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แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ําดานูบ คลาสสิก 8 วัน 7 คืน  
Arosa Donna Premium All inclusive 

 

 
 
 
 

เส้นทาง พัสเซา ออสเตรีย - เวียนนา ออสเตรีย - เอสซ์เตอร์กอม ฮังการี - บูดาเปสต์ ฮังการี 
บราติสลาวา สโลวัค - เรือล่องผ่านเมืองวาเคา - เมืองเมค ออสเตรีย - พัสเซา ออสเตรีย 
บนเรือมีบริการอาหาร พร้อมเครื่องดื่มตลอดวัน และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการพักผ่อน 

อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าภาษีเรือ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง 
กําหนดการเดินทางวันที่  7-14  / 14-21 เม.ย. 62 พักบนเรือ Arosa Donna ราคาเริ่มต้นท่านละ   38,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszell พัสเซา เยอรมนี - เช็คอินเข้าขึน้เรือล่องแม่น้ํา Arosa Donna - 
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่2 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรอื - ช่วงเที่ยง เรือเทียบท่า เวยีนนา ออสเตรีย - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
บนฝัง่ (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือ 

วันที่3 ช่วงเช้า อิสระเดินเลน่ต่อ ในเวียนนา - ช่วยบ่าย อิสระพกัผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
เรือจอดเทียบ เอสซ์เตอร์กอม ฮังการี - อิสระเดินเล่นชมเมืองเอง หรอืเลือกซื้อทัวรเ์สริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตรา
ค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือ  - บ่ายเรือจอดเทียบ บูดาเปสต์ ฮังการี - อิสระเดินเล่นชมเมืองเอง หรอืเลือก
ซ้ือทัวร์เสริมบนฝัง่ (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือ 

วันที่5 ชว่งเช้า อิสระเดินเลน่ต่อ ในบูดาเปสต์ ฮังการี - ช่วยบ่าย อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่6 
เรือจอดเทียบ บราติสลาวา สโลวัค - อิสระเดินเล่นชมเมืองเอง หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอตัรา
ค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือ 

วันที่7 
เรือล่องผ่านเมืองวาเคา - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน - ช่วยเที่ยง เรือเทยีบท่า เมืองเมค ออสเตรีย - อิสระเดินเล่น
ชมเมืองเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือ 

วันที่8 อําลาเรือล่องแม่น้ํา จอดเทียบท่า Engelhartszell พัสเซา - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ 
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ประเภทห้องพัก วันที่เดินทาง อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 

ห้องมีหน้าต่าง 

7-14 ม.ย. 62 46,700 บาท 

14-21 เม.ย. 62 47,900 บาท 

ห้องมีหน้าต่าง 

7-14 ม.ย.62 38,900 บาท 

14-21 เม.ย.62 40,300 บาท 

 
ห้องมีหน้าต่าง 

7-14 ม.ย.62 54,500 บาท 

14-21 เม.ย.62 55,700 บาท 

 
ห้องมีระเบียง 

7-14 ม.ย.62 58,400 บาท 

14-21 เม.ย.62 59,600 บาท 
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หมายเหตุ  ค่าบริการนี้ คํานวนที่อัตราแลกเปลี่ยน  38.00 บาท ต่อ 1 EURO ณ วันที่ 2 มิ.ย. 61 

 
อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
อัตรานี้รวม 
* ค่าห้องพัก บริการอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก แบบ Premium All inclusive 7 คืน  
(ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน) 
* ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
อัตรานี้ไม่รวม 
* ค่าภาษีเรือ 
* ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ พัสเซา เยอรมน ี
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ี และค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ 
* ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)  
* อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
* ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน  (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาต ิค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
* ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้อง ฯ 
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
การชําระเงิน 
* โปรดชาํระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันห้องพักว่างจากเจา้หน้าที่แล้ว ภายใน 2 วันทําการ พร้อม
ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดอืน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไมช่ําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังการยืนยนั และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 

 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแลว้  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

http://www.etravelway.com/airticket
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เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ หรอืต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี
การคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระค่าบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได้ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจ เพือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยว โดยผิดกฎหมาย และ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
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Deck & Cabin Plans A-ROSA BELLA, A-ROSA DONNA, A-ROSA MIA, A-ROSA RIVA 
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Services A-ROSA Premium all inclusive: 
A-ROSA river cruise in the booked cabin category; choose your favourite cabin and cabin number (depending on 
availability) 
A-ROSA FullBoardPlus: Breakfast, lunch and dinner buffets, an embarkation snack, as well as teatime 
On many cruises seasonal additions, such as a light meal or midnight snack 
High-quality drinks included throughout the day: tea, coffee and coffee specialties, soft drinks, beer, as well as 
sparkling wine and a selection of wines, cocktails and longdrinks. Also outside of the meal times. Some 
specialities such as champagne and rarities are excluded and will be charged extra. 
English speaking tour guide and hotel management 
Transfer from the train station to the ship and back; for A-ROSA flight bookings the airport transfer to the ship 
and back 
Free cabin water 
Children (2–15 years) who are accompanied by a parent travel free of charge in the same cabin (limited 
allotment) 
A-ROSA Super Early Booking Discount for bookings made by 31 NOV 2018 
A-ROSA Early Booking Discount for bookings made by 28 FEB or 31 AUG 2019 
15% discount on SPA treatments 
Cabin greeting and farewell present 
Bathroom products and bath robe in cabin 
Free use of board facilities (SPA, gym etc.) 
Daily varied onboard entertainment programme 
Port charges 
Free choice of travel date, ship, itinerary, cabin category and cabin number 
4% mini group discount (min. 6 guests) 
Low cancellation fee up to 31 days prior to departure (25 %) 
No rebooking fees (up to 30 days prior to departure) for the first change 
And even more benefits and advantages Arrival / Hotel 

 
 
 
 


