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แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ําไรน์ Arosa Silva Premiun All Inclusive 8 วัน 7 คืน 
โคโลญจน์ - ไมนทซ์ เยอรมนี - สตราสบูร์ก ฝรั่งเศส - บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์  

บรีซัค - โคเบลนซ์ - โคโลญจน์ เยอรมนี 

  
พักบนเรือ A-ROSA SILVA (International Ship) 7 คืน  

ฟรี! ตั๋วรถไฟ German Rail Pass (GRP) สําหรับ 2 ท่าน ใช้เดินทางในเยอรมนี แบบไม่จํากัดเส้นทาง ภายใน 3 วัน  
เปิดใช้ตั๋ว GRP  ภายใน 1 เดือน  หมดอายุภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันเปิดใช้ตั๋ว 

อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับสง่สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน 
กําหนดการเดินทาง วันที่  30ก.ย.-7ต.ค. 61           ราคาเริ่มต้นที่   98,000.-  

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - ท่าเรือ โคโลญน์ (เยอรมนี) - เช็คอินเข้าขึ้นเรือล่องแม่น้ํา Arosa Silva - อิสระ
พักผ่อนตามอัธยาศัย - 18.00 PM เรือล่องออกจากฝั่ง 

วันที่2 
11.00 AM เรือล่องสู่ เมืองไมนทซ์ ประเทศเยอรมนี - อิสระเที่ยวชมเมอืง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตรา
ค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - 19.00 PM เรือล่องออกจากฝั่ง 

วันที่3 
13.00 PM เรือล่องสู่ เมืองสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตรา
ค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่4 
ท่าเทียบเรือ เมืองสทราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (เป็นวันที่ 2) (โปรดสอบถาม
อัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือ - 14.00 PM เรือล่องออกจากฝั่ง 

วันที่5 
08.00 AM เรือล่องเข้าสู ่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรด
สอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือ - 19.30 PM เรือล่องออกจากฝั่ง 

วันที่6 
07.00 AM เรือล่องสู่เมืองบรีซัค ประเทศเยอรมนี - อิสระเดินเล่นชมเมอืง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตรา
ค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือ - 13.00 PM เรือล่องออกจากฝั่ง 

วันที7่ 
16.00 PM เรือล่องสู่เมืองโคเบลนซ์ ประเทศเยอรมนี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลอืกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตรา
ค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือ - 22.00 PM เรือล่องออกจากฝั่ง 

วันที8่ 
06.00 AM เรือเทียบท่าที่เมอืงโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี - อําลาเรือลอ่งแม่น้ํา - อิสระเที่ยวชมเมอืง - อิสระเดินทางกลับ โดย
สวัสดิภาพฯ 
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DAY HARBOUR ARRIVAL DEPARTURE 

1st Day Cologne — 6:00 pm 

 Cologne, the old Cathedral city, is also one of the most important traffic 

hubs and commercial centres in Germany, with world famous trade fairs 

and a busy shipping traffic. Cologne developed out of a Roman colony 

and looks back on a history of more than 2000 years. In the Middle Ages 

it was one of the leading towns in Germany. The Second World War destroyed most of the inner 

city; these parts were rebuilt in a modern style. The landmark and emblem of the city is the 

Cathedral, a masterpiece of High Gothic architecture and one of the largest cathedrals in Europe. 

Other tourist attractions are the town hall, the Malakoff Tower, the St Martin Church and the old 

abbey. 

2nd Day Mainz 11:00 am 7:00 pm 

 Mainz is a historic old town, a former Electoral residence, seat of an 

Archbishop and also the city of Gutenberg. The city is a focal point of the 

western end of the Rhine-Main economic region. Around 1450 Johannes 

Gutenberg, the inventor of printing with movable type, set up his press in 

Mainz. Points of interest are the St Martin and St Stephen cathedrals, the castle of Mainz and the 

Gutenberg Museum. 

3rd Day Strasbourg (Kehl) 1:00 pm — 

 From the Roman era up until the present day, Strasbourg has played a 

significant role and had an eventful history. The impressive buildings still 

bear testament to this today. Strasbourg is the capital of the Alsace and a 

European metropolis with many research-, educational- and cultural 

institutions; it is also the seat of the European Council of Ministers.  

4th Day Strasbourg (Kehl) — 2:00 pm 

 From the Roman era up until the present day, Strasbourg has played a significant role and had an 

eventful history. The impressive buildings still bear testament to this today. Strasbourg is the capital 

of the Alsace and a European metropolis with many research-, educational- and cultural 
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institutions; it is also the seat of the European Council of Ministers.  

5th Day Basel 8:00 am 7:30 pm 

 Basel is the third largest city in Switzerland, a traffic hub with a Rhine 

port, chief banking centre and an important industrial city as well. Basel 

lies in the “Dreiländereck”, the meeting place of three countries near the 

French and German border. In Basel, you can look forward to much more 

than just sightseeing and shopping. You can taste exotic chocolate or go on exciting excursions. For 

example, to the Rhine Falls near the town of Schaffhausen. 

6th Day Breisach 7:00 am 1:00 pm 

 Breisach is a little wine-growing town with centralised wine cellars. 

Already settled in the Bronze Age, in the Middle Ages it became an 

important stronghold. On a rocky hill above the town there is the 

Stephan Cathedral, started in 1200; it was destroyed in 1945 but has now 

been restored. 

7th Day Koblenz 4:00 pm 10:00 pm 

 Koblenz is not just where history meets modernity, but also where the 

Rhine meets the Mosel: at the “Deutsches Eck” (“German Corner”) the 

two rivers join each other in front of the equestrian statue of Emperor 

William I. 

8th Day Cologne 6:00 am — 

 Cologne, the old Cathedral city, is also one of the most important traffic 

hubs and commercial centres in Germany, with world famous trade fairs 

and a busy shipping traffic. Cologne developed out of a Roman colony 

and looks back on a history of more than 2000 years. In the Middle Ages 

it was one of the leading towns in Germany. The Second World War destroyed most of the inner 

city; these parts were rebuilt in a modern style. The landmark and emblem of the city is the 

Cathedral, a masterpiece of High Gothic architecture and one of the largest cathedrals in Europe. 

Other tourist attractions are the town hall, the Malakoff Tower, the St Martin Church and the old 

abbey. 
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อัตราค่าบริการนี ้ชําระต่อท่าน (พักรวมกัน 2 ท่าน ต่อห้อง) (งดแถมกระเป๋า)  วันที่  30ก.ย.-7ต.ค. 61             

 
 
 
 

 

อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกรุงเทพ คํานวน ณ วันที่ 11 ส.ค. 61 อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจ

เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, การเรยีกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
 

ประเภทห้องพักบนเรือ 

 

Your A-ROSA Premium all inclusive: 
 A-ROSA river cruise in the booked cabin category; choose your favorite cabin and cabin number (depending on availability) 
 A-ROSA Full Board Plus: 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 long drinks. Also outside of the meal times. Some specialties such as 
champagne and rarities are excluded and will be charged extra. 

 English speaking tour guide and hotel management 

ห้องพักมีหน้าต่าง ห้องพักมีหน้าต่าง 22--bbeedd  oouuttssiiddee  ccaabbiinn,,  ddeecckk  1 1 AA          ราคาเริ่มราคาเริ่มที่ ที่ ท่านละท่านละ  9898,000 บาท,000 บาท  

พักเดี่ยวชาํระเพิ่ม พักเดี่ยวชาํระเพิ่ม 1414,,880000  บาทบาท  

http://www.etravelway.com/airticket
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 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 program 
 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 

 

 
อัตรานี้รวม 
- ค่าห้องพัก บริการอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก แบบ Premium All inclusive 7 คืน  
(ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน)    
- ภาษีท่าเรือ และประกันภัยบนเรือ  
- ทิปพนักงานบนเรือ  
- ฟรี! ตั๋วรถไฟ German Rail Pass (GRP) สําหรับ 2 ท่าน แบบไม่จํากัดเส้นทาง ภายใน 3 วัน (ตามเง่ือนไขที่กําหนด) 
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อัตรานี้ไม่รวม  
-  ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - สนามบนิโคโลญจน์ บอนน์ (เยอรมน)ี (CGN) - กรงุเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน 
-  รถ รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน   
-  ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion)  
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้  Multiple  
- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ  
- ค่าแพ็คเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / ค่า WIFI 
- ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
การชําระเงิน 
* โปรดชาํระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันห้องพักว่างจากเจา้หน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทาํการ พร้อมส่ง
สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) 
และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังการยืนยนั และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากทา่นทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแลว้  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ หรอืต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทาํการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอ   
วีซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต) 
4. ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการย่ืนเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
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5. อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
6. แพ็คเกจนี ้เหมาะสําหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูงสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
8. กรณีทีผู่้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว โคโลญน์ (เยอรมนี) ก่อนเริ่มทริป ท่านสามารถบนิไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป 
ตามรายละเอียดของแพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว ้
* เมื่อชําระค่าแพค็เกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณ ี

   * หากมีการปรบัเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอื่นทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตัง้ครรภ์จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใชใ้นหาร
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชําระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องทําการจองใหม ่
การชําระค่าบริการ 
* กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 
การยกเลิก และคนืค่าทัวรห์ลังจากมีการชําระเงิน 
1 แจ้งยกเลิกกอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษั ทและผู้เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได้ เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไม่สามารถเดนิทางได้ 
3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจ เพือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเขา้ประเทศท่องเที่ยว โดยผิดกฎหมาย และใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วย
ตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิน้ 

 


