
 

 

 



 

 

 
1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
 

23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

 

2 กรุงโรม-นครวาตกัิน-มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซ่ียม-น า้พุเทรวี่-บันไดสเปน 
 



 

 

02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) เท่ียวบินท่ี QR837 

(02.30-05.45 / QR131 (08.45-13.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.50 ชัว่โมง (รวมเวลา
แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

13.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ท่านเดินทางสู่กรุงโรม(Rome) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศอิตาลี(Italy) อดีตอนัยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดิโรมนัโรมมีประวตัิศาสตร์ยาวนาน
มากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตัง้อยู่ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีต
มากมาย เช่นอาณาจกัรโรมนั สาธารณโรมนั และจกัรวรรดิโรมนั โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด
ของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตได้เป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกนานนบัศตวรรษจนกลายมาเป็น
เมืองหลวงในปัจจุบนั กรุงโรมได้รับฉายาว่าเป็น เมืองอมตะนคร หรือนครท่ีไม่มีวนัตาย เป็นศนูย์กลาง
แห่งอารยธรรม ศนูย์กลางแห่งศิลปวฒันธรรม ศนูย์กลางการปกครองและอ านาจของอาณาจกัรโรมนั 
กรุงโรมนบัได้วา่เป็นหนึง่ในเมืองทางด้านแฟชัน่ของโลก และเตม็ไปด้วยร้านแบรนเนมช่ือดงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่นครวาติกัน(Vatican) รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกของกรุงโรม 
โดยมีพระสันตะปาปาเป็นองค์ประมุข ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St. Peter Basilica) มหาวิหาร
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป บริเวณทางเข้าก่อนถึงตวัมหาวิหาร ความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ท่ี 
เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปัน้นกับญุ 96 องค์  และบริเวณ
กลางลานจะเห็นเสาโอบลิิสก์ อายกุวา่ 2,000 ปี เม่ือเข้าไปภายในโบสถ์จะพบกบัรูปสลกัหินออ่น พิเอต้า 



 

 

พระแมม่ารีอุ้มศพของพระเยซูอยูบ่นตกั ผลงานแกะสลกัหินออ่นท่ีมีช่ือเสียงมากของไมเคลิ แองเจโล ่ชม
แทน่บชูาส าหรับพระสนัตะปาปาท าพิธีมิสซา ตัง้อยูเ่หนือท่ีฝังศพของนกับญุปีเตอร์  

 
น าท่านสมัผสัความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกโคลอสเซ่ียม(Colosseum) ให้ท่านเก็บภาพ
ด้านนอกสนามกีฬายุคโบราณท่ีสามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานท่ี
ส าหรับให้ความบนัเทิงในยคุนัน้ โดยจดัให้มีการตอ่สู้ระหว่าง นกัสู้ ท่ีเราเรียกวา่ กลาดเิอเตอร์ นอกจากนี ้
ยงัมีการตอ่สู้ ระหว่างนกัโทษกบัสตัว์ป่าท่ีดรุ้ายอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวลัและ
ช่ือเสียงมากมาย ส่วนผู้แพ้จะถกูตดัสินว่าให้มีชีวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหวัแม่มือของผู้ชมหรือกษัตริย์ 
จากนัน้น าชมความงามของน า้พุเทรว่ี(Travi Fountain) ซึ่งมีรูปปัน้ของเทพเจ้าเนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่
กลางน า้พแุห่งนี ้เช่ือกนัว่าผู้ ท่ีได้มาเย่ียมชมสถานท่ีแห่งนี ้แล้วหนัหลงัใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบา่ซ้าย
ลงไปในน า้พุแห่งนีแ้ล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ จากนีใ้ห้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ บันได

สเปน(Spanish Steps) ซึง่เป็นบนัไดท่ีกว้างท่ีสดุและยาวท่ีสดุในทวีปยโุรป ซึง่มีทัง้หมด 138 ขัน้ และยงั
ตัง้อยู่ด้านหน้าถนนคอนดอตติ(Via Condotti) ท่ีน่ีเต็มไปด้วยห้างหรูๆ ขายสินค้าเคร่ืองประดบัมีย่ีห้อ



 

 

ดงัๆ (Brand Name street) อาทิ กุชช่ี, อาร์มานี, พราด้า, หลุยส์ วิคตอง, มิซโซนี, เวอร์ซาเช่ อิสระให้
เลือกชม เลือกซือ้สินค้า ของท่ีระลกึ ของฝาก ตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ Hotel Marriott Park Pome หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

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

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัสซีซี (Assisi) เมือง
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีนักแสวงบุญ และคริสตศาสนิกชน
โดยเฉพาะคาทอลิกจะมาจาริกแสวงบุญกัน 
เพราะเป็นเมืองเกิดของนกับญุฟรานซิส นกับวช
ผู้ ก่อตัง้คณะฟรานซิสกัน ท่านมีช่ือเสียงมาก
โดยเฉพาะในเร่ืองของความเมตตา และทกุวนันี ้
มีคนนับถือท่านอยู่ทั่วโลก น าชมมหาวิหาร
นักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี (Basilica of St. 
Francis of Assisi) โบสถ์โรมนัคาทอลิกคณะฟรันซิสกนั มหาวิหารเร่ิมสร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็น
มหาวิหารท่ีมีสามชัน้ ส่วนล่างเร่ิมสร้างไม่นานหลงัจากท่ีฟรานซิสได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นนกับุญเม่ือปี 
ค.ศ. 1228 ซิโมเน ดิ พเูชียเรลโล เป็นผู้อทุิศท่ีดินและบริเวณเนินเขาทางด้านตะวนัตกของเมืองอสัซีซีให้
เป็นท่ีสร้างโบส์ ท่ีดนิบริเวณนีแ้ตเ่ดมิเรียกวา่ “เนินนรก” แตปั่จจบุนัเรียกกนัวา่ “เนินสวรรค์” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ประเทศซานมารีโน(San Marino) หรือ สาธารณรัฐซานมารีโน ถือเป็นประเทศท่ีเล็ก
ท่ีสุดล าดับท่ีสามของโลก รองจากโมนาโก (Monaco) และรัฐวาติกัน (Vatican) แต่เป็นประเทศ
สาธารณรัฐท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยูย่โุรปทางตอนใต้ บนเทือกเขาแอเพนไนน์ ล้อมรอบไปด้วยประเทศ
อิตาลี ท่ีซึ่งมีพรมแดนใกล้กนันัน้เอง ประวตัิศาสตร์ของประเทศนี ้ต้องย้อนกลบัไปเม่ือปี ค.ศ. 301 ช่าง
หินชาวคริสต์คนหนึง่ มีนามวา่ มารีนสุ ได้ลีภ้ยัจากการตามลา่ ของศาสนาและได้ย้ายมาอยู่ยงั ท่ีตัง้ของ

ประเทศนี ้จากนัน้ในเวลาต่อมาเขาเอง ได้เป็นบาทหลวงในเวลาต่อมา หลงัจากได้รับการยอมรับจาก 
ผู้คนในท้องถ่ิน จนได้ท่ีมาของช่ือดนิแดนนีว้า่ ซานมารีโน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Grand San Marino หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

4 ซานมารีโน-ป้อมกูไอตา-มหาวหิารนักบุญมารีโน-โบโลญญ่า-เวนิส 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าชมป้อมปราการกูไอตา (Guaita Tower) ปอ้มปราการ ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาสงูสดุ ของเมืองซานมาริ
โน ท่ีงดงามไปด้วย มนต์เสนห์่ของสถาปัตยกรรมโรมนั และยงัมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ของด้านลา่ง
ได้อย่างชดัเจน และป้อมปราการแห่งนี ้เคยเป็นฐานทพัท่ีส าคญั จึงมีก าแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบป้อม



 

 

ปราการ น าชมมหาวิหารนักบุญมารีโน(Basilica of San Marino) โบสถ์ท่ีได้รับการนบัถือมากท่ีสุด
ของซานมารีโน มีหน้าอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกท่ีเดน่สะดดุตา และจดัเก็บอฐิัของบิดาผู้ก่อตัง้ประเทศ 
มหาวิหารซานมารีโนเป็นโบสถ์ท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และศาสนามากท่ีสดุแหง่หนึ่งของซาน
มารีโน ชมผลงานชิน้เอกทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นพรสวรรค์ของสถาปนิกชาวเมืองโบโลญญา 

อนัโตนิโอ แซร์รา น าชมด้านหน้าปาลาซโซปุบบลิโก (Palazzo Pubblico) ศาลากลางของเมือง สร้าง
ในปลายช่วง ค.ศ. 1900 โดยสถาปนิกจากกรุงโรม โดยจ าลองลกัษณะท่ีภูมิฐานของอาคารอิตาเลียน
สมยัศตวรรษท่ี 13 และ 14 สงัเกตช่องโค้งแบบโกธิก ปราการบนดาดฟ้าและหอนาฬิกา ซึ่งประดบัด้วย
ภาพโมเสกของนกับญุอกาตา ลีโอ และกวีรีโน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) เมืองประวตัิศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงทางด้านท่องเท่ียว และ
เ ป็น เ มืองหลวงของแค ว้น  เอ มี เ ลีย  - 
โรมัญญา เป็น 1ใน 20 แคว้นของประเทศ
อิตาลี โดยตัวเมืองนัน้ตั่งอยู่ในหุบเขาโป 
ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลโดยตัง้อยู่
ระหว่างแม่น า้โป กับ เทือกเขาแอเพนไนน์
นอกจากนีแ้ล้วเมืองโบโลญญ่ายงัเป็นหนึ่ง
ในเมืองยุคกลางท่ีได้รับการเก็บรักษาไว้ดี

ท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป  น ำท่ำนชม จัตุรัส
เปียสซ่า มัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จตัรัุสขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในใจกลางของส่วนเมืองเก่าท่ีคงอนรัุกษ์
ไว้อย่างดี จตัรัุสท่ีล้อมรอบด้วยสถานท่ีส าคัญ โบสถ์ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิตี ้



 

 

ฮอลล์ (City Hall ) ลานน า้พุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพ
เดสตา (Palazzo del Podesta) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส(Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเวนิส ถูก
สร้างขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้าด้วยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของ
ทะเลอาเดรียตริกเป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคมมากท่ีสุด มีอาคาร
ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดัง้เดิมตัง้ริมคลองเวนิสได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสายน า้และเมืองแห่งสะพาน 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต(Tronchetto) เพ่ือโดยเรือสู่เกาะเวนิส(Venice Island) เมืองใน
ฝันของนกัทอ่งเท่ียวหลายๆคน 

ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โค(Piazza San Marco) จุดศนูย์กลางของเกาะเวนิส ท่ีรายล้อม
ด้วยสถานท่ีส าคญัหลายแหง่ อาท ิมหาวิหารซานมาร์โค(St. Mark's Basilica) เดมิท่ีเป็นโบสถ์ส่วนตวั
ของผู้ครองเมืองในสมยันัน้ พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace) ภายในของพระราชวงัซึง่ประกอบด้วย
ห้องท่ีประทบั เรือนรับรอง ห้องทรงงาน ห้องดนตรี ห้องลีลาศ และห้องพิจารณาคดีซึง่จะมีสะพานทอด



 

 

ถอนใจ(Bridge of Sighs) ท่ีเช่ือมตอ่กบัคกุ ถ่ายรูปกบัลีโอเน่(Lione) รูปปัน้สิงโตตวัใหญ่ติดปีกพร้อม
ถือหนงัสือ ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองเวนิส อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี ้
พร้อมทัง้ช้อปปิง้สินค้าท่ีมีช่ือเสียงมากมายอย่างเช่นเคร่ืองแก้วมรูาโน่ ซึ่งท่ีน่ีเป็นศนูย์กลางการผลิตมา
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 10 พร้อมทัง้ให้ทา่นได้ร่วมชมสาธิตการเป่าแก้วท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเองอีกด้วย  
 

น าท่านล่องเรือกอนโดล่า เอกลักษณ์ของเมือง  
และมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ชมความงามสุดแสนโรแมนตกิ 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เมนูสปาเก็ตตีห้มึกด า 

พักที่ Hotel Albergo Cavalletto & Doge Orseolo หรือเทียบเท่า พักในเกาะเวนิส 
 

5 เวนิส-ทะเลสาบมสิซูรีน่า-กอร์ตีนาดัมเปซโซ-โดโลไมท์-อินส์บรุค 

 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสูท่ะเลสาบมิสซูรีน่า (Lake Misurina) ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุในคาดอร์(Cadore) แหง่
ประเทศอิตาลี โดยอยู่ในระดบัความสงู 1,754 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ตัง้อยู่บริเวณหบุเขาโดโลไมท์ท่ี
มีความงดงามดจุในเทพนิยาย ความงานของภูมิทศัน์ธรรมชาติอนัสมบูรณ์แบบท าให้ท่ีทะเลสาบมิสซูรี
น่าแห่งนี ้ได้พกัผ่อนกบัธรรมชาติอย่างแท้จริง ได้อยู่ใกล้สายน า้คอยพกักายพกัใจ ได้สดูอากาศบริสุทธ์ิ
สบายปอดใน ความสูงเหนือระดบัน า้ทะเล และมีวิวของหุบเขาโอบล้อมเอาไว้ซึ่งเป็นไฮไลท์เด็ดของ
ทะเลสาบมิสซูรีนา่ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) เมืองสกี รีสอร์ท ท่ีอยู่ในอุทยาน
แห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น 1 
ใน 10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสดุในโลก ได้รับการขนานนามวา่เป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชมความงามเทือกเขาโดโลไมท์(Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ท่ีทอดตวั
อยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ช่ือว่าเป็นแนวเขาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก 
เน่ืองจากลกัษณะของยอดเขาตา่งๆ ท่ีแทงยอดสงูเสียดฟ้า มีทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
อีกแห่งของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดหูนาว ท่ีมีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนกัสกี และในฤดู
ร้อน ท่ีน่ียงัมีทุง่หญ้าท่ีมีดอกไม้สวยตลอดชว่งเทือกเขา 



 

 

น่ังกระเช้า Cable Car ขึน้สู่เนินเขา Alpe Di Siusi ชมวิวทิวทศัน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ท่ีได้
ขึน้ช่ือว่ากว้างใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ท่านจะได้สมัผสัความงดงามอนัมหศัจรรย์ของเทือกเขาโดโลไมท์ จาก
มมุสงูรอบด้าน ชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหบุเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ท่ีมี

รูปทรงแหลมชนัเป็นจดุเดน่ มีเส้นทางเดนิลดัเลาะสูจ่ดุชมวิวให้ทา่นได้เลือกเก็บภาพสวยๆ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอินส์บรุค(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย(Austria) ข้ามพรมแดนท่ีเมืองเบรน
เนอร์ และสะพานยโุรปท่ีทอดตวัข้ามหบุเหวถึง 190 เมตร ท่ีล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ อีกทัง้ยงัเป็น
แหล่งสกีของยุโรปในเทือกเขาแอลป์ และยงัได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพแข่งขนักีฬาฤดหูนาวถึง 2 
ครัง้  

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel AC Innsbruck หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

 

6 อินส์บรุค-อินส์บรุค-ฟุสเซ่น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมเมืองอินส์บรุค (Innsbruck) ท่ีได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ 
แม้แต่ราชส านักของราชวงศ์ฮัปสบูร์กท่ียิ่งใหญ่ 
ยังคงสร้างท่ีพ านักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ท่ี อาคาร
หลังคาทองค า (Goldness Dachl) ท่ีสร้างขึน้ด้วย
ความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 
500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจ
กบัเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตกึสมยัโกธิคตอน
ปลายท่ีมีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษท่ี 18 ท าให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึน้ โรงแรม
โกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตัง้แต ่ค.ศ.ท่ี 16 เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง, วงัฮอฟบรูก์ (Hofburg) 
ท่ีแปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว , ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ท่ีถูกสร้างขึน้ใน ค.ศ. 1563 และ 
สวนสาธารณะ (Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานาพนัธุ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองปลายทางสดุท้ายของถนนสายโรแมนติค ตัง้อยู่ท่ีแคว้น
บาวาเ รียทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี  

(Germany) ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นบัพนั
ปีท่ีได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles 
เพราะเป็นท่ีตัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์ 
( Neuschwanstein) แ ล ะ  โ ฮ เ ฮ น ช ว า น เ ก า 

(Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองท่ีโด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางด้านทศันียภาพ เป็นเมืองท่ีมีความน่ารัก และมีสิ่งท่ีนา่สงัเกตอีก
อยา่งคือ ตวัตกึหรืออาคารบ้านชอ่งของทัง้เมืองจะตกแตง่ไปด้วยสีสนัท่ีสวยงาม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เมนูขาหมูเยอรมัน และ เบียร์ 



 

 

พักที่ Hotel Luitpold Park, Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

7 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทเจ้าหญิงแห่งบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยท่ีแม้แตร่าชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจ้าหญิง

นิทราในสวนสนกุดสินีย์แลนด์ ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเดน่และมีทะเลสาบและธาร
น า้ เปรียบได้กบัปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน ก็จะมีทศันียภาพท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ทกุห้องในปราสาท ตกแตง่อยา่งงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บวร์ก (Salzburg) เมืองเล็กๆ ท่ีแสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย
(Austria)  ซาลซ์บวร์กได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 
1997 เป็นเมืองอันดับต้นๆ ของออสเตรียท่ีมีผู้ คนไปเยือนเป็นจ านวนมาก ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีมี



 

 

ช่ือเสียงด้านการท าเหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้งัเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือก้องโลก 
The Sound of Music นอกจากนีย้งัเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซาร์ต ซึ่งตัง้อยู่บ้านเลขท่ี 
9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบนัได้เปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้ความรู้กับผู้ ท่ีสนใจได้
สมัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานท่ีท่ีโดดเดน่อีกแห่งคือ ปอ้มปราการโฮเฮนซาลซ์บวร์ก ท่ีสร้างอยู่บน
เนินเขา น าทา่นเข้าชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานท่ีแหง่นีถ้กูยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะท่ี
สวยท่ีสดุใน ซาลซ์บวร์ก โดยแตเ่ดิมนัน้ถกูสร้างในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแตง่ด้วยพนัธุ์ไม้หลากสี 
โดยมีน า้พุเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคท่ีสวยงาม ท่ีได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม
ความงามของสวนดงักลา่วในปี 1858 ท่ีส าคญั สวนมิราเบล  ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง เดอะ

ซาวด์ออฟมิวสิค 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Trend Europa, Salzburg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

8 ซาลซ์บวร์ก-ฮัลล์สตัทท์-มิวนิค 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่  หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์  (Hallstatt) หมู่ บ้านโบราณเก่าแก่ เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut ริมทะเลสาบ ท่ีซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนติก และได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งใน
พิกดัท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสดุของแหง่หนึง่ของโลกอีกด้วย กบัความงดงามตามธรรมชาติสดุคลาสสิค
ของหุบเขาสูงท่ีโอบล้อมทะเลสาบอนันิ่งสงบท่ีมีน า้ใสราวกับกระจกคริสตลั ท่ีพร้อมสะท้องภาพความ



 

 

อลงัการของขนุเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลงัการขึน้อีกเป็นทวีคณู  ไป
พร้อมๆ กบับรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สดุน่ารักซึ่งเติมไปด้วยร่องรอย

อารยธรรมของประวตัศิาสตร์ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เมนูปลาเทราต์ และ ไวน์ขาว 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนั หรือในภาษาเยอรมนัเรียกเมืองนีว้่า มึนเซน 
(Munchen) เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการจัดงาน
เทศกาลเบียร์ หรือ “ออคโตเบอร์เฟส” ในเดือนตลุาคมของทกุปี ท่ีมีเสน่ห์แห่งแคว้นบาวาเรีย ซึ่งเป็นอีก
เมืองในยโุรปท่ีมีบรรยากาศดีและสวยงาม 
น าท่านชมผ่านชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเรียงอยู่บนถนนท่ี
สวยงาม ถนนเม็กซิมิลเล่ียน ชมโอเปร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวงัเก่า และน าท่านสู่ จัตุรัสมาเรียนพลัส



 

 

(Marienplatz) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและ
ตุ๊กตาออกมาเต้นระบ า เป็นท่ีสนใจของนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลก น าทา่นถ่ายภาพคูโ่บสถ์เฟราเอนเคียร์
เชอ (Frauenkirche) หรือ Church of Our Lady เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค เน่ืองจาก
สามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝดของโบสถ์ตัง้ตระหง่านอยู่ใกล้จัตรัุสมาเรียนพลทัซ์ โบสถ์แห่งนีเ้คย
ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ท่ีสอง แต่ก็ได้รับการออกแบบและก่อสร้างขึน้มาใหม่ตาม
รูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมนัโกธิค เชิญท่านชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลสั ทัง้ร้านค้าพืน้เมือง 
และตลาดสินค้าการเกษตร เชน่ ดอกไม้ ผลไม้ อาหารพืน้เมืองตา่งๆ รวมทัง้ไส้กรอกเยอรมนั 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารไทย 

พักที่ Hotel Inn Munich City Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

9 มิวนิค-จัตุรัสคาร์ลสปลาทซ์-สนามบนิมิวนิค 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่จัตุรัสคาร์ลสปลาทซ์ (Karlsplatz) อิสระช้อปปิง้ ในจตัรัุสท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอีกแห่งหนึ่ง 
บริเวณจัตุรัสมีลานน า้พุท่ีมกัใช้เป็นจุดนัดพบ และมีจุดแลนด์มาร์กเก่าแก่คือประตูเมืองเก่าท่ีมีช่ือว่า
ประตเูมืองคาร์ลสเตอร์ (Karlstor Gate) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามประตเูมืองเก่าท่ียงัคงหลงเหลืออยู่บริเวณ
ก าแพงเมืองมิวนิคท่ีถูกรือ้ไปในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 นอกจากนี ้จัตุรัสคาร์ลสปลาทซ์ยังเป็นย่าน
ถนนช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในเมือง และยงัทอดยาวเช่ือมตอ่ไปยงัจตรัุสมาเรียนปลาทซ์ท่ีเป็นศนูย์กลาง
การทอ่งเท่ียวของมิวนิค 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

16.50 น. ออกเดินทางจากเมืองมิวนิค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์(QR) เท่ียวบินท่ี QR58 

(16.50-23.30) / QR (02.20-13.10(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.20 ชัว่โมง (รวมเวลา
แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร์ บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

 

 



 

 

10 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
 
13.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
องัคาร-พฤหสับดี 10-19 พฤษภาคม 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับดี 24 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับดี 07-16 มิถุนายน 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับดี 21-30 มิถุนายน 65 129,999 129,999 22,900 

องัคาร-พฤหสับดี 12-21 กรกฎาคม 65 129,999 129,999 22,900 

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 

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์มี
คา่ใช้จา่ยประมาณ 150 CHF (อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 25 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 



 

 

 



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 


