ิ ตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน
ฝรังเศส-สว
่
มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล
เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้าแซน
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี
ขึน้ เขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-ทรัวส์-มิลาน-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม
วันแรก
สุวรรณภูมิ
21.00น. นัดคณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย
เคาน์ เตอร์ D เจ้ าหน้ าทีพ่ ร้ อมคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
วันทีส่ อง
ปารีส-แวร์ ซายส์ -ปารีส-ล่ องเรื อแม่ น้าแซน-เวอร์ ลซิ ี่
00.05 น. นาท่ านออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG93
07.10 น
เดินทางถึงสนามบินชาร์ ลเดอโกลล์
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ
ตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เมืองที่ต้ งั ของพระราชวัง หรู หราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของกรุ งปารี ส ซึ่ งปัจจุบนั เป็ นส่ วนหนึ่งของมหานคร ปารี ส นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์
ซายส์ พระราชวังที่ยิ และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย เดิม
นั้นแวร์ซายส์เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น มีผคู้ นอาศัยอยูเ่ บาบาง บริ เวณส่ วนใหญ่เป็ นป่ าเขาเยีย่ งชนบทอื่นๆ

ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่ า และทรงเห็นว่าตาบลแวร์
ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนักขึ้นมาใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวร์
ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็ นต้นแบบของ
พระราชวังอื่นๆ มากมาย เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่ มมีการปรับปรุ งพระตาหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทั้งหมด 5 แสน
ล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยูถ่ ึง 30 ปี จึงแล้วเสร็ จในปี 1688 ทุกส่ วนทาด้วยหิ นอ่อนสี ขาวเป็ น
แบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นาเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาว
ฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส กับพระนางมารี
อองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปั จจุบนั พระราชวังแวร์ซายส์ยงั อยูใ่ นสภาพดีและเปิ ดให้
ประชาชนเข้าชมได้ นาท่านชมภายในที่มีการแบ่งเป็ นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสาราญ เป็ นต้น
ทุกห้องล้วนมีเครื่ องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสี ยง อาทิ ห้องกระจก เป็ นห้องที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด
ซึ่ งเคยใช้เป็ น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้
เป็ นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทาการ
ก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ ซายส์อนั สวยงาม ใน
พระราชวังแวร์ซายส์มีหอ้ งทั้งหมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพและงานแกะ สลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น
พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้ งั ในส่ วนของกษัตริ ยแ์ ละพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทตู จากสยามได้เคยเข้าเฝ้ า
พระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริ เวณอุทยานด้านหลังก่อนเดินทางกลับเข้า นครปารีส มหานครที่คนทัว่ โลก
ใฝ่ ฝันอยากมาเยือน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่ าย
นาท่านเดินทางกลับเข้าปารี ส นาท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่ งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มี
นักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทั้งศิลปะและ
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางของแฟชัน่ ที่ทนั สมัย นาท่านถ่ายรู ปกับหอไอเฟิ ล หอคอย
ที่เป็ นสัญลักษณ์หรื อแลนด์มาร์คของประเทศฝรั่งเศสที่รู้จกั กันไปทัว่ โลก ทั้งยังเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดของโลกอีกด้วย โดยสร้างขึ้นด้วยโครงเหล็กบริ เวณแม่น้ าแซนในกรุ งปารี ส และตั้งชื่อตามสถาปนิก
และวิศวกรที่ออกแบบหอคอยแห่งนี้คือกุสต๊าฟ ไอเฟิ ล เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์ของงานแสดง
สิ นค้าโลกในปี ค.ศ.1889 เพื่อแสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และต่อมากลายมาเป็ นสัญลักษณ์องกรุ งปารี ส จากนั้น นาท่านชมโดยรอบเริ่ มจาก
เก็บภาพสวยของ หอคอยไอเฟิ ล อีกครั้งบริ เวณหน้าโรงเรี ยนการทหารหรื อ
จัตุรัสทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่
ย่านหรู หราราคาแพงที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ต้ งั ของเสาหิ นโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอิน
วาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรู ปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยูใ่ นกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุด

เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่ งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผมู้ าเยีย่ มชมเป็ นจานวน 8.3 ล้านคน ทา
ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีผมู้ าเยีย่ มชมมากที่สุดในโลกและยังเป็ นสถานที่ที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดใน
กรุ งปารี ส จากนั้นนาท่าน ล่ องเรือแม่ นา้ แซน แม่น้ าสายหลักของนครปารี ส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและ
สถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ จากนั้นหากมีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมจาก
ร้านค้าปลอดภาษี ไม่วา่ จะเป็ น กระเป๋ าเดินทางริ โมวา, กระเป๋ าแบรนด์ดงั รวมถึงน้ าหอมต่างๆ
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่เขตเมืองเวอร์ ลซิ ี่ เพื่อนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คา่

วันที่สี่
เช้ า

เวอร์ ลซิ ี่-ทรัวส์ -มูลสู (ฝรั่งเศส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทรัวส์ เมืองหลวงของจังหวัดโอบในแคว้นช็องปาญหรื อแชมเปญในประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองทรัวส์ต้ งั อยูบ่ นฝั่งแม่น้ าแซน ราว 150 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของปารี ส
เมืองทรัวส์ ถือเป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยความเป็ นมาของมรดกทางวัฒนธรรมและมีสถาปั ตยกรรมของ
อาคารโบสถ์ต่างๆ ที่เป็ นแบบโกธิคและยุคฟิ้ นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป เมืองสาคัญที่มีประวัติความ
เป็ นมาที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็ นแคว้นที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังเรื่ องแชม
เปญ นาท่านเยีย่ มชมเมืองทรัวส์ เมืองเก่าแก่ที่เคยเป็ นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางการเคลื่อนพล
ในสมัยโรมัน ที่ตดั ตรงตั้งแต่กรุ งโรมไปยังอาณาจักรบริ ทาเนียอย่าง “ถนนอากริ ปปา” เริ่ มเดินสารวจที่
จัตุรัสใจกลางเมืองอันเงียบสงบ รวมไปถึงบรรยากาศน่ารักของย่านถนนคนเดิน “โมเอ่” ที่มีเอกลักษณ์
ทางสถาปั ตยกรรม ที่โดดเด่น สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 16 เป็ นบ้านครึ่ งปูนครึ่ งไม้ มีโบสถ์เก่าแก่อย่าง
โบสถ์เซนต์ เออบัน หรื อเดินชมวิหารทรัวส์ ที่ตกแต่งด้วยกระจกสี สวยงามสะท้อนถึงวัฒนธรรมยุโรป
ยุคฟื้ นฟูศิลปะ อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเดินเล่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองมูลูสหรือเมืองมูลเฮ้ าส์ เมืองใหญ่อนั ดับสองของแคว้นอัลซาสแคว้นที่เล็กที่สุด
ของฝรั่งเศส ด้วยบรรยากาศที่สวยงามและสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรื อนเก่าแก่ที่มีกลิ่นไอความ
เป็ นเยอรมันอยูม่ าก และยังเป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์ยานยนต์แห่งชาติของฝรั่งเศสและยังเป็ นที่ต้ งั ของ
พิพิธภัณฑ์รถยนต์และรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลูสยังมีฉายาว่า "แมนเชสเตอร์ของฝรั่งเศส" อีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า

มูลูส (ฝรั่งเศส)-จุงฟราว-ลูเซิร์น เ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กลางวัน
บ่ าย

เดินทางสู่ เมืองกรินเดอร์ วาลกรุน ชุมชนเล็กๆ น่ารักในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่าน ขึน้ รถไฟฟ้า
สายจุงฟราวบาห์ เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่ งท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุม
และแนวป่ าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขา
แอลป์ ชมธารน้ าแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ ค ซึ่ งมี
ความสูงกว่า 3,571 เมตรจากระดับน้ าทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลอง
ครบรอบ 100 ปี ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant
นาท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบน สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ จากนั้นนาชม
ถา้ นา้ แข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรื อซื้ อ
ไปรษณี ยบัตรส่ งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางลงจากจุงฟราว
สู่สถานีรถไฟฟ้ า เมืองเลาเท่ นบรุนเน่ น โดยเป็ นเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี
ไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนั้นนาท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว
แต่ลูเซิ ร์นก็ยงั คงมีความสวยงามเหมือนเดิม นาท่านชม อนุสาวรี ยส์ ิ งโต และถ่ายรู ปกับ สะพาน
ไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจัว่ ด้วยภาพวาดใน
ศตวรรษที่ 17 ซึ่ งภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่าเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของเมืองลูเซิ ร์น โดยมี
หอคอยน้ า ซึ่ งเดิมใช้เป็ นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มี
ลักษณะเป็ นรู ปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยูก่ บั สะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม สะพานชาเพลนี้ถือ
เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรู ปรอบทะเลสาบและเลือกซื้ อสิ นค้า
ที่ระลึกและแบรนด์เนมต่างๆ สมควรแก่เวลานัดหมาย

นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ลูเซิร์น (สวิตเซอร์ แลนด์ )-มิลาน-เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เดินทางสู่ เมืองมิลาน ในภาษาอิตาเลียนซึ่ งป็ นเมืองสาคัญ
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชัน่ ดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมภายนอกและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับความยิง่ ใหญ่ของ มหาวิหารแห่ งเมืองมิลานหรือมิลานดู
โอโม ที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่งดงามด้วยอาคารขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรปที่
มียอดแหลมนับร้อยยอดและภายในยังสงบเงียบแต่สวยงามด้วยกระจกสี สเตนกลาส ซึ่ งสร้างขึ้นในปี

คา่

วันที่หก
เช้ า

บ่ าย

ค่า

วันที่เจ็ด
เช้ า

กลางวัน

ค.ศ. 1386 ในบริ เวณเดียวกันยังเป็ นที่ต้ งั ของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นบั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งอาเขต
ที่สวยที่สุดในอิตาลีมากว่า 100ปี ถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ยข์ อง ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจาก
ภาพโมนาลิซ่า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส ตั้งอยู่ในเขตแคว้ นเวเนโต้ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
ที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า

เวนิส-ปิ ซ่ า (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ ท่ าเรือทรอนเชตโต้ เพือ่ ข้ ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ ารวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะ
เวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลาง
อยูท่ ี่ จัตุรัสเซนต์ มาร์ ค หรือ ซานมาร์ โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ
มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง
ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการ
ประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริ อลั โตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนล
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านล่องเรื อกลับสู่ฝั่ง เมสเทร่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า อีกหนึ่ง
เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรื อชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นที่ต้ งั ของ
หอเอนปิ ซ่า ผ่านชมความงดงามของทัศนียภาพที่งดงามเป็ นระเบียบของบ้านเมืองและบ้านเรื อนต่างๆ
นาท่าน ชมหอเอนปิ ซ่ า นาท่านชม 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก “หอเอนปิ ซ่ า” ให้เวลาท่านเดินเล่น
ถ่ายรู ปกับหอเอนปิ ซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นหอระฆังแห่งวิหารประจาเมือง แต่เพียงการเริ่ มต้นของการ
สร้างถึงบริ เวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุ ดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่ วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อ
จนเสร็ จสมบูรณ์และยังเป็ นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่ องแรงโน้มถ่วงของโลก
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ปิ ซ่ า-โรม (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของประเทศอิตาลี แต่ละปี มี
นักท่องเที่ยวมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมากรุ งโรม เพื่อชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและ
ประวัติศาสตร์ แห่งความยิง่ ใหญ่ โรมเป็ นมหานครที่มีสีสนั เฉพาะตัว คลาคล่าไปด้วยผูค้ นมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่ าย

วันที่แปด
เช้ า

10.00 น.
13.55 น.

วันที่เก้า
05.45 น.

นาท่านชมเมืองหลวงที่ยงิ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นาท่านสู่นครวาติกนั
ซึ่ งเป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรู ปภายนอก มหาวิหาร
เซนต์ ปีเตอร์ แห่งนครรัฐวาติกนั ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเนซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่าง
โอ่อ่าและหรู หรา มียอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่ งปั จจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิ่ งล้ าค่าของประเทศอิตาลี
ให้ท่านถ่ายรู ปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ใน
ช่วงเวลาสาคัญๆ ของคาทอลิค จากนั้นนาท่านสู่บริ เวณ นา้ พุเทรวี่ หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สาคัญของกรุ ง
โรม สถานที่นกั ท่องเที่ยวมาโยนเหรี ยญเสี่ ยงทายตามเรื่ องราวจากภาพยนตร์เรื่ องThree Coins in The
Fountain ให้เวลาท่านชัว่ ครู่ ก่อนนาท่านมาเดินเล่นบริ เวณ ย่ านบันไดสเปน แหล่งช้อปปิ้ งแบรนด์เนม
ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุ งโรม และหากมีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมจาก
ร้านค้าปลอดภาษี อาทิ Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็ นต้น
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า

โรม (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมภายนอกพร้อมถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่ งก่อสร้างที่เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ของโลก ผ่านชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่ยา่ น โรมันฟอรั่ม ที่เปรี ยบเสมือนใจกลาง
เมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรี ฑาเซอร์คสั แมกซิ มุส
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี ประเทศอิตาลี
นาท่ านออกเดินทางจากกรุงโรม โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 945

สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...



ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

