10 วัน ล่ องเรื อแม่ นำ้ ดำนูบ
เวียนนำ – เอสซ์ เตอร์ กอม – บูดำเปสต์ – บรำติสลำวำ – วำเคำ – เมลค์ – Engelhartszell (พำส
เซำ) – มิวนิค
14 เมษำยน 2562
22:00 น.

15 เมษำยน 2562
1:20 น.
7:15 น.
8.30 น.

12:00 น.

สนำมบินสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ), ประเทศไทย
คณะพร้ อ มกัน ที่ สนำมบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออกระหว่า ง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (Thai Airways: TG)
เจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท ฯ ให้ก ารต้อ นรั บ และ อํา นวยความสะดวกในการ
เช็คอิน.
เวียนนำ, ประเทศออสเตรีย
นํา ท่ า นบิ นลัดฟ้ า สู่ ก รุ ง เวีย นนา, ประเทศออสเตรี ย ด้วยสำยกำรบิ น ไทย
เทีย่ วบินที่ TG 936 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่ โมง 55 นาที)
เดิ นทางถึ ง สนำมบินเวียนนำ, ประเทศออสเตรี ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ ของ กรุ งเวียนนำ
เมืองหลวงของออสเตรี ย คุ ณจะได้ทาํ ความรู ้ จกั กับสถานที่ที่โดดเด่นที่สุด
ทางประวัติศาสตร์ ของเวียนนาเราจะเริ่ มต้นจากขับรถเลียบเส้นทางถนนวง
แหวน (Ringstrasse) ที่มีอาคารสวยงามมากมายเช่ นโรงละครโอเปร่ า ของ
รัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ทาง
ธรรมชาติ เมื องที่ เต็ม ไปด้วยศิ ล ปะ การดนตรี สถาปั ตยกรรมอันเก่ าแก่
แหล่งช้อปปิ้ งสุ ดหรู และสวนสาธารณะที่สวยงาม.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
แวะชมความสวยงามของ มหำวิหำรเซนต์ สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral)
เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ คที่เก่าแก่อีกแห่ งในออสเตรี ย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
เวียนนา เมื่ อเดิ นเข้ามาชมภายใน เราจะได้พบกับความสวยงามของ งาน
จิตรกรรม และ ประติมากรรม ที่ เล่ าเรื่ องราวทางศาสนาอันน่ าประทับ ใจ
มากมาย เชิญท่านเก็บภาพเป็ นที่ระลึก

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งในย่านสรรพสิ นค้า St. Stephen’s plaza

15:00 น.

นําท่านเช็คอินเพื่อลงเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า – A-ROSA DONNA
หลัง จากเช็ ค อิ น เรี ย บร้ อ ยอิ ส ระให้ ท่ า นพัก ผ่อ นตามอัธ ยาศัย ภายในเรื อ
A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิ ส
เนตได้ที่ ชั้น 1 หรื อนัง่ พักผ่อนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge
ได้ที่ช้ นั 2 และที่ช้ นั ดาดฟ้ าของเรื อ ท่านก็ยงั สามารถนัง่ จิบ ชา กาแฟ ชมวิว
สวยๆของแม่ น้ ํ าดานู บ ที่ ถู ก กล่ า วขานกั น ว่ า เป็ นราชิ นี แ ห่ ง แม่ น้ ํ าได้
นอกจากนี้ ยงั มีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายนํ้าให้บริ การ ซึ่ งท่านสามารถ
เข้าร่ วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรื อ

18:00 น.

รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า AROSA DONNA และปล่อยอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อเดิ นชม
ความโรแมนติกของกรุ งเวียนนาในยามคํ่าคืน.
เรื อจอดเทียบท่ำค้ ำงคืนทีท่ ่ำเรื อเวียนนำ 1 คืน
เวียนนำ, ประเทศออสเตรีย
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่ า
A-ROSA DONNA (ห้องอาหารเปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 7.00 เป็ นต้นไป)

16 เมษำยน 2562

8.30 น.
9:50 น.

เดินทางด้วยรถบัสเพื่อเข้าชมพระราชวังเชินบรุ นน์
นําท่านเข้าชมพระรำชวังพระรำชวังเชิ นบรุ นน์ …อัญมณี แห่ งกรุ งเวีย นนา
สาธารณรัฐออสเตรี ย ในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่ งราชวงศ์ฮบั ส์
บู ร์ก มาตั้ง แต่ ส มัย คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 13 – 20 โดยจัก รพรรดิ โยเซฟที่ 1 มี
พระราชดําริ ให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรู หรา โดยใช้พระราชวังแวร์ ซายส์
ในฝรั่งเศสเป็ นต้นแบบ ในสมัยพระนางมาเรี ยเทเรซ่ า ซึ่ งมีการปรับปรุ งทั้ง
ภายในและภายนอก เครื่ องตกแต่งพระราชวัง และเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆให้เป็ น
แบบรอคโคโคทั้งหมด บริ เวณด้านหน้าพระราชวังเชิ นบรุ นน์ แสดงถึงความ
อลังการที่ อยู่เบื้ องหลังสวนดอกไม้นานาชนิ ดสี สันฉู ดฉาดตัดกับสี เหลื อง
ทองของพระราชวังเชินบรุ นน์อย่างลงตัว โดยชื่ อของพระราชวัง เชิ นบรุ นน์
แห่ ง นี้ มี ค วามหมายว่า นํ้า พุ อ ัน สวยงาม ด้ว ยแต่ เ ดิ ม มี ก ารผุ ด ขึ้ น ของนํ้า
บาดาลที่อยูร่ ายล้อมพระราชวัง สมเด็จพระจักรพรรดิจึงพระราชทานชื่ อโดย
อิงความหมายของพื้นที่ และได้กลายเป็ นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้.

12:00 น.
15:00 น.
18:30 น.
19:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านกลับมาลงเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า A-ROSA DONNA
เรื อออกจากท่าเรื อเวียนนา มุ่งหน้าสู่ เมืองเอสซ์เตอร์ กอม ประเทศฮังการี
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในเรื อ A-ROSA DONNA
มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิ สเนตได้ที่ ชั้น 1 ของเรื อ
หรื อนั่ง พัก ผ่อนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ที่ ช้ ัน 2
และที่ช้ นั ดาดฟ้ าของเรื อ ท่านก็ยงั สามารถนัง่ จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของ
แม่ น้ าํ ดานู บ ที่ ถู ก กล่ า วขานกันว่า เป็ นราชิ นีแห่ ง แม่ น้ าํ ได้ นอกจากนี้ ย งั มี
สนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายนํ้าให้บริ การ ซึ่ งท่านสามารถเข้าร่ วมกิจกรรม

ได้ตลอดการเดินเรื อ เรื อเคลื่อนตัวออกจากท่าเรื อเวียนนา ไปยัง ท่าเรื อเมือง
เอสซ์เตอร์กอม

17 เมษำยน 2562

8:00 น.
8:30 น.

9:30 น.
10:30 น.

เอสซ์ เตอร์ กอม – บูดำเปสต์ , ประเทศฮังกำรี
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
(ห้องอาหารเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 7 โมงเช้าเป็ นต้นไป)
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองเอสซ์ เตอร์ กอม ประเทศฮังกำรี
ปล่อยอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่ เมื องเอสซ์เตอร์ กอมตาม
อัธยาศัย ซึ่ งเมืองเอสซ์เตอร์ กอมแห่ งนี้ เป็ นเมืองบนฝั่งแม่น้ าํ ที่มีความสําคัญ
ในประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่ องราวที่น่าสนใจ เนื่องจากเคยเป็ น
เมืองหลวงของฮังการี ในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 จนถึงช่วงกลางศตวรรษที่
13 เป็ นหนึ่ งในเมื องที่ เก่ าแก่ ที่สุดในฮังการี จึ งทําให้เมื องเอสซ์ เตอร์ ก อม
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างไม่ขาดสาย.

นําท่านกลับมาขึ้นเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า A-ROSA DONNA
เรื อออกจากท่าเรื อเอสซ์เตอร์ กอม มุ่งหน้าสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในเรื อ A-ROSA DONNA
มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิ สเนตได้ที่ช้ นั 1 ของเรื อ
หรื อ นั่ง พัก ผ่อ นสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ที่ ช้ ัน 2
และที่ช้ นั ดาดฟ้ าของเรื อ ท่านก็ยงั สามารถนัง่ จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของ

แม่ น้ าํ ดานู บ ที่ ถู ก กล่ า วขานกันว่า เป็ นราชิ นีแห่ ง แม่ น้ าํ ได้ นอกจากนี้ ย งั มี
สนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายนํ้าให้บริ การ ซึ่ งท่านสามารถเข้าร่ วมกิจกรรม
ได้ตลอดการเดินเรื อ

12:00 น.
15:00 น.
16:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติได้ที่ห้องอาหารของเรื อ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองบูดำเปสต์ ประเทศฮังกำรี
เที่ ยวชมเมื องโดยรถบัส คุ ณจะผ่านสถานที่ ที่เป็ นจุ ดท่ องเที่ ยวที่ น่า สนใจ
ต่างๆของบู ดาเปสต์เช่ นอนุ สาวรี ย ์พนั ปี ที่ ต้ งั อยู่บ ริ เวณจัตุรัสวีรชนบนฝั่ ง
เมืองเปสต์ (ฝั่ งตะวันออก) โรงละครที่ สวยงามตลาดหลักทรั พย์เก่า และ
อาคารรัฐสภาในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบนี โอโกธิ คหลังจากนั้นนัง่ รถ
กระเช้า ขึ้ นเนิ นเขาบู ดาไปยัง โบสถ์แมธธิ อสั ซึ่ งเป็ นแหล่ ง มรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกและป้ อมปราการชาวประมงทางตอนเหนื อจากจุ ด นี้ คุ ณ
สามารถชมวิวที่ โดดเด่ นและงดงามของแม่ น้ าํ ดานู บ และเมื องเปสต์ การ
เดิ นทางระยะสั้นของคุ ณสิ้ นสุ ดลงด้วยการเดิ นทางไปเนิ นเขาเกลเลิ ร์ตฮิลล์
(Gillért Hill) ซึ่งมีป้อมปราการสําคัญสู ง 220 เมตรและรู ปปั้ นเทพีเสรี ภาพ.

19:00 น.

รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
อิ ส ระให้ท่ า นผ่อนคลายภายในเรื อ A-ROSA DONNA มี สิ่ ง อํา นวยความ
สะดวกมากมาย ท่ า นสามารถใช้ ฟิ สเนตได้ที่ ชั้น 1 ของเรื อ นั่ง พัก ผ่อน
สบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ที่ช้ นั 2 และที่ ช้ นั ดาดฟ้ า

ของเรื อ ท่านก็ยงั สามารถนัง่ จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ าํ ดานูบที่ถูก
กล่าวขานกันว่าเป็ นราชินีแห่งแม่น้ าํ ได้ นอกจากนี้ยงั มีสนามกอล์ฟเล็กๆและ
สระว่ายนํ้าให้บริ การ ซึ่ งท่านสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรื อ

20:00 น.

18 เมษำยน 2562

9:00 น.

12:00 น.

ปล่อยอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเดินชมเมืองบูดาเปสต์ในยาม
คํ่าคืน.
เรื อจอดเทียบท่ ำค้ ำงคืนทีเ่ มือง บูดำเปสต์ 1 คืน
บูดำเปสต์ , ประเทศฮังกำรี
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
(ห้องอาหารเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 7 โมงเช้าเป็ นต้นไป)
เดินทางไปเกำะมำร์ กำเร็ต พบกับจุดน่าสนใจต่างๆบนเกาะ เช่น ต้นไม้อายุ
หลายร้อยปี , สวนสาธารณะที่เคยเป็ นสวนกุหลาบมาก่อน, อนุสาวรี ยร์ ้อยปี
ซึ่ งเป็ นความทรงจําของการรวมตัวกันของเมืองบูดาเปสต์และโอบูดา, นํ้าพุ
Margitsziget สิ่ งที่ควรค่าแก่การเยีย่ มชมเช่นกันคือซากปรักหักพังของอาราม
ของชาวโดมินิกนั และซากที่หลงเหลือของโบสถ์ Szent Mihály จากศตวรรษ
ที่ 12 คุ ณสามารถเดิ นเล่ นผ่านสวนญี่ ปุ่นและเพลิ ดเพลิ นชมวิวสวยๆที่ ริม
ระเบี ยงของโรงแรมแกรนด์ก่อนที่รถบัสของเราจะพาคุ ณไปยังมหาวิหาร
เซนต์ สตี เฟน (St. Stephen Basilica) มหาวิหารประจํา เมื องที่ ส วยงดงาม
อย่างยิง่

รับประทานอาหาร ณ ภัตรคารอาหารท้องถิ่น

14:00 น.
16:00 น.
18:00 น.
19:00 น.

19 เมษำยน 2562

9:00 น.
10:00 น.

อิรสะให้ท่านเดินช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย
กลับลงเรื อสําราญ A-ROSA DONNA
เรื อออกจากท่าเรื อบูดาเปสต์ มุ่งหน้าสู่ เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในเรื อ A-ROSA DONNA มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิ สเนตได้ที่ ชั้น 1 ของเรื อหรื อ
นัง่ พักผ่อนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ที่ช้ นั 2 และที่
ชั้นดาดฟ้ าของเรื อ ท่านก็ยงั สามารถนัง่ จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ าํ
ดานู บ ที่ ถู ก กล่ า วขานกันว่าเป็ นราชิ นีแห่ งแม่ น้ าํ ได้ นอกจากนี้ ย งั มี ส นาม
กอล์ฟเล็กๆและสระว่ายนํ้าให้บริ การ ซึ่ งท่านสามารถเข้าร่ วมกิ จกรรมได้
ตลอดการเดินเรื อ
บรำติสลำวำ, ประเทศสโลวำเกีย
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
และพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในเรื อ A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิ สเนตได้ที่ ชั้น 1 ของเรื อหรื อนัง่ พักผ่อน
สบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ที่ช้ นั 2 และที่ ช้ นั ดาดฟ้ า
ของเรื อ ท่านก็ยงั สามารถนัง่ จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ าํ ดานูบที่ถูก
กล่าวขานกันว่าเป็ นราชินีแห่งแม่น้ าํ ได้ นอกจากนี้ยงั มีสนามกอล์ฟเล็กๆและ
สระว่ายนํ้าให้บริ การ ซึ่ งท่านสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ตลอดการเดิ นเรื อ
(ห้องอาหารเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 7 โมงเช้าเป็ นต้นไป)
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองบรำติสลำวำ ประเทศสโลวำเกีย
นําท่านเดินชมเมืองบราติสลาวา เมืองหลวง ของประเทศสโลวาเกีย เมืองที่
เป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย โดยมีแม่น้ าํ
ดานู บไหลผ่านกลาง คุณจะพบพิพิธภัณฑ์ โรงละคร และสถานที่ท่องเที่ยว
โดดเด่นมากมายกระจายตัวไปตามท้องถนนอันคดเคี้ยวที่ปูดว้ ยหิ น ชมเส้น
ขอบฟ้ าที่เต็มไปด้วยสิ่ งก่อสร้ างยุคศตวรรษที่ 20 และหอคอยยุคกลางที่น่า
หลงใหล.

12:00 น.
13:00 น.

15:00 น.
18:00 น.
19:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโร
ซ่า (A-ROSA DONNA)
นําท่านเดิ นทางไปยังปราสาท บราติสลาวา Bratislava Castle สถานที่น้ ี เคย
เป็ นที่พาํ นักของผูป้ กครองนคร ปัจจุบนั กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่บอก
เล่าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของ Bratislava คุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์อนั
สวยงามของเมืองนี้ รวมถึ งทิวทัศน์อนั งดงามของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ออสเตรี ยและฮังการี ดว้ ย ที่นี่เป็ นจุดชมเมืองที่สวยงามจากวิวมุมสู งบนตัว
ปราสาท คุม้ ค่าควรมาอย่างยิง่ .

นํา ท่ า นกลับ มาที่ เ รื อ ล่ อ งแม่ น้ ํา อโรซ่ า เพื่ อ เดิ น ทางต่ อ ไปยัง เมื อ งเมลค์
ประเทศออสเตรี ย
เรื อออกจากท่าเรื อเมืองบราติสลาวา
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
และพัก ผ่ อ นตามอัธ ยาศัย ของท่ า น ภายในเรื อ A-ROSA DONNA มี สิ่ ง
อํานวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิ สเนตได้ที่ ชั้น 1 ของเรื อหรื อ
นัง่ พักผ่อนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ที่ช้ นั 2 และที่
ชั้นดาดฟ้ าของเรื อ ท่านก็ยงั สามารถนัง่ จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ าํ
ดานู บ ที่ ถู ก กล่ า วขานกันว่าเป็ นราชิ นีแห่ งแม่ น้ าํ ได้ นอกจากนี้ ย งั มี ส นาม
กอล์ฟเล็กๆและสระว่ายนํ้าให้บริ การ ซึ่ งท่านสามารถเข้าร่ วมกิ จกรรมได้
ตลอดการเดินเรื อ.

20 เมษำยน 2562
1:00 น.

เมลค์ , ประเทศออสเตรีย
เรื อล่องผ่าน Wachau หุ บเขาแม่น้ าํ ดานู บ ทั้งสองฝั่งที่เต็มไปด้วยสวนผลไม้
ทั้งแอปเปิ้ ลและไร่ องุ่นเรี ยงรายตามแนวลาดชัน มองเห็ นหน้าผาที่ขรุ ข ระ
ความมีเสน่ห์ของพื้นที่บนเนิ นเขาที่สูงชันงดงามสวยสมที่ได้รับรางวัลมรดก
โลกขององค์การยูเนสโก ทั้งปราสาทและพระราชวังในยุคกลางซากของสิ่ ง
ปลูกสร้างเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ตลอดฝั่งแม่น้ าํ

7:00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
และพัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเพลิ ดเพลิ นกับ กิ จกรรมบนเรื อ ภายในเรื อ
A-ROSA DONNA มี สิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิ ส
เนตได้ ที่ ชั้ น 1 ของเรื อหรื อนั่ ง พัก ผ่ อ นสบายๆ ใน Lounge Bar Wine
bar/Day lounge ได้ที่ช้ นั 2 และที่ช้ นั ดาดฟ้ าของเรื อ ท่านก็ยงั สามารถนัง่ จิบ
ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ าํ ดานู บที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็ นราชิ นีแห่ ง
แม่น้ าํ ได้ นอกจากนี้ ยงั มีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายนํ้าให้บริ การ ซึ่ งท่าน
สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรื อ
รั บ ประทานอาหารกลางวัน แบบบุ ฟ เฟต์ ณ ห้ อ งอาหารบนเรื อล่ อ ง
แม่น้ าํ อโรซ่า
ปล่อยอิสระให้ท่านพักผ่อนชมวิวความสวยงามของแม่น้ าํ ดานูบ
เรื อเทียบท่า ณ เมืองเมลค์ ประเทศออสเตรีย
นําท่านเข้าชมวิหำรเมลค์ (Melk Abbey) สถานที่สาํ คัญของหุบเขาวาเคา
วิหารเมลค์ (Melk Abbey) นิ กายเบเนดิ กไม่ได้เป็ นเพียงสถานที่ ท่ องเที่ ย ว
สํ า คัญ ของวาเคาแต่ ย งั เป็ นหนึ่ ง ในความศรั ท ธาและประวัติ ศ าสตร์ ข อง
ออสเตรี ย นับตั้งแต่วิหารถู กสร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 1089 ก็เป็ นที่ พาํ นักของ

11:00 น.

12:00 น.
12:30 น.

นัก บวชนิ ก ายเบเนดิ ก และถื อ เป็ นงานชิ้ น เอกของการผสมผสานทาง
ศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติ ความศรัทธา และวิทยาศาสตร์ เพลิดเพลินไป
กับทิ วทัศน์อนั งดงามของหุ บเขาวาเคาจากความสู ง 60 เมตรที่ วิหารเมลค์
ก่ อ นเข้ า ชมการตกแต่ ง ภายในที่ โ อ่ โ ถงด้ ว ยห้ อ งต่ า งๆ ในรู ปแบบ
สถาปัตยกรรมบารอก

15:00 น.
16:00 น.
18:00 น.
21 เมษำยน 2562
7:00 น.
8:30 น.

นําท่านกลับมาขึ้นเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
เรื อ ออกจากท่ า เรื อเมื อ งเมลค์ มุ่ ง หน้ า สู่ เ มื อ ง Engelhartszell (พาสเซา)
ประเทศเยอรมนี
รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
และพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่านหรื อเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรื อ .
Engelhartszell (พำสเซำ) – มิวนิค, ประเทศเยอรมนี
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรื อล่องแม่น้ าํ อโรซ่า
เรื อจอดเทียบท่า ณ เมือง Engelhartszell (Passau) ประเทศเยอรมนี
เช็คเอาว์ออกจากท่าเรื ออโรซ่ า และ เดิ นทางต่อโดยรถบัสเพื่อพาท่านเที่ยว
ชมเมื อง Engelhartszell (Passau) เมื องเล็ก ๆที่ เต็มไปด้วยมนต์เสนห์ เ มื อ ง
เก่าแก่กบั บรรยากาศที่น่าหลงใหลเมืองที่มีแม่น้ าํ สามสายไหลมาบรรจบกัน
จากแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ ที่ต่างกัน แม่น้ าํ ดานูบจากทางตะวันตก แม่น้ าํ
อินน์จากทางใต้ และแม่น้ าํ อิลซ์จากทางเหนื อและทําให้เกิดความสวยงามที่
มี เอกลักษณ์ ซ่ ึ งถู กเรี ยกว่าเมื องแม่ น้ าํ สามสาย “Dreiflüsseeck” ศูนย์กลาง
เมืองในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมบารอคที่ถูกสร้างขึ้นโดยศิลปิ นชั้นครู ชาวอิตา
เลี ย นในสมัย บารอคในยุคศตวรรษที่ 17 ซึ่ งได้รับอิ ทธิ พ ลจากมหาวิหาร
เซนต์ สตีเฟนที่มีออร์แกนลม (Cathedral Organ) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก.

12:00 น.
14:00 น.

18:30 น.
22 เมษำยน 2562
7:00 น.
8:00 น.

12:30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เดินทางโดยรถบัสไปยังเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที)
เดิ น ทางถึ ง เมื อ งมิ ว นิ ค ประเทศเยอรมนี และนํา ท่ า นเช็ ค อิ น เข้า พัก ณ
โรงแรมระดับ 4 ดาว Eurostars Grand Central หรื อเที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน และอิสระให้ท่านพักผ่อนหรื อช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
มิวนิค – ฟุสเซ่ น, ประเทศเยอรมนี
รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น ประเทศเยอรมนี
เข้า ชมพระรำชวัง Neuschwanstein ปราสาทนอยชวานชไตน์ ต้ งั อยู่ ใ น
เทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวาเรี ย มิวนิ ค ประเทศเยอรมนี และสร้างในช่วง
ค.ศ. 1845 – 1886 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของโลก และ
เป็ นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราที่สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารอาหารจีน

นําท่านเข้าชมปรำสำทโฮนชวำนเกำ (Hohenschwangau) ซึ่ งโปรดให้สร้าง
ขึ้ นเพื่ อ ใช้ เ ป็ นพระราชวัง ฤดู ร้ อ นโดยพระเจ้ า แม็ ก ซิ มิ เ ลี ย นที่ ส อง
(Maximilian II) พระบิดาของพระเจ้าลุ ดวิกนัน่ เอง เจ้าชายลุ ดวิกในวัยเยาว์
ทรงประทับอยูท่ ี่ปราสาทนี้ อย่างมีความสุ ข และเป็ นแรงบันดาลใจที่จะสร้าง
ปราสาทของพระองค์เองขึ้นบ้าง พูดง่ายๆคือโฮนชวานเกาคือปราสาทของผู ้
พ่อส่ วนนอยชวานสไตน์คือปราสาทของผูล้ ูก
และเดินทางกลับสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมนี

18:30 น.
20:00 น.

23 เมษำยน 2562
8:00 น.
10:00 น.
14:25 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่นมีชื่อ “Ratskeller ”
อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองมิคนิคยามคํ่าคื่น
และพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว Eurostars Grand
Central หรื อเทียบเท่า
มิวนิค, ประเทศเยอรมนี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางโดยรถบัสไปยังสนามบินมิวนิค
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ, ประเทศไทย ด้วยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG
925 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่ โมง 40 นาที)

24 เมษำยน 2562
6:05 น.

สนำมบินสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ), ประเทศไทย
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
– จบกำรเดินทำง –

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

Danube Classics – A-ROSA DONNA

Deck Plans
Deck 1

Deck 2

Deck 3

Deck 4 (Sun Deck)

01 Wheelhouse
02 Stairs
03 Swimming pool
04 Awnings
05 Light dome
06 Gangway
07 Giant chess board
08 Shovelboard
09 Putting green
10 Grill station

11 Restaurant outdoor area
12 Day lounge/Market restaurant
13 Café-bar
14 Lobby
15 Reception
16 Massage/Beauty
17 Finnish sauna
18 Organic sauna
19 Changing rooms
20 Massage showers

21 Relaxation area
22 Gym
23 Bar
24 Lounge
25 Stage/Dance floor
26 Entrance
27 Toilets
28 Shop
29 Market restaurant/Buffet
area

Cabin Plans

2-bed outside cabin, category A
with extra bed
15,5 m² | Deck 1

2-bed outside cabin, category C
with Juliette balcony
16 m² | Deck 2

10 วัน 9 คืน ล่ องเรื อแม่ นำ้ ดำนูบ
เวียนนำ,เอสซ์ เตอร์ กอม, บูดำเปสต์ ,บำติสลำวำม,วำเคำ,
Esgelhartszell (พำสเซำ) มิวนิค

14 – 24 เมษำยน 2562
อัตรำค่ ำบริกำร
รำคำผู้ใหญ่ (พักห้ องคู่) หรื อ เด็ก 1 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน ห้ องหน้ ำต่ ำงชั้น 1 (Outside Cabin)
ท่ำนละ
พักเดี่ยวเพิม่ จำกรำคำทัวร์ ห้ องหน้ ำต่ ำง (Outside Cabin ชั้น1) ท่ำนละ
อัพเกรดเป็ นห้ องระเบียงแบบ Juliette balcony ชั้น 2 เพิ่มเงินท่ำนละ(มี 10 ห้ องเท่ำนั้น)
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)
ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่ำนละ (รำคำสำมำรถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อที่นั่ง confirm
เท่ำนั้น)
ไม่ เอำตั๋วเครื่ องบินหักค่ ำตั๋วคืน TG BKK-VIE – MUC-BKK

ตุลำคม 2561
127,500
11,500
9,900
123,000
85,000-120,000
30000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ) **
ข้ อแนะนำและแจ้ งเพื่อทรำบ
▪ สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้
ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนัก
ไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมล่ องเรื อแม่ นำ้ ดำนูบ (ตำมทีร่ ะบุไว้ ในรำยกำร) อัตรำนีร้ วมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)

ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000 บาท
คุม้ ครองค่าอาหารเป็ นพิษ 30,000 บาท
ความรับผิดชอบสู งสุ ดต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง ไม่จาํ กัดวงเงินสุ ดสุ ด
ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตาหรื อทุลลภพถาวรสิ้ นเชิ้ง 1,000,000 บาท
บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 80 ปี )
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรื อสําราญ)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยว
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ
▪
▪
▪
▪
▪

อัตรำนีไ้ ม่ รวมถึง
▪ ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,500 บาท
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน
แน่นอน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทาง
สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทำงพักเดี่ยว) ท่ ำนละ 50,000 บำท
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่ม
พาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***

หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหา
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร
ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิ น
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้ง
ให้ทราบก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้
หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ ำจัดกำรตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมา
พบคณะทัวร์ ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี
เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระ ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผู ้
เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund
ได้เท่านั้น)

▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อ
ขอคํายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยัน
จากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ง
มักมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้อง
ที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่
มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุก
ขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณำใส่ ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการ
องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนํา
ขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภำระและค่ ำพนักงำนยกสั มภำระ
▪ สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่า
ระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่
สายการบินกําหนด
▪ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สัดส่ วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด
“เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ
กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนํ้าหนักส่ วนเกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน
(Hand carry)
กำรชดเชยค่ ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสู ญหำย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ ควรใส่ เข้ ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย
สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คูณ
ด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิ น USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD
600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ ย ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ
ประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญ
หาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น
นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การ
ชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน
ได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

10 วัน 9 คืน ล่ องเรื อแม่ นำ้ ดำนูบ
เวียนนำ, เอสซ์ เตอร์ กอม, บูดำเปสต์ , บำติสลำวำ, วำเคำ,
Esgelhartszell (พำสเซำ), มิวนิค
ลำดับที่

ชื่ อ – สกุล (ภำษำอังกฤษ)

ห้ องพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล์

(ไม่ รวมค่ ำวีซ่ำเชงเก้ น / รวมทิปแล้ ว / พักห้ องหน้ ำต่ ำงทุกห้ อง)

รำคำทัวร์ 127,500 บำท

14 – 24 เมษำยน 2562

อำหำร

