
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          น ำท่ำนเดินทำงท่องเ ท่ียวในเส้นทำงแสนสวยยุโรป

ตะวันออกท่ีอบอวลด้วยมนต์เสน่ห์แห่งควำมงำม อ่ิมเอมกับ

ธรรมชำติท่ีถูกรังสรรค์ได้อย่ำงลงตัว ไร้กำรปรุงแต่งจนได้รับกำร

ยกย่องให้เป็นมรดกโลก ละเลียดไปกับสถำปัตยกรรมท่ี  เป็น

เอกลักษณ์ ควรค่ำแก่กำรเย่ียมชมอย่ำงเต็มอ่ิม  คัดสรรภัตตำคำร 

ท่ีพัก  และกำรบริกำรท่ีเหนือระดับ 

      อิมเมจ ฮอลิเดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรำ    

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
25 ตุลำคม – 2 พฤศจิกำยน 2562 

tel:0866888081
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https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137
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วันแรกของกำรเดินทำง   (1)  

กรุงเทพฯ – มิวนิก (เยอรมนั) 

21.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนำมบนิสวุรรณภูม ิชั้น 4 (ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2) 
เคำนเ์ตอร์ C ของสำยกำรบนิไทย โดยมเีจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทคอยให้กำรต้อนรับ  

 

วันทีส่องของกำรเดินทำง   (2) 

มิวนิค – จัตรุสัมำเรยีน – ชอ้ปปิ้ งถนนแมกซมิิเลยีน – กำรม์ิสซ ์ปำรเ์ทนไครเซน่ 

00.50 น. น ำคณะออกเดินทำงสู ่กรุงมวินิค ประเทศเยอรมนั โดยสำยกำรบินไทย 

แอรเ์วย์  เทีย่วบินที ่TG924 

06.45 น.  คณะเดินทำงถึงสนำมบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำง 

11 ชั่วโมง 25 นำที) หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมอืงและศลุกำกร   

น ำท่ำนเท่ียวชม เมืองมิวนิค ท่ีมีควำมหลำกหลำยด้วยสถำปัตยกรรมท่ีแตกต่ำง เมือง

หลวงแห่งแคว้นบำวำเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของรำชวงศ์วิทเทลสบำค และ

พัฒนำเมืองให้มีควำมส ำคัญท่ีสุดทำงตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลำงกำร

ผลิตรถยนต์ BMW น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสมำเรยีน เป็นใจกลำงเมืองเก่ำนักท่องเท่ียวพลำด

ไม่ได้ท่ีจะชม ตุ๊กตำเต้นร ำท่ีประดับอยู่บนอำคำรเทศบำลเมืองเก่ำ เมื่อถึงเวลำ 11.00 น. และ 

17.00 น. ของทกุวันจะได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเท่ียวท่ีมำเยือนเนื่องจำกจะมกีำรแสดงกำร

ออกมำเต้นของตุ๊กตำ ณ หอระฆัง จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้ ง เริ่มจำกโรงละครแห่งชำติ

เปน็จุดเริ่มต้นของถนนสำยส ำคัญคือ ถนนแมกซมิิเลยีน สร้ำงขึ้นในศตวรรษท่ี 19 ได้ชื่อว่ำเปน็

ถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ หรือจะเดินไปท่ี หอระฆังหรือที่เรียกว่ำ Glockenspiel  

ศำลำว่ำกำรเมืองหลังใหม่ หรือ นอยเยอรัทเฮำส์  (Neue Rathaus) จัตุรัสมำเรียมพลัสเป็น

ท่ีต้ังร้ำนขำยของแบรนด์เนมรำคำแพง และเป็นท่ีต้ังของโรงแรมหรูระดับ 5 ดำวนักท่องเท่ียว

มำเดินเล่นบนถนนสำยนี้อำจได้กระทบไหล่ดำรำหรือมหำเศรษฐีระดับโลก  

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137
tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137


 
 

  

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี บรกิำรท่ำนด้วย เมนู เป็ดย่ำง 

หมูอบซอสบำรบ์คิีว ซุปสไตล์ปักก่ิง ปลำน่ึง ผัดผักตำมฤดกูำล กุ้งทอด เป็นต้น  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสูเ่มอืง กำรม์ิสช์ ปำรเ์ทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) 

เปน็หนึ่งใน เมอืงท่ีสวยงำมเปน็อันดับต้นๆ ของเยอรมนี เป็นเมอืงเล็กๆ ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมำ

พักผ่อนกันบ้ำนเรือนตกแต่งด้วยสไตล์บำวำเรียน มีภำพเขียนสีตกแต่งตำมบ้ำนเรือนและถือ

เป็นประตูสู่ยอดเขำ Zugspitze ยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมันนีและเป็นเมืองส ำหรับ

นักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบกำรเดินป่ำ เล่นสกี หรือท ำกิจกรรมกลำงแจ้งต่ำง น ำท่ำนเดินเล่นเก็บ

บรรยำกำศอันแสนโรแมนติคของเมอืง 

ค่ำ   บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนูขำหมูเยอรมัน อำหำร

พื้นเมืองข้ึนชื่อทีต้่องไม่พลำดทีจ่ะล้ิมลอง 

ทีพ่ัก DORINT SPORTHOTEL GARMISH-PARTENKIRCHEN  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง   (3)  

กำรม์ิสซ ์ปำรเ์ทนไครเซน่ – ยอดเขำซุกสปิตเซ ่– เบริซ์เทสกำเด้น – หมู่บ้ำนรมัเซำ 

เช้ำ   บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ยอดเขำซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซึ่งเป็นยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดใน

เยอรมนี ให้ท่ำนเก็บภำพประทับใจจำกจุดชมวิวบนยอดเขำท่ีสงูที่สดุใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุต

เหนือระดับน้ำทะเล ท่ีท ำให้เกิดกิจกรรมกำรท่องเท่ียวได้ท้ังปีคือ สกีในฤดหูนำวและเดินเขำใน

ฤดูร้อน เมื่อมองจำกยอดเขำจะเห็นทิวทัศน์งดงำมกว้ำงไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ 

เยอรมนี ออสเตรีย อิตำลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขำท่ีอยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์

ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) นิทรรศกำรศิลปะบนท่ีสูงท่ีสุด

และซุกสปิตซ์ปลำต ธำรน้ำแข็งสำยเดียวของเยอรมนีท่ียำมหิมะตกหนำ ระหว่ำงเดือน

พฤศจิกำยน-มถินุำยน กลำยเปน็เสน้ทำงสกีให้เลือกเล่นหลำยระดับ อิสระท่ำนตำมอัธยำศยั  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ บริกำรท่ำนด้วยอำหำร

พื้นเมืองแบบ 3 คอรส์เมนู เสิรฟ์ท่ำนด้วยเมนูจำนหลัก ไส้กรอกเยอรมัน 

น ำท่ำนเดินทำงสู ่เมืองเบิรช์เทสกำเด้น เจ้ำของเสน้ทำงดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทำง

แสนสวยและยังเป็นเส้นทำงเก่ำแก่ท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้เลำะเลียบเทือกเขำแอลป์ 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนรัมเซำ (Ramsau)  หมู่บ้ำนเล็กๆ ท่ีหลบซ่อนตัวในเขต

เทือกเขำแอลป์ เมื่ อท่ำนได้เยือนเข้ำไปในหมู่บ้ำนท่ำนจะประทับใจกับควำมงำมของ

ทัศนียภำพท่ีสวยงำม ภำพของโบสถ์เซบำสเตียนขนำดไม่ใหญ่มำก แต่โดดเด่นมีฉำกหลังเป็น

เทือกเขำท่ีสวยงำม ด้ำนหน้ำมีสะพำนทอดตัวผ่ำนล ำธำรของหมูบ่้ำนถือเปน็อีกหนึ่งหมูบ่้ำนท่ี

เต็มไปด้วยควำมโรแมนติก...  

 

ค่ำ    บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมืองแบบ 3 คอรส์

เมนู เสิรฟ์ท่ำนด้วยเมนูจำนหลัก สเต๊กปลำอบเนย   

ทีพ่ัก    TREFF ALPENHOTEL KRONPRINZ BERCHTESGADEN  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง  (4)  

เบิรซ์เทสกำเด้น – ชำลส์เบริก์ – ฮัลล์สตำทท์  

 

เช้ำ  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซำลส์เบิร์ก เมืองท่ีได้รับสมญำนำมว่ำ THE ROME OF 

THER NORTH ถือว่ำเป็นเมืองท่ีสวยงำมท่ีสุดแห่งหนึ่ง เพรำะเมืองนี้ได้รับกำรสนับสนุนท่ีดียิ่ง

ในกำรสร้ำงเมืองจำกอำร์คบิชอฟ เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เปน็เมอืงท่ีเพียบพร้อมไปด้วยศิลปะ

แบบบำร็อค น ำท่ำนชมเมืองท่ีเป็นบำ้นเกิดของคีตกวีชื่อดัง “วูลฟ์กัง อมำดิอุส โมสำร์ท” และ

ยังเป็นฉำกในภำพยนตร์อมตะ THE SOUND OF MUSIC มนต์รักเพลงสวรรค์ น ำท่ำนเดินชม

เมอืงเก่ำบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเปน็ย่ำนช้อปปิ้ งสนิค้ำ น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ อนุสำวรยี์

โมสำร์ท... (เทศบำลเมืองไม่อนุญำตให้น ำรถบัส น ำนักท่องเท่ียวเข้ำในเขตบริเวณเมือง

เก่ำ)  น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำ อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูปเก็บเปน็ภำพประทับใจ... 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำอำหำรจีน บริกำรท่ำนด้วยเมนู ไก่ผัด

สไตล์เสฉวน ปลำผัดเปรีย้วหวำน กุ้งผัดซอสเทอรยิำกิ ผัดผักตำมฤดกูำล ซุปไก่ เป็นต้น   

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืง ฮัลล์สตำทท์ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบ ท่ีมีประชำกรอำศยัไม่ถึง

พันคน ตัวเมอืงมคีวำมน่ำรักเปน็อย่ำงมำก ฉำกหลักเป็นภูเขำสูงชัน บำ้นเรือนในเมอืงต้ังอยู่ริม

ทะเลสำบ Hallstatter See ลดหล่ันตำมระดับควำมสูง ให้ควำมรู้สึกเหมือนสวยลอยฟ้ำ โดย

เมืองเล็กๆ แห่งนี้ได้รับกำรยกย่องจำก UNESCO ให้เปน็เมอืงมรดกโลก... เพลิดเพลินกับควำม

น่ำรักของบำ้นเรือนและผู้คน อิสระให้ทกุท่ำนเลือกซื้อสนิค้ำท่ีระลึก... หรือถ่ำยภำพควำมควำม

สวยงำมสสีนัของบำ้นแต่ละหลัง  

 

ค่ำ    บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมืองแบบ 3 คอรส์

เมนู เสิรฟ์ท่ำนด้วยเมนูจำนหลัก ปลำเทรำส์ย่ำงพรอ้มเครื่องเคยีง  

ทีพ่ัก HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง   (5)  

ฮัลล์สตำทท์ – เมลก์ – มหำวิหำรเมลก์ – พำรน์ดอรฟ์ เอ้ำเล็ท – บรำติสลำวำ 

 

เช้ำ   บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเมลค์ (Melk ) เมืองเล็กๆทำงตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรียท่ี

เต็มไปด้วยบ้ำนเรือนในยุคเรเนซองส์ น ำท่ำน เข้ำชม มหำวิหำรเมลค์ (Melk Abbey) มหำ

วิหำรท่ีสร้ำงโดดเด่นเปน็สง่ำด้วยสถำปตัยกรรมแบบบำโร๊คมชีื่อเสยีงที่สดุของประเทศ น ำท่ำน

ชม ห้องอิมพีเรียล ซึ่งถกูจัดแสดงเปน็พิพิธภัณฑ์ โดยเดินผ่ำนบนัไดอิมพีเรียลท่ีมีรูปปั้ นและค ำ

ขวัญประจ ำใจของพระเจ้ำชำร์ลส์ท่ี 6 ซึ่งเปน็องค์อุปถัมภ์ส ำนักสงฆ์แห่งนี้ในอดีตกำล น ำท่ำน

ชม หอ้งโถงหนิอ่อน (Marble Hall)ซึ่งมีภำพเขียนสีเฟรสโก้เด่นเป็นสง่ำอยู่บนเพดำน น ำท่ำน

ชม ห้องสมดุแห่งส ำนักสงฆ์เมลค์ ห้องสมดุขนำดใหญท่ี่มกีล่ินอำยของยุคกลำง เครื่องตกแต่งท่ี

ท ำ ด้วยไม้ เ กือบท้ังหมดผ่ำนกำรก่อสร้ำงมำอย่ำงประณีต จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำง

สู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

เทีย่ง   อิสระให้ท่ำนเลือกรบัประทำนอำหำรภำยในเอ้ำเล็ทตำมอัธยำศยั เพื่อไม่ให้

เป็นกำรเสยีเวลำในกำรเลือกซื้อสินค้ำ   

ให้เวลำท่ำนได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เช่น GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 

NIKE, OAKLEY, DIESEL และ อ่ืนๆ อีกมำกมำย  น ำ ท่ ำน เ ดินทำงสู่  ก รุ งบรำ ติสลำ

วำ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญท่ี่สดุของประเทศสโลวัก ต้ังอยู่ริมฝั่ งแมน่้ำดำนูบท่ี

บริเวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรีย และฮังกำรี และใกล้กับพรมแดนสำธำรณรัฐเช็ก 

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บรกิำรท่ำนด้วยอำหำร

พื้นเมืองแบบ 3 คอรส์เมนู   

ทีพ่ัก   RADISSON BLU CARLTON HOTEL BRATISLAVA หรอืเทยีบเท่ำ 

 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137
tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137


 
 

วันทีห่กของกำรเดินทำง   (6)  

บรำติสลำวำ – บูดำเปสต์(ฮังกำร)ี – ชมเมือง – ล่องเรอืแม่น้ำดำนูบ  

เช้ำ  บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนชมบรรยำกำศของกรุงบรำติสลำวำ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของรัฐสภำแห่งสโลวัก น ำท่ำน

ถ่ำยรูปคู่กับปรำสำทบรำติสลำวำ(Bratislava Castle) ซึ่งเปน็อำคำรทรงสีเ่หล่ียมผืนผ้ำต้ังอยู่

บนเนินเขำ ริมฝั่ งแมน่้ำดำนูบ ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของเมอืงได้จำกมมุนี้ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมืองแบบ 3 

คอรส์เมนู เสิรฟ์ท่ำนด้วยเมนูจำนหลัก อกไก่ย่ำงพรอ้มข้ำวสไตล์สโลวัก 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงบูดำเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังกำร ี

(Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงำมด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลำยเชื้อ

ชำติท่ีมีอำรยธรรม รุ่งเรืองมำนำนกว่ำพันปี ถึงกับได้รับกำรขนำนนำมว่ำเปน็ ไข่มุกแห่งแม่น้ำ

ดำนูบ ชมเมอืงท่ีได้ชื่อว่ำงดงำมติดอันดับโลกด้วยทัศนียภำพบนสองฝั่ งแมน่้ำดำนูบ 

น ำชม จตุรัสฮีโร่ ท่ีร ำลึกถึงกำรสร้ำงชำติ และกำรรอดพ้นจำกกำรปกครองแบบ

คอมมิวนิสต์ เลำะเลียบผ่ำนสวนสัตว์ และสวนสำธำรณะอันเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของ

ชำวเมอืง ท่ีอำบน้ำสำธำรณะแบบโรมนัผ่ำนชม อำคำรรฐัสภำ ท่ีสร้ำงในสไตล์แบบกอธิค กล่ำว

กันว่ำงดงำมท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป ให้ท่ำนเก็บภำพประทับใจ น ำคณะข้ำมสู่ ฝั่ งบูดำ เพ่ือขึ้น

ชมปอ้มชำวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถ์แมทเธียส เลำะเลียบสู่คำสเซิลฮิลล์ ชม

ทิวทัศน์ของเมืองท่ีถูกแยกออกเป็นสองฝั่ ง น ำท่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศแห่งกำร ล่องเรือ

ดำนูบ ชมควำมงดงำมของอำคำรสถำปตัยกรรมแบบกอธิค เรียงรำยสองฝั่ งแม่น้ำ มนต์เสน่ห์ท่ี

ไมเ่สื่อมคลำย และรับกำรยกย่องว่ำเปน็เมอืงโรแมนติก บนสำยน้ำแห่งหนึ่งของโลก 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมืองแบบ 3 คอรส์

เมนู เสิรฟ์ท่ำนด้วยเมนูจำนหลัก สเต็กหมูสไตล์ฮังกำเรยีน พรอ้มชมโชว์พื้นเมือง 

ทีพ่ัก  PRESIDENT HOTEL BUDAPEST หรอืเทยีบเท่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137
tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (7)  

บูดำเปสต์ – เวยีนนำ – พระรำชวังเชริน์บรุนน์ – ช้อปปิ้ งถนนคำรต์เนอร ์ 

เช้ำ   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู ่กรุงเวยีนนำ นครแสนโรแมนติกและเปน็นครโบรำณของรำชวงศฮ์ับ

สเบิร์กแห่งออสเตรียเป็นเวลำกว่ำ 600 ปี เป็นศูนย์กลำงแห่งควำมเจริญจำกอดีตกำลมำสู่

ปัจจุบัน “เวียนนำ” เป็นเมืองท่ีได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “เป็นเมืองท่ีมั่งค่ังด้วยศิลปะและกำร

ดนตรีระดับโลก” ชื่อเสียงนี้เป็นผลมำจำกนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผู้ยิ่งใหญท่ี่ได้ใช้ช่วงชีวิต

ท่ีเวียนนำและสร้ำงผลงำนฝำกไว้ท่ีนี่เช่น โวล์ฟกังอำมำเดอุส โมซำร์ท และ ลดุวิกฟนัเบโธเฟน 

เริ่มต้นจำกเข้ำสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่ำนชม โรงอุปรำกร, พระรำชวังฮอฟบวร์ก, 

อำคำรรัฐสภำ, ศำลำว่ำกำร, มหำวิทยำลัยเวียนนำ, โบสถ์ประจ ำเมือง, ศำลสูง ฯลฯ ให้ท่ำนได้

ผ่อนคลำยกับกำรเดินเล่นใน สวนสำธำรณะสตัดปำร์ค สวนสำธำรณะอันร่มรื่นใจกลำงเมอืง   

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย บรกิำรท่ำนด้วย เมนูต้มย ำ

ทะเล ไก่ผัดตะไคร ้ปลำน่ึง ทอดมันกุ้ง ผัดผักน้ำมันหอย เป็นต้น 

น ำท่ำนเท่ียวชม พระรำชวังเชิรน์บรุนน์ ชมควำมงำมวิจิตรตระกำรตำของต ำหนักล่ำ

สัตว์ท่ีพระนำงมำเรียเทเรซำจักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ด ำรัสให้สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นวิมำน

จักรพรรดิแห่งท่ี 2 รองจำกพระรำชวังแวร์ซำย อุทยำนโดยรอบและพระต ำหนัก ได้รับกำร

ตกแต่งอย่ำงงำมเลิศจนได้รับ กำรยกย่องว่ำเปน็พระรำชวังหลวงท่ีงดงำมท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก

แล้ว จำกนั้นสูย่่ำนช้อปปิ้ งของกรุงเวียนนำ ถนนคำรต์เนอร ์(Kartner StraBe) ตลอดสองข้ำง

ทำงจะเต็มไปด้วยร้ำนรวงมำกมำย เป็นถนนกำรค้ำท่ีต้ังอยู่ใจกลำงเมือง ในย่ำนช้อปปิ้ งท่ี

หรูหรำและโด่งดัง มีสินค้ำต่ำงๆ ของยุโรปมำกมำย เพลิดเพลินกับกิจกรรมของเหล่ำชำว

เวียนนำท่ีออกมำท ำกิจกรรมเช่น กำรแสดงปดิหมวก โชว์วำดภำพเหมอืน และอ่ืนๆ อีกมำกมำย   

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมืองแบบ 3 คอรส์

เมนู เสิรฟ์ท่ำนด้วยเมนูจำนหลัก ขำหมูเวยีนนำ พรอ้มชมโชว์พื้นเมือง      

ทีพ่ัก  AM KONZERTHAUS VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137
tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137


 
 

วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง  (8)  

เวยีนนำ – สนำมบนิกรุงเวยีนนำ – TAX REFUND  

 

เช้ำ   บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ันอิสระใหท่้ำนเก็บภำพควำมประทับใจบรเิวณโรงแรมทีพ่ัก    

 10.30 น. ออกเดินทำงสูส่นำมบนิกรุงเวียนนำ เพื่อเดินทำงกลับสูก่รุงเทพฯมี

เวลำให้ท่ำนได้ท ำ TAX REFUND คืนภำษีก่อนกำรเช็คอิน 

 13.30 น. ออกเดินทำงกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เท่ียวบนิ TG.937 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดินทาง  (9)  

กรุงเทพฯ 

5.20 น.     คณะเดินทำงกลบัถึงสนำมบนิสวุรรณภูมโิดยสวัสดิภำพ พร้อมควำม
ประทับใจ... 
 

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

 

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
เน่ืองจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ท้ังนีเ้พื่อประโยชน์ของลูกค้ำเปน็ส ำคัญ 

เมนูอำหำร และภัตตำคำร อำจมกีำรเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กับช่วงเวลำเดินทำง

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137
tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อัตรำค่ำบรกิำร 

 
ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ 158,800.- 155,800.- 156,800.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 150,800.- 147,800.- 148,800.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสรมิ ) 142,800.- 139,800.- 140,800.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 134,800.- 131,800.- 132,800.- 

พักเดีย่วเพิ่ม 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กรณไีม่ใช้ต๋ัว ลดท่ำนละ 25,000.- 25,000.- 25,000.- 

กรณเีดินทำงโดยชั้นธุรกิจ ช ำระเพิ่ม ท่ำนละ (ต๋ัวกรุป๊)  95,000.- 95,000.- 95,000.- 

 

หมำยเหตุ 
                        * ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำง 10 ท่ำนขึ้นไป * 
                        * รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และ อัตรำแลกเปล่ียน เปน็ต้น* 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137
tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2029&PeriodID=9137
https://www.imageholiday.com/packagetour-country.asp?pkgid=54


 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท   

ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

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” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน 
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คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 
 

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสรมิ 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 

พักเดีย่วเพิ่ม (ได้รบัคะแนนเพิ่ม) 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่)  

กรณเีดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (ได้รบัคะแนนเพิ่ม)  

1558 

1508 

1428 

1348 

300 

1308 

950 

1558 

1508 

1428 

1348 

300 

1308 

950 

 

 สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
 คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจรงิ 
 สมำชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 

 
 

อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่ำท่ีพัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 

6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม์ 
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อัตรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง 

4. ค่ำภำษีน้ำมันท่ีทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 
 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำ

หยำบคำย, ด่ืมสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบ

ขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำ

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะ

จัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 
9. ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร 
 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีท่ีท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำ
และค่ำเปล่ียนช่ือต๋ัวเคร่ืองบินเท่ำน้ัน เว้นแต่ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำร

กำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบิน 
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13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้
บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซ้ือต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้ว
ต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำม
ประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ 
โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังน้ีเพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสุด 

15. สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ใน
เอกสำรของสถำนท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่
สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัว
นักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วม
เดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย 

18. ต ำแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีน่ังได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัด
ท่ีน่ังให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และ
เข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป 

20. เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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