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Route

วันทีห่น่ึง
กรุงเทพฯ - โรม

21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมูิ 
ประต ู3 ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย



วันทีส่อง
โรม - เมืองเนเปิลส ์– ปราสาทกสัเ ลนูโอโว
พพิธิภณัฑเ์มืองเนเปิลส ์- เมืองปอมเปอ ี

00.01 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย
เท่ียวบนิ TG 944

05.55 น. เดินทางถึงสนามบนิโรม

Naples
เมืองเนเปิลส ์หรอืท่ีนิยมเรยีกเป็น
ภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี คืออีก
หนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์
ศิลปะ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม 
ดนตร ีและศาสตรก์ารท าอาหาร
ท่ีไดร้บัการยอมรบัจากทั่วโลก อีกทัง้
ยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเปิลส ์
และ แควน้กมัปาเนีย แควน้ท่ีตัง้อยู่
ทางทิศใตข้องประเทศอิตาลีนั่นเอง

Castel Nuovo Naples Cathedral



LUNCH: ภั  าคารพืน้เมือง

เมืองปอมเปอี เมืองโรมนัโบราณขนาดใหญ่ท่ีถกูขนาน
นามว่าเมืองแห่งบาปและถกูพระเจา้ลงโทษโดยใหภ้เูขา
ไฟวิสเุวียส ระเบิดลาวาไหลท่วมเมืองภายในเวลาช่วง
ขา้มคืน ชมเมืองเก่าท่ีเป็นแหล่งโบราณคดีชัน้เลิศท่ีนกั
โบราณคดีไดข้ดุคน้พบในช่วงเเรกเม่ือปี ค.ศ.1748 เเต่ก็
ไดย้ตุิลง เเละเริม่มาขดุคน้อีกครัง้หลงัจากนัน้เเลว้เป็น
เวลารอ้ยกว่าปี  โดยสภาพภายในตวัเมืองยงัสมบรูณ์
อย่างน่าอศัจรรยท์ัง้ๆ ท่ีถกูฝังมาเกือบ 2000 ปี เพราะ
ลาวานัน้ไดเ้ก็บรกัษาทกุสิ่ง ยกเวน้ชีวิตของชาวเมือง
เพียงอย่างเดียว

Pompeii



DINNER: ภั  าคารพืน้เมือง

HOTEL: HILTON SORRENTO PALACE หรือเทยีบเท่า



วันทีส่าม
เกาะคาปรี - ถ า้บลูกร็อ โ  ้- น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขา

โซลาโร - เมืองซอรเ์รนโ ้

Capri
เกาะคาปรี เกาะเล็ก ๆ ท่ีมี
ธรรมชาติท่ีสวยงามเป็นสถานท่ี
ตากอากาศของบุคคลส าคัญ ๆ 
ม า ช้ า น า น  บ ร ร ด า ก วี แ ล ะ
นักเขียนช่ือดังต่างก็บอกในงาน
เ ขี ยน เ ป็ น เ สี ย ง เ ดี ย วกั น ว่ า
" ท่ีคาปรีสวรรค์อยู่ใกล ้ๆ เพียง
แค่ปรายตามอง "

The Blue Grotto

“บลูกร็อ โ ้” (Grotta Azzurra) เป็น
หนึ่งในถ ้าน้อยใหญ่กว่า 10 แห่ง ณ 
เกาะคาปรีเกาะสวรรค์ทางตอนใต้
ของอิตาลี เหตุท่ีถ ้าแห่งนี ้แตกต่าง
จากแห่งอ่ืนจนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่ว
โลกเน่ืองจากภายในถ า้แห่งนี ้นั่นถูก
ฉาบดว้ยแสงสีฟ้าสวยงาม ท่ีเกิดจาก
สีของน า้ทะเลสะทอ้นกับแสงอาทิตย์
สาดส่องเข้ามาจากปากทางเข้าถ ้า
เกิดเป็นภาพมหศัจรรย ์ท่ีสรา้งความ
ประทบัใจใหแ้ก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น



LUNCH:  ภั  าคารอาหารอิ าเลียน

Mont Salaro...

ยอดเขาโซลาโร เป็นจุดชมวิวท่ีสงูท่ีสดุบนเกาะคาปร ี    
ต่ืนเตน้ไปกับวิวทิวทัศนท่ี์สวยงามตลอดทาง ท่านจะ
มองเห็นอ่าวเนเปิลส์ท่ี มีวิวข้างหลังเป็นภู เขาไฟ 
Vesuvius น า้ทะเลสีฟ้าใสป๊ิงเห็นไปถึงกอ้นหินใตน้  า้
เลยทีเดียว   น าท่านเดินเล่นชมความสวยงามสัมผัส
บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกบนเกาะคาปร ี

DINNER: RESTAURANT‘O PARRUCCHIANO
(FINE DINING)

HOTEL: HILTON SORRENTO PALACE  หรือเทยีบเทา่



วันทีส่ี่
เมืองโปซี าโน - เมืองอามัลีี - มหาวิหารอามัลีี

Positano
เมืองโปซี าโน เมืองชายทะเลเล็ก ๆ
ท่ีตั้งอยู่ริมหนา้ผาเป็นระดับ ๆ ไต่ตาม
เขา ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา ส่วนหนึ่งของ
ชายฝ่ังอามัลฟีซึ่งวิวสวยมาก ขึ ้นช่ือ
เรื่องตึกสีสันสวยๆ ตั้งอยู่เป็นชั้นตาม
เนินเขา ถนนแคบและโคง้เยอะท่ีเช่ือม
ทั้งเมืองตั้งแต่จุดบนสุดไปจนถึงทะเล
ดา้นล่าง ตามทางมีรา้นขายของน่ารักๆ 
ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ไดต้ามใจชอบ

LUNCH: ภั  าคารอาหารอิ าเลียน
RISTORANTE TAVERN ALLEGRA

เมืองอัลมาีี เป็นเมืองท่ีเคยมอี านาจทางทะเลสมญานามว่า QUEEN OF MEDITERRANEAN
แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถลม่จมหายไปในทะเล เมืองนีจ้งึกลาย เป็นเพียงเมืองเลก็ๆ มี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตรใ์นยคุกลางตอนตน้ และมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมยุคกลาง
ของประเทศอิตาลี ซึ่งปัจจบุนัไดก้ลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวที่ไดร้บัความนิยมมากเป็นอนัดบั
ตน้  ๆ ของทวีปยโุรป ต่อมาองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดบ้รรจรุายช่ือเมืองอามลัฟีใหเ้ป็นสว่นหนึ่ง
ของมรดกโลกในแถบคอสตเิอรา อามลัฟิตานา (Costiera Amalfitana) ในปี 1997 

Amalfi



Amalfi Cathedral

DINNER: DEI CAPPUCCINI RESTAURANT
(FINE DINING)

HOTEL: NH COLLECTION GRAND CONVENTO หรือเทยีบเท่า



วันทีห่า้
เมืองเซอรเ์รนโ ้ - จั ุรัสทาซโซ่ - โบสถเ์ซอรเ์รนโ ้ -

Castel Romano Designer Outlet - กรุงโรม 

Sorrento
เมืองซอรเ์รนโ ้  เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ริมอ่าวเน
เป้ิล แต่ช่ือเสียงของเมืองในฐานะเมืองท่องเท่ียวของ
อิตาลีนัน้ไม่ไดเ้ล็กตามขนาดของเมือง ตวัเมืองตัง้อยู่
บนหนา้ผาสูง และไล่ระดบัลงมาตามความลาดชัน
จนลงมาถึงระนาบเดียวกนักบัหาดทรายสีเทาท่ีไดร้บั
การจดัระเบียบไวอ้ย่างเรยีบรอ้ย

Sorrento Cathedral

Piazza Tasso

LUNCH: ภั  าคารอาหาร อิ าเลียน



CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET 
แหล่งชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตท่ีรวมเอาแบรนดส์ินคา้จาก
ดีไซนเ์นอรช์ัน้น ามากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ได้
ตามอธัยาศยั

กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิ าลีมา ัง้แ ่ปี ค.ศ.1870 (พ.ศ. 2413)  ัง้อยู่ทา่มกลางภูเขา 7 ลูก 
 าม  านานเล่าว่า มีทารกฝาแฝดสองคนช่ือ “ รอมิวลุส “ (ROMULUS) และ “ เรมุส “ (REMUS) 
บุ รของซลิเวียและเทพเจ้ามารส ์คร้ังหน่ึงได้ถูกขโมยไปทิง้ไว้ริมแม่น า้ไทเบอร ์ทัง้สองเ บิโ ขึน้มา
จากการเลีย้งดูของสุนัขจิง้จอก  ่อมารอมิวลุสได้ฆ่าพีช่ายเรมุส ายเพราะล า้เส้นเข หมู่บ้านของ น 
ซึง่ ่อมารอมิวลุสกไ็ด้ก่อ ัง้หมู่บ้านของ นเป็นเมืองขึน้ จนกลายเป็นกรุงโรมในปัจจุบัน และยังเคย
เป็นเมืองทีม่ีสงครามยิง่ใหญ่ถงึ 2 คร้ัง คือ ยุคโรมัน และคริสเ ยีน    

DINNER: ภั  าคารอาหารไทย

HOTEL:  AMBASCIATORI PALACE HOTEL หรือเทยีบเทา่

Rome



วันทีห่ก
โรมันีอรัม - โคลีเซียม - วิหารแพนธีออน - น า้พุเทรวี 

โรมันีอรัม อดีตศนูยก์ลางดา้นศาสนา การเมืองและเศรษฐกิจ
ของอณาจกัโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจรญิรุง่เรือง ของ
อารยธรรมโรมนั ในช่วง 1,200 ปีท่ีผ่านมา จดุเด่นอีกแห่งท่ีไดร้บั
ความนิยมก็คือซุม้ประตแูห่งติตสุ ใกลท้างออกจตัรุสัแห่งนี ้



Colosseum

โคลิเซียม หรือทวิอัฒจันทรฟ์ลาเวียน 
เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสรา้งขึน้ใน
สมยัจกัรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจกัรวรรดิ
โ รมัน  และสร้าง เสร็จ ในสมัยของ
จักรพรรดิไททัส ในคริสต์ศตวรรษท่ี 1
อฒัจนัทรเ์ป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและ
หินทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527
เมตร สงู 57 เมตร

อาหารกลางวนั : ภตัตาคารอาหารจีน



วิหารแพนธีออน เป็นวิหารรูปทรงจตรุสัท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโรม โดยมีอายมุากกว่า 
2,000 ปี แมว้่าจะมีประวตัิและความ
เป็นมาท่ียงัไม่แน่ชดันกัแต่วิหารแห่งนี้
แสดงใหเ้ห็นไดช้ดัถึงศิลปะเก่าแก่ในยคุ
โรมนั รวมถึงฝีมือและความชาญฉลาดใน
การออกแบบอย่างรอบคอบของสถาปนิก
ในอดีต

น ้าพุเทรวี ่เป็นลานน า้พแุละอนสุรณส์ถานท่ีจดัไดว้่าสวยงาม
และมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ตัง้อยู่ในกรุงโรม ประเทศ
อิตาลี และเป็นน า้พแุบบบารอ็กท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงโรม

DINNER: ภั  าคารอาหารอิ าเลี่ยน

HOTEL:  AMBASCIATORI PALACE HOTEL หรือเทยีบเทา่



วันทีเ่จด็
นครรัฐวา กิัน - โบสถซ์ีสทนี - จั ุรัสนาโวนา -

ย่านบันไดสเปน

นครรฐัวาติกนั (Vatican)   ประเทศที่
เลก็ท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม 
เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพง
ลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ด ้มีองค์
สนัตะปาปาเป็นประมขุสงูสดุ  มีธงชาติ  
เพลงชาติ  แสตมป์และเงินตราเป็น  
ของตนเอง 

โบสถซ์ีสทนี ซึ่งมีภาพเฟรส
โกช่ื้อดงั  “ ก าเนิดอาดมั “  
ฝีมือไมเคิลแองเจโล เขา้ชม
งานประติมากรรมชิน้เย่ียมของ
ไมเคิลแองเจลโล

LUNCH: ภตัตาคารอาหารจีน



Piazza Navona

จั ุรัส นาโวน่า (Piazza Navona)
เป็นจตัรุสัที่เป็นตวัอย่างของ
สถาปัตยกรรมแบบบารอ็ก 
(Baroque) ท่ีเรยีกไดว้่ามีความ
ยอดเย่ียมท่ีสดุของกรุงโรม ประเทศ
อิตาลีชอ้ปป้ิงย่านบนัไดสเปน 
(SPANISH STEPS) บนถนนคอน
ดอตติ ย่านชอ้ปป้ิงขึน้ชื่อของอิตาลี 
เป็นบนัไดที่กวา้งและยาวท่ีสดุใน
ทวีปยโุรป มีขัน้บนัไดทัง้หมด 138 
ขัน้ ท่ีลอ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอนัสวยงาม



HOTEL: AMBASCIATORI PALACE 
หรือเทยีบเท่า

Spanish Steps



วันทีแ่ปด
โรม

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม
09.30 น. ออกเดินทางมาสูส่นามบินโรม 
13.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ   โดยเท่ียวบิน   TG 945

วันทีเ่ก้า
กรุงเทพฯ

06.05 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ


