
 

 



 

 
1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(QR) พบเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

 

2 กรุงโรม-นครวาติกัน-มหาวหิารเซนตปี์เตอร-์โคลอสเซี่ยม-น า้พุเทรว่ี-บันไดสเปน 
 
02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) เที่ยวบินที่ QR837 

(02.30-05.45 / QR131 (08.45-13.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.50 ชั่วโมง (รวมเวลา
แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 



 

13.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ท่านเดินทางสู่กรุงโรม(Rome) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศอิตาลี(Italy) อดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันโรมมีประวติัศาสตรย์าวนาน
มากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีต
มากมาย เช่นอาณาจกัรโรมนั สาธารณโรมนั และจกัรวรรดิโรมนั โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุด
ของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรที่ใหญ่ที่สดุในโลกนานนบัศตวรรษจนกลายมาเป็น
เมืองหลวงในปัจจุบนั กรุงโรมไดร้บัฉายาว่าเป็น เมืองอมตะนคร หรือนครที่ไม่มีวนัตาย เป็นศนูยก์ลาง
แห่งอารยธรรม ศูนยก์ลางแห่งศิลปวัฒนธรรม ศูนยก์ลางการปกครองและอ านาจของอาณาจักรโรมนั 
กรุงโรมนบัไดว้่าเป็นหนึ่งในเมืองทางดา้นแฟชั่นของโลก และเต็มไปดว้ยรา้นแบรนเนมชื่อดงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่นครวาติกัน(Vatican) รฐัอิสระที่เล็กที่สดุในโลก ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออกของกรุงโรม 
โดยมีพระสันตะปาปาเป็นองค์ประมุข ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St. Peter Basilica) มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป บริเวณทางเขา้ก่อนถึงตัวมหาวิหาร ความสวยงามของลานกวา้งรูปไข่ท่ี 
เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ซึ่งลอ้มรอบดว้ยเสา 284 ตน้ และรูปป้ันนกับุญ 96 องค ์ และบริเวณ
กลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก ์อายกุว่า 2,000 ปี เมื่อเขา้ไปภายในโบสถจ์ะพบกบัรูปสลกัหินอ่อน พิเอตา้ 
พระแม่มารีอุม้ศพของพระเยซูอยู่บนตกั ผลงานแกะสลกัหินอ่อนที่มีชื่อเสียงมากของไมเคิล แองเจโล ่ชม
แท่นบชูาส าหรบัพระสนัตะปาปาท าพิธีมิสซา ตัง้อยู่เหนือท่ีฝังศพของนกับญุปีเตอร ์  



 

 
น าท่านสมัผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกโคลอสเซี่ยม(Colosseum) ใหท้่านเก็บภาพ
ดา้นนอกสนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนไดถ้ึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานที่
ส  าหรบัใหค้วามบนัเทิงในยคุนัน้ โดยจดัใหม้ีการต่อสูร้ะหว่าง นกัสูท้ี่เราเรียกว่า กลาดิเอเตอร ์นอกจากนี ้
ยงัมีการต่อสูร้ะหว่างนักโทษกับสตัวป่์าที่ดรุา้ยอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซึ่งผูช้นะจะไดร้บัเงินรางวัลและ
ชื่อเสียงมากมาย ส่วนผูแ้พจ้ะถกูตดัสินว่าใหม้ีชีวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหวัแม่มือของผูช้มหรือกษัตรยิ์ 
จากนัน้น าชมความงามของน ้าพุเทรวี่(Travi Fountain) ซึ่งมีรูปป้ันของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่
กลางน า้พแุห่งนี ้เชื่อกนัว่าผูท้ี่ไดม้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี ้แลว้หนัหลงัใชม้ือขวาโยนเหรียญขา้มบ่าซา้ย
ลงไปในน า้พุแห่งนีแ้ลว้จะไดม้ีโอกาสไดม้าเยือนกรุงโรมอีกครัง้ จากนีใ้หท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณบันได

สเปน(Spanish Steps) ซึ่งเป็นบนัไดที่กวา้งที่สดุและยาวที่สดุในทวีปยโุรป ซึ่งมีทัง้หมด 138 ขัน้ และยงั
ตัง้อยู่ดา้นหนา้ถนนคอนดอตติ(Via Condotti) ที่นี่เต็มไปดว้ยหา้งหรูๆ ขายสินคา้เครื่องประดบัมียี่หอ้

ดังๆ (Brand Name street) อาทิ กุชชี่, อารม์านี, พราดา้, หลุยส ์วิคตอง, มิซโซนี, เวอรซ์าเช่ อิสระให้
เลือกชม เลือกซือ้สินคา้ ของที่ระลกึ ของฝาก ตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Marriott Park Pome หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

3 โรม-อัสซีซ-ีมหาวหิารนักบุญฟรานซิส-ซานมารีโน 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัสซีซี (Assisi) เมือง
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีนักแสวงบุญ และคริสตศาสนิกชน
โดยเฉพาะคาทอลิกจะมาจาริกแสวงบุญกัน 
เพราะเป็นเมืองเกิดของนกับุญฟรานซิส นกับวช
ผู้ก่อตั้งคณะฟรานซิสกัน ท่านมีชื่อเสียงมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของความเมตตา และทุกวนันี ้
มีคนนับถือท่านอยู่ทั่ วโลก น าชมมหาวิหาร
นักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี (Basilica of St. 
Francis of Assisi) โบสถโ์รมนัคาทอลิกคณะฟรนัซิสกัน มหาวิหารเริ่มสรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 13 เป็น
มหาวิหารที่มีสามชัน้ ส่วนล่างเริ่มสรา้งไม่นานหลงัจากที่ฟรานซิสไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นนักบุญเมื่อปี 
ค.ศ. 1228 ซิโมเน ดิ พเูชียเรลโล เป็นผูอ้ทุิศที่ดินและบริเวณเนินเขาทางดา้นตะวนัตกของเมืองอสัซีซีให้
เป็นที่สรา้งโบส ์ที่ดินบรเิวณนีแ้ต่เดิมเรียกว่า “เนินนรก” แต่ปัจจบุนัเรียกกนัว่า “เนินสวรรค”์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ประเทศซานมารีโน(San Marino) หรือ สาธารณรฐัซานมารีโน ถือเป็นประเทศที่เล็ก
ที่สุดล าดับที่สามของโลก รองจากโมนาโก (Monaco) และรัฐวาติกัน (Vatican) แต่เป็นประเทศ
สาธารณรฐัที่เก่าแก่ที่สดุในโลก ตัง้อยู่ยโุรปทางตอนใต ้บนเทือกเขาแอเพนไนน ์ลอ้มรอบไปดว้ยประเทศ



 

อิตาลี ที่ซึ่งมีพรมแดนใกลก้นันัน้เอง ประวัติศาสตรข์องประเทศนี ้ตอ้งยอ้นกลบัไปเมื่อปี ค.ศ. 301 ช่าง
หินชาวครสิตค์นหนึ่ง มีนามว่า มารีนสุ ไดล้ีภ้ยัจากการตามล่า ของศาสนาและไดย้า้ยมาอยู่ยงั ที่ตัง้ของ
ประเทศนี ้จากนัน้ในเวลาต่อมาเขาเอง ไดเ้ป็นบาทหลวงในเวลาต่อมา หลงัจากไดร้บัการยอมรบัจาก 
ผูค้นในทอ้งถิ่น จนไดท้ี่มาของชื่อดินแดนนีว้่า ซานมารีโน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Grand San Marino หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

4 ซานมารีโน-ป้อมกูไอตา-มหาวิหารนักบญุมารโีน-โบโลญญา่-เวนิส 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าชมป้อมปราการกูไอตา (Guaita Tower) ป้อมปราการ ที่ตัง้อยู่บนยอดเขาสงูสดุ ของเมืองซานมาริ
โน ที่งดงามไปดว้ย มนตเ์สน่หข์องสถาปัตยกรรมโรมนั และยงัมองเห็นวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม ของดา้นลา่ง
ไดอ้ย่างชัดเจน และป้อมปราการแห่งนี ้เคยเป็นฐานทัพที่ส  าคัญ จึงมีก าแพงขนาดใหญ่ลอ้มรอบป้อม
ปราการ น าชมมหาวิหารนักบุญมารีโน(Basilica of San Marino) โบสถท์ี่ไดร้บัการนับถือมากที่สุด

ของซานมารีโน มีหนา้อาคารสไตลน์ีโอคลาสสิกที่เด่นสะดุดตา และจดัเก็บอฐิัของบิดาผูก้่อตัง้ประเทศ 
มหาวิหารซานมารีโนเป็นโบสถท์ี่มีความส าคญัทางประวติัศาสตรแ์ละศาสนามากที่สดุแห่งหนึ่งของซาน
มารีโน ชมผลงานชิน้เอกทางสถาปัตยกรรมที่แสดงใหเ้ห็นพรสวรรคข์องสถาปนิกชาวเมืองโบโลญญา 
อนัโตนิโอ แซรร์า น าชมดา้นหนา้ปาลาซโซปุบบลิโก (Palazzo Pubblico) ศาลากลางของเมือง สรา้ง
ในปลายช่วง ค.ศ. 1900 โดยสถาปนิกจากกรุงโรม โดยจ าลองลกัษณะที่ภูมิฐานของอาคารอิตาเลียน
สมยัศตวรรษที่ 13 และ 14 สงัเกตช่องโคง้แบบโกธิก ปราการบนดาดฟ้าและหอนาฬิกา ซึ่งประดบัดว้ย
ภาพโมเสกของนกับญุอกาตา ลีโอ และกวีรีโน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) เมืองประวติัศาสตรท์ี่มีชื่อเสียงทางดา้นท่องเที่ยว และ
เ ป็น เมื องหลวงของแคว้น  เอมี เ ลี ย  - 
โรมัญญา เป็น 1ใน 20 แควน้ของประเทศ
อิตาลี โดยตัวเมืองนั้นตั่งอยู่ในหุบเขาโป 
ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลโดยตั้งอยู่
ระหว่างแม่น า้โป กับ เทือกเขาแอเพนไนน์
นอกจากนีแ้ลว้เมืองโบโลญญ่ายังเป็นหนึ่ง
ในเมืองยุคกลางที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ดี

ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป  น ำท่ำนชม จัตุรัส
เปียสซ่า มัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จตัรุสัขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในใจกลางของสว่นเมืองเก่าที่คงอนุรกัษ์
ไวอ้ย่างดี จตัรุสัที่ลอ้มรอบดว้ยสถานที่ส  าคญั โบสถซ์าน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิตี้
ฮอลล ์(City Hall ) ลานน ้าพุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพ
เดสตา (Palazzo del Podesta) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส(Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโตเวนิส ถูก
สรา้งขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ
ทะเลอาเดรียตริกเป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร
รา้นอาหาร บา้นเมืองแบบดัง้เดิมตัง้ริมคลองเวนิสไดร้บัฉายาว่าเมืองแห่งสายน า้และเมืองแห่งสะพาน 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพื่อโดยเรือสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมืองใน
ฝันของนกัท่องเที่ยวหลายๆคน 



 

ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมารโ์ค(Piazza San Marco) จุดศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ที่รายลอ้ม
ดว้ยสถานที่ส  าคญัหลายแห่ง อาท ิมหาวิหารซานมารโ์ค(St. Mark's Basilica) เดิมที่เป็นโบสถส์่วนตวั
ของผูค้รองเมืองในสมยันัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’ s Palace) ภายในของพระราชวงัซึ่งประกอบดว้ย
หอ้งที่ประทบั เรือนรบัรอง หอ้งทรงงาน หอ้งดนตรี หอ้งลีลาศ และหอ้งพิจารณาคดีซึ่งจะมีสะพานทอด
ถอนใจ(Bridge of Sighs) ที่เชื่อมต่อกบัคุก ถ่ายรูปกบัลีโอเน่(Lione) รูปป้ันสิงโตตวัใหญ่ติดปีกพรอ้ม
ถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองเวนิส อิสระใหท้่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี ้
พรอ้มทัง้ชอ้ปป้ิงสินคา้ที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่นเครื่องแกว้มูราโน่ ซึ่งที่นี่เป็นศนูยก์ลางการผลิตมา

ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 10 พรอ้มทัง้ใหท้่านไดร้ว่มชมสาธิตการเป่าแกว้ที่มีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเองอีกดว้ย  
 

น าท่านล่องเรือกอนโดล่า เอกลักษณข์องเมอืง  
และมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก ชมความงามสุดแสนโรแมนติก 



 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูสปาเก็ตตีห้มึกด า 

พักที ่Hotel Albergo Cavalletto & Doge Orseolo หรือเทยีบเท่า พักในเกาะเวนิส 
 

5 เวนิส-ทะเลสาบมสิซูรีน่า-กอรต์ีนาดัมเปซโซ-โดโลไมท-์อินสบ์รุค 

 



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสูท่ะเลสาบมิสซูรีน่า (Lake Misurina) ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุในคาดอร(์Cadore) แห่ง
ประเทศอิตาลี โดยอยู่ในระดบัความสงู 1,754 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ตัง้อยู่บรเิวณหุบเขาโดโลไมทท์ี่
มีความงดงามดจุในเทพนิยาย ความงานของภูมิทศันธ์รรมชาติอนัสมบูรณแ์บบท าใหท้ี่ทะเลสาบมิสซูรี
น่าแห่งนี ้ไดพ้กัผ่อนกบัธรรมชาติอย่างแทจ้ริง ไดอ้ยู่ใกลส้ายน า้คอยพกักายพักใจ ไดส้ดูอากาศบริสุทธิ์

สบายปอดใน ความสูงเหนือระดับน า้ทะเล และมีวิวของหุบเขาโอบลอ้มเอาไวซ้ึ่งเป็นไฮไลทเ์ด็ดของ
ทะเลสาบมิสซูรีน่า 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) เมืองสกี รีสอรท์ ที่อยู่ในอุทยาน
แห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท ์เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 
ใน 10 สกีรีสอรท์ที่ดีที่สดุในโลก ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทอืกเขาโดโลไมท ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชมความงามเทือกเขาโดโลไมท(์Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตวั
อยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
เนื่องจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสงูเสียดฟ้า มีทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อีกแห่งของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอรท์เปิดตอ้นรบันักสกี และในฤดู
รอ้น ที่นี่ยงัมีทุ่งหญา้ที่มีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา 



 

น่ังกระเช้า Cable Car ขึน้สู่เนินเขา Alpe Di Siusi ชมวิวทิวทศันบ์นทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ได้
ขึน้ชื่อว่ากวา้งใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะไดส้มัผสัความงดงามอันมหัศจรรยข์องเทือกเขาโดโลไมท ์จาก
มมุสงูรอบดา้น ชมทศันียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ที่มี

รูปทรงแหลมชนัเป็นจดุเด่น มีเสน้ทางเดินลดัเลาะสูจ่ดุชมวิวใหท้่านไดเ้ลือกเก็บภาพสวยๆ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอินสบ์รุค(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย(Austria) ขา้มพรมแดนที่เมืองเบรน
เนอร ์และสะพานยโุรปที่ทอดตวัขา้มหุบเหวถึง 190 เมตร ที่ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาแอลป์ อีกทัง้ยงัเป็น
แหล่งสกีของยุโรปในเทือกเขาแอลป์ และยังไดร้บัเกียรติในการเป็นเจา้ภาพแข่งขันกีฬาฤดูหนาวถึง 2 
ครัง้  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel AC Innsbruck หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

6 อินสบ์รุค-อินสบ์รุค-ฟุสเซ่น 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมเมืองอินส์บรุค (Innsbruck) ที่ไดร้บัการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ 
แม้แต่ราชส านักของราชวงศ์ฮัปสบูร ์กที่ยิ่งใหญ่ 
ยังคงสรา้งที่พ านักไว ้เสน่หข์องเมืองอยู่ที่ อาคาร
หลังคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สรา้งขึน้ดว้ย
ความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 
500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ประทบัใจ
กบัเฮลบลิงเฮา้ส ์(Helblinghaus) ตกึสมยัโกธิคตอน
ปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที่ 18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิ่งขึน้ โรงแรม
โกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.ที่ 16 เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง, วงัฮอฟบูรก ์(Hofburg) 
ที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว , ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถูกสร้างขึ ้นใน ค.ศ. 1563 และ 
สวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามรม่รื่นและงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตัง้อยู่ที่แควน้
บาวาเรียทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี  

(Germany) ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นบัพนั
ปีที่ ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles 
เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ 
( Neuschwanstein) แ ล ะ  โ ฮ เ ฮ น ช ว า น เ ก า 

(Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองที่ โด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วย
ทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารกั และมีสิ่งที่น่าสงัเกตอีก
อย่างคือ ตวัตกึหรืออาคารบา้นช่องของทัง้เมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสนัที่สวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูขาหมูเยอรมัน และ เบียร ์
พักที ่Hotel Luitpold Park, Fussen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

7 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ซาลซบ์วรก์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทเจ้าหญิงแห่งบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทดิ์สนีย ์ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจา้หญิง

นิทราในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตวัปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธาร
น า้ เปรียบไดก้บัปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน ก็จะมีทศันียภาพที่แตกต่าง
กนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งอย่างงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซบ์วร์ก (Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย
(Austria)  ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม ค.ศ. 
1997 เป็นเมืองอันดับต้นๆ ของออสเตรียที่มีผู ้คนไปเยือนเป็นจ านวนมาก ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงดา้นการท าเหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อกอ้งโลก 
The Sound of Music นอกจากนีย้งัเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซารต์ ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่ 
9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑเ์พื่อใหค้วามรูก้ับผูท้ี่สนใจได้
สมัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ที่สรา้งอยู่บน
เนินเขา น าท่านเขา้ชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานที่แห่งนีถู้กยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่
สวยที่สดุใน ซาลซบ์วรก์ โดยแต่เดิมนัน้ถูกสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลากสี 
โดยมีน า้พุเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคที่สวยงาม ที่ไดม้ีการเปิดใหบุ้คคลทั่วไปไดเ้ข้าชม



 

ความงามของสวนดงักลา่วในปี 1858 ที่ส  าคญั สวนมิราเบล  ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง เดอะ
ซาวดอ์อฟมิวสิค 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Trend Europa, Salzburg หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

8 ซาลซบ์วรก์-ฮัลลส์ตัทท-์มิวนิค 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่  หมู่บ้ านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่ เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut ริมทะเลสาบ ที่ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งใน
พิกดัที่มีทศันียภาพสวยงามที่สดุของแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาติสดุคลาสสิค
ของหุบเขาสูงที่โอบลอ้มทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีน า้ใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พรอ้มสะทอ้งภาพความ
อลงัการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีกเป็นทวีคณู ไป



 

พรอ้มๆ กบับรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สดุน่ารกัซึ่งเติมไปดว้ยร่องรอย
อารยธรรมของประวติัศาสตร ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูปลาเทราต ์และ ไวนข์าว 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนั หรือในภาษาเยอรมนัเรียกเมืองนีว้่า มึนเซน 
(Munchen) เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดงาน
เทศกาลเบียร ์หรือ “ออคโตเบอรเ์ฟส” ในเดือนตลุาคมของทุกปี ที่มีเสน่หแ์ห่งแควน้บาวาเรีย ซึ่งเป็นอีก
เมืองในยโุรปที่มีบรรยากาศดีและสวยงาม 
น าท่านชมผ่านชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑต์่างๆ ที่เรียงอยู่บนถนนที่
สวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน ชมโอเปร่าเฮา้ซ ์และเขตพระราชวงัเก่า และน าท่านสู่จัตุรัสมาเรียนพลัส
(Marienplatz) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดูรอ้นจะมีเสียงนาฬิกาและ
ตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เป็นที่สนใจของนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลก น าท่านถ่ายภาพคู่โบสถเ์ฟราเอนเคียร์
เชอ (Frauenkirche) หรือ Church of Our Lady เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค เนื่องจาก



 

สามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝดของโบสถ์ตัง้ตระหง่านอยู่ ใกลจ้ัตุรสัมาเรียนพลัทซ ์โบสถแ์ห่งนีเ้คย
ไดร้บัความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ที่สอง แต่ก็ไดร้บัการออกแบบและก่อสรา้งขึน้มาใหม่ตาม
รูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันโกธิค เชิญท่านชมย่านการคา้โดยรอบมาเรียนพลสั ทัง้รา้นคา้พืน้เมือง 
และตลาดสินคา้การเกษตร เช่น ดอกไม ้ผลไม ้อาหารพืน้เมืองต่างๆ รวมทัง้ไสก้รอกเยอรมนั 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย 

พักที ่Hotel Inn Munich City Centre หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

9 มิวนิค-จัตุรัสคารล์สปลาทซ-์สนามบนิมิวนิค 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่จัตุรัสคาร์ลสปลาทซ ์(Karlsplatz) อิสระชอ้ปป้ิง ในจัตุรสัที่มีชื่อเสียงของเมืองอีกแห่งหนึ่ง 
บริเวณจัตุรสัมีลานน า้พุที่มักใชเ้ป็นจุดนัดพบ และมีจุดแลนดม์ารก์เก่าแก่คือประตูเมืองเก่าที่มีชื่อว่า
ประตูเมืองคารล์สเตอร ์(Karlstor Gate) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามประตูเมืองเก่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่บริเวณ
ก าแพงเมืองมิวนิคที่ถูกรือ้ไปในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 นอกจากนี ้จัตุรสัคารล์สปลาทซย์ังเป็นย่าน
ถนนชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สดุในเมือง และยงัทอดยาวเชื่อมต่อไปยงัจตรุสัมาเรียนปลาทซท์ี่เป็นศนูยก์ลาง
การท่องเที่ยวของมิวนิค 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

16.50 น. ออกเดินทางจากเมืองมิวนิค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย(์QR) เที่ยวบินที่ QR58 

(16.50-23.30) / QR (02.20-13.10(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.20 ชั่วโมง (รวมเวลา
แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง) 

 

10 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 



 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
องัคาร-พฤหสับดี 19-28 กรกฎาคม 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับดี 09-18 สิงหาคม 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับดี 16-25 สิงหาคม 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับดี 06-15 กันยายน 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับดี 20-29 กันยายน 65 129,999 129,999 22,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 60,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใชจ้่าย สว่นนีไ้ม่รวมอยู่ในค่าทวัรม์ี
ค่าใชจ้่ายประมาณ 150 CHF (อตัราค่าบริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที่พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ 
ดรูายชื่อโรงแรม SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 25 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


