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สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี
สนามบินชางงี - สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟี อมู ชี โี น - เมืองโรม
นครรัฐวาติกนั - มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลกิ า - เมืองโรม - สนามกีฬา
โคลอสเซียม - กลุ่มโรมันฟอรัม - น้าพุเทรวี - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน
เมืองโรม - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท - เมืองฟลอเรนซ์
มหาซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร - จัตุรสั เดลลาซิญญอเรีย - น้าพุรปู ปั น้ เทพเจ้า
เนปจูน - วีรบุรุษเปอร์ซอิ ุสถือหัวเมดูซ่า - รูปปั น้ เดวิด - สะพานเวคคิโอ
เมืองฟลอเรนซ์ - เมืองปิ ซ่า - จตุรสั เปี ยซซา เดล ดูโอโม - หอพิธเี จิมน้ามนต์
มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า - เมืองเวนิส
เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรสั ซาน
มาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกล
เลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริยว์ คิ เตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
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เช้า

อาหาร
เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

Mercure Roma West, Rome
หรือเทียบเท่า
Hotel Datini, Florence
หรือเทียบเท่า
Smart Hotel Holiday, Mestre
หรือเทียบเท่า
Cardano Hotel Malpensa, Milan
หรือเทียบเท่า

อนุ สาวรียล์ โิ อนาร์โด ดาร์วนิ ซี่ - โรงละครปิ อซั ซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชยั
แห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้
6

เมืองมิลาน - สนามบินมิลาโน มัลเปนซา - สนามบินชางงี
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สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

Day1 สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สนามบิ นชางงี
17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อ นรับพร้อมอานวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
20.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ713 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
23.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่าเครื่อง

Day2 สนามบิ นชางงี – สนามบิ นเลโอนาร์โดดาวิ นชี ฟี อูมีชีโน – เมืองโรม – นครรัฐวาติ กนั – มหาวิ หารเซนต์
ปี เตอร์ส บาซิ ลิกา – เมืองโรม – สนามกีฬาโคลอสเซี ยม – กลุ่มโรมันฟอรัม – น้าพุเทรวี – วิ หารแพนธี
ออน – บันไดสเปน
01.30 นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟีอูมีชีโน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ366
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.05 เดินทางถึง สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟีอูมีชีโน ประเทศอิตาลี หลังจากนั้นนาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออก
เดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นาท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งน้อยที่สุดในโลกทั้งใน
แง่พื้นที่และประชากร ตั้งอยู่ในเมืองโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร หรือ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ซึ่งออกแบบโดยมีเกลันเจโล การปกครองของ
นครรัฐวาติกันเป็นแบบอานาจเบ็ดเสร็จ คืออานาจตกอยู่ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1984
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของเมืองโรมที่
ตั้งอยู่ใน เขตการปกครองของนครรัฐวาติกัน เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในนครรัฐวาติกัน และเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่
ที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) หรือมีอีก
ชื่อว่า มหาวิหาร นักบุญเปโตร (Basilica Sancti Petri) เดิมนั้นเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นรูปแบบบาซิลิกา

จนมาถึงในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาโบสถ์นั้นได้มีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากแล้วจึงได้มีการตัดสินใจสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเรเน
ซองซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหม่และมีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาก นอกจากนั้นแล้วมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา แห่งนี้นั้นยังเป็นหนึ่งในสี่ของมหา
วิหารเอกของเมืองโรมร่วมกับอีกสามวิหารอันได้แก่ มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเร, มหานักบุญเปาโลนอกกาแพง และมหาวิหารนักบุญ
ยอห์น ลาเตรัน อีกด้วย ** ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือคานวณ
เป็นเงินไทยประมาณ 800 บาท บางกรณีมีงานสาคัญ หรือ พิธีการสาคัญต่างๆทางศาสนา อาจไม่สามารถเข้าชม หรือ เข้าใกล้ชิดกับมหา
วิหารฯได้ แต่ทางบริษัทจะพยายามนาท่านชมมหาวิหารให้ใกล้ชิดมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทาได้ **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรม (Rome) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลัตซีโย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ
เมืองโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน หรือ เมืองวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย
หลังสิ้นสุดยุคกลาง เมืองโรมได้อยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปา เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 และสมเด็จพระ
สันตะปาปาลีโอที่ 10 ผู้ซึ่งสร้างสรรค์ให้เมืองโรมกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในประเทศอิตาลีเช่นเดียวกับเมืองฟลอ
เรนซ์ ซึ่งในยุคสมัยดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ส ปีเตอร์ บาซิลิกาแบบที่ปรากฏในปั จจุบัน และมีเกลันเจโล ได้วาดภาพปูน
เปียกประดับภายในโบสถ์น้อยซิสทีน ศิลปินและสถาปนิกที่มีชื่อเสียงอย่างบรามันเต แบร์นินี และ ราฟาเอล ซึ่งพานักอยู่ในเมืองโรมเป็น
ครั้งคราว ได้มีส่วนช่วยสรางสรรค์สถาปัตยกรรมแบบสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาและแบบบารอกในเมืองโรมด้วยเช่นกัน ทาให้เมืองโรม เป็นเมือง
ที่มีความน่าสนใจทางด้านสถาปัตยกรรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองโรมประเทศ
อิตาลี เป็นสนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมือง ที่นอกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรงเกียรติที่โหดเหี้ยมแล้ว ยัง
ได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย สนามกีฬาโบราณขนาดใหญ่แห่งนี้
ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซี่ยนแห่งจักวรรดิโรมัน และได้สร้างแล้วเสร็จในสมัยจักรพรรดิไททัสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือ
ราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมีลักษณะเป็นอัฒจันทร์รูปวงกลมที่ก่อด้วยอิฐและหินทรายที่มีเส้นรอบวงประมาณ 527 เมตร สูงประมาณ 57 เมตร
และสามารถบรรจุคนได้มากถึงประมาณ 50,000 คน สาหรับการออกแบบ Colosseum แห่งนี้นั้นจัดได้ว่าได้รับการออกแบบที่ชาญฉลาด
มาก โดยได้มีการออกแบบให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับนักกีฬาด้วยการออกแบบในส่วนของสนามกีฬาให้เป็นรูปครึ่งวงกลม นอกจากนั้นยังมี
การออกแบบทางระบายน้าที่ดีเพื่อป้องกันน้าขังในสนามหากเกิดฝนตกอันเป็นต้นแบบของการออกแบบสนามกีฬาอื่นๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน
อีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักร
โรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้าพุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน้าพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบารอค ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
โรม มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีตานานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญลงน้าพุเทรวี แล้วอธิษฐาน
ให้ได้กลับมาเมืองโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง
นาท่าน เข้าชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแห่งดวงตาวรรค์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยก่อนที่จะเริ่มนับคริสต์ศักราชประมาณ
20 ปี ในยุคของจักรพรรดิ Marcus Agrippa โดยได้ปรากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไว้ที่บริเวณหน้าบันของตัวอาคาร ด้วยการออกแบบ
และการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมจึงทาให้วิหารแห่งนี้นั้นนับเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยยุค โรมันและยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้
มากที่สุดที่มีเหลืออยู่ Pantheon นั้นเป็นชื่อที่มีความหมายมาจาก All of God หรือวิหารแห่งเทพ ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ แต่
อีกนัยหนึ่งนั้นแปลได้ว่าเป็นที่เก็บศพ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ได้เป็นที่เก็บศพของบุคคลสาคัญเช่นกันจึงยังไม่แน่ชัดในวัตถุประสงค์ของการสร้าง
วิหารแห่งนี้ขึ้นมาเลยทีเดียว การออกแบบที่โดดเด่นของอาคารแห่งนี้นั้นเริ่มมาตั้งแต่ภายนอกอาคารที่จะคุณจะสามารถมองเห็นเสา
หินแกรนิตขนาดใหญ่ยักษ์วางเรียงที่ด้านหน้าอาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแต่ละต้นนั้นโดดเด่นด้วยความที่เป็น เสาหินก้อนเดียวทั้งเสาโดย
ไม่ได้มีการตัดต่อเลย วิหารแห่งนี้มองภายนอกที่ดูยิ่งใหญ่สวยงามแล้วกลับเทียบไม่ได้กับภายในแม้แต่น้อย เมื่อเข้าไปบริเวณภายในวิหาร
คุณจะได้พบกับความกว้างขวางใหญ่โต ภายในวิหารนั้นได้รับการออกแบบให้ไม่มีเสาตรงกลาง เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการออกแบบของ

วิหารแห่งนี้คือ Oculus ซึ่งเป็นช่องวงกลมขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ฟุต ที่อยู่บริเวณตรงกลางโดมโค้งมนภายในตัวอาคาร
ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งในวิหารแห่งนี้ โดยบ้างก็ว่าเป็นดวงตาสวรรค์ที่เชื่อมระหว่างพระเจ้าและมนุษย์
นาท่านเดินทางสู่ ย่านบันไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนาสุดหรู ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมชั้นนาต่างๆมากมาย
อ า ทิ Gucci, Prada, Bulgari, Hermès, Cartier, Louis Vuitton, Ferragamo, Max Mara, Jimmy Choo, Montblanc, Miu Miu,
Dolce & Gabbana, and Céline เป็นต้น รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนม ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ให้ท่านได้เลือกสรรค์ และยังเป็นแหล่งนัด
พบยอดนิยมที่สุดของชาวอิตาเลี่ยนอีกด้วย
ค่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิง้ อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
พักที่ Mercure Roma West, Rome ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 เมืองโรม – เมืองเลคซิ โอ – เลคซิ โอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท – เมืองฟลอเรนซ์ มหาซานตามาเรีย เดล
ฟิ โอเร – จัตรุ สั เดลลาซิ ญญอเรีย – น้าพุรปู ปัน้ เทพเจ้าเนปจูน – วีรบุรษุ เปอร์ซิอสุ ถือหัวเมดูซ่า
รูปปัน้ เดวิ ด – สะพานเวคคิ โอ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (Leccio) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ประเทศอิตาลี เพื่อเดินทางสู่ เลคซิโอ เดอะ
มอลล์ เอาท์เล็ท (Leccio The Mall Outlets) ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนามากมายของประเทศอิตาลีในราคาย่อมเยา
อาทิเช่น Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นต้น

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิง้ อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ประเทศอิตาลี เมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง
ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสาคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1982
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ใหญ่
เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้นอันวิจิตรสวยงาม อาทิเช่น น้าพุรูปปั้นเทพ
เจ้ า เนปจู น (Fountain of Neptune), วี ร บุ รุ ษ เปอร์ ซิ อุ ส ถื อ หั ว เมดู ซ่ า (Perseus with the Head of Medusa), รู ป ปั้ น เดวิ ด (David
Statue) ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
นาท่านเดินทางสู่ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน อิสระให้ท่านชมบรรยากาศ
และเลือกชมสินค้า หรือ ของที่ระลึกต่างๆมากมาย
ค่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิง้ อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Datini, Florence ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 เมืองฟลอเรนซ์ – เมืองปิ ซ่า – จตุรสั เปี ยซซา เดล ดูโอโม – หอพิ ธีเจิ มน้ามนต์ มหาวิ หารดูโอโม – หอเอน
แห่งเมืองปิ ซ่า – เมืองเวนิ ส
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองแห่งศิลปะที่สาคัญของประเทศอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ใน
แคว้นตอสคานา ฝั่งแม่น้าอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเร้นซ์ และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนา ด้านตะวันตกของเมือง
ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็ กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตั้งของ
สถาปัตยกรรมอันสวยงามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่
ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
เมื่อปี ค.ศ. 1987 โดยเริ่มจาก นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอพิธีเจิมน้ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารดูโอโม (Duomo) อันยิ่งใหญ่งดงามและ นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
(Leaning Tower of Pisa) อันเลื่องชื่อสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไป
เมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิ เลโอ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้าหนักไม่เท่ากัน ถ้า
ปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน **ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์ (หอเอนแห่ง
เมืองปิซ่า) ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ คานวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของบัตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเน
โต ของประเทศอิตาลี เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุดของประเทศอิตาลี
ค่า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เมนูสปาเก็ตตีหมึกด้า
พักที่ Smart Hotel Holiday, Mestre ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 เมืองเวนิ ส – ท่ าเรือตรอนเคตโต้ – ล่องเรือชมบ้านเรือนของชาวเวนิ ส – เกาะเวนิ ส – ท่ าเรือซานมาร์โค
สะพานถอนหายใจ – วังดอดจ์ – จัตรุ สั ซานมาร์โค – โบสถ์ซานมาร์โค – เมืองมิ ลาน – มหาวิ หารแห่ง
เมืองมิ ลาน – แกลเลอรี่วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – อนุสาวรียก์ ษัตริ ยว์ ิ คเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 – อนุสาวรีย์
ลิ โอนาร์โด ดาร์วินซี่ – โรงละครปิ อัซซ่า เดลลา สกาลา – ประตูชยั – ปราสาทสฟอร์เซสโก้
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto Pier) เพื่อ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส (Cruise to Venice) สู่
เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยการคมนาคมทั้งเมืองใช้เรือแทนรถ
ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น "เมืองแห่งสายน้า หรือ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก " มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน
เชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง เดินทางถึง ท่าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) ศูนย์กลางของเกาะเวนิส นาท่าน เดินชมความสวยงาม
โดยรอบ ของเมืองเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้อง
พิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่ สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ ผ่าน
ชม วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พานักของเจ้าผู้ครองเมืองเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาแล้วคือ
คาสโนว่านั่นเอง

นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป” จัตุรัสถูก
ล้อมรอบด้วยอาณาเขตอันงดงาม รวมทั้ง นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ซานมาร์โค (St. Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม
ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เช่น
เครื่องแก้วมูราโน่, หน้ากากเวนิส หรือ เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนา หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1720 หรือ เลือกซื้อโปรแกรมเสริมพิเศษ นั่งเรือกอนโดล่า เรือพื้นเมืองของชาวเวนิส ล่องชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส
**ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของเรือ และ แต่ละช่วงวัน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ประเทศอิตาลี เป็นเมือง
หลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลาน
มาจากภาษาเคลต์ คาว่า "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมือง
แฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม

นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่
ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลาน เป็นมหาวิหารที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ที่ตั้งอยู่ที่นครรัฐวาติกันเท่านั้น **ไม่รวมค่าบัตรเข้าชม
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรือ คานวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 200 บาท
ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ต่อมาเป็นที่พานักของผู้นาเผด็จการในช่วงศตวรรษ
ที่ 15 คือตระกูลสฟอร์ซา (Sforza)

ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆใน
อิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ (Leonado Davinci Monument)
หันหน้าไปทางโรงละครที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของ ผ่านชม โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรือ โรงละครสกา
ล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน (Porta Sempione) ตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองมิลาน
แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 มีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด 240 ไร่

นาท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนย์การค้าที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุ
ของเมืองมิลาน อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Armani, Borsalino, Luisa Spagnoli, Bric’s, Tod’s, Swarovski,
Stefanel, Massimo Dutti เป็นต้น
ค่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิง้ อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
พักที่ Cardano Hotel Malpensa, Milan ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day6 เมืองมิ ลาน - สนามบิ นมิ ลาโน มัลเปนซา - สนามบิ นชางงี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้านาท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินมิลาโน มัลเปนซา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.40 นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ377 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)

Day7 สนามบิ นชางงี - สนามบิ นสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
07.35 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง
09.30 นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ708 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

วันเดิ นทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

(อายุไม่เกิ น 2-11 ปี )
ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั ๋วเครือ่ งบิ น

ราคา
ห้องพัก
เดี่ยว

08 – 14 ตุลาคม 2565

49,990

46,990

29,990

9,000

12 – 18 พฤศจิกายน 2565

48,990

45,990

28,990

9,000

31 ธ.ค. 65 – 06 ม.ค. 66

59,990

56,990

39,990

10,000

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี ราคาประมาณ 3,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
นักท่องเทีย่ วจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่นื โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ อานวยความสะดวกในการยื่น และให้คาแนะนาแก่ท่าน
สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือ
30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก่ าหนด ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง
์
ตามความต้องการ)
3. ท่านทีต่ อ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า และการแนะนาจาก
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนาเท่านัน้
4. นักท่องเทีย่ วทีต่ ้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทาการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45
วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวี
ซ่าประเภทอื่นซึง่ อาจมีค่าใช้จ่าย
์
เพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเทีย่ วหากนักท่องเทีย่ วได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชือ้ โควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม (ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีทภ่ี าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กาหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้ โควิด -19 ทุกประเภท ผูเ้ ดินทาง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
7. เงื่อนไขประกันโควิดเป็ นไปตามกรมธรรม์และบริษทั ประกันเป็ นผูพ้ จิ รณา

