
 

 

 

ฝรั�งเศส เฟร้นช์ริเวยีร่า–โมนาโค- อติาล ี9 วนั 

นีซ–กราซ- คานส์– โมนาโค – มอนติคาร์โล คาสิโน 

เซอร์ราวาลเลเอ้าท์เลท-มลิาน –เวนิส–ฟลอเร้นซ์-ปิซ่า-โรม 

 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง วนัที� 17-25 ตุลาคม 2562 

 
 

 

20.30 น.  บริการรถรับท่านที�บ้าน (เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภูเกต็) 

21.30 น.  คณะพร้อมกนัที�สนามบินนานาชาติ ภูเกต็ อาคารเที�ยวบินระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินอมิิเรสต์ 

เจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ และหวัหนา้ทวัร์ รอใหก้ารตอ้นรับเเละอาํนวยความสะดวก ในการเช็คบตัร

โดยสารพร้อมสัมภาระของท่าน 
 
 

 

00.10น.  ออกเดินทางสู่ดูไบโดยสายการบินอมิิเรทแอร์ไลน์เที�ยวบิน EK 379 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.55 ชั�วโมง) 

วนัแรก 17 ต.ค.62 เช็คอนิ  สนามบินนานาชาติภูเกต็ 

วนัที�สอง   18 ต.ค.62 ภูเกต็ –ดูไบ–นีซ(ฝรั�งเศส) คานส์-กราซ-นีซ 



03.05 น.  ถึงดูไบแวะเปลี�ยนเครื�อง 

08.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองนีซ โดยสายการบินอมิิเรทแอร์ไลน์ เที�ยวบิน

13.40 น. เดินทางถึงสนามบิน นีซ โค้ด ดาซู

เดินทางเรียบร้อยนาํท่านเดินทางสู่

30นาท ีอีกหนึ�งเมืองริมทะเลที�โด่งดงัจากงาน

มหกรรมภาพยนตร์โลก ที�เหล่าดาราดงัจาก

ทุกมุมโลก จะมาเดินบนพรมแดงเขา้สู

ประกาศรางวลัที�เมืองนี� ในเดือนพฤษภาคม

ของทุกปี นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ปาเล่ส์เดอ 

เฟสติวลั สถานที�จดังาน เดินดูกระเบื�องที�มี

ลายเซ็นเหล่าดาราดงัที�สวนสาธารณ

และเดินชมถนนบูเลอวาร์ดเดอ ลา ครัวเซต ที�มีร้านคา้ โรงแรมที�สวยงามนาํท่านเดินทางสู่ 

นาที เมืองแห่งการผลิตหวันํ�าหอมชื�อดงัของฝรั�งเศส นาํท่านเขา้ชม

ขั�นตอน การผลิตหวัเชื�อจากดอกไม้

หลากหลายชนิดและหลากหลายขั�นตอน เผื�อ

ความเขา้ใจที�มากขึ�นในความเขม้ขน้ของหวั

เชื�อนํ�าหอมที�แตกต่างกนัระหวา่ง 

Eau De Toilette  และใหท้่านมีโอกาสเลือกซื�อ 

ผลิตภณัฑจ์ากหวันํ�าหอม อาที� เปอร์ฟูม โอ เดอ

ตวัเลทโลชั�น สบู่ ถุงผา้หอม

โรงงานจากนั�น นาํท่านเดินทางต่อสู่

45 นาทเีมืองรีสอร์ทชื�อดงัริมชายหาดเฟร้นช์

ริเวยีร่า 

คํ�า                รับประทานอาหารคํ�า ณ

                 จากนั�นนําท่านเข้าที�พกั โรงแรม 
 

 

 
 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ราชรัฐโมนาโค

Monaco1 ช.ม.หรือทีท่านอาจคุน้เคยในชื�อของ

มอนติคาร์โลรัฐอิสระเล็กพื�นที�เพียง  

ไมล ์แต่กบัมีรายไดม้ากมายจากการที�เป็นเมือง

ปลอดภาษี มีมอนติคาร์โล คาสิโน

วนัที�สาม   19 ต.ค.62 นีซ-โมนาโค-มอนติคาร์โล

 

ออกเดินทางสู่เมืองนีซ โดยสายการบินอมิิเรทแอร์ไลน์ เที�ยวบินEK 77 (ใช้เวลาบินประมาณ 

เดินทางถึงสนามบิน นีซ โค้ด ดาซูนาํท่านผา่นขั�นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับกระเป๋า

นาํท่านเดินทางสู่เมืองคานส์

อีกหนึ�งเมืองริมทะเลที�โด่งดงัจากงาน

มหกรรมภาพยนตร์โลก ที�เหล่าดาราดงัจาก

ทุกมุมโลก จะมาเดินบนพรมแดงเขา้สู

ประกาศรางวลัที�เมืองนี� ในเดือนพฤษภาคม

ของทุกปี นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ปาเล่ส์เดอ 

เฟสติวลั สถานที�จดังาน เดินดูกระเบื�องที�มี

ลายเซ็นเหล่าดาราดงัที�สวนสาธารณะริมหาด 

และเดินชมถนนบูเลอวาร์ดเดอ ลา ครัวเซต ที�มีร้านคา้ โรงแรมที�สวยงามนาํท่านเดินทางสู่ 

เมืองแห่งการผลิตหวันํ�าหอมชื�อดงัของฝรั�งเศส นาํท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์นํ�าหอม

การผลิตหวัเชื�อจากดอกไม้

หลากหลายชนิดและหลากหลายขั�นตอน เผื�อ

ความเขา้ใจที�มากขึ�นในความเขม้ขน้ของหวั

เชื�อนํ�าหอมที�แตกต่างกนัระหวา่ง Perfume  - 

และใหท้่านมีโอกาสเลือกซื�อ 

ผลิตภณัฑจ์ากหวันํ�าหอม อาที� เปอร์ฟูม โอ เดอ

ตวัเลทโลชั�น สบู่ ถุงผา้หอม คุณภาพดีในราคา

โรงงานจากนั�น นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองนีซ

เมืองรีสอร์ทชื�อดงัริมชายหาดเฟร้นช์

รับประทานอาหารคํ�า ณ.ภัตตาคารจีน 

จากนั�นนําท่านเข้าที�พกั โรงแรม Mercure หรือเทยีบเท่า 

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ราชรัฐโมนาโคPrincipality of 

หรือทีท่านอาจคุน้เคยในชื�อของ

รัฐอิสระเล็กพื�นที�เพียง  1 ตาราง

แต่กบัมีรายไดม้ากมายจากการที�เป็นเมือง

มอนติคาร์โล คาสิโนที�โด่งดงั

มอนติคาร์โล-นีซ 

ใช้เวลาบินประมาณ 6.55 ชั�วโมง) 

นาํท่านผา่นขั�นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับกระเป๋า

และเดินชมถนนบูเลอวาร์ดเดอ ลา ครัวเซต ที�มีร้านคา้ โรงแรมที�สวยงามนาํท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ45 

พพิธิภัณฑ์นํ�าหอม  ที�จะมีการอธิบายถึง



สร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาลให้กบัประเทศและยงัมีเรื�องราวของราชวงศ์

โลก นาํท่านสู่บริเวณเมืองเก่า เดอะร็อค

หนึ�งสาเหตุที�ทาํให้นกั ท่องเที�ยวมาเยอืนโมนาโค อยา่งต่อเนื�อง

เก็บพระศพของราชวงศร์วมทั�งเจา้ชายเรนเยอร์ที� 

อุบติัเหตุทางรถยนตสิ์�นพระชนมไ์ปก่อนหนา้

พระราชวงัหลวงให้เวลาท่านเดินเล่นชมววิสวยๆของโมนาโค

กลางวนั            รับประทานอาหารกลางวนั ณ

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ย่านเมืองใหม่ มอนติคาร์โลที�ตั�งของสองคาสิโนใหญ่

มากใหเ้วลาท่านเดินเล่น ชมเมือง ชอ้ปปิ� ง หรือทดลองเสี�ยงโชคกบัคาสิโน 

15.00 น. เดินทางกลบัสู่ เมืองนีซ1 ช

ไม่ต่างจากในปารีสหรือท่านจะเดินเล่นชมบรรยากาศบน

ถนนเดินเล่นของชาวองักฤษ

คํ�า                รับประทานอาหารคํ�า ณ

               จากนั�นนําท่านเข้าที�พัก โรงแรม 

 

 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาํท่านเดินทางเลียบชายฝั�งทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน ขา้มพรมแดนอิตาลี ผา่นเมืองเจนวัสู่ 

MC ARTHUR  GLEN DESIGNER 

OUTLET SARAVALLE

ท่านเดินเล่นชอ้ปปิ� ง เลือกซื�อสินคา้แบรนด์

เนมมากมายในราคาพิเศษ

กลางวนั            รับประทานอาหารกลางวนั อิ

อธัยาศัยในเอ้าท์เลท เผื�อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ� ง

มากขึ�น 

บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่ กรุงมิลาน 

ใหญ่สุดทางตอนเหนือของอิตาลี 

เมืองแห่งธุรกิจ การคา้ แฟชั�นดีไซน์เนอร์ชื�อ

ดงัของอิตาลีนาํท่านเดินทางสู่ 

มิลาโน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

เพื�อนาํท่านชมบริเวณรอบนอกมิลานดูโอโม

ที�สร้างในสไตลนิ์โอโกธิค ที�มีความสวยงาม

ดว้ยยอดแหลมกวา่ 100 ยอด ประดบัประดา

วนัที�สี�   20 ต.ค.62 นีซ-เซอรราวาเลเอ้าท์เลท

สร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาลให้กบัประเทศและยงัมีเรื�องราวของราชวงศG์rimaldi

บริเวณเมืองเก่า เดอะร็อคที�ตั�งอยูบ่นเชิงผาสูงริมฝั�งทะเลที�มีทศันีย

หนึ�งสาเหตุที�ทาํให้นกั ท่องเที�ยวมาเยอืนโมนาโค อยา่งต่อเนื�องนําท่านชมวหิารประจําเมือง

เก็บพระศพของราชวงศร์วมทั�งเจา้ชายเรนเยอร์ที� 3 และเจา้หญิงเกรซ อดีตดาราฮอลลีวูด้พระมเหสีที�ประสพ

อุบติัเหตุทางรถยนตสิ์�นพระชนมไ์ปก่อนหนา้เมื�อหลายปีก่อน เดินผา่นเมืองเก่าสู่บริเวณ ดา้นหนา้ของ

พระราชวงัหลวงให้เวลาท่านเดินเล่นชมววิสวยๆของโมนาโค 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพื�นเมือง  

ย่านเมืองใหม่ มอนติคาร์โลที�ตั�งของสองคาสิโนใหญ่จุดที�สร้างรายไดใ้หก้บัโมนาโคอยา่ง

มากใหเ้วลาท่านเดินเล่น ชมเมือง ชอ้ปปิ� ง หรือทดลองเสี�ยงโชคกบัคาสิโน  

ช.ม.ใหท้่านเดินเล่นชอ้ปปิ� งในยา่นชอ้ปปิ� งของนีซ ที�มีรานคา้แบรนด์เนมมากมาย 

หรือท่านจะเดินเล่นชมบรรยากาศบนถนนพรอมเมอนาร์ดเดอ ซองเกร

ถนนเดินเล่นของชาวองักฤษ พกัผอ่นเดินเล่นชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 

รับประทานอาหารคํ�า ณ.ภัตตาคารจีน 

จากนั�นนําท่านเข้าที�พัก โรงแรม Mercure หรือเทยีบเท่า 

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางเลียบชายฝั�งทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน ขา้มพรมแดนอิตาลี ผา่นเมืองเจนวัสู่ 

GLEN DESIGNER 

OUTLET SARAVALLE 3.30ช.ม.ใหเ้วลา

ท่านเดินเล่นชอ้ปปิ� ง เลือกซื�อสินคา้แบรนด์

เนมมากมายในราคาพิเศษ 

รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตาม

อธัยาศัยในเอ้าท์เลท เผื�อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ� ง

กรุงมิลาน 1 ช.ม.เมือง

ใหญ่สุดทางตอนเหนือของอิตาลี หนึ�งใน

เมืองแห่งธุรกิจ การคา้ แฟชั�นดีไซน์เนอร์ชื�อ

นาํท่านเดินทางสู่ บริเวณจัตุรัส 

มิลาโน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

เพื�อนาํท่านชมบริเวณรอบนอกมิลานดูโอโม

ที�สร้างในสไตลนิ์โอโกธิค ที�มีความสวยงาม

ยอด ประดบัประดา

เซอรราวาเลเอ้าท์เลท(อติาล)ี – มลิาน-โคโม โลมาซโซ 

Grimaldiที�เป็นที�สนใจของผูค้นจากทั�ว

ที�ตั�งอยูบ่นเชิงผาสูงริมฝั�งทะเลที�มีทศันียภาพที�สวยงาม จนเป็นอีก

นําท่านชมวหิารประจําเมืองที�เป็นสถานที�

และเจา้หญิงเกรซ อดีตดาราฮอลลีวูด้พระมเหสีที�ประสพ

เมื�อหลายปีก่อน เดินผา่นเมืองเก่าสู่บริเวณ ดา้นหนา้ของ

จุดที�สร้างรายไดใ้หก้บัโมนาโคอยา่ง

ใหท้่านเดินเล่นชอ้ปปิ� งในยา่นชอ้ปปิ� งของนีซ ที�มีรานคา้แบรนด์เนมมากมาย 

ถนนพรอมเมอนาร์ดเดอ ซองเกร ที�มีความหมายวา่ 



ไปดว้ยรูปแกะสลกัจาํนวนมากใหเ้วลาท่านอิสระ เดินเล่นถ่ายรูปกบั แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็มานูเอล

อนุสาวรียข์องลิโอนาร์โด ดาวนิซี

ประเทศอิตาลี มีเวลาอิสระใหท้่านเดินเล่นชอ้ปปิ� งสบายๆ กบัร้านคา้แบรนด์เนม

หา้งสรรพสินคา้ชื�อดงัของมิลาน

คํ�า            รับประทานอาหารคํ�า ณ

            จากนั�นนําท่านเข้าที�พัก โรงแรม 

 

 

 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่เวนิสเมสเตร้

แหล่งอุตสาหกรรมมากที�สุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นหนึ� งในแควน้ที�มีนกัท่องเที�ยวมาเยือนมากที�สุด

แห่งหนึ�งอีกดว้ย ในทุกๆ ปีมี นกัท่องเที�ยวมาเยอืนไม่ตํ�ากวา่ 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้

สู่ฝั�ง จัตุรัสเซนต์มาร์ค   เจา้ของสมญานามเจา้หญิง

แห่งทะเลเอเดรียติค เมืองที� ไม่ มีรถยนต์ การ

เดินทางภายในเกาะเวนิส ตอ้งเดินหรือใช้เรือ ลดั

เลาะไปตามคลองเล็กคลองน้อย กว่า 

สะพานเชื�อมไป มา กว่า  400  สะพา

เที�ยวชมแลนดม์าร์คที�สาํคญัของเวนิส อาทิ 

ถอนหายใจ–พระราชวงัดอจด์

พระราชวงัขนาดใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม สําหรับ

เป็นที�พกัของดยคุผูป้กครองเมืองเวนิสในอดีต ตั�งอยูที่�แลนดม์าร์คสําคญัของเมืองอยา่งจตุัรัสซนัมาร์

มีภายในติดกบัมหาวิหาร 

เป็นโบสถ์หลกัของเมืองเวนิสอีกดว้ย

โต  เป็นหนึ� งในสะพานข้ามแกรนด์คาแนล ที�

นักท่องเที�ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปมากที�สุด

ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ� งสินคา้

ต่างๆในเวนิส  อาทิ หน้ากากคาร์นิ

แก้วเวนิเซีย ให้เวลาท่านอิสระ เดินเที�ยวชมเกาะ

เพื�อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครโรแมนติกและช้อปปิ� ง

สินคา้พื�นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เครื�องแกว้มูราโน่ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ ซึ� งเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะมาตั� งแต่บรรพชนโดยเครื� องแก้วแต่ละชิ�น

วนัที�ห้า   21 ต.ค.62 มลิาน – เวนิส– จัตุรัสเซนต์มาร์ค 

กะสลกัจาํนวนมากใหเ้วลาท่านอิสระ เดินเล่นถ่ายรูปกบั แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็มานูเอล

อนุสาวรียข์องลิโอนาร์โด ดาวนิซี, อนุสาวรียข์องกษตัริยว์ิคเตอร์เอม็มานูเอลที� 

ประเทศอิตาลี มีเวลาอิสระใหท้่านเดินเล่นชอ้ปปิ� งสบายๆ กบัร้านคา้แบรนด์เนม

หา้งสรรพสินคา้ชื�อดงัของมิลาน 

รับประทานอาหารคํ�า ณ.ภัตตาคารจีน 

จากนั�นนําท่านเข้าที�พัก โรงแรม Just Hotel Lomazzo หรือเทียบเท่า 

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เวนิสเมสเตร้เมืองหลวงของแควน้เวเนโต (VENETO) เป็นแควน้ที�มีความมั�งคั�งและเป็น

แหล่งอุตสาหกรรมมากที�สุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นหนึ� งในแควน้ที�มีนกัท่องเที�ยวมาเยือนมากที�สุด

แห่งหนึ�งอีกดว้ย ในทุกๆ ปีมี นกัท่องเที�ยวมาเยอืนไม่ตํ�ากวา่ 60 ลา้นคน 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    

ท่าเรือตรอนเคตโต้เพื�อลงเรือขา้ม

เจา้ของสมญานามเจา้หญิง

แห่งทะเลเอเดรียติค เมืองที� ไม่ มีรถยนต์ การ

เดินทางภายในเกาะเวนิส ตอ้งเดินหรือใช้เรือ ลดั

เลาะไปตามคลองเล็กคลองน้อย กว่า 118  คลอง มี

สะพานเชื�อมไป มา กว่าน นาํท่านเดิน

เที�ยวชมแลนดม์าร์คที�สาํคญัของเวนิส อาทิ สะพาน

พระราชวงัดอจด์(Doge’s Palace) เป็น

พระราชวงัขนาดใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม สําหรับ

เป็นที�พกัของดยคุผูป้กครองเมืองเวนิสในอดีต ตั�งอยูที่�แลนดม์าร์คสําคญัของเมืองอยา่งจตุัรัสซนัมาร์

มีภายในติดกบัมหาวิหาร St Mark’s Basilica ซึ� ง

เป็นโบสถ์หลกัของเมืองเวนิสอีกดว้ย-สะพานรีอลั

เป็นหนึ� งในสะพานข้ามแกรนด์คาแนล ที�

นักท่องเที�ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปมากที�สุดจากนั�น

ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ� งสินคา้

ต่างๆในเวนิส  อาทิ หน้ากากคาร์นิวลั- เครื� อง

แก้วเวนิเซีย ให้เวลาท่านอิสระ เดินเที�ยวชมเกาะ

เพื�อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครโรแมนติกและช้อปปิ� ง

สินคา้พื�นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เครื�องแกว้มูราโน่ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ ซึ� งเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะมาตั� งแต่บรรพชนโดยเครื� องแก้วแต่ละชิ�นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที�ยอมรับจาก

จัตุรัสเซนต์มาร์ค –เวนิส เมสเทร 

กะสลกัจาํนวนมากใหเ้วลาท่านอิสระ เดินเล่นถ่ายรูปกบั แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็มานูเอล, 

อนุสาวรียข์องกษตัริยว์ิคเตอร์เอม็มานูเอลที� 2 กษตัริย ์ผูร้วบรวมก่อตั�ง

ประเทศอิตาลี มีเวลาอิสระใหท้่านเดินเล่นชอ้ปปิ� งสบายๆ กบัร้านคา้แบรนด์เนมมากมาย รวมทั�ง

เป็นแควน้ที�มีความมั�งคั�งและเป็น

แหล่งอุตสาหกรรมมากที�สุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นหนึ� งในแควน้ที�มีนกัท่องเที�ยวมาเยือนมากที�สุด

เป็นที�พกัของดยคุผูป้กครองเมืองเวนิสในอดีต ตั�งอยูที่�แลนดม์าร์คสําคญัของเมืองอยา่งจตุัรัสซนัมาร์โก และ

สินคา้พื�นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เครื�องแกว้มูราโน่ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ ซึ� งเป็น

มีรูปแบบและคุณภาพเป็นที�ยอมรับจาก



นักท่องเที�ยวทั�วโลก นําท่าน

สอบถามหัวหน้าทวัร์และมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม

คํ�า              รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมือง

            นาํท่านเขา้สู่ที�พกัHOTEL ANTONY 

 

 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟลอเรนซ์

ซองส์ที�โด่งดงั 

กลางวนั               รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นาํท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ นาํท่านถ่ายรูปกบับริเวณรอบนอกของ

เดลฟิโอเร หรือ Duomoแห่งเมืองฟลอเรนซ์

ต่อสู่ จัตุรัสซิคนอเรีย ที�ตั�งของพระราชวังเวคคิ

โอที�บริเวณดา้นหน้าของพระราชวงัเคยเป็นที�ตั�ง

ของรูปแกะสลกัเดวดิ ของไมเคิลแองเจโลมาเป็น

เวลานาน ก่อนถูก เคลื� อนย้ายไปเก็บไว้ใน

พิพิธภัณฑ์อาคาเดมีผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี

สถานที�เก็บงานศิลปะลํ� าค่าในยุคกลางใกล้ ชม

สะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที�ขา้ม

แม่นํ�าอาร์โนใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปปิ� งสบายๆ จนไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางเขา้ที�พกัใน

คํ�า            รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมือง

          นาํท่านเขา้สู่ที�พกัHOTEL PRESIDENT 

 

 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ 

ไปด้วยสถาปัตยกรรมที�เป็นมรดกโลก นําท่าน

ถ่ายรูปกบั หอเอนปิซ่าสิ� งมหัศจรรย ์

โลก สร้างด้วยหินอ่อนสูง 

เริ�มสร้างขึ�นในปี ค.ศ.1174 

วนัที�หก   22 ต.ค.62 เวนิส เมสเทร–ฟลอเร้นซ์

วนัที�เจ็ด   23 ต.ค.62 ปราโต้– หอเอนปิซ่า 

นําท่านนั�งเรือกอนโดล่า ล่องชมบรรยากาศของเมืองเวนิส

สอบถามหัวหน้าทวัร์และมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

HOTEL ANTONY  ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า  

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เมืองฟลอเรนซ์เมืองศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์เมืองแห่งศิลปะยุคเรเน

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน   

นาํท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ นาํท่านถ่ายรูปกบับริเวณรอบนอกของ

แห่งเมืองฟลอเรนซ์เดิน

จัตุรัสซิคนอเรีย ที�ตั�งของพระราชวังเวคคิ

ที�บริเวณดา้นหน้าของพระราชวงัเคยเป็นที�ตั�ง

ของรูปแกะสลกัเดวดิ ของไมเคิลแองเจโลมาเป็น

เวลานาน ก่อนถูก เคลื� อนย้ายไปเก็บไว้ใน

พิพิธภัณฑ์อาคาเดมีผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี

สถานที�เก็บงานศิลปะลํ� าค่าในยุคกลางใกล้ ชม

สะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที�ขา้ม

นใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปปิ� งสบายๆ จนไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางเขา้ที�พกัใน

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

HOTEL PRESIDENT หรือเทยีบเท่า  

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองปิซ่าเมืองที�เต็ม

ไปด้วยสถาปัตยกรรมที�เป็นมรดกโลก นําท่าน

สิ�งมหัศจรรย ์1ใน 7 ของ

โลก สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต มี 8 ชั�น โดย

1174 ชาวโลกรู้จกักนัดีจาก

ฟลอเร้นซ์ – ปราโต้ 

หอเอนปิซ่า – โรม 

นั�งเรือกอนโดล่า ล่องชมบรรยากาศของเมืองเวนิสหาก ท่านสนใจกรุณา

ศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์เมืองแห่งศิลปะยุคเรเน

  

นาํท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ นาํท่านถ่ายรูปกบับริเวณรอบนอกของมหาวิหารซานตามาเรีย

นใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปปิ� งสบายๆ จนไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางเขา้ที�พกัในเมืองปราโต้ 



การทดลองเกี�ยวกบัแรงโนม้ถ่วงโดยนกัวทิยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ

กลางวนั             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโรม 

ทางตอนกลางของประเทศ  มีประวติัศาสตร์แห่งจกัรวรรดิโรมนัที�ยาวนานถึง 

สายมุ่งสู่กรุงโรมเพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอนัยิ�งใหญ่แลว้ โรมยงัเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชั�นของโลก 

ที�เตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

คํ�า             รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน

           นาํท่านเขา้สู่ที�พกั HOTEL ROMA Z3 

 

 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาํท่านเขา้สู่ นครรัฐวาติกัน

โลก ตั�งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวใน

โลกที�มีกาํแพงล้อมรอบเมืองเอาไวไ้ด้ทั� งหมด 

ยกเวน้ด้านหน้าทางเข้าและเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระ

สันตะปาปา มีอาํนาจปกครองสูงสุด นาํท่าน

ภายในของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

เอตา้รูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที�ถูกปลดลงจากไมก้างเกน ชมความสวยงามภายในที�

ตกแต่งอยา่งวจิิตรตระการตา และนบัเป็นมหาวหิารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในยโุรปอีกดว้ย

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านถ่ายรูปด้านนอกของ 

เซี�ยมหรือโคลอสซีอุ้มหรือเรียกอยา่งเป็นทางการ

วา่แอมปิเธียเตอร์ที�สร้างขึ�นในสมยัจกัรพรรดิเวส

ปาเซี�ยนตั�งแต่ช่วงปี ค.ศ.

มหัศจรรย์ของโลกในยุคประวติัศาสตร์และยงั

เป็น 1 ใน 7 ของNew 7 

ประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและ

ที�มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

ร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอัน

ศักดิ� สิทธิ� โรมันฟอรั�มจากนั� น นําท่านเก็บภาพ

ความสวยงามของ นํ�าพุเทรวี�

ร็อกที�บ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมี

วนัที�แปด   24 ต.ค.62 โรม – ชมเมอืง –

การทดลองเกี�ยวกบัแรงโนม้ถ่วงโดยนกัวทิยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน    

กรุงโรม (ROME)เมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของแควน้ลาซีโอ

ทางตอนกลางของประเทศ  มีประวติัศาสตร์แห่งจกัรวรรดิโรมนัที�ยาวนานถึง 

สายมุ่งสู่กรุงโรมเพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอนัยิ�งใหญ่แลว้ โรมยงัเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชั�นของโลก 

ที�เตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย  

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเท่า 

บประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นครรัฐวาติกันประเทศเล็กที�สุดใน

ตั�งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวใน

โลกที�มีกาํแพงล้อมรอบเมืองเอาไวไ้ด้ทั� งหมด 

ยกเวน้ด้านหน้าทางเข้าและเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระ

สันตะปาปา มีอาํนาจปกครองสูงสุด นาํท่านชม

ภายในของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ถ่ายรูปกับปิ

ร่างของพระเยซูหลังจากที�ถูกปลดลงจากไมก้างเกน ชมความสวยงามภายในที�

ตกแต่งอยา่งวจิิตรตระการตา และนบัเป็นมหาวหิารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในยโุรปอีกดว้ย

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําท่านถ่ายรูปด้านนอกของ สนามกีฬาโคลี�

หรือเรียกอยา่งเป็นทางการ

วา่แอมปิเธียเตอร์ที�สร้างขึ�นในสมยัจกัรพรรดิเวส

.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ� ง

มหัศจรรย์ของโลกในยุคประวติัศาสตร์และยงั

7 Wonders อีกและชม

ประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและ

กสายมุ่งสู่กรุงโรม” / นาํท่านชม

ร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอัน

ศักดิ� สิทธิ� โรมันฟอรั�มจากนั� น นําท่านเก็บภาพ

นํ�าพุเทรวี�เป็นสถาปัตยกรรมบา

ร็อกที�บ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมี

– ภูเกต็ 

เมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของแควน้ลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั�งอยู่

ทางตอนกลางของประเทศ  มีประวติัศาสตร์แห่งจกัรวรรดิโรมนัที�ยาวนานถึง 2,000 ปี  มีคาํพูดที�วา่ ถนนทุก

สายมุ่งสู่กรุงโรมเพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอนัยิ�งใหญ่แลว้ โรมยงัเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชั�นของโลก 

ร่างของพระเยซูหลังจากที�ถูกปลดลงจากไมก้างเกน ชมความสวยงามภายในที�

ตกแต่งอยา่งวจิิตรตระการตา และนบัเป็นมหาวหิารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในยโุรปอีกดว้ย 



อาํนาจ / นาํท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื�อสินคา้ต่าง ๆ ที�ย่านบันไดสเปนจตุัรัสแห่งนี� ถูกเรียกชื�อตามสถานทูต

สเปนซึ�งตั�งอยูใ่กล้ๆ  กบับริเวณนั�น ปัจจุบนัเป็นแหล่งพบปะพกัผอ่น เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�มีสินคา้แบรนด์เนม 

และสินคา้ของที�ระลึกต่างๆมากมายใหท้่านเลือกชอ้ปปิ� ง 

ได้เวลานัดหมาย นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฟูมิชิโน เพื�อผา่นขั�นตอนการทาํคืนภาษี-เช็คบตัรโดยสาร 

ตรวจหนงัสือเดินทางเพื�อเดินทางกลบัภูเก็ต 

22.05 น.  ออกเดินทางสู่ดูไบโดยสายการบินอมิิเรทแอร์ไลน์เที�ยวบิน EK 96 

 

 

 

05.55 น.  ถึงดูไบแวะเปลี�ยนเครื�อง 

10.30 น.  ออกเดินทางสู่ภูเกต็ โดยสายการบินอมิิเรทแอร์ไลน์ เที�ยวบิน EK 378 

20.00 น.  เดินทางกลบัถึงภูเกต็โดยสวสัดิภาพ 

*************************************************************************************************** 

หมายเหตุ  รายการทวัร์อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

อตัราค่าบริการ  คณะเดินทางอย่างตํ�า 20 ท่าน 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 62,900 บาท 

เด็ก (อายุตํ�ากว่า 12 ขวบ พกัรวมกบัผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง)  51,900 บาท (2 ผู้ใหญ่+1เด็ก / ห้อง) 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 9,000 บาท 

 

อตัรานี�รวม 

*ค่าตั�วเครื�องบินตามรายการทวัร์  

*ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

* ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบุ 

* ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ 

* ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

* ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทั ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

* คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

* ค่าภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ� งเป็นอตัราเรียกเก็บ    ณ 26เม.ย.62 

อตัรานี�ไม่รวม 

* ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาอิตาลี ประมาณ 3,500 บาท (ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื�นขอวซ่ีาที�กรุงเทพฯ โดยบริษทัอาํนวยความสะดวก 

ใหแ้ก่ท่าน) และไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทางสาํหรับไปทาํวซ่ีาที�กรุงเทพฯ 

* ค่าทิปพนกังานขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ ตลอดทั�งทริป ท่านละ 45 ยโูร 

* ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

วนัที�เก้า   25 ต.ค.62 ภูเกต็ 



* ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

* ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

* ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

* สาํหรับราคานี�บริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที�ยวหากมีการเก็บเพิ�ม 

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 


