
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPERIAL OF EUROPE 
GERMANY-HUNGARY-AUSTRIA  

9D6N   

ก ำหนดกำรเดินทำง 
6-14 มิถุนำยน / 12-20 , 22-30 กรกฎำคม / 9-17 สิงหำคม /                 

12-20 กันยำยน 2562   

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวในเส้นทำงแสนสวย ยุโรป
ตะวันออก ดินแดนที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งควำมงำม 
อ่ิมเอมกับธรรมชำติทีถู่กรงัสรรค์ได้อย่ำงลงตัว ไรก้ำรปรุงแต่ง
จนท ำให้ได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลก ละเลียดไปกับ
สถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ควรค่ำแก่กำรเยี่ยมชมอย่ำง
เต็มอ่ิม  บินตรงสู่นครมิวนิคโดยสำยกำรบินไทย พร้อมอำหำร 
กำรบรกิำร ทีพั่กระดับพรเีมีย่ม 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081


 
 

วันแรกของกำรเดินทำง (1) 

กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมนั) 

21.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 1 
เคำน์เตอร์ C (ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 2) สายการบินไทย พบเจ้าหน้าของบริษัท ฯ รอ
ต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ 

วันทีส่องของกำรเดินทำง (2) 

มิวนิค – จตรุสัมำเรยีน – พระรำชวังนิมเฟนเบิรก์ - ช้อปปิ้ ง – กำรม์ิสช์ ปำรเ์ทนไครเช่น 

00.50   น.  น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยกำรบินไทย 
เทีย่วบินที ่TG924    

06.45 น.  คณะเดินทางถึงสนำมบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 
11 ชั่วโมง 25 นาที) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง และศลุกากร  

น าท่านเท่ียวชม เมืองมิวนิค น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสมาเรียน เป็นใจกลางเมืองเก่า
นักท่องเท่ียวพลาดไม่ได้ท่ีจะชม ตุ๊กตาเต้นร าท่ีประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เมื่อถึง
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวันจะได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน
เนื่องจากจะมีการแสดงการออกมาเต้นของตุ๊กตา ณ หอระฆัง จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง 
ถนนแมกซิมิเลียน ได้ชื่อว่าเป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ หรือจะเดินไปท่ี หอระฆัง
หรือท่ีเรียกว่า GLOCKENSPIEL  ศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ หรือ นอยเยอรัทเฮาส์  (NEUE 
RATHAUS) จัตุรัสมาเรียมพลัสเปน็ท่ีต้ังร้านขายของแบรนด์เนมมากมายให้ท่านได้เลือกสรร  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร  RATSKELLER RESTAURANT 
รำ้นอำหำรท้องถ่ินสไตล์บำวำเรีย่น พรอ้มเมนูขำหมูเยอรมันอันเล่ืองชื่อ ให้ท่ำนได้อ่ิมอรอ่ย
กับอำหำรในบรรยำกำศกำรตกแต่งรำ้นทีส่วยงำม      

จากนั้ นน า ท่ าน เ ดินทางสู่ เ มื อ ง  กำร์มิ สช์  ปำร์ เทนไคร เช่น  (GARMISCH 
PARTENKIRCHEN) เป็นหนึ่งใน เมืองท่ีสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี เป็นเมืองเล็กๆ ท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมมาพักผ่อนกันบ้านเรือนตกแต่งด้วยสไตล์บาวาเรียน ถือเป็นประตูสู่ยอดเขา 
ZUGSPITZE ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมันนีและเป็นเมืองส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีชื่น
ชอบการเดินปา่ เล่นสกี หรือท ากิจกรรมกลางแจ้ง 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง  

ทีพ่ัก MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง (3) 

กำรม์ิสช์ ปำรเ์ทนไครเชน่  - ยอดเขำซุกสปิตเซ ่ - เบิรช์เทสกำเด้น  - หมู่บ้ำนรมัเซำ 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่ยอดเขำซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสดุ
ในเยอรมนี ให้ท่านเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน เยอรมนีคือ 9,721 
ฟุตเหนือระดับน้าทะเล ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ท้ังปคืีอ สกีในฤดหูนาวและเดินเขา
ในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ 
เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์
ปสปิตซ์ (ALPSPITZ), ครอยเซ็ค (KREUZECK) และแวงค์ (WANK) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของ
นักเดินทางและนักสกีท้ังสิน้ นิทรรศการศลิปะบนท่ีสงูท่ีสดุและซุกสปติซ์ปลาต ธารน้าแข็งสาย
เดียวของเยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถนุายน กลายเปน็เสน้ทางสกี
ให้เลือกเล่นหลายระดับ อิสระท่านตามอัธยาศยั  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช์เทสกำเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทาง
แสนสวยและยังเปน็ เสน้ทางเก่าแก่ท่ีสดุท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป ์เมอืง
นี้ถูกก่อต้ังขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่า
เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่ง
ด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านรัมเซา (RAMSAU)  หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีหลบซ่อนตัวในเขต
เทือกเขาแอลป์ เมื่ อท่านได้เยือนเข้าไปในหมู่บ้านท่านจะประทับใจกับความงามของ
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม ภาพของโบสถ์เซบาสเตียนขนาดไม่ใหญ่มาก แต่โดดเด่นมีฉากหลังเป็น
เทือกเขาท่ีสวยงาม ด้านหน้ามีสะพามทอดตัวผ่านล าธารของหมู่บ้านถือเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านท่ี
เต็มไปด้วยความโรแมนติค...จากนั้นน าท่านสู ่ทะเลสาบโคนิคซี่ (KONIGSSEE LAKE) หรือท่ีมกั
ถูกเรียกว่า ทะเลสาบกษัตริย์ เป็นทะเลสาบท่ีต้ังอยู่ทางตอนใต้เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนไป
ประมาณ 3 ไมล์ เป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ และล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันท่ีมี
ความสงูเหนือระดับประมาณ 2,000 เมตร  

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม  

ทีพ่ัก KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง 

เบิรช์เทสกำเด้น – ชำลส์เบริก์ – ฮัลล์สตำทท์ – เซนต์วูลฟ์กัง   

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซำลส์เบิรก์ เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า THE ROME 
OF THER NORTH ถือว่าเปน็เมืองท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนท่ีดี
ยิ่งในการสร้างเมืองจากอาร์คบิชอฟ เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองท่ีเพียบพร้อมไปด้วย
ศลิปะแบบบาร็อค น าท่านชมเมอืงที่เปน็บา้นเกิดของคีตกวีชื่อดัง “วูลฟกั์ง อมาดิอุส โมสาร์ท” 
และยังเป็นฉากในภาพยนตร์อมตะ THE SOUND OF MUSIC มนต์รักเพลงสวรรค์ น าท่านเดิน
ชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้ งสินค้า น าท่านถ่ายภาพคู่กับ 
อนุสาวรีย์โมสาร์ท ... (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้น ารถบัส น านักท่องเท่ียวเข้าในเขตบริเวณ
เมอืงเก่า)  น าท่านชมย่านเมอืงเก่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บเปน็ภาพประทับใจ... 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลล์สตำทท์ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ท่ีมี
ประชากรอาศัยไม่ถึงพันคน ตัวเมืองมีความน่ารักเป็นอย่างมาก ฉากหลักเป็นภูเขาสูงชัน 
บ้านเรือนในเมืองต้ังอยู่ริมทะเลสาบ HALLSTATTER SEE ลดหล่ันตามระดับความสูง ให้
ความรู้สกึเหมอืนสวยลอยฟา้ โดยเมอืงเล็กๆ แห่งนี้ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เปน็เมอืง
มรดกโลก... เพลิดเพลินกับความน่ารักของบา้นเรือนและผู้คน อิสระให้ทกุท่านเลือกซื้อสนิค้าท่ี
ระลึก... หรือถ่ายภาพความความสวยงามสสีนัของบา้นแต่ละหลัง จากนั้นเดินทางสู ่เมอืงเซนต์
วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริม
ทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามโรแมนติคท่ีสุดเมืองหนึ่งของ
ออสเตรียท่ีล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นท่ีประทับใจของ
นักท่องเท่ียว 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก บรกิำรท่ำนด้วยเมนูพื้นเมือง 

ทีพ่ัก  ROMANTIK HOTEL IM WEISSEN RÖSSL หรอืเทยีบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง (5)  

เซนต์วูลฟ์กัง  - ลินซ ์– เมลก์ - มหำวิหำรเมลก์ – พำรน์ดอรฟ์ เอ้ำเล็ท – บรำติสลำวำ 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมอืง ลินซ ์(LINZ)  เปน็เมอืงที่มขีนาดใหญเ่ปน็อันดับ 3 ของประเทศ
ออสเตรีย ต้ังอยู่ริมฝั่ งแม่น้าดานูบ โดยอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน 
โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็นเมืองท่ีแฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรม
สไตล์บาโร๊คและร็อคโคโค น าท่านชม จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (HAUPT PLATZ) ซึ่งล้อมรอบ
ด้วยอาคารรัฐสภาประจ าเมืองท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่า (POSTLINGBERG 
CHURCH) ในนิกายเยซูอิตท่ีมีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ ง หรือ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค์ (MELK ) เมืองเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้
ของออสเตรียท่ีเต็มไปด้วยบ้านเรือนในยุคเรเนซองส์ ท่ีมองดูราวกับอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย 
เมืองเมลค์นี้นับเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตใจของชาวออสเตรีย เนื่องจากเป็น
จุดเริ่มต้นของการก าเนิดประเทศออสเตรีย น าท่าน เข้าชม มหำวิหำรเมลค์ (MELK ABBEY) 
มหาวิหารท่ีสร้างโดดเด่นเปน็สง่าด้วยสถาปตัยกรรมแบบบาโร๊คมชีื่อเสยีงท่ีสุดของประเทศ ตัว
อาคารก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ 976 และได้รับ  การบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1701-1736 ตามการ
ออกแบบของยาคอป พรันด์เทาเออร์ น าท่านชม ห้องอิมพีเรียล ซึ่งถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ 
โดยเดินผ่านบนัไดอิมพีเรียลท่ีมรูีปปั้ นและค าขวัญประจ าใจของพระเจ้าชาร์ลสท่ี์ 6 ซึ่งเปน็องค์
อุปถัมภ์ส านักสงฆ์แห่งนี้ในอดีตกาล  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET IN PARNDORF 
ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) 
เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยู่ริมฝั่ งแม่น้าดานูบท่ีบริเวณพรมแดน
ของ  สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

ค่ำ อิสระรบัประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศยั เพื่อไม่ใหเ้สยีเวลำในกำรเลือกซื้อ
สินค้ำ   

ทีพ่ัก  RADISSON BLU CARLTON HOTEL BRATISLAVA หรอืเทยีบเท่ำ  

 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081


 
 

วันทีห่กของกำรเดินทำง (6) 

บรำติสลำวำ –  บูดำเปสต์ (ฮังกำร)ี – ชมเมือง – ล่องเรอืแม่น้ำดำนูบ   

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบรำติสลำวำ ซึ่งเปน็ท่ีต้ังของรัฐสภาแห่งสโลวัก น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กับปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า
ต้ังอยู่บนเนินเขา ริมฝั่ งแม่น้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุม
ของปราสาทแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดำเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของ 
ประเทศฮังการี (HUNGARY) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรม
ของชนหลายเชื้อชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเปน็ 
ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ ชมเมืองท่ีได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่น้า
ดานูบ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

 น าชม จตุรัสฮีโร่ ท่ีร าลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของ
ชาวเมอืง ท่ีอาบน้าสาธารณะแบบโรมนัผ่านชม อาคารรัฐสภา ท่ีสร้างในสไตล์แบบกอธิค กล่าว
กันว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ น าคณะข้ามสู่ ฝั่ งบูดำ เพ่ือขึ้น
ชมป้อมชำวประมง (FISHERMAN’S BASTION) และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสู่คาสเซิล
ฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองท่ีถูกแยกออกเป็นสองฝั่ ง น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการ 
ล่องเรือแม่น้ำดำนูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่ ง
แม่น้า มนต์เสน่ห์ท่ีไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้าแห่งหนึ่ง
ของโลก 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

ทีพ่ัก  MARRIOTT HOTEL BUDAPEST  หรอืเทยีบเท่ำ  
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วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง (7)  

บูดำเปสต์ – เวยีนนำ – พระรำชวังเชริน์บรุนน์ -  ช้อปปิ้ งถนนคำรต์เนอร ์

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ นครแสนโรแมนติก และเป็นนครโบราณของราชวงศ์
ฮับสเบิร์ก แห่งออสเตรียเปน็เวลากว่า 600 ปี กรุงเวียนนายังเปน็โลกแห่งการดนตรีคลาสสกิ ท่ี
หมู่มวลมนุษย์ให้การยกย่องและสรรเสริญ กรุงเวียนนา VIENNA เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย เปน็ศนูย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปจัจุบนั “เวียนนา” เปน็เมอืงที่ได้รับ
การขนานนามว่า “เป็นเมืองท่ีมั่งค่ังด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก” ชื่อเสียงนี้เป็นผลมา
จากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผู้ยิ่งใหญ่ท่ีได้ใช้ช่วงชีวิตท่ีเวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ท่ีนี่
เช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิกฟันเบโธเฟน น าท่านเท่ียวชม พระราชวังเชิร์นบ
รุนน์ ชมความงามวิจิตรตระการตาของต าหนักล่าสตัว์ท่ีพระนางมาเรีย เทเรซาจักรพรรดินีแหง่
ออสเตรีย ด ารัสให้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นวิมานจักรพรรดิแห่งท่ี 2 รองจากพระราชวังแวร์ซาย 
อุทยานโดยรอบและพระต าหนัก ได้รับการตกแต่งอย่างงามเลิศจนได้รับ การยกย่องว่า เป็น
พระราชวังหลวงท่ีงดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกแล้ว  

กลำงวัน  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  

จากนั้นน าท่านเข้าสู่  “ถนนวงแหวน” RING STRASSE ผ่านชม โรงอุปรากร , 
พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจ าเมือง, 
ศาลสงู ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค สวนสาธารณะอัน
ร่มรื่ นใจกลางเมือง และยังเป็นท่ีต้ังของ“อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ”JOHANNES 
STRAUSSศิลปินท่ีมีชื่ อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ BY THE BEAUTIFUL BLUE 
DANUBEจากนั้นสู่ย่านช้อปปิ้ งของกรุงเวียนนา ถนนคำรต์เนอร ์(KARTNER STRABE) ตลอด
สองข้างทางจะเต็มไปด้วยรา้นรวงมากมาย เปน็ถนนการค้าท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมอืง ในย่านช้อปปิ้ ง
ท่ีหรูหราและโด่งดัง มีสินค้าต่างๆ ของยุโรปมากมาย เพลิดเพลินกับกิจกรรมของเหล่าชาว
เวียนนาท่ีออกมาท ากิจกรรมเช่น การแสดงปดิหมวก โชว์วาดภาพเหมอืน และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
พร้อมชม “ วิหารเซนต์สเตฟาน ” ST.STEPHAN ซึ่งต้ังอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของ
กรุงเวียนนา 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยเมนู ซโีครงหมูเวยีนนำ ณ 
รำ้น THE RIBS OF VIENNA ทีใ่ครมำ ต่ำงไม่พลำดทีจ่ะล้ิมลองควำมอรอ่ย      

ทีพ่ัก VIENNA MARRIOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง (8) 

เวยีนนำ – สนำมบนิ - TAX REFUND     

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจบรเิวณโรงแรมท่ีพัก    

10.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มี
เวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน  

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เท่ียวบนิท่ี TG 937 

  

วันทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง (9) 

กรุงเทพ 

05.20 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ ... 

 

************************ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ
อากาศ เวลา และสายการบนิ ท้ังนีเ้พ่ือประโยชนข์องลกูค้าเปน็ส าคัญ เมนูอาหาร และ

ภัตตาคาร อาจมกีารเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง 
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อัตรำค่ำบรกิำร 

ประเภทผู้เดินทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบตัรหลัก รำคำบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ 188,800.- 185,800.- 186,800.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 179,800.- 176,800.- 177,800.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสรมิ ) 170,800.- 167,800.- 168,800.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 161,800.- 158,800.- 159,800.- 

พักเดีย่วเพิ่ม 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณไีม่ใช้ต๋ัว ลดท่ำนละ 32,000.- 32,000.- 32,000.- 
 

อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเสน้ทาง และ สายการบนิท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทกุแหง่ 
2. ค่าท่ีพัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรบัผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามคัคเุทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกันอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อัตรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ เปน็ต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าภาษีนา้มนัท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

➢  “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000 บำท  
• ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
• ช าระโดยเงินสด 
• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
                ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรำยวัน 
                    หรอื ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์     เลขที ่ 081-6-00318-1  บัญชกีระแสรำยวัน  

➢ “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
กำรยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท าการ มิฉะน้ัน ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินมัดจ ำ 

     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบรกิำร 
    กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินท้ังหมด 
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คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกสว่นลดได้สงูสดุ 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีได้รับเปน็ไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมได้รับคะแนนสะสมเปน็ไปตามสมาชิกบตัรหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบตัรหลัก สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเด่ียวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีต๋ัวแล้ว (ได้รับคะแนนโดยประมาณ)  

1858 
1768 
1678 
1588 
280 
1538 

 

1858 
1768 
1678 
1588 
280 
1538 
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หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมพีฤติกรรมเปน็ท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไมร่ักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสรุา
บนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมใิช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณท่ีีมผู้ีเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืน

ทดแทนหากท่านต้องการ 
9. ในกรณท่ีีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักรอ้ยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณท่ีีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อต๋ัว
เครื่องบนิเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถกูต้อง, พกพาสิง่ของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ 
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบนิภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน 

เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทาง
ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไมต่รงตามความประสงค์ของท่าน ไมว่่า
จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไมน่้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณท่ีีเกิดเหตุจ าเปน็หรือสดุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบนิ, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปญัหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือค านึงถึง
ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ 
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1. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 
3. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเปา๋เดินทาง ไมส่ามารถหักทอนเปน็สว่นลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะ

ทัวร์หรือไมก็่ได้ตามอัธยาศยั 
4. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจัดให้มา 
5. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 
6. เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น*** 
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