
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจเรือลองแมนํ้าดานูบ Mini Cruise Wachau Cruise Only 3 คืน 

Arosa Donna Premium All inclusive 

   

 

 

 
 

บนเรือมีบริการอาหาร พรอมเครื่องดื่มตลอดวัน และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการพักผอน 

 ฟรีคาหองพัก!! สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 15 ป (ไมรวมคาภาษีทาเรือ, คาทิปของเด็ก) 

โปรโมชั่น!! จอง และชําระคาเดนิทางภายใน 31 ส.ค. 61 รบัสวนลด 500 บาท 
 

กําหนดการเดินทางวันที่ 3-6 ม.ค. 62 พักบนเรือ Arosa Donna   หองมีหนาตางราคาเริ่มตนที่ทานละ   15,900.- 

                              6-9 ม.ค. 62 พักบนเรือ Arosa Donna   หองมีหนาตางราคาเริ่มตนที่ทานละ   11,900.- 

ไมรวมตัว๋เครื่องบิน ไปกลับ - รถรับสงสนามบิน ทาเรือ สนามบิน - คาภาษีเรือ - ทัวรเสริมบนฝง 
 

                                      HARBOUR                                             ARRIVAL             DEPARTURE 

1st Day Engelhartszell (Passau) — 5:00 pm 

2nd Day Vienna 12:00 pm 9:00 pm 

 

Vienna, the capital of Austria, is known as the city on the blue Danube, but today the main 

river is actually detached from the inner city and only the Danube Channel runs through the 

city. Vienna is still one of Europe’s most seductive cities, however, and is worth a visit not just 

for its incomparable cultural treasures, the pomp and elegance of former glory, but also for its 

traditional coffee houses. 

3rd Day Krems 8:00 am 8:30 am 

 
Melk 12:30 pm 1:00 pm 

4th Day Engelhartszell (Passau) 7:00 am — 
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ประเภทหองพกั วันที่เดินทาง อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 

หองมีหนาตาง 

3-6 ม.ค. 62 15,900 บาท 

หองมีหนาตาง 

6-9 ม.ค. 62 11,900 บาท 

หมายเหตุ  คาบริการน้ี คํานวนที่อัตราแลกเปลี่ยน  32.30 บาท ตอ 1 USD  

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
อัตรานี้รวม 

* คาหองพัก บริการอาหาร และเครื่องด่ืม พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก แบบ Premium All inclusive 3 คืน (ตามแบบ

หองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 

* คาทิปพนักงานบนเรือ 

อัตรานี้ไมรวม 

* คาภาษีเรือ 

* ต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับ 

 * คาภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ี และคานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ 

 * คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)  

 * อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

 * คารถรับสงจาก สนามบิน - ทาเรือ - สนามบิน  (หากตองการซื้อรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
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 * คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

 * คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ คาซักรีด คาโทรศัพท  

 * คาโทรศัพททางไกล คาเครื่องด่ืม มินิบารในหอง ฯ 

 * คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

การชําระเงิน 

* โปรดชาํระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันหองพักวางจากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทาํการ พรอม

สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ

เดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคาร

ถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

- ยกเลิกหลงัการยืนยนั และชําระเงนิแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยูกับระยะเวลาในการจอง และจํานวนหองวางบนเรือ 

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

เงื่อนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ หรอืตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพ่ือเช็ควากรุปมี

การคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระคาบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิก และคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจงยกเลกิกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง 

คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไมสามารถเดินทางได 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจ เพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยว โดยผิดกฎหมาย และ

ในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา

เมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 
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Ship 
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• Generous cabins: 14,5 to feel good 

• Category C/D: Modern and timeless design and French balcony for a perfect view 

• Category S: affordable and family friendly with sofa bed 

• Category E: noble 21 m² Juniorsuite with French balcony 

• Category F: luxury 29 m² Suite with balcony and French balcony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  
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• 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 Early Booking Discount for bookings made by 28 FEB or 31 AUG 2018 

• 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 
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