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เที่ยวเมืองมรดกโลก ใน 4 แควนดังของอิตาลี โรม – สเปอรลอนกา (แควนลาซิโอ) – คาปว (แควนคัมพาเนีย) – ซอรเรนโต
เสนทางอมัลฟโคสท โพสิตาโน – อมัลฟ – ราเวลโล – เปสตุม – โพเทนซา (แควนบาซิลิกาตา) – มาเทรา อัลเบโรเบลโล (แควน
ปูลยา) – บารี – ซาเลอรโน – ปอมเปอี – โรม
รายละเอียดการเดินทาง
สิงหาคม 2560
วันแรกของการเดินทาง (1)
สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น.
คณะเดินทางกรุณาพรอมกันที่ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา 3
เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง (2)
00.20 น.
06.50 น.

เที่ยง

โรม – สเปอรลอนกา(แควนลาซิโอ) – ชมเมือง – คาปว (แควนคัมพาเนีย)
ชมเมือง – เนเปลส
ออกเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย TG 944
เดินทางถึง สนามบินฟูมชิ ิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผานการ
ตรวจคนเขาเมืองจากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง สเปอรลอนกา
(SPERLONGA) (150 กิโลเมตร) เมืองสเปอรลอนกาตั้งอยูในจังหวัด
ลาตินา (LATINA) แควนลาซิโอ (LAZIO) แควนเดียวกับเมืองหลวง
อยางโรม อยูห างจากกรุงโรมลงไปทางใต อยูกงึ่ กลางระหวางโรม
กับเนเปลสหรือนาโปลี ชื่อ Sperlonga หมายถึง ถ้ํา ซึ่งคงเปนภูมิ
ประเทศหลักของเมืองนี้ เดินทางถึง เมืองสเปอรลอนกา นําทานชม
เมือง สเปอรลอนกาเปนเมืองทองเที่ยวริมทะเล ตัวเมืองเกาตั้งอยูบนเขา มีทางเชื่อมเปนบันไดหิน สามารถเดินลัด
เลาะลงไปสูทะเลดานลางได มีชายหาดที่เปนที่นิยมของชาวอิตาเลียนในหนารอนทีห่ นีรอนจากกรุงโรมมาที่นี่ และยัง
เปนจุดหมายของนักทองเทีย่ วทีน่ ิยมมาเยี่ยมชม และเสนหทเี่ ปนเอกลักษณของเมืองคือบานเรือนสีขาวที่สรางเรียง
รายลดหลั่นกันลงไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บาย

ค่ํา

จากนั้นนําทานเดินทางสู
แควนคัมพาเนีย
(CAMPANIA) แควนทางตอนใตของอิตาลี สูเ มือง
คาปว (CAPUA) (88 กิโลเมตร) ซึ่งอยูเหนือเมืองนาโป
ลี เดินทางถึงเมืองคาปว นําทานชมเมืองโบราณคาปว
เมืองที่ถูกทําลายในระหวางการลมสลายของจักรวรรดิ
โรมันตะวันตก ชม Santa Maria Capua Vetere
Amphitheater (Anfiteatro Campano) ซากอัฒจันทร
โบราณที่ใหเห็นถึงรองรอยประวัติศาสตรจนไดเวลาสมควร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเนเปลส (Naples) หรือที่นิยมเรียกเปนภาษาอิตาลีวา เมืองนาโปลี (Napoli) เปน
เมืองหลวงของจังหวัดเนเปลส (Province of Naples)และแควนคัมพาเนีย (Campania) ตั้งอยูที่ชายฝงดานตะวันตก
ของอิตาลีติดกับอาวเนเปลส (Naples Bay) กึ่งกลางระหวางพื้นที่ภูเขาไฟสองแหง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปเฟล
เกรย เดินทางถึง เมืองเนเปลส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
โรงแรมที่พัก STAR HOTEL TERMINUS หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง (3)
เชา

เที่ยง
บาย

เนเปลส – ซอรเรนโต – ชมเมือง – เสนทางอมัลฟโ คสท – โพสิตาโน – อมัลฟ – ราเวลโล
ซาเลอรโน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองซอรเรนโต (SORRENTO) (50 กิโลเมตร) ที่มา
ของเพลง “คัมแบค ทู ซอรเรนโต ” และเปนบานเกิดของ เอนริโก คารูโซ
(ENRICO CARUSO) นักรองโอเปราชื่อดัง เปนเมืองในฝนที่งดงามล้ําเลิศ
เมืองทีม่ ีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะเวลาตอนทีพ่ ระอาทิตยจะลับขอบ
ฟา เดินทางถึง เมืองซอรเรนโต นําทานชมเมืองซอรเรนโต เมืองตาก
อากาศเล็กๆ ริมอาวเนเปล แตชื่อเสียงของเมืองในฐานะเมืองทองเที่ยว
ของอิตาลีนั้นไมไดเล็กตามขนาดของเมือง
ตัวเมืองตั้งอยูบนหนาผาสูง
และไลระดับลงมาตามความลาดชันจนลงมาถึงระนาบเดียวกันกับหาดทรายสีเทาที่ไดรับการจัดระเบียบไวอยาง
เรียบรอย และมีชายฝง Amalfi ที่เลียบริมทะเลไปตามหนาผายาวถึง 50 กม. นําทานชม จัตุรัสทาซโซ (Piazza
Tasso) ตั้งอยูบ ริเวณใจกลางเมือง เปนจัตุรัสที่เต็มไปดวยสีสนั ของรานรวงทีต่ ั้งเรียงรายตลอดสองขางทางของถนน
สายที่ไดชื่อวาเปนชอปปงสตรีทอันมีชื่อเสียงของเมืองซอรเรนโต พรอมทั้งยังไดชมวิถชี ีวติ ของผูคนพื้นเมืองที่นิยมมา
นั่งจิบกาแฟ หรือมานัง่ พูดคุยสังสรรคกันในรานอาหาร นําทานชมบริเวณโดยรอบจัตุรัสทาซโซ ที่เต็มไปดวยโบสถ
วิหาร ทีม่ ีความโดดเดนงดงามเปนเอกลักษณดวยรูปแบบสถาปตยกรรมแบบบารอค อิสระทานเดินเลนชมเมืองหรือ
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย จนไดเวลาสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางลัดเลาะชายฝงทะเลที่เรียกวา
อมัลฟโคสท
(Amalfi Coast) ชายฝงทางตอนใตของคาบสมุทรซอรเรนตีเนของอิตาลี
(Sorrentine Peninsula) ซี่งไดรับการยกยองวาเปนชายฝงที่สวยที่สุดใน
ยุโรป โดยถนนจะแคบมาก และเสนทางจะเลียบไปตามหนาผาสูงชัน
จนถึงเมืองหลัก 3 เมือง คือ โพสิตาโน อมัลฟ และราเวลโล เสนทาง
เลียบชายฝง และเมืองทั้งสามไดรบั การอนุรักษใหเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโกในป ค.ศ.1997 นําทานเดินทางสู เมืองโพสิตาโน
(POSITANO) (15 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆแตมีเสนหชวนใหหลงใหลตั้งอยูตามหนาผาแคบ ๆ อันมียอดโดมของโบสถ
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ค่ํา

ซานตา มาเรีย อัสสันตา เปนสัญญลักษณของเมือง ผานชมบานเรือนทีต่ ั้งเรียงรายอยูบนหนาผา ดื่มด่ําไปกับ
บรรยากาศชวนมองอยางไมกระพริบตาตลอดเสนทางที่ผาน จึงทําใหเมืองชายฝง ทะเลในแควนคัมพาเนีย แหงอิตาลี
ใตนี้มีนักทองเที่ยวมาเยือนอยางไมขาดสายตลอดทั้งป จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเสนทาง คดเคี้ยวเลาะริมผา ชม
ธรรมชาติอันงดงามกับบานเรือนที่ถูกสรางอยางลงตัวบริเวณผาสูงสู เมืองอมัลฟ (AMALFI) (20 กิโลเมตร) เปน
เมืองที่เคยมีอํานาจทางทะเล สมญานามวา QUEEN OF MEDITERRANEAN แตตอมาคาดวาเกิดแผนดินถลมจม
หายไปในทะเล เมืองนีจ้ ึงกลาย เปนเพียงเมืองเล็ก ๆ มีประชากรราว 3 พันคน มีมหาวิหาใหญที่สวยงาม เมืองนีม้ ี
ระบบการปกครองเหมือนกับเมืองเวนิส กลาวคือเปนระบบการปกครองโดยผูดํารงตําแหนง ดอจจ (DOGG) ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้ง ตอมาในป ค.ศ.1131 อมัลฟตกอยูภายใตการยึดครองของกษัตริยโรเจอร แหงเนเปล และตอมาก็ถูก
ชาวปซายึดครอง
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองราเวลโล (RAVELLO) (7 กิโลเมตร)
หมูบานเล็กๆของแควนคัมพาเนีย ที่มคี วามงามทั้งทางกายภาพและ
ความหลากหลายทางธรรมชาติ
รวมไปถึงความโดดเดนทางดาน
สถาปตยกรรมและศิลปะที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น จึงไดรับการบรรจุ
ไวในสวนหนึ่งของคอสติเอรา อามาลฟตานา ซึ่งเปนหนึง่ ในรายชื่อ
มรดกโลกของอิตาลี ในป ค.ศ.1997 จากองคการยูเนสโก นอกจากนี้
หมูบานราเวลโล ยังเปนสถานที่ที่ศิลปนดัง อยาง ริชารด วารกเนอร
ศิลปนชาวเยอรมันเคยมาแสดงคอนเสิรต จนทําใหมีการจัดเทศกาล
คอนเสิรตที่หมูบ านแหงนี้เปนประจําทุกป เดินทางถึง หมูบ านราเวลโล
จากนั้นนําทานชม วิลลารูโฟโล (Villa Rufolo) เปนอาคารและสวน
ขนาดยอมๆที่อยูภายในศูนยกลางประวัติศาสตรในยานจัตุรัสหลักของ
เมืองราเวลโล ถูกสรางขึ้นอยางหรูหราในสไตลมัวร (Moorish-style )
ในป ค.ศ.1270 ภายในวิลลาไดรับการตกแตงอยางสวยงามดวยสวนไม
ดอกไมประดับ รวมไปถึงหอคอยโบราณสูงประมาณ 30 เมตร อิสระ
ทานชื่นชมบรรยากาศและถายรูปตามอัธยาศัย
จนไดเวลาสมควร
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองซาเลอรโน
(SALERNO) (28 กิโลเมตร) เมืองทาทีใหญที่สุดทางใตของอิตาลี เดินทางถึงเมืองซาเลอรโน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก GRAND HOTEL SALERNO หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
ซาเลอรโน – เปสตุม – ชมเมือง – คาสเทลเมสซาโน (แควนบาซิลิกาตา) – โพเทนซา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มือง เปสตุม (PAESTUM) (80 กิโลเมตร) เปสตุม เปน
แหลงโบราณคดีเกาแกสมัยกรีกโบราณ ชื่อเดิมแบบกรีกคือ Poseidonia
กอตั้งในชวง 600 ปกอนคริสตกาล เปสตุม มีทงั้ พิพธิ ภัณฑและแหลง
โบราณคดีกลางแจง เดินทางถึงเมืองเปสตุม นําทานชมแหลงโบราณคดีซึ่ง
เปนซากปรักหักพังของวิหาร 3 หลัง คือ วิหารอธีนา, วิหารเฮรา และวิหาร
โพไซดอน โดย วิหารอธีนา มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยูโดดเดี่ยว สวนอีกสอง
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ค่ํา

วิหารอยูคูกัน วิหารเฮรา หรือ Basilica ซึ่งเปนโครงสรางทีใ่ หญที่สุดและเกาแกที่สุดในบรรดาวิหารทั้งสาม ซึ่งยังคงอยู
ในสภาพที่ดี จนเปนสถาปตยกรรมของอาณานิคมกรีกในศตวรรษที่ 6 ที่สมบูรณแบบที่สุด นอกจากวิหารแลว ยังมี
ซากอาคารบานเรือนรวมถึงพื้นกระเบื้องโมเสคชิ้นเล็กๆ, Amphitheatre ขนาดเล็ก, forum และอื่นๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคาสเทลเมสซาโน (CASTELMEZZANO)
(137 กิโลเมตร) เปนเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูใ นจังหวัดโพเทนซา(POTENZA) ใน
แควนบาซิลิกาตา (BASILICATA) หนึ่งใน 20 แควนของประเทศอิตาลี เมือง
นี้ถูกจัดใหเปนหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี สรางอยูในหุบเขา
เปนหนึ่งในหมูบ านที่มีสถาปตยกรรมที่โดดเดน
มีประชากรอาศัยอยู
ประมาณ 900 คน แรกเดิมเปนถิ่นฐานของชาวกรีกราวศตวรรษที่ 5-6 แต
การเขาไปชมเมืองแสนสวยแหงนี้ก็ไมธรรมดา ตองลอดผานอุโมงค ขามชองเขา เพื่อเขาสูดนิ แดนที่นาคนหาแหงนี้
จนไดเวลาสมควร จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองโพเทนซา (45 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก PARK HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง (5)
โพเทนซา – มาเทรา – ชมเมือง – อัลเบโรเบลโล (แควนปูลยา) – ชมเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมือง มาเทรา (MATERA) (105 กิโลเมตร)
เมืองโบราณเล็กๆ ทางตอนใตของอิตาลีที่นอยคนนักจะรูจัก เปนอีกหนึ่ง
เมืองทองเทีย่ วทีม่ ีความสําคัญทางประวัติศาสตร ซึ่งตั้งอยูใ นแควนบาซีลี
กาตา (Basilicata) ของประเทศอิตาลี เมืองมาเทรา ไดรับขนานนามวา
เปนเมืองใตดิน หรือ เมืองมนุษยถ้ํา เมืองนี้สรางอยูในหิน และผูคนอาศัย
อยูในบานหินโบราณที่เปนถ้ําที่เรียกวา ซาสซี (SASSI) มานานหลาย
ศตวรรษ ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลก เดินทางถึง เมืองมาเทรา นําทานชมเมืองมาเตรา เมืองนี้จะมี
สองสวน คือสวนเมืองเกา และสวนเมืองใหมที่รัฐบาลพยายามอพยพผูคนใหมาอยูที่เมืองใหม แตก็ยังมีพลเมือง
บางสวนยังคงอาศัยอยูใ นถ้ําหินของเมืองเกา
นําทานชมยานเมืองเกา สัมผัสชีวิตทามกลางเขาวงกตทีม่ ีทางเดินขนาดเล็กที่ปูดวยหิน บันไดสูงชัน และถนนที่คด
เคี้ยว ตลอดสองขางทางเต็มไปดวยอาคารบานเรือนอันแสนเกาแก ไมมีสถาปตยกรรม หรือพระราชวังที่สวยงามใดๆ
มีแตบานชองที่มีอยูตามถ้ําที่เรียกกันวา ซาสซี(Sassi) และ โบสถรูเปสเตรียนทีข่ ุดไวตามโขดหินในยุคกอน
ประวัติศาสตร ยูเนสโกไดกําหนดใหเปนถิ่นฐานทีม่ ีวฒ
ั นธรรมทีค่ วรเก็บรักษาจนไดขึ้นเปนมรดกโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอัลเบโรเบลโล (ALBEROBELLO)
(70 กิโลเมตร) ตั้งอยูในแควนปูลยา (อิตาลี: Puglia) หรือ อะพิวเลีย
(อังกฤษ: Apulia มาจากภาษากรีก) ทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตของ
อิตาลี เปนเมืองที่อยูเกือบปลายเกือกของอิตาลี จึงมีทะเลลอมรอบอยู
ใกลๆ เดินทางถึงเมืองอัลเบโรเบลโล
นําทานชม หมูบ านกระโจมหิน (TRULLI VILLAGE) หมูบ านเกาแก
รูปทรงแปลกตา มีเอกลักษณทางดานสถาปตยกรรมซึ่งมีหลังคาบาน
เปนรูปทรงกรวยเกือบทุกหลัง ถาเดาจากรูปราง อาจคิดวาอยูท ี่อาฟ
ริกาเปนแน แตทแี่ ทมันอยูในอิตาลี การที่มีรูปทรงแบบนี้ ทีจ่ ริงก็มีเคาโครงมาตั้งแตสมัยโบราณ เพราะเปนบานที่มี
วิวัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของคนแถบ Greece, Egypt, Sardinia and Sicily รอบๆทะเลเมดิเตอรเรเนียน มีการตัง้
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ค่ํา

บานเรือนแบบนี้มาตั้งแตราวศตวรรษที่ 14-15 การที่บานเมืองดูโบราณๆนั้น เพราะวัสดุที่ใชสรางบานเขาใชวัสดุจาก
ธรรมชาติ ทีห่ าไดรอบๆนั่นเอง และการกอสรางก็งายๆ ไมสลับซับซอน แตก็ยังไมวายมีตํานาน เกี่ยวกับการกอสราง
รูปแบบนี้วา เกิดจากการตั้งกฎของ Count of Conversano ที่เปนผูมีอํานาจในการควบคุมการกอสรางในสมัยกอน
เขาออกกฎใหการกอสรางในยุคนั้น ใชหินเรียงซอนกัน โดยไมใชปูนกอ เพื่อใหงายตอการรื้อถอน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เสียภาษี เอกลักษณอยางหนึ่งของบานแถบเมดิเตอรเรเนียนนี้คอื การใชสีงายๆ ดวยสีขาวเพียงสีเดียว ไมนิยมความ
แตกตางโดดเดนที่ตองไมเหมือนใคร หมูบานทั้งหมูบานจึงมีความเปนเอกลักษณโดดเดน เปนภาพรวมที่นาชม และ
แปลกตามาก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก GRAND HOTEL LA CHIUSA DI CHIETRI หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง (6)
อัลเบโรเบลโล – บารี – ชมเมือง – ซาเลอรโน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองบารี (BARI) (67 กิโลเมตร) เมือง
หลวงของแควนปูลยา และเปนเมืองใหญอันดับสองของอิตาลีทาง
ตอนใต อยูใ กลกับทะเลเอเดรีย ติก จนไดรับสมญานามวา
“แคลิฟอรเนียตอนใตของอิตาลี”
เปนศูนยกลางการเดินเรือและ
ศูนยกลางของอาณาจักรไบเซนไทนทางตอนใตของอิตาลี ปจจุบัน
เมืองมารียังคงสถาปตย กรรมทีง่ ดงาม มีความเจริญทางศาสนา ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองไดถูกระเบิดทําลาย ตอมาไดบูรณะขึ้นมาใหม ปจจุบันมีบานเรือนทันสมัยสลับกับซาก
ความเจริญในอดีต เดินทางถึง เมืองบารี นําทานชมเมืองบารี เมืองทาที่สําคัญของอิตาลี ชมซากปอมปราการในอดีต
จากนั้น เขาชมโบสถเซนตนิโคลัส (Basilica St.Nicholas) ซึ่งเดิม
เคยใชเปนที่พํานักของผูปกครองเมืองชาวไบแซนไทนเมื่อราวป
ค.ศ.1000 ตอมาในป ค.ศ.1087 ชาวบารีไดนํากระดูกของเซนตนิ
โคลัสมาจากโบสถแหงเมืองไมรา (Myra) ในประเทศตุรกี จึงได
ดัดแปลงอาคารแหงนี้เปนโบสถ และประดิษฐานกระดูกของเซนตนิ
โคลัสไวภายใน ซึ่งเชื่อกันวา เซนตนิโคลัส ก็คือทีม่ าของ
ซานตาคลอสนั่นเอง อิสระทานชมความงดงามภายในโบสถ จนได
เวลาสมควร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูแควนคัมพาเนียสู
เมืองซาเลอรโน
(SALERNO) (240 กิโลเมตร) อีกหนึ่งเมืองทาของอิตาลีตอนใตอันเปน
ที่นิยมในการมาพักผอนตากอากาศของนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลก
เดินทางถึง เมืองซาเลอรโน อิสระทานเดินเลนพักผอนชมเมือง เมืองที่
ดูสงบเรียบงายริมชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก GRAND HOTEL SALERNO หรือเทียบเทา
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
ซาเลอรโน – ปอมเปอี – ชมเมือง – กรุงโรม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปอมเปอี (POMPEI) (32 กิโลเมตร) ตั้งอยู
ทางตอนใตของคาบสมุทรอิตาลี บริเวณริมอาวเนเปลส เมื่อ 2,000 กวาป
กอน
ปอมเปอีเปนเมืองเกาที่เจริญรุงเรืองอยางมาก
ในยุคกอน
คริสตศักราชเมืองปอมเปอีนี้อยูภ ายใตอิทธิพลของกรีกเรื่อยมา กระทั่งราว
80 ปกอนคริสตศักราชจึงถูกยึดครองเปนอาณานิคมของอาณาจักรโรมัน
เดินทางถึง เมืองปอมเปอี นําทานชมเมืองโบราณปอมเปอี ที่ถกู ปกคลุมไว
ดวยลาวาเมื่อครั้งเกิดการระเบิดครัง้ ใหญของภูเขาไฟวิสุเวียส
(Mt.Vesuvius) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 622 ซึ่งลาวาที่ทบั ถมกันนัน้ หนาถึง 6 - 7 เมตร ทําใหเมืองนี้หายไปทั่วเมือง
ปจจุบันมีการขุดคนพบ 3 ใน 4 สวนของเมืองทั้งหมด จากการตั้งใจขุดคนซากทีค่ อนขางจะสมบูรณของผูคน สัตว
เลี้ยงตางๆ ที่เหมือนถูกหยุดอยูกับที่ ผานกาลเวลาอันยาวนาน ที่ยังบงบอกถึงความเจริญในยุคนั้นไดเปนอยางดีวา
เคยมีฐานะเปนศูนยกลางทางการคาที่แนนขนัดไปดวยรานคา ตลาดและหองแถว สนามกีฬา โรงละคร วิหาร โรง
อาบนํ้าสาธารณะ หอนางโลม โรงแรม หลังจากการขุดสํารวจ ภาพชีวิตของชาวโรมันกวาสองพันปไดปรากฏแก
สาธารณะชน เชิญสัมผัสไดถึงชีวิตที่หรูหราในปอมเปอี และพลังอํานาจของธรรมชาติ ที่ไมมีใครคาดคิดและไมอาจ
หลีกหนีไดทัน ดวยความมหัศจรรยของปอมเปอี ทําใหเมืองแหงนี้ไดรบั การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโก เมื่อป 1997 นอกจากนี้ที่นี่ยังเปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศอิตาลี ที่มีผมู าเยือน
มากกวา 2 ลานคนตอป
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู กรุงโรม (ROME) (243 กิโลเมตร) เมืองหลวง
และเมืองทีใ่ หญที่สุดของอิตาลีทมี่ ีทั้งความเกาและความใหมซอนแทรกอยู
ดวยกันอยางกลมกลืน ตั้งอยูบ นแควนลาซิโอ (LAZIO) ตรงชวงกลางของ
ประเทศมีแมน้ําไทเบอร (TIBER) ไหลผานกลางเมือง โรมจึงถูกแบง
ออกเปน 2 สวน สถานที่สําคัญ และเมืองเกาโรมันจะอยูท างฝงขวาของ
แมน้ํา สวนฝงซายเปนรัฐวาติกนั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่ง
เปนที่อยูอาศัยของผูมีฐานะ และปจจุบันเปนแหลงรานอาหาร และคาเฟแบบเกๆทันสมัย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก H10 ROMA หรือเทียบเทา
วันที่แปดของการเดินทาง (8)
กรุงโรม – ชมเมือง – จัตุรัสนาโวนา – น้ําพุเทรวี – ชอปปง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานชมกรุงโรม เมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,500 ป
เปนศูนยรวมของสถานทีท่ องเทีย่ วทีช่ ื่อเสียงโดงดังไปทัว่ โลก
และ
สถาปตยกรรมที่สวยงามอลังการมากมาย นําทานผานชม
กลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง
ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา
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เที่ยง
บาย

ค่ํา

จากนั้นนําทานเก็บภาพความยิ่งใหญบริเวณรอบนอกของ สนามกีฬา
โคลอสเซีย่ ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ
อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผชู มไดถงึ
50,000 คน จากนั้นนําทาน เดินเลนชมเมืองบริเวณ จัตุรัสนาโวนา
(Piazza Navona) เปนศูนยรวมของสารพัดสิ่ง ทั้งรานอาหาร นักดนตรี
นักมายากลขางถนน ศิลปนวาดรูปเหมือน และที่สําคัญคือเดิมทีที่ตรงนี้
เปนสนามกีฬาแขงมาของชาวโรมัน ถนนที่อยูบริเวณโดยรอบ คือ ลูวิ่ง
ของมา บริเวณนี้มีน้ําพุที่สําคัญ 3 แหง เปนผลงานของศิลปนนักแกะสลักชื่อดัง Gian Lorenzo Bernini ตรงกลางลาน
จะเห็นเสาโอบิลิสก (Obelisk) รอบๆ เสาจะเปน น้ําพุแหงสี่มหานที (Fountain of the Four Rivers) ซึ่งแตละมุมจะมี
รูปปน ซึ่งแทนแมน้ําใหญจาก 4 ทวีป ไดแก คงคา ดานูป ไนล และพลาตา (ในอเมริกาใต)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ถายภาพกับน้าํ พุเทรวี งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก ทีม่ า
ของบทเพลง “ทรีคอยน อิน เดอะ ฟาวนเทน” ที่เชื่อกันวา หากทานโยน
เหรียญลงในน้ําพุแลวทานจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นนําทาน
ชอปปงยานบันไดสเปน (Spanish Steps) บนถนนคอนดอตติยา นชอปปงขึ้น
ชื่อของอิตาลี เปนบันไดที่กวางและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด
138 ขั้น ที่ลอมรอบไปดวยสถาปตยกรรมอันสวยงามแลว จัตุรัสแหงนี้ยงั ตอ
ตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไปดวยรานแบรนดเนมมากมาย ทั้ง Dior, Prada, Gucci, Amarni, Valentino,
Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari เปนตน เรียกไดวาเปนสถานที่ที่มชี ีวติ ชีวามากอีกแหงหนึ่งของอิตาลี
แนะนําใหทานลองชิม ไอศกรีมเจลาโต (GELATO) ไอศกรีมขึ้นชื่อที่ทานไมควรพลาดเมื่อมาถึงอิตาลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก H10 ROMA หรือเทียบเทา

วันที่เกาของการเดินทาง (9)
กรุงโรม – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระทานพักผอนตามอัธยาศัยไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสู สนามบินฟูมชิ ิโน
13.55 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945
วันที่สบิ ของการเดินทาง (10)
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.45 น.
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ......
*********************************
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อัตราคาบริการ
โปรแกรมทัวรอิตาลี 10 วัน (TG)
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 2 – 8 เมษายน 2560

ผูใหญ
หองละ 2 ทาน
109,000

พักเดี่ยวเพิม่
16,500

อัตรานี้รวม
-คาตั๋วเครื่องบินหมูคณะไป-กลับ (ชั้นธรรมดา) โดยสายการบินไทย
-คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ทาน/หอง)
-คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ
-คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
-คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-น้ําดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
-คาภาษีสนามบินทุกแหง
-คามัคคุเทศกของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
-คาธรรมเนียมวีซาอิตาลี
-คาประกันอุบัติเหตุคมุ ครองในวงเงินทานละ 1,500,000 บาท
อัตรานี้ไมรวม
-คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
-คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่ เองคาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ
-คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
-คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
-คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
-คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางทีม่ ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งทานตองชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียก
เก็บเพิ่ม
การชําระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโ ดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอน
เดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
-หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมด
-หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมตั ิ ผูโ ดยสารตองชําระคามัดจําที่ 15,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
-หากผูโดยสารทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
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บริษัท เวิลด แพลนเน็ต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
WORLD PLANET INTERNATIONAL CO.,LTD.
T.A.T. LICENSE NO. 11/ 3626
รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

หมายเหตุ
- อัตรานี้ มีจํานวนผูเดินทางอยางนอย 20 ทาน หากจํานวนผูเดินทางไมครบ บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเก็บ
คาใชจายเพิม่ ลูกคาทีจ่ องทัวร ตองการเดินทางและยินยอมใหเก็บคาใชจายเพิ่ม
- รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
- บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
ทางบริษทั ฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน
- บริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ ดยสารเอง
- บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกบั ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่
พํานักอยูในประเทศไทย
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