
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

10 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ 
เวยีนนำ – เอสซ์เตอร์กอม – บูดำเปสต์ – บรำติสลำวำ – วำเคำ – เมลค์ – Engelhartszell (พำส

เซำ) – มวินิค 
 

14 เมษำยน 2562 สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ), ประเทศไทย 
22:00 น.   คณะพร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (Thai Airways: TG) 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อาํนวยความสะดวกในการ
เช็คอิน. 

15 เมษำยน 2562 เวยีนนำ, ประเทศออสเตรีย 
1:20 น. นําท่านบินลัดฟ้าสู่กรุงเวียนนา, ประเทศออสเตรีย ด้วยสำยกำรบินไทย 

เทีย่วบินที ่TG 936 (ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง 55 นาที) 
7:15 น. เดินทางถึงสนำมบินเวียนนำ, ประเทศออสเตรีย  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร 
8.30 น. นาํท่านเดินทางโดยรถบสัไปยงัสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ของ กรุงเวียนนำ 

เมืองหลวงของออสเตรีย  คุณจะไดท้าํความรู้จกักบัสถานท่ีท่ีโดดเด่นท่ีสุด
ทางประวติัศาสตร์ของเวียนนาเราจะเร่ิมตน้จากขบัรถเลียบเส้นทางถนนวง
แหวน (Ringstrasse) ท่ีมีอาคารสวยงามมากมายเช่นโรงละครโอเปร่าของ
รัฐ พิพิธภณัฑ์ศิลปะทางประวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ทาง
ธรรมชาติ  เมืองท่ีเต็มไปด้วยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ 
แหล่งชอ้ปป้ิงสุดหรู และสวนสาธารณะท่ีสวยงาม. 

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
แวะชมความสวยงามของ มหำวหิำรเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) 
เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีเก่าแก่อีกแห่งในออสเตรีย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
เวียนนา เม่ือเดินเขา้มาชมภายใน เราจะได้พบกบัความสวยงามของ งาน
จิตรกรรม และ ประติมากรรม ท่ีเล่าเร่ืองราวทางศาสนาอนัน่าประทบัใจ
มากมาย เชิญท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 



 

 
 

จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงในยา่นสรรพสินคา้ St. Stephen’s plaza 

   
15:00 น. นาํท่านเช็คอินเพื่อลงเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า – A-ROSA DONNA  

หลังจากเช็คอินเรียบร้อยอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศยั ภายในเรือ  
A-ROSA DONNA มีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิส
เนตไดท่ี้ ชั้น 1 หรือนัง่พกัผอ่นสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge 
ไดท่ี้ชั้น 2 และท่ีชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยงัสามารถนัง่จิบ ชา กาแฟ ชมวิว
สวยๆของแม่นํ้ าดานูบท่ีถูกกล่าวขานกันว่า เป็นราชินีแห่งแม่นํ้ าได้ 
นอกจากน้ียงัมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายนํ้ าให้บริการ ซ่ึงท่านสามารถ
เขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดการเดินเรือ  

 
18:00 น. รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้ าอโรซ่า A-

ROSA DONNA และปล่อยอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือเดินชม
ความโรแมนติกของกรุงเวยีนนาในยามคํ่าคืน. 
เรือจอดเทยีบท่ำค้ำงคืนทีท่่ำเรือเวยีนนำ 1 คืน  

16 เมษำยน 2562 เวยีนนำ, ประเทศออสเตรีย 
 รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่นํ้ าอโรซ่า 

A-ROSA DONNA (หอ้งอาหารเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.00 เป็นตน้ไป) 



 

 
 

8.30 น. 
9:50 น. 

เดินทางดว้ยรถบสัเพื่อเขา้ชมพระราชวงัเชินบรุนน์ 
นาํท่านเขา้ชมพระรำชวังพระรำชวังเชินบรุนน์…อญัมณีแห่งกรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบัส์
บูร์ก มาตั้งแต่สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 13 – 20 โดยจกัรพรรดิโยเซฟท่ี 1 มี
พระราชดาํริให้สร้างพระราชวงัท่ีโอ่อ่าหรูหรา โดยใชพ้ระราชวงัแวร์ซายส์
ในฝร่ังเศสเป็นตน้แบบ ในสมยัพระนางมาเรียเทเรซ่า ซ่ึงมีการปรับปรุงทั้ง
ภายในและภายนอก เคร่ืองตกแต่งพระราชวงั และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เป็น
แบบรอคโคโคทั้งหมด บริเวณดา้นหนา้พระราชวงัเชินบรุนน์ แสดงถึงความ
อลงัการท่ีอยู่เบ้ืองหลงัสวนดอกไมน้านาชนิดสีสันฉูดฉาดตดักบัสีเหลือง
ทองของพระราชวงัเชินบรุนน์อยา่งลงตวั โดยช่ือของพระราชวงั เชินบรุนน์
แห่งน้ี มีความหมายว่า นํ้ าพุอันสวยงาม ด้วยแต่เดิมมีการผุดข้ึนของนํ้ า
บาดาลท่ีอยูร่ายลอ้มพระราชวงั สมเด็จพระจกัรพรรดิจึงพระราชทานช่ือโดย
อิงความหมายของพื้นท่ี และไดก้ลายเป็นช่ือมาจนถึงทุกวนัน้ี. 

 
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
15:00 น. นาํท่านกลบัมาลงเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า A-ROSA DONNA 
18:30 น. เรือออกจากท่าเรือเวยีนนา มุ่งหนา้สู่เมืองเอสซ์เตอร์กอม ประเทศฮงัการี 
19:00 น. รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า  

อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  ภายในเรือ A-ROSA DONNA 
มีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช ้ฟิสเนตไดท่ี้ ชั้น 1 ของเรือ
หรือนั่ง พกัผ่อนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ท่ีชั้น 2 
และท่ีชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยงัสามารถนัง่จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของ
แม่นํ้ าดานูบท่ีถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่นํ้ าได้ นอกจากน้ียงัมี
สนามกอลฟ์เล็กๆและสระวา่ยนํ้ าให้บริการ ซ่ึงท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม



 

 
 

ไดต้ลอดการเดินเรือ เรือเคล่ือนตวัออกจากท่าเรือเวียนนา ไปยงั ท่าเรือเมือง
เอสซ์เตอร์กอม 

    
17 เมษำยน 2562 เอสซ์เตอร์กอม – บูดำเปสต์, ประเทศฮังกำรี 
 รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า 

(หอ้งอาหารเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 7 โมงเชา้เป็นตน้ไป) 
8:00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเอสซ์เตอร์กอม ประเทศฮังกำรี 
8:30 น. ปล่อยอิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจท่ีเมืองเอสซ์เตอร์กอมตาม

อธัยาศยั ซ่ึงเมืองเอสซ์เตอร์กอมแห่งน้ี เป็นเมืองบนฝ่ังแม่นํ้ าท่ีมีความสาํคญั
ในประวติัศาสตร์เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเคยเป็น
เมืองหลวงของฮงัการีในช่วงปลายศตวรรษท่ี 10 จนถึงช่วงกลางศตวรรษท่ี 
13 เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในฮงัการี จึงทาํให้เมืองเอสซ์เตอร์กอม
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งไม่ขาดสาย. 

 
9:30 น. นาํท่านกลบัมาข้ึนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า A-ROSA DONNA 
10:30 น. 
 

 

เรือออกจากท่าเรือเอสซ์เตอร์กอม มุ่งหนา้สู่เมืองบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี 
และอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ภายในเรือ A-ROSA DONNA 
มีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช ้ฟิสเนตไดท่ี้ชั้น 1 ของเรือ
หรือนั่งพกัผ่อนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ท่ีชั้ น 2 
และท่ีชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยงัสามารถนัง่จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของ



 

 
 

แม่นํ้ าดานูบท่ีถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่นํ้ าได้ นอกจากน้ียงัมี
สนามกอลฟ์เล็กๆและสระวา่ยนํ้ าให้บริการ ซ่ึงท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม
ไดต้ลอดการเดินเรือ 

   
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาติไดท่ี้ห้องอาหารของเรือ 
15:00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองบูดำเปสต์ ประเทศฮังกำรี 
16:00 น. เท่ียวชมเมืองโดยรถบสั คุณจะผ่านสถานท่ีท่ีเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

ต่างๆของบูดาเปสต์เช่นอนุสาวรีย์พนัปีท่ีตั้งอยู่บริเวณจตุัรัสวีรชนบนฝ่ัง
เมืองเปสต์ (ฝ่ังตะวนัออก)  โรงละครท่ีสวยงามตลาดหลกัทรัพยเ์ก่า และ
อาคารรัฐสภาในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคหลงัจากนั้นนั่งรถ
กระเช้าข้ึนเนินเขาบูดาไปยงัโบสถ์แมธธิอสัซ่ึงเป็นแหล่งมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกและป้อมปราการชาวประมงทางตอนเหนือจากจุดน้ีคุณ
สามารถชมวิวท่ีโดดเด่นและงดงามของแม่นํ้ าดานูบและเมืองเปสต์ การ
เดินทางระยะสั้นของคุณส้ินสุดลงดว้ยการเดินทางไปเนินเขาเกลเลิร์ตฮิลล์ 
(Gillért Hill)  ซ่ึงมีป้อมปราการสาํคญัสูง 220 เมตรและรูปป้ันเทพีเสรีภาพ. 

 
19:00 น. 
 
 
 

รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า  
อิสระให้ท่านผ่อนคลายภายในเรือ A-ROSA DONNA มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิสเนตได้ท่ี ชั้น 1 ของเรือ นั่งพกัผ่อน
สบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ท่ีชั้น 2 และท่ีชั้นดาดฟ้า



 

 
 

 
 

ของเรือ ท่านก็ยงัสามารถนัง่จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่นํ้ าดานูบท่ีถูก
กล่าวขานกนัวา่เป็นราชินีแห่งแม่นํ้าได ้นอกจากน้ียงัมีสนามกอลฟ์เล็กๆและ
สระวา่ยนํ้าใหบ้ริการ ซ่ึงท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดการเดินเรือ 

 
20:00 น. ปล่อยอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเดินชมเมืองบูดาเปสตใ์นยาม

คํ่าคืน. 
เรือจอดเทยีบท่ำค้ำงคืนทีเ่มือง บูดำเปสต์ 1 คืน 

18 เมษำยน 2562 บูดำเปสต์, ประเทศฮังกำรี 
 รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า  

(หอ้งอาหารเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 7 โมงเชา้เป็นตน้ไป) 
9:00 น.  เดินทางไปเกำะมำร์กำเร็ต พบกบัจุดน่าสนใจต่างๆบนเกาะ เช่น ตน้ไมอ้ายุ

หลายร้อยปี, สวนสาธารณะท่ีเคยเป็นสวนกุหลาบมาก่อน, อนุสาวรียร้์อยปี
ซ่ึงเป็นความทรงจาํของการรวมตวักนัของเมืองบูดาเปสต์และโอบูดา, นํ้ าพุ 
Margitsziget ส่ิงท่ีควรค่าแก่การเยีย่มชมเช่นกนัคือซากปรักหกัพงัของอาราม
ของชาวโดมินิกนัและซากท่ีหลงเหลือของโบสถ ์Szent Mihály จากศตวรรษ
ท่ี 12  คุณสามารถเดินเล่นผ่านสวนญ่ีปุ่นและเพลิดเพลินชมวิวสวยๆท่ีริม
ระเบียงของโรงแรมแกรนด์ก่อนท่ีรถบสัของเราจะพาคุณไปยงัมหาวิหาร
เซนต์ สตีเฟน (St. Stephen Basilica) มหาวิหารประจาํเมืองท่ีสวยงดงาม
อยา่งยิง่ 

   
12:00 น. รับประทานอาหาร ณ ภตัรคารอาหารทอ้งถ่ิน  



 

 
 

14:00 น. อิรสะใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 
16:00 น. กลบัลงเรือสาํราญ A-ROSA DONNA 
18:00 น. เรือออกจากท่าเรือบูดาเปสต ์มุ่งหนา้สู่เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย 
19:00 น. รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า 

และอิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีส่ิง
อาํนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช ้ฟิสเนตไดท่ี้ ชั้น 1 ของเรือหรือ
นัง่พกัผ่อนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ไดท่ี้ชั้น 2 และท่ี
ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยงัสามารถนัง่จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่นํ้ า
ดานูบท่ีถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่นํ้ าได้ นอกจากน้ียงัมีสนาม
กอล์ฟเล็กๆและสระว่ายนํ้ าให้บริการ ซ่ึงท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได้
ตลอดการเดินเรือ 

19 เมษำยน 2562 บรำติสลำวำ, ประเทศสโลวำเกยี 
 รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า 

และพกัผ่อนตามอธัยาศยั ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกมากมาย ท่านสามารถใช ้ฟิสเนตไดท่ี้ ชั้น 1 ของเรือหรือนัง่พกัผ่อน
สบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได้ท่ีชั้น 2 และท่ีชั้นดาดฟ้า
ของเรือ ท่านก็ยงัสามารถนัง่จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่นํ้ าดานูบท่ีถูก
กล่าวขานกนัวา่เป็นราชินีแห่งแม่นํ้าได ้นอกจากน้ียงัมีสนามกอลฟ์เล็กๆและ
สระว่ายนํ้ าให้บริการ ซ่ึงท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดการเดินเรือ 
(หอ้งอาหารเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 7 โมงเชา้เป็นตน้ไป) 

9:00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองบรำติสลำวำ ประเทศสโลวำเกยี 
10:00 น. นาํท่านเดินชมเมืองบราติสลาวา เมืองหลวง ของประเทศสโลวาเกีย เมืองท่ี

เป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย โดยมีแม่นํ้ า
ดานูบไหลผา่นกลาง คุณจะพบพิพิธภณัฑ์ โรงละคร และสถานท่ีท่องเท่ียว
โดดเด่นมากมายกระจายตวัไปตามทอ้งถนนอนัคดเค้ียวท่ีปูดว้ยหิน ชมเส้น
ขอบฟ้าท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงก่อสร้างยุคศตวรรษท่ี 20 และหอคอยยุคกลางท่ีน่า
หลงใหล. 



 

 
 

  12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้ าอโร
ซ่า (A-ROSA DONNA) 

13:00 น. นาํท่านเดินทางไปยงัปราสาท บราติสลาวา Bratislava Castle สถานท่ีน้ีเคย
เป็นท่ีพาํนกัของผูป้กครองนคร ปัจจุบนักลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีบอก
เล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของ Bratislava คุณจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์อนั
สวยงามของเมืองน้ี รวมถึงทิวทศัน์อนังดงามของประเทศเพื่อนบา้นอย่าง
ออสเตรียและฮงัการีดว้ย  ท่ีน่ีเป็นจุดชมเมืองท่ีสวยงามจากวิวมุมสูงบนตวั
ปราสาท คุม้ค่าควรมาอยา่งยิง่. 

 
15:00 น. นําท่านกลับมาท่ีเรือล่องแม่นํ้ าอโรซ่า เพื่อเดินทางต่อไปยงัเมืองเมลค์ 

ประเทศออสเตรีย 
18:00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองบราติสลาวา  
19:00 น. รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า 

และพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีส่ิง
อาํนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช ้ฟิสเนตไดท่ี้ ชั้น 1 ของเรือหรือ
นัง่พกัผ่อนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ไดท่ี้ชั้น 2 และท่ี
ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยงัสามารถนัง่จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่นํ้ า
ดานูบท่ีถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่นํ้ าได้ นอกจากน้ียงัมีสนาม
กอล์ฟเล็กๆและสระว่ายนํ้ าให้บริการ ซ่ึงท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได้
ตลอดการเดินเรือ. 
 
 
 

 



 

 
 

20 เมษำยน 2562 เมลค์, ประเทศออสเตรีย 
1:00 น. เรือล่องผา่น Wachau หุบเขาแม่นํ้ าดานูบ ทั้งสองฝ่ังท่ีเต็มไปดว้ยสวนผลไม้

ทั้งแอปเป้ิลและไร่องุ่นเรียงรายตามแนวลาดชัน มองเห็นหน้าผาท่ีขรุขระ
ความมีเสน่ห์ของพื้นท่ีบนเนินเขาท่ีสูงชนังดงามสวยสมท่ีไดรั้บรางวลัมรดก
โลกขององคก์ารยูเนสโก ทั้งปราสาทและพระราชวงัในยุคกลางซากของส่ิง
ปลูกสร้างเหล่าน้ีสามารถมองเห็นไดต้ลอดฝ่ังแม่นํ้า 

 
 

7:00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า 
และพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ ภายในเรือ  
A-ROSA DONNA มีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิส
เนตได้ท่ี  ชั้ น 1 ของเรือหรือนั่งพักผ่อนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine 
bar/Day lounge ไดท่ี้ชั้น 2 และท่ีชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยงัสามารถนัง่จิบ 
ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่นํ้ าดานูบท่ีถูกกล่าวขานกนัว่าเป็นราชินีแห่ง
แม่นํ้ าได ้นอกจากน้ียงัมีสนามกอลฟ์เล็กๆและสระวา่ยนํ้ าให้บริการ ซ่ึงท่าน
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดการเดินเรือ 

11:00 น. รับประทานอาหารกลางว ันแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่อง 
แม่นํ้าอโรซ่า  
ปล่อยอิสระใหท้่านพกัผอ่นชมววิความสวยงามของแม่นํ้าดานูบ  

12:00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองเมลค์ ประเทศออสเตรีย  
12:30 น. นาํท่านเขา้ชมวหิำรเมลค์(Melk Abbey) สถานท่ีสาํคญัของหุบเขาวาเคา 

วิหารเมลค์ (Melk Abbey) นิกายเบเนดิกไม่ได้เป็นเพียงสถานท่ีท่องเท่ียว
สําคัญของวาเคาแต่ยงัเป็นหน่ึงในความศรัทธาและประวติัศาสตร์ของ
ออสเตรีย   นับตั้งแต่วิหารถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1089 ก็เป็นท่ีพาํนักของ



 

 
 

นักบวชนิกายเบเนดิก และถือเป็นงานช้ินเอกของการผสมผสานทาง
ศิลปะวฒันธรรม ธรรมชาติ ความศรัทธา และวิทยาศาสตร์ เพลิดเพลินไป
กบัทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาวาเคาจากความสูง 60 เมตรท่ีวิหารเมลค์
ก่อนเข้าชมการตกแต่งภายในท่ีโอ่โถงด้วยห้อง ต่างๆ  ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมบารอก 

   

15:00 น. นาํท่านกลบัมาข้ึนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า 
16:00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองเมลค์ มุ่งหน้าสู่เมือง Engelhartszell (พาสเซา) 

ประเทศเยอรมนี 
18:00 น. รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า 

และพกัผอ่นตามอธัยาศยัของท่านหรือเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนเรือ . 
21 เมษำยน 2562 Engelhartszell (พำสเซำ) – มิวนิค, ประเทศเยอรมนี 
7:00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือล่องแม่นํ้าอโรซ่า 

เรือจอดเทียบท่า ณ เมือง Engelhartszell (Passau) ประเทศเยอรมนี 
8:30 น. เช็คเอาวอ์อกจากท่าเรืออโรซ่า และ เดินทางต่อโดยรถบสัเพื่อพาท่านเท่ียว

ชมเมือง Engelhartszell (Passau) เมืองเล็กๆท่ีเต็มไปด้วยมนต์เสนห์เมือง
เก่าแก่กบับรรยากาศท่ีน่าหลงใหลเมืองท่ีมีแม่นํ้ าสามสายไหลมาบรรจบกนั
จากแหล่งท่ีมาทางภูมิศาสตร์ท่ีต่างกนั  แม่นํ้าดานูบจากทางตะวนัตก   แม่นํ้า
อินน์จากทางใต ้ และแม่นํ้ าอิลซ์จากทางเหนือและทาํให้เกิดความสวยงามท่ี
มีเอกลกัษณ์ซ่ึงถูกเรียกว่าเมืองแม่นํ้ าสามสาย “Dreiflüsseeck”  ศูนยก์ลาง
เมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมบารอคท่ีถูกสร้างข้ึนโดยศิลปินชั้นครูชาวอิตา
เลียนในสมยับารอคในยุคศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากมหาวิหาร
เซนต ์สตีเฟนท่ีมีออร์แกนลม (Cathedral Organ) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก. 



 

 
 

  
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
14:00 น. เดินทางโดยรถบสัไปยงัเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที) 
 เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี  และนําท่านเช็คอินเข้าพัก ณ 

โรงแรมระดับ 4 ดาว Eurostars Grand Central หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั และอิสระใหท้่านพกัผอ่นหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

18:30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
22 เมษำยน 2562 มิวนิค – ฟุสเซ่น, ประเทศเยอรมนี 
7:00 น. รับประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
8:00 น. นาํท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมนี 

เข้าชมพระรำชวัง Neuschwanstein  ปราสาทนอยชวานชไตน์ตั้ งอยู่ใน
เทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย มิวนิค ประเทศเยอรมนีและสร้างในช่วง 
ค.ศ. 1845 – 1886 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก และ
เป็นตน้แบบปราสาทเจา้หญิงนิทราท่ีสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ 

  
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคารอาหารจีน 



 

 
 

 นาํท่านเขา้ชมปรำสำทโฮนชวำนเกำ (Hohenschwangau) ซ่ึงโปรดให้สร้าง
ข้ึนเพื่ อใช้ เ ป็นพระราชวังฤ ดู ร้อนโดยพระเจ้าแม็ก ซิ มิ เ ลียนท่ีสอง 
(Maximilian II) พระบิดาของพระเจา้ลุดวิกนัน่เอง เจา้ชายลุดวิกในวยัเยาว์
ทรงประทบัอยูท่ี่ปราสาทน้ีอยา่งมีความสุข และเป็นแรงบนัดาลใจท่ีจะสร้าง
ปราสาทของพระองคเ์องข้ึนบา้ง พูดง่ายๆคือโฮนชวานเกาคือปราสาทของผู ้
พอ่ส่วนนอยชวานสไตน์คือปราสาทของผูลู้ก 
และเดินทางกลบัสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนี 

   

18:30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินมีช่ือ “Ratskeller ”    
20:00 น. อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองมิคนิคยามคํ่าค่ืน 

และพกัผอ่นตามอธัยาศยัของท่าน ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว Eurostars Grand 
Central หรือเทียบเท่า 

23 เมษำยน 2562 มิวนิค, ประเทศเยอรมนี 
8:00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
10:00 น. เดินทางโดยรถบสัไปยงัสนามบินมิวนิค 
14:25 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ,  ประเทศไทย ดว้ยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 

925 (ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง 40 นาที) 
 
 
 
 



 

 
 

24 เมษำยน 2562 สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ), ประเทศไทย 
6:05 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

– จบกำรเดินทำง – 
 

รายการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัย

อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 วนั 9 คืน ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ  
เวยีนนำ,เอสซ์เตอร์กอม, บูดำเปสต์,บำติสลำวำม,วำเคำ, 

Esgelhartszell (พำสเซำ) มวินิค  

14 – 24 เมษำยน 2562 

 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ) ** 

ข้อแนะน ำและแจ้งเพ่ือทรำบ 
▪ สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้

ท่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกั

ไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ (ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร) อตัรำนีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

อตัรำค่ำบริกำร ตุลำคม 2561 

รำคำผู้ใหญ่ (พกัห้องคู่) หรือ เด็ก 1 ท่ำน พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน ห้องหน้ำต่ำงช้ัน 1 (Outside Cabin) 
ท่ำนละ 

127,500 

พกัเดี่ยวเพิม่จำกรำคำทวัร์  ห้องหน้ำต่ำง (Outside Cabin ช้ัน1) ท่ำนละ 11,500 

อพัเกรดเป็นห้องระเบียงแบบ Juliette balcony ช้ัน 2 เพิ่มเงินท่ำนละ (มี 10 ห้องเท่ำน้ัน) 9,900 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 11 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)  123,000 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ (รำคำสำมำรถยืนยนัได้กต่็อเม่ือที่น่ัง confirm 
เท่ำน้ัน) 

85,000-120,000 

ไม่เอำตั๋วเคร่ืองบินหักค่ำตั๋วคืน TG BKK-VIE – MUC-BKK  30000 



 

 
 

▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท 
▪ คุม้ครองค่าอาหารเป็นพิษ 30,000 บาท 
▪ ความรับผดิชอบสูงสุดต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ไม่จาํกดัวงเงินสุดสุด 
▪ ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุลลภพถาวรส้ินเช้ิง 1,000,000 บาท 

บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 80 ปี)     
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ห้องพกับนเรือสาํราญ) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี

ท่องเท่ียว 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทาง
แน่นอน 
    ส ำรองที่น่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 50,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่ม
พาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 



 

 
 

หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผู ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหา

สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร 
ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้
ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ 
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ 
หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้
หนงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณเีดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมา

พบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณี
เท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund 
ไดเ้ท่านั้น) 



 

 
 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนั
จากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึง
มกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้อง
ท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ี
มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุก

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการ

ตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. 
แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการ
องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํ
ข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 



 

 
 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม 

(สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่า
ระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ี
สายการบินกาํหนด 

▪ สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั 
“เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่า
กวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายนํ้าหนกัส่วนเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน 
(Hand carry) 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 
600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ
ประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ
หาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น 
นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการ
ชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน
ได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 



 

 
 

10 วนั 9 คืน ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ  
   เวยีนนำ, เอสซ์เตอร์กอม, บูดำเปสต์, บำติสลำวำ, วำเคำ, 

Esgelhartszell (พำสเซำ), มวินิค 

  
 (ไม่รวมค่ำวซ่ีำเชงเก้น / รวมทปิแล้ว / พกัห้องหน้ำต่ำงทุกห้อง) 

 

 รำคำทัวร์ 127,500 บำท  14 – 24 เมษำยน 2562 
 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล (ภำษำองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อำหำร 

     

     

     

     

     

     


