
 

 

 

วนัที� โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที�ยง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบนิชางง ี- สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟีอูมชีโีน - เมอืงโรม  
นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา - เมอืงโรม - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - 
กลุ่มโรมนัฟอรมั - นํ,าพุเทรว ี- วหิารแพนธอีอน - บนัไดสเปน         

   

Mercure Roma West, Rome 
 หรอืเทยีบเท่า  

3 
เมอืงโรม - เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล์ เอาท์เลท็ - เมอืงฟลอเรนซ์  มหาซานตา
มาเรยี เดล ฟิโอเร - จตุัรสัเดลลาซญิญอเรยี - นํ,าพุรูปป ั ,นเทพเจา้เนปจูน - วรีบุรุษเปอร์ซิ
อุสถอืหวัเมดซู่า - รปูป ั ,นเดวดิ - สะพานเวคคโิอ   

   

Hotel Datini, Florence 
 หรอืเทยีบเท่า  

4 
เมอืงฟลอเรนซ์ - เมอืงปิซ่า - จตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิเีจมินํ,ามนต์ มหาวหิารดู
โอโม - หอเอนแห่งเมอืงปิซ่า - เมอืงเวนิส    

Smart Hotel Holiday, Mestre 
 หรอืเทยีบเท่า  

5 

เมอืงเวนิส - ท่าเรอืตรอนเคตโต้ - ล่องเรอืผ่านชมบ้านเรอืนของชาวเวนิส  เกาะเวนิส - 
ท่าเรอืซานมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ์ - จตุัรสัซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค 
- เมอืงมลิาน - มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน - แกลเลอรี� วคิเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์
ของกษัตรยิ์วคิเตอร์ เอ็มมานูเอลที� 2 อนุสาวรยี์ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซี� - โรงละครปิอซัซ่า 
เดลลา สกาลา - ประตูชยัแห่งเมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้  

   

Cardano Hotel Malpensa, Milan 
 หรอืเทยีบเท่า  

6 เมอืงมลิาน - สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา - สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี- สนามบนิสุวรรณภมู ิ- ประเทศไทย     



 

 

 
 

BKK       SIN SIN       FCO 

  
SQ713 20.10 23.30 SQ366 01.30 08.05 

      
MXP       SIN SIN       BKK 

  
SQ377 13.50 07.50+1 SQ708 09.30 11.00 

วนัเดนิทาง ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทวัรไมรวม 
ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพกัเดีย่ว 

18 – 24 กมุภาพนัธ 2566 55,990 52,990 40,990 10,000 

11 – 17 มนีาคม 2566 55,990 52,990 40,990 10,000 

25 – 31 มนีาคม 2566 59,990 56,990 44,990 10,000 

29 เม.ย. – 05 พ.ค. 66 59,990 56,990 44,990 10,000 

13 – 19 พฤษภาคม 2566 57,990 54,990 42,990 10,000 

20 – 26 พฤษภาคม 2566 57,990 54,990 42,990 10,000 

01 – 07 มถินุายน 2566 59,990 56,990 44,990 10,000 

อตัราคาบรกิารสาํหรบั เดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 15,000 บาท 

 
อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรขางตนไมรวมคาวซีาอติาล ีราคาประมาณ 3,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวนั) 
นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทาน 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินชางงี 

 
17.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรด

สังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอม
อํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

20.10 ออกเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน 
Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ713 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

23.30 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร และรอตาเคร่ือง 

 
 

โปรแกรมเดนิทาง 7 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ SINGAPORE 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก                   เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก                   เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             



Day2 สนามบินชางงี – สนามบินเลโอนารโ์ดดาวินชี ฟีอมีูชีโน – เมืองโรม – นครรฐัวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ 
ปีเตอรส์ บาซิลิกา – เมืองโรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – กลุ่มโรมนัฟอรมั – นํ.าพเุทรวี – วิหารแพนธี
ออน – บนัไดสเปน        

 

01.30 นําทานออกเดินทางสู สนามบินเลโอนารโดดาวินชี ฟอูมีชีโน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Singapore Airlines 
เที่ยวบินที่ SQ366 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.05 เดินทางถึง สนามบินเลโอนารโดดาวินชี ฟอูมีชีโน ประเทศอิตาล ีหลังจากนั้นนําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองรับ
สัมภาระพรอมออกเดินทางตามรายการ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  

 นําทานเดินทางสู นครรัฐวาติกัน (Vatican) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนนครรัฐที่ไมมีทางออกสูทะเล
ซึ่งนอยที่สุดในโลกทั้งในแงพื้นที่และประชากร ตั้งอยูในเมืองโรม ประเทศอิตาลี เปนที่ประทับของพระสันตะปาปา 
ซึ่งเปนประมุขสูงสุดแหงคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ศูนยกลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร หรือ มหาวิหาร
เซนต ปเตอรส บาซิลิกา ซึ่งออกแบบโดยมีเกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาติกันเปนแบบอํานาจเบ็ดเสร็จ คือ
อํานาจตกอยูที่สมเด็จพระสันตะปาปาเพียงผูเดียว จะหมดวาระก็ตอเม่ือสิ้นพระชนม ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1984 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนตปเตอรส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) เปนหนึ่งในสี่ของมหา
วิหารเอกของเมืองโรมที่ตั้งอยูใน เขตการปกครองของนครรัฐวาติกัน เปนสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดในนครรัฐวาติกัน 
และเปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก เปนสถานที่ที่ไดช่ือวาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแหงหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีก
ดวย มหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) หรือมีอีกช่ือวา มหาวิหาร นักบุญเปโตร (Basilica 

Sancti Petri) เดิมนั้นเปนโบสถที่ถูกสรางขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที่ 4 เปนรูปแบบบาซิลิกา 

จนมาถึงในยุคฟนฟูศิลปวิทยาโบสถนั้นไดมีสภาพทรุดโทรมเปน
อยางมากแลวจึงไดมีการตัดสินใจสรางมหาวิหารขึ้นมาใหมใน
รูปแบบเรเนซองซึ่งเปนโบสถที่ใหมและมีขนาดใหญกวาเดิมมาก 
นอกจากนั้นแลวมหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา แหงนี้นั้นยังเปน
หนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของเมืองโรมรวมกับอีกสามวิหารอัน
ไดแก มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเร, มหานักบุญเปาโลนอกกําแพง 
และมหาวิหารนักบุญยอหน ลาเตรัน อีกดวย ** ไมรวมคาบัตรเขา
ชมภายใน มหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา ทานละ ประมาณ 20 

ยูโร (EUR) หรือคํานวณเปนเงินไทยประมาณ 800 บาท บางกรณีมีงานสําคัญ หรือ พิธีการสําคัญตางๆทางศาสนา 
อาจไมสามารถเขาชม หรือ เขาใกลชิดกับมหาวิหารฯได แตทางบริษัทจะพยายามนําทานชมมหาวิหารใหใกลชิด
มากที่สุด เทาที่จะสามารถทําได ** 

นําทานเดินทางสู เมืองโรม (Rome) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลัตซีโย ประเทศอิตาลี ตั้งอยูทาง
ตอนกลางของประเทศ เมืองโรมยังเปนที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน หรือ เมืองวาติกัน ซึ่งเปนดินแดนที่ประทับของพระ
สันตะปาปาแหงคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกดวย หลังสิ้นสุดยุคกลาง เมืองโรมไดอยูภายใตการปกครองของพระ
สันตะปาปา เชน สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผูซึ่งสรางสรรคให
เมืองโรมกลายเปนหนึ่งในศูนยกลางของสมัยฟนฟูศิลปวิทยาในประเทศอิตาลีเชนเดียวกับเมืองฟลอเรนซ ซึ่งในยุค
สมัยดังกลาว ไดมีการกอสรางมหาวิหารเซนตส ปเตอร บาซิลิกาแบบที่ปรากฏในปจจุบัน และมีเกลันเจโล ไดวาด
ภาพปูนเปยกประดับภายในโบสถนอยซิสทีน ศิลปนและสถาปนิกที่มีช่ือเสียงอยางบรามันเต แบรนินี และ ราฟาเอล 
ซึ่งพํานักอยูในเมืองโรมเปนคร้ังคราว ไดมีสวนชวยสรางสรรคสถาปตยกรรมแบบสมัยฟนฟูศิลปวิทยาและแบบ 



 

 

บารอกในเมืองโรมดวยเชนกัน ทําใหเมืองโรม เปนเมืองที่มีความนาสนใจทางดานสถาปตยกรรมที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก  

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสยีงมากทีส่ดุ
ของเมืองโรมประเทศอิตาลี เปนสนามกีฬากลางแจงโบราณขนาดใหญยักษ ใจกลางเมือง ที่นอกจากจะเคยเปน
สนามประลองอันทรงเกียรติที่โหดเห้ียมแลว ยังไดรับการคัดเลือกจากองคกร New 7 Wonders ใหเปนหนึ่งในเจ็ด
สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหมอีกดวย สนามกีฬาโบราณขนาดใหญแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซี่ย
นแหงจักวรรดิโรมัน และไดสรางแลวเสร็จในสมัยจักรพรรดิไททัสในชวงคริสตศตวรรษที่ 1 หรือราวๆ ป ค.ศ. 80 

โดยมีลักษณะเปนอัฒจันทรรูปวงกลมที่กอดวยอิฐและหินทรายที่มีเสนรอบวงประมาณ 527 เมตร สูงประมาณ 57 

เมตร และสามารถบรรจุคนไดมากถึงประมาณ 50,000 คน สําหรับการออกแบบ Colosseum แหงนี้นั้นจัดไดวา
ไดรับการออกแบบที่ชาญฉลาดมาก โดยไดมีการออกแบบใหผูชมไดรูสึกใกลชิดกับนักกีฬาดวยการออกแบบใน
สวนของสนามกีฬาใหเปนรูปคร่ึงวงกลม  นอกจากนั้นยังมีการออกแบบทางระบายน้ําที่ดีเพื่อปองกันน้ําขังในสนาม
หากเกิดฝนตกอันเปนตนแบบของการออกแบบสนามกีฬาอ่ืนๆ ทั่วโลกในปจจุบันอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 

 นําทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ กลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของ
อารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ น้ําพุเทรวี (Trevi Fountain) เปนน้ําพุ
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบารอค ที่ใหญที่สุดในเมืองโรม มี
ความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวาง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีตํานานเลาวา 
หากหันหลังแลวโยนเหรียญลงน้ําพุเทรวี แลวอธิษฐานใหไดกลับมาเมือง
โรมอีกคร้ัง ก็จะสมหวัง  

นําทาน เขาชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแหงดวงตาวรรค 
ถูกสรางขึ้นตั้งแตในสมัยกอนที่จะเร่ิมนับคริสตศักราชประมาณ 20 ป ในยุค
ของจักรพรรดิ Marcus Agrippa โดยไดปรากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไวที่บริเวณหนาบันของตัวอาคาร ดวย
การออกแบบและการกอสรางที่ยอดเย่ียมจึงทําใหวิหารแหงนี้นั้นนับเปนสิ่งกอสรางเดียวที่กอสรางมาตั้งแตสมัยยุค
โรมันและยังคงสภาพสมบูรณไวไดมากที่สุดที่มีเหลืออยู Pantheon นั้นเปนช่ือที่มีความหมายมาจาก All of God 
หรือวิหารแหงเทพ ซึ่งเปนวิหารที่สรางขึ้นเพื่อบูชาเทพ แตอีกนัยหนึ่งนั้นแปลไดวาเปนที่เก็บศพ ซึ่งสถานที่แหงนี้ก็
ไดเปนที่เก็บศพของบุคคลสําคัญเชนกันจึงยังไมแนชัดในวัตถุประสงคของการสรางวิหารแหงนี้ขึ้นมาเลยทีเดียว 
การออกแบบที่โดดเดนของอาคารแหงนี้นั้นเร่ิมมาตั้งแตภายนอกอาคารที่จะคุณจะสามารถมองเห็นเสาหินแกรนิต
ขนาดใหญยักษวางเรียงที่ดานหนาอาคารเปนแนวยาว โดยเสาแตละตนนั้นโดดเดนดวยความที่เปนเสาหินกอน
เดียวทั้งเสาโดยไมไดมีการตัดตอเลย วิหารแหงนี้มองภายนอกที่ดูย่ิงใหญสวยงามแลวกลับเทียบไมไดกับภายใน
แมแตนอย เม่ือเขาไปบริเวณภายในวิหารคุณจะไดพบกับความกวางขวางใหญโต ภายในวิหารนั้นไดรับการ
ออกแบบใหไมมีเสาตรงกลาง เอกลักษณที่โดดเดนของการออกแบบของวิหารแหงนี้คือ Oculus ซึ่งเปนชองวงกลม
ขนาดใหญมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 30 ฟุต ที่อยูบริเวณตรงกลางโดมโคงมนภายในตัวอาคาร ซึ่งเปนงาน
สถาปตยกรรมที่นาทึ่งอยางหนึ่งในวิหารแหงนี้ โดยบางก็วาเปนดวงตาสวรรคที่เช่ือมระหวางพระเจาและมนุษย  

นําทานเดินทางสู ยานบันไดสเปน (Piazza di Spagna) เปนแหลงแฟช่ันช้ันนําสุดหรู ไมวาจะเปนสินคาแบรนด
เนมช้ันนําตางๆมากมาย อาทิ Gucci, Prada, Bulgari, Hermès, Cartier, Louis Vuitton, Ferragamo, Max 
Mara, Jimmy Choo, Montblanc, Miu Miu, Dolce & Gabbana, and Céline เปนตน รวมถึงรานอาหาร ราน
ขนม รานกาแฟ รานไอศครีม ใหทานไดเลือกสรรค และยังเปนแหลงนัดพบยอดนิยมที่สุดของชาวอิตาเล่ียนอีกดวย 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง อิสระอาหารค่าํตามอัธยาศัย 
พักที่ Mercure Roma West, Rome ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 

Day3 เมืองโรม – เมืองเลคซิโอ – เลคซิโอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ลท็ – เมืองฟลอเรนซ ์มหาซานตามาเรีย เดล  
             ฟิโอเร – จตัรุสัเดลลาซิญญอเรีย – นํ.าพรุปูปั.นเทพเจ้าเนปจนู – วีรบุรษุเปอรซิ์อสุถือหวัเมดซู่า  
            รปูปั.นเดวิด – สะพานเวคคิโอ  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเลคซิโอ (Leccio) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ประเทศอิตาลี 

เพ่ือเดินทางสู เลคซิโอ เดอะ มอลล เอาทเล็ท (Leccio The 

Mall Outlets) ใหทานอิสระเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมช้ันนํา

มากมายของประเทศอิตาลีในราคายอมเยา อาทิเชน Armani, 

Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, 

Gucci, Tod’s, Valentino เปนตน 

เที่ยง เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง อิสระอาหารค่าํตาม
อัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ (Florence) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ประเทศอิตาลี เมืองที่
ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซ่ึงลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ 
และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1982 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความ
ยิ่งใหญของมหาวิหารที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสี
ตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม  

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายลอมไปดวยรูปปนอันวิจิตร

สวยงาม อาทิเชน นํ้าพุรูปปนเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune), วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา 

(Perseus with the Head of Medusa), รูปปนเดวิด (David Statue) ผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล 
แองเจโล   

นําทานเดินทางสู สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกที่มีรานขายทองและอัญมณีอยูทั้งสองขาง
สะพาน อิสระใหทานชมบรรยากาศและเลือกชมสินคา หรือ ของที่ระลึกตางๆมากมาย 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง อิสระอาหารค่าํตามอัธยาศัย 
พักที่ Hotel Datini, Florence ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

 



 

 

Day4 เมืองฟลอเรนซ ์– เมืองปิซ่า – จตรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม – หอพิธีเจิมนํ.ามนต์ มหาวิหารดโูอโม – หอเอน
แห่งเมืองปิซ่า – เมืองเวนิส 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองปซา (Pisa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของ

ประเทศอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยูในแควนตอสคานา ฝงแมนํ้าอารโน อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ 
และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนา ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะ
เปนเมืองเล็กๆ แตก็เปนเมืองที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เพราะเปนที่ต้ังของสถาปตยกรรม
อันสวยงามที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก  

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei 

Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) 
ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก ไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1987 โดยเร่ิมจาก นําทาน ถายรูปเปนที่
ระลึก กับ หอพิธีเจิมนํ้ามนต (Baptistry of  St. John) ที่ใหญ
ที่สุดในประเทศอิตาลี  

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารดูโอโม (Duomo) อันยิ่งใหญงดงามและ นําทาน ถายรูปเปนที่

ระลึก กับ หอเอนแหงเมืองปซา (Leaning Tower of 

Pisa) อันเลื่องช่ือสัญลักษณแหงเมืองปซา ยังไดรับการ

คัดเลือกจากองคกร New 7 Wonders ใหเปนหน่ึงในเจ็ด
ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางอีกดวย เร่ิมสรางเม่ือป ค.ศ. 
1173 ใชเวลาสรางประมาณ 177 ป แตระหวางการ
กอสรางตองหยุดชะงักลงไปเม่ือสรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิด
การยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติม
ขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดาแหง
วิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาวอิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่
ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา ส่ิงของสองช้ิน 
นํ้าหนักไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของทั้งสองช้ินจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอมกัน **ไมรวมคาบัตร
เขาชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร (หอเอนแหงเมืองปซา) คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 20 ยูโร 
(EUR) หรือ คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 นาที) ฝง
แผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต ของประเทศอิตาลี เมืองเวนิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะ
เล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เปนเมืองทา
โบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคมมากที่สุดของประเทศอิตาลี 

 



 

 

 

ค่ํา บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนพูเิศษ!! เมนูสปาเกต็ตี้หมกึดาํ 

พักที่ Smart Hotel Holiday, Mestre ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day5 เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – ล่องเรือชมบ้านเรือนของชาวเวนิส – เกาะเวนิส – ท่าเรือซานมารโ์ค 
สะพานถอนหายใจ – วงัดอดจ ์– จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถซ์านมารโ์ค – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่ง 

            เมืองมิลาน – แกลเลอรี�วิคเตอร ์เอม็มานูเอล – อนุสาวรียก์ษตัริยวิ์คเตอร ์เอม็มานูเอลที� 2 – อนุสาวรีย ์
            ลิโอนารโ์ด ดารวิ์นซี� – โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา – ประตชูยั – ปราสาทสฟอรเ์ซสโก้ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto Pier) เพ่ือ ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส 

(Cruise to Venice) สู เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่
ไมเหมือนใคร โดยการคมนาคมทั้งเมืองใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน "เมืองแหง
สายนํ้า หรือ ราชินีแหงทะเลอาเดรียติก" มีเกาะนอย
ใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 
แหง เดินทางถึง ทาเรือซานมารโค (San Marco Pier) 
ศูนยกลางของเกาะเวนิส นําทาน เดินชมความสวยงาม
โดยรอบ ของเมืองเวนิส ผานชม สะพานถอนหายใจ 
(Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เม่ือ
นักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมี
โอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ังสุดทาย
ระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอ
กับ ผานชม วังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองเมืองเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษ
ช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาแลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 

 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสซานมารโค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่
สวยที่สุดในทวีปยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาณาเขตอันงดงาม รวมทั้ง นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ 
โบสถซานมารโค (St. Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน อิสระใหทานได
มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เลือกซ้ือสินคาของที่ระลึก เชน เคร่ืองแกวมูรา
โน, หนากากเวนิส หรือ เลือกซ้ือสินคาแฟช่ันช้ันนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปด
ใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ. 1720 หรือ เลือกซ้ือโปรแกรมเสริมพิเศษ น่ังเรือกอนโดลา เรือพ้ืนเมืองของ
ชาวเวนิส ลองชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส  
 

 

 



 

 

 
**ไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ราคาขึ้นอยูกับชนิดของเรือ และ แตละชวงวัน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได กรุณาติดตอหัวหนาทัวร เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดอีกคร้ัง  

เที่ยง เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 
นาที) ประเทศอิตาลี เปนเมืองหลักของแควนลอมบารเดียและเปนเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี ต้ังอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึง
หมายถึง อยูกลางที่ราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเปนเมืองแฟช่ัน
ในลักษณะเดียวกับนิวยอรก ปารีส ลอนดอน และโรม 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เปนมหาวิหารที่มี
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญดวยความสูง 157 เมตร และกวางถึง 92 เมตร ต้ังอยูที่จัตุรัสกลางเมือง
มิลานเปรียบเหมือนเปนสัญลักษณของเมืองมิลาน เปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองในประเทศ
อิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา ที่ต้ังอยูที่นครรัฐวาติกันเทาน้ัน **ไมรวมคาบัตรเขาชม 
มหาวิหารแหงเมืองมิลาน ทานละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 
200 บาท  

ผานชม ปราสาทสฟอรเซสโก (Castello Sforzesco) เปนปราสาทเกาแกหลายรอยปอันเปนแหลงรวม
แกลลอร่ีและพิพิธภัณฑที่มีช่ือเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเปนปอมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ 
(Visconti) ตอมาเปนที่พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอรซา (Sforza) 

ผานชม อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูริเร่ิมการ

รวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ อนุสาวรียลิ

โอนารโด ดารวินซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหนาไปทางโรงละครที่อยูในบริเวณดานหนา

ของ ผานชม โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรือ โรงละครสกาลาเกาแกของ

เมือง ผานชม ประตูชัยแหงเมืองมิลาน (Porta Sempione) ต้ังตระหงานอยูกลางสวนสาธารณะขนาด

ใหญในเมืองมิลานแหงน้ี กอต้ังขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1888 มีเน้ือที่โดยรวมทั้งหมด 240 ไร 

นําทานเดินทางสู แกลเลอรี่ วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เปนศูนยการคาที่

สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดของเมืองมิลาน อิสระทุกทานชอปปง อาทิ Louis Vuitton, Gucci, 

Armani, Borsalino, Luisa Spagnoli, Bric’s, Tod’s, Swarovski, Stefanel, Massimo Dutti เปนตน 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง อิสระอาหารค่าํตามอัธยาศัย 
พักที่ Cardano Hotel Malpensa, Milan ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

 



 

 
 

Day6 เมืองมิลาน - สนามบินมิลาโน มลัเปนซา - สนามบินชางงี 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 หลังรับประทานอาหารเชานําทานเดินทางเขาสู สนามบินมิลาโน มัลเปนซา เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

12.40 นําทานออกเดินทางสู สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ 

SQ377 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 

Day7 สนามบินชางงี - สนามบินสวุรรณภมิู - ประเทศไทย 

 
07.35 เดินทางถึง สนามบินชางง ีประเทศสิงคโปร และรอตอเคร่ือง 

09.30 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบิน

ที่ SQ708 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มชําระ
เงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที�เหลอื 30 วนั 
ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ต้องชําระค่าทวัร์
เตม็จาํนวน 100% เท่านั ,น 

2. อตัราค่าบรกิารนี, จาํเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ,นไป ใน
แต่ละคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ ]ในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงอตัรา
ค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึ,น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) 

3. ท่านที�ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว̀เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั ,งก่อนทาํการออกบตัร
โดยสาร เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก
เจา้หน้าที�เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั ,น 

4. นักท่องเที�ยวที�ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื�อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที�ระบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิ ]ในการขอวซ่ีาประเภทอื�นซึ�งอาจมค่ีาใชจ้่าย
เพิ�ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที�ยวหากนกัท่องเที�ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื,อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดหอ้งพกัเพิ�มเตมิ (ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
 

6. ในกรณีที�ภาครฐัทั ,งไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื,อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี,ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. เงื�อนไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษิทัประกนัเป็นผูพ้จิรณา 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 


