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สถานที่ : ประเทศอิตำลี
OUTBOUND
TRIP เพ� อชมไฮไลท

ของทริปนี้

สแกน

QR code24 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2562 

หากเอ่ยถงึประเทศอติาลแีล้ว เราคงจะนกึถงึภาพความอลังการงานสร้างของสถาปัตยกรรม จติรกรรมสุดวจิติร 
แต่อติาลยีงัมเีสน่ห์น่าหลงใหลอกีมาก เพราะอติาลทีางตอนเหนอืและตอนกลางนัน้มคีวามงดงามทีธ่รรมชาตสิร้าง
ให้เราออกค้นหาได้ไม่จบสิ้น การเดินทางสู่เส้นทางท่ีซ่อนความสวยงามในทุกละติจูดของประเทศ เส้นทางสาย
ธรรมชาต ิชมววิเทอืกเขาแอลป์ทีส่วยทีส่ดุ อทุยานโดโลไมท์ เทีย่วเมอืงเก่าแก่ UNSEEN ของอติาลี ซร์ีเมโอเน่ ทะเลสาบ
การ์ดา ทีร่อสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเยอืนแบบไม่รูเ้บือ่ เส้นทางสดุโรแมนตกิ อติาเลยีน รเิวยีร่า : หมูบ้่าน
บนผางาม ซงิเคว เตเร่ ตามรอยโรมโิอ-จเูลยีตท่ีเมอืงเวโรนา ชมเมอืงไข่มุกรมิทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน ปอร์โตฟิโน่ 
และล่องไปยงัเมอืงแห่งสายน�า้ ราชนิแีห่งทะเลเอเดรยีตรกิ เวนสิ และพลาดไม่ได้กบัเส้นทางทีผ่สมผสานสถาปัตยกรรม
สดุคลาสสคิ งานจติรกรรม ประตมิากรรมโดดเด่น  ประวตัศิาสตร์ทีเ่ข้มข้นยาวนานอย่างเมอืง มลิาน เบอร์กาโม และ 
ฟลอเรนซ์ ทีไ่ม่ว่าเราจะไปทีไ่หนของอติาล ีเรากพ็ร้อมทีต่กหลมุรกัเขาได้อย่างเตม็หวัใจ

เมืองแห่งศิลปะ และมนต์เสน่ห์อันชวนฝน

DAY 1 DAY 2วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
กรุงเทพฯ-มิลาน-เบอร์กาโม-ซีร์เมโอเน่ 
-ทะเลสาบการ์ดา

21.00 น. 00.35 น.

07.10 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 แถว C สายการบนิไทย
เจ้าหน้าที ่อลิทิ ฮอลเิดย์ พร้อมต้อนรบัและ
อ�านวยความสะดวก

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดย สายการบนิ
ไทย เทีย่วบนิที ่TG940 ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 12 ช่ัวโมง

ถึง สนามบนิมาเพลซ่า นครมลิาน ประเทศ
อติาลี (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 
6 ช่ัวโมง) 

เมืองเวโรนาITALY
THE FALLEN
BEAUTY OF
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DAY 3 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ซีร์เมโอเน่-เวโรนา-โบลซาโน

ช่วงเช้า

เที่ยง

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

ออกเดนิทางโดยรถบสัสู ่เมอืงเบอร์กาโม 
เป็นเมอืงท่ีต้ังอยูท่างตอนเหนอืของอติาลี 
มใีจกลางเมอืง 2 แห่ง คอืเมอืงอลัต้า 
(เหนอื) “Citta Alta” และเมอืงบาสซ่า 
(ใต้) โดยท้ังสองเมืองเชื่อมต่อกันด้วย
กระเช้าไฟฟ้าและเส้นทางเดนิป่า โดยเป็น
เมอืงทีม่คีวามส�าคญัทางประวตัศิาสตร์
ของแคว้นลอมบาร์ดีย์ มีชือ่เสียงเก่ียวกบั
บรรยากาศของความเป็นเมอืงยคุกลาง
ท่ีมเีสน่ห์ รวมไปถงึประวตัศิาสตร์แห่ง
เสยีงเพลง การเต้นร�าพืน้บ้าน ผสมผสาน
ไปด้วยวฒันธรรมท่ีหลากหลายของศลิปะ
และประวตัศิาสตร์ทีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณ

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
อาหารท้องถ่ิน

เดนิทางสู ่เมอืงซร์ีเมโอเน่ เป็นเมอืงเก่าแก่
อายนุบั 2,000 ปี มีภมิูประเทศทีเ่ป็น
แหลมยืน่เข้าไปใน ทะเลสาบการ์ดาที่
สวยงาม ชมความสวยงามของววิทวิทศัน์
ของทะเลสาบการ์ดา ทะเลสาบน�า้จืดท่ี
เกดิจากน�า้แขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ 
ถงึแม้จะเป็นแค่เมอืงเลก็ ๆ แต่กม็เีสน่ห์
ดงึดดูใจนกัท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี จาก
นัน้น�าถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่
ของเมอืง THE SCALLGER OF SIRMIONE 
สร้างในปี ค.ศ. 1277 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภัตตาคารอาหาร
ท้องถิน่ น�าเข้าทีพ่กั HOTEL EDEN หรือ
เทยีบเท่า (4 ดาว)

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงเวโรนาอยูท่างตะวนัออก
เฉยีงเหนอืของอติาล ีเป็นเมอืงทีใ่หญ่และ
ส�าคญัเป็นอนัดบัสองในแคว้นเวเนโต รอง
จากเมอืงเวนสิ ได้รบัสมญานามว่า “LITTLE 
ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสิง่ก่อสร้าง
จากสมยัโรมนัไว้อย่างสมบรูณ์   จากนัน้
น�าชม จตรุสักลางเมอืง Piazza Bra ที่
รวบรวมความเป็นเวโรนา ไว้ได้อย่างดี
ชม VERONA ARENA โรงละครกลางแจ้ง
แบบโรมัน ลกัษณะเหมอืนโคลอสเซียม
ทีโ่รมแต่ขนาดเล็กกว่า และไปชม บ้าน
ของจเูลยีต (CASA DI GIULIETTA) 
ซึง่แท้จรงิแล้วบ้านหลงันี ้ เคยเป็นของ
ตระกลู CAPPELLO เป็นความบังเอิญที่
ชือ่ตระกูลคล้ายคลงึกับตระกูล Capulet 
ของจเูลยีต แต่ด้วยความทีก่ระแสของ
ละครดงั จงึดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วมาเยอืน
เมอืงนีบ้้านหลังนี ้สร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรษ
ที ่13 และได้ท�าการปรบัปรงุใหม่ในศตวรรษ
ที ่20 โดยเพ่ิมระเบยีงซึง่เป็นท่ีที ่โรมโิอ
สารภาพรกักบัจเูลียตในบทประพนัธ์ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารจนี 

เมืองเบอร์กาโม

ทะเลสาบการ์ดา
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ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย
ช่วงค�่า

เดนิทางสู ่ เมอืงโบลซาโน เมอืงท่ีถือว่า
เป็นประตสููอ่ทุยานแห่งชาตโิดโลไมท์ เป็น
เมอืงหลวงของภมูภิาคทโีรลใต้ ล้อมรอบ
ด้วยแม่น�า้ ทีน่ีแ่ม่น�า้ Talvera จะไหลลง
ไปในแม่น�า้ Israco และมารวมกนัเป็น
แม่น�า้ Adige ชมววิเนนิเขาทีเ่ป็นป่า ทุง่
หญ้า ไร่องุน่ และเทอืกเขาโดโลไมท์ใน
ทางทศิตะวันออก ทีเ่หมาะกบัการพกัผ่อน
แบบผ่อนคลายอย่างยิง่ เมอืงโบลซาโน
รู้จักกันทั่วไปเม่ือครั้งที่ NATIONAL 
GEOGRAPHIC ไปถ่ายท�าสารคด ีการค้น
พบซากมนุษย์ทีฝ่ั่งอยู ่ใต้หิมะบนยอดเขา
สงูในแคว้นทโีรลของออสเตรยี และน�า
ร่างนัน้มาไว้ทีเ่มอืงโบลซาโน เรยีกกนัว่า
มนุษย์หิมะแห่งโบลซาโน น�าชม วหิาร 
Duomo โบสถ์ Chiesa dei Domenican 
และอนสุาวรย์ีทีจ่ตัรุสักลางเมอืง Piazza 
Walther และย่านอาเขตโบลซาโน ให้
เดนิเล่นชมเมอืง 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารอาหาร
ท้องถิน่ เข้าท่ีพกั FOUR POINT BY 
SHERATON BOLZANO หรอืเทยีบเท่า 
(4 ดาว)

DAY 4
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
โบลซาโน-ออร์ติเซ-นั่งกระเช้าชมวิว 
ALPE DI SIUSI-ดอมปาสโซ่

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสู่เมือง ออร์ติเซ เมืองแห่ง
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบ
อุทยานโดโลไมท์ ทีอ่ยู่ในหบุเขา มีเทอืกเขา
ล้อมรอบสวยงาม อากาศอนับริสุทธิ ์ชม
ววิทวิทศัน์ทีส่วยงามแปลกตา 

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า 
ALPE DI SIUSI ชมววิทิวทศัน์บนทุง่หญ้า
ราบเลยีบบนภูเขา ท่ีได้ขึน้ชือ่ว่ากว้างใหญ่
ทีส่ดุในยโุรป พร้อมสมัผสัความงดงามอนั
ประหลาดมหัศจรรย์ของดนิแดนเทอืกเขา
โดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน โดยมเีทอืก
เขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE 
ทีม่รีปูทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนั
เป็นจุดเด่นมเีส้นทางเดนิลดัเลาะ สูจ่ดุชม
ววิต่าง ๆ ให้ได้เกบ็ภาพสวย ๆ ก่อนนัง่
กระเช้ากลับลงสู่ด้านล่าง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารท้องถิน่ 

เดนิทางผ่านเส้นทาง หมู่บ้านแถบ วาล ดิ 
ฟเุน่ แวะถ่ายรปูกบัยอดเขาแปลกตาอกี
แห่งในโดโลไมท์ ก่อนเดนิทางสู่ ทะเลสาบ
เบรียส ซ่ึงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
FANESSENNES BRAIES เขตป่าสงวนที่

 โบสถ์ Chiesa dei Domenican

Alpe di Siusi
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ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

DAY 5

DAY 6

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่-เวนิส-ชมเมือง-
ล่องเรือกอนโดล่า

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
เวนิส-ฟลอเรนซ์-จัตุรัสดูโอโม-จัตุรัสซิกนอเรีย
-ฟลอเรนซ์

ใหญ่ทีส่ดุใจกลางเทอืกเขาโดโลไมท์ ซึง่ว่า
กนัว่าทีน่ีเ่ป็นประตสููด่นิแดนใต้พภิพตาม
ต�านาน จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมืองคอร์ตน่ิา 
ดอมปาสโซ่ เมอืงสกรีสีอร์ต ทีอ่ยูใ่นอทุยาน
แห่งชาติเทอืกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of 
The Alps เพยีงแห่งเดยีวของอติาลทีีไ่ด้
รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกรีสีอร์ต
ทีดี่ทีสุ่ดในโลก ได้รบัการขนานนามว่าเป็น 
ไข่มกุแห่งเทอืกเขาโดโลไมท์ 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ห้องอาหาร
โรงแรม HOTEL BELLEVUE SUITES 
AND SPA CORTINA D’AMPEZZO หรือ
เทยีบเท่า (4 ดาว) พกัผ่อนตามอธัยาศยั

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ หรอื เวเนเซยี ดนิแดน
แสนโรแมนตกิ ทีใ่ช้เรอืแทนรถใช้คลอง
แทนถนน  มสีมญานามว่าเป็น “ราชนิี
แห่งทะเลเอเดรยีตรกิ” มเีกาะน้อยใหญ่
กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเช่ือมถงึกนั
กว่า 400 แห่ง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารจนี 

เริม่ต้นกนัที ่จตัรุสัซานมาร์โค ทีน่โปเลยีน
เคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนัง่เล่นทีส่วยทีส่ดุ
ในยโุรป” จตุัรสัถกูล้อมรอบด้วยอาเขต
อนังดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค ทีม่ี
โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซน
ไทน์ ล่องเรอืกอนโดล่า ชมบรรยากาศของ
เกาะเวนสิลัดเลาะไปตามล�าคลอง ชมสอง
ฝากฝ่ังทีส่วยงาม และสดุแสนโรแมนตกิ 
ชมสะพานถอนหายใจ แล้วเชือ่มต่อสู ่
วงัดอดจ์ อันเป็นสถานทีพ่�านักของเจ้า
ผูค้รองนครเวนสิในอดตี

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารอาหาร
ท้องถิน่ เข้าทีพ่กั BELLINI HOTEL VENICE 
หรอืเทยีบเท่า (4 ดาว)

ช่วงค�่า

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

เดนิทางออกสู่ภาคกลางของประเทศ เขต
แคว้นทสัคาน่า ท่ีม ีเมืองฟลอเรนซ์ เป็น
เมอืงหลวงนครทีรุ่่งเรืองสดุในช่วงยุคทอง
ของศลิปอติาล ีเป็นเมอืงหลวงของแคว้น
ทสัคาน ี และเป็นถงึเมอืงหลวงของราช
อาณาจกัรอิตาลี ระหว่าง ค.ศ. 1865 ถงึ 
ค.ศ. 1870 ตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น�า้อาร์โน ตลอด
ระยะทางจะได้สัมผัสร่องรอยอารยธรรม
ของชาวอทีรสักนั ทีอ่าศยัอยู่มาตัง้แต่ก่อน
ครสิตกาล จนกระทัง่จกัรวรรดโิรมนัเข้า
มาครอบครองบ้านเรอืนตลอดจนปราสาท
เก่าแก่ตัง้อยูบ่นเนนิเขา เป็นชยัภูมทิีเ่หมาะ
สม ผ่านท้องทุง่เกษตรกรรมและแหล่ง
ผลิตไวน์ช้ันดขีองแคว้นนี ้ 

เมืองเวนิส 
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รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารจนี  

น�าสู ่เขตเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ ทีไ่ด้รบั
เลอืกโดยองค์การยเูนสโกให้ขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982  เดนิชม
ความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม ทีต่ัง้
ของ มหาวหิารแห่งเมอืงฟิเรนเซหรอื
ฟลอเรนซ์ ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ซึง่เป็น
หนึง่ในต้นแบบที ่ไมเคลิ แองเจลโล ได้ใช้
ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวหิาร
เซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม เดินชม จัตุรัส
ซกินอเรยี ทีส่วยงามด้วยประตมิากรรม
มากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูด่า้นหนา้ของ
พระราชวังเวคคโิอ เดนิต่อจนถงึสะพาน
เก่า เวคคโิอทีท่อดข้ามแม่น�า้อาร์โน ซึง่
อดตีเปน็แหลง่ขายทองค�าทีเ่กา่แกข่อง
ฟลอเรนซ์และยังคงอนุรกัษ์ บรรยากาศ
แบบดัง้เดิมไว้ได้อย่างดี 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารอาหาร
ไทย เข้าทีพ่กั AMBASCIATORI HOTEL 
FLORENCE หรอืเทยีบเท่า (4 ดาว)
(พัก 2 คนื) 

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงค�่า

DAY 7
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
ฟลอเรนซ์-เซียน่า-ซิตี้ทัวร์-Wine Tasting
-เอาท์เล็ต-ฟลอเรนซ์ 

บรกิารอาหารเช้า (แบบบอ็กซ์เซต็)

เดนิทางสู่ Hotel Balloon สเตช่ัน เพือ่
เตรยีมความพร้อมก่อนสมัผัสประสบการณ์
ทีไ่ม่ควรพลาดกบั *การขึน้ Hot Balloon 
(กลุม่ละ 4-10 คน) เพือ่ชมทศันียภาพ
ในมมุสงูของแคว้นทสัคานแีห่งประเทศ
อติาลี 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซยีน่า เมอืง
หลวงขอแคว้นทสัคาน ีซึง่เป็นแคว้นทีข้ึ่น
ช่ือมทีวิทศัน์งดงาม และเป็นแหล่งปลกู
องุน่ และผลติไวน์ชัน้ดีของอติาล ีต่อด้วย
เข้าชม มหาวหิารเซียน่า มหาวิหารนกิาย
โรมันคาทอลิค ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 
ค.ศ. 1215-1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรม
กอธคิ และต่อเตมิด้วยศลิปะแบบเรอเนอ
ซองส์ในยุคต่อมา จากนัน้เดนิทางสู ่Greve 
In Chianti เพือ่สัมผัสประสบการณ์ทวัร์
ไร่ไวน์องุ่นช้ันดแีห่งทัสคาน ี ชิมไวน์ 3 
ชนดิพร้อมรบัประทานอาหารกลางวนั
อาหารท้องถิน่แบบ 3 คอร์ส 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
อาหารท้องถิน่ Greve In Chianti พร้อม
ชิมไวน์ 3 ชนดิ 

* ทัวร์บอลลูน ชมทัศนียภาพไร่ไวน์องุ่นแห่งทัสคานี (หากอากาศไม่อ�านวย สามารถย้ายไปข้ึนวันถัดไป) และพลาดไม่ได้กับ Activity พิเศษ ทัวร์ชิมไวน์ Chianti Tuscany
  พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

มหาวิหารแห่งเมืองฟิเรนเซ

มหาวิหารเซียน่า
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ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

ช่วงค�่า

เดนิทางสู่ เอาท์เลต็ ฟิเลนเซ อิสระเลอืก
ซือ้สนิค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ  มากมาย อาทิ 
GUCCI, BURBERRY, YSL, FENDI ฯลฯ 
ก่อนเดนิทางกลบัสูเ่มอืงฟลอเรนซ์

รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก AMBASCIATORI HOTEL 
FLORENCE หรอืเทยีบเท่า (4 ดาว)

DAY 8
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  
อิตาเลียน ริเวียร่า-ซิงเคว เตเร่-
ปอร์โตฟิโน่-ซานตา มาร์เกริต้า

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น�าชมความงามรมิชายฝ่ังทะเลของแคว้น
ลกิเูรยี ทีเ่ป็นย่านตากอากาศ และรสีอร์ต 
งดงามจนได้สมญาว่า อติาเลยีน รเิวียร่า 
มลีกัษณะภมูปิระเทศทีส่วยงามแปลกตา 
มภีเูขาสงูชนัขนาบอยูช่ายหาด ซ่ึงบางจดุ
สงูชนั 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเท
มาจนถงึชายหาด มทีัง้หาดทรายขาวสวย
และหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภมูทัิศน์
ทีง่ดงามตามธรรมชาต ิ ผสมผสานกนั
ระหว่างภเูขา ทะเล เมอืงท่าคกึคกั และ
หมูบ้่านทีห่่างไกลความเจริญ เป็นภาพ
ทีม่เีสน่ห์ประทบัใจของนกัเดนิทางทกุคน
ที ่ได้มาเยอืนอติาเลียน รเิวียร่า ขนาดที่
นกัประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิก
เกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนวักบั
สเปเชียนั้นเป็นอิตาลีที่สวยที่สุดเอาท์เล็ต ฟิเลนเซ

อิตาเลียน ริเวียร่า
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เที่ยง

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารท้องถิน่

น�าชม ซงิเคว เตเร่ เปล่ียนบรรยากาศนัง่
รถไฟเข้าสูพ้ื่นที ่5 หมูบ้่านสวยติดทะเลใน
แคว้นลกิเูรยี ซ่ึงทัง้หมดอยูใ่นเขตจงัหวดั
สเปเซยี เป็นเมืองท่ีได้รบัการยกให้เป็น 
UNESCO WORLD HERITAGE เพราะ
ชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนัน้เป็นพ้ืนที่
อนรัุกษ์ของประเทศอติาล ี Cinque Terre 
แปลว่า 5 แผ่นดนิ หรอื แผ่นดินทัง้ 5 ใน
ภาษาองักฤษ Five Lands ได้แก่ เมอืง
มอนเตรอสโซ อลั มาเร เมอืงเวร์นาซซา 
เมอืงคอร์นเีลย เมอืงมานาโรลา และเมอืง
รโิอมจัจอร์เร จากนัน้เดนิทางโดยรถบสั 
สูเ่มอืงปอร์โตฟโน่ ซึง่เป็นเมืองท่าแห่ง
ชายทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนทีมี่ชือ่เสยีง
ระดับโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ล้อมรอบ
ด้วยท่าเรอืเลก็ ๆ  จนได้รบัการขนาดนาม
ว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมอืงท่า” ส�าหรบันกั
ท่องเทีย่ว เป็นเมอืงเลก็ ๆ  น่ารกั ประกอบ
ด้วยบ้านเรอืนหลากสสีนั ต้ังเบียดเสียด
กนัไปตามเชงิเขาเขยีวชอุม่ โอบล้อมอ่าว
ทีม่ท่ีาเรอืยอร์ชจอดเตม็ไปหมด ก่อนเดนิ
ทางสูซ่านตา มาร์เกรติา อกีหนึง่เมืองสวย
ริมฝ่ังทะเลของแคว้นลกิเูรีย 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารอาหาร
ท้องถิน่ เข้าท่ีพกั PARK SUISSE HOTEL 
SANTA MARGHERITA LIGURE หรอื
เทยีบเท่า  (4 ดาว)

DAY 9
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  
ซานต้า มาร์เกริตา-มิลาน-ชอปปิงสินค้า

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

เดนิสู ่เมอืงมลิาน หรอืในภาษาอติาลเีรยีก
ว่า “MILANO” เมอืงใหญ่อันดบัสองของ
ประเทศอติาล ีเมอืงแห่งแฟชัน่ และเป็น
ศูนย์กลางการเดินทางที่ส�าคัญเมือง
หนึ่งของยุโรปชม มหาวิหารดูโอโม่
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิท่ีสมบูรณ์แบบ
ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ทีใ่ช้เวลาในการ
ก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอก
เป็นหลงัคายอดเรยีวจ�านวน 135 ยอด โดย
มีนกัประพันธ์ชาวอังกฤษชือ่ ด ีเอช ลอว์เรนซ์ 
เรยีกวหิารดโูอโม่ว่าเป็น “วหิารทีส่ร้างเลยีน
แบบเม่น” เนือ่งจากการตกแต่งด้านนอก
เตม็ไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในเป็น
แบบเรยีบง่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
อาหารไทย

เดินเล่นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ อาคาร
แกลเลอเรยี วติตอรโิอ เอม็มานูเอลที ่2 
อสิระชอปปงสินค้านานาชนดิทัง้แบรนด์
เนมท่ีคุ้นเคยหรือผลิตภณัฑ์คุณภาพของ
อติาลีเอง

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
STARHOTELS RITZ MILAN ทีต่ัง้อยู่
ใจกลางเมอืงมลิาน (4 ดาว) และพกัผ่อน
ตามอธัยาศัย

เมืองมิลาน

ซิงเคว เตเร่
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• ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 9 สิงหาคม 2562
• จ�านวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าน�้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  ก�าหนด (การบินไทยไม่เกิน 30 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจ�า 50,000 บาท ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562
• ช�าระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562 : เก็บค่าธรรมเนียม
  คนละ 50,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ 
  ท้ังสิน้ เนือ่งจากได้ส�ารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผูเ้ดนิทางแล้ว

รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

ช่วงเช้า

05.55 น.

14.05 น. 

DAY 10

DAY 11

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562   
มิลาน-กรุงเทพฯ 

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
กรุงเทพฯ 

บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางจากสนามบนิมลิาน ประเทศ
อติาล ีโดยการบนิไทย เทีย่วบนิท่ี TG941

ถึงสนามบินสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม 
พกัห้องละ 2 คน (ชัน้ทศันาจร)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ธรุกจิ
(ราคาเริม่ต้น) เพิม่คนละ

ไม่รวมค่าตัว๋เครือ่งบิน ลดราคา

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

181,000 บาท

187,000 บาท

91,000 บาท

30,000 บาท

52,000 บาท

อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 

มหาวิหารดูโอโม่

หมำยเหตุ


