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ทริปเรือล่องแม่น้้าดานูบ 10 วัน 8 คืน 
             A-ROSA DONNA Premium All Inclusive 

โดยสายการบินไทย (TG) 
เส้นทาง เวียนนา - เอสซ์เตอร์กอม - บูดาเปสต์ - บราติสลาวา - วาเคา - เมลค์ - 

Engelhartszell (พาสเซา) - มิวนิค 
พักบนเรือ 6 คืน - พักโรงแรม 2 คืน 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,500 บาท 
โปรโมชั่น! จอง และมัดจ้าภายภายใน 15 ธ.ค. 61 รับส่วนลดถึง 3,000 บาทต่อท่าน 

ก้าหนดการเดินทางวันที่ 14-24 เม.ย. 62               ราคาเริ่มต้น 127,500.-     (Caterory A Twin Sharing) 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนามบินเวียนนา, ประเทศออสเตรีย - ถนนวงแหวน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เช็คอินลงเรือล่องแม่น้้า A Rosa 
Donna - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน ์- กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
เรือเทยีบทา่เมืองเอสซเ์ตอร์กอม ฮังการี - อิสระเดินเลน่ชมเมือง - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ช่วงบ่าย เรือเทยีบท่า
บูดาเปสต์ ฮงัการี - จัตุรัสวีรชนบนฝั่งเมืองเปสต์ (ฝั่งตะวันออก)   - นั่งรถกระเชา้ขึ้นเนินเขาบูดา ชมโบสถ์แมธธิอัส - 
เนนิเขาเกลเลริ์ตฮิลล์ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที5่ เที่ยวเกาะมารก์าเร็ต - มหาวิหารเซนต์ สตเีฟน - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ เรือเทยีบทา่เมืองบราตสิลาวา สโลวาเกีย - ปราสาทบราติสลาวา - กลบัขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที7่ 
เรือล่องผ่าน Wachau หุบเขาแม่น้า้ดานบู อิสระพักผ่อน หรือเก็บภาพสวยๆ ตลอดสองข้างทาง - เที่ยง เรอืเทียบท่า 
เมืองเมลค์ ออสเตรีย - กลับมาขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ เรือเทยีบทา่ เมือง Engelhartszell (Passau) เยอรมนี - อ้าลาเรือล่องแม่น้้า - เดินทางสู่มิวนิค เยอรมนี - เข้าที่พัก 

วันที9่ เมืองฟุสเซน่ เยอรมนี - เข้าชมพระราชวัง Neuschwanstein - เข้าชมปราสาทโฮนชวานเกา - เมืองมิคนิค - เข้าที่พัก 

วันที1่0 สนามบินมิวนิค – เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)+1 
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14 เมษายน 2562 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ), ประเทศไทย 

22:00 น. คณะพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการ
บินไทย (Thai Airways: TG) เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ ให๎การต๎อนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน. 

15 เมษายน 2562 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย 

1:20 น. นําทํานบินลัดฟ้าสูํกรุงเวียนนา, ประเทศออสเตรีย ด๎วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 (ใชเ๎วลาบิน
โดยประมาณ 10 ชั่วโมง 55 นาที) 

7:15 น.  เดินทางถึง สนามบินเวียนนา, ประเทศออสเตรีย ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 
8.30 น. นําทํานเดินทางโดยรถบัสไปยังสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย คุณจะได๎ทํา

ความรู๎จักกับสถานที่ที่โดดเดํนที่สุดทางประวัติศาสตร์ของเวียนนาเราจะเริ่มต๎นจากขับรถเลียบเส๎นทางถนนวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่มีอาคารสวยงามมากมายเชํนโรงละครโอเปรําของรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทางประวัติศาสตร์ และ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ เมืองที่เต็มไปด๎วยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเกําแกํ แหลํงช๎อปปิ้งสุด
หรู และสวนสาธารณะที่สวยงาม. 

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท๎องถิ่น 
แวะชมความสวยงามของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่เกําแกํ
อีกแหํงในออสเตรีย ตั้งอยูํใจกลางเมืองเวียนนา เมื่อเดินเข๎ามาชมภายใน เราจะได๎พบกับความสวยงามของ งาน
จิตรกรรม และ ประติมากรรม ที่เลําเรื่องราวทางศาสนาอันนําประทับใจมากมาย เชิญทํานเก็บภาพเป็นที่ระลึก 
จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎เดินช๎อปป้ิงในยํานสรรพสินค๎า St. Stephen’s plaza 

 
15:00 น. นําทํานเช็คอินเพื่อลงเรือลํองแมํน้ําอโรซํา – A-ROSA DONNA  

หลังจากเช็คอินเรียบร๎อยอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย ภายในเรือ  
A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ทํานสามารถใช๎ ฟิสเนตได๎ที่ ชั้น 1 หรือนั่งพักผํอนสบายๆ ใน 
Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได๎ที่ช้ัน 2 และที่ช้ันดาดฟ้าของเรือ ทํานก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิว
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สวยๆของแมํน้าํดานูบที่ถูกกลําวขานกันวําเป็นราชินีแหํงแมํน้ําได๎ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระวํายน้ํา
ให๎บริการ ซึ่งทาํนสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ตลอดการเดินเรือ 
 
 
 
 
 

18:00 น. รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา A-ROSA DONNA และปลํอยอิสระให๎ทาํน
พักผํอนตามอัธยาศัยหรือเดินชมความโรแมนติกของกรุงเวียนนาในยามค่ําคืน. เรือจอดเทียบทําค๎างคืนที่ทําเรือ
เวียนนา 1 คืน 

16 เมษายน 2562 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย 

8.30 น. รับประทานอาหารเช๎าแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา A-ROSA DONNA (ห๎องอาหารเปิด
ให๎บริการตั้งแตํเวลา 7.00 เป็นต๎นไป) 

9:50 น.  เดินทางด๎วยรถบัสเพื่อเข๎าชมพระราชวังเชินบรุนน ์
นําทํานเข๎าชมพระราชวังพระราชวังเชินบรุนน์…อัญมณีแหํงกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับ
ของจักรพรรดิแหงํราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแตํสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 – 20 โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดําริ
ให๎สร๎างพระราชวังที่โอํอําหรูหรา โดยใช๎พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต๎นแบบ ในสมัยพระนางมาเรียเทเรซํา 
ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก เครื่องตกแตํงพระราชวัง และเฟอร์นิเจอร์ตํางๆให๎เป็นแบบรอคโคโค
ทั้งหมด บริเวณด๎านหน๎าพระราชวังเชินบรุนน์ แสดงถึงความอลังการที่อยูํเบื้องหลังสวนดอกไม๎นานาชนิดสีสัน
ฉูดฉาดตัดกับสีเหลืองทองของพระราชวังเชินบรุนน์อยํางลงตัว โดยชื่อของพระราชวัง เชินบรุนน์แหํงนี้ มีความหมาย
วํา น้ําพุอันสวยงาม ด๎วยแตํเดิมมีการผุดขึ้นของนํ้าบาดาลที่อยูํรายล๎อมพระราชวัง สมเด็จพระจักรพรรดิจึง
พระราชทานช่ือโดยอิงความหมายของพ้ืนที่ และได๎กลายเป็นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้. 
 
 

 
 
 
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
15:00 น. นําทํานกลับมาลงเรือลํองแมํน้ําอโรซํา A-ROSA DONNA 
18:30 น. เรือออกจากทําเรือเวียนนา มุํงหน๎าสูํ เมืองเอสซ์เตอร์กอม ประเทศฮังการ ี
19:00 น. รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา 

อิสระให๎ทํานพกัผํอนตามอัธยาศัย  ภายในเรอื A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ทาํนสามารถใช ๎
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ฟิสเนตได๎ที่ ชั้น 1 ของเรือหรือนั่ง พักผํอนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได๎ที่ช้ัน 2 และที่ชั้น
ดาดฟ้าของเรือ ทํานก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแมํน้ําดานูบที่ถูกกลําวขานกันวําเป็นราชินีแหํง
แมํน้ําได๎ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระวํายน้ําให๎บริการ ซึ่งทํานสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ตลอดการ
เดินเรือ เรือเคลื่อนตัวออกจากทําเรือเวียนนา ไปยัง ทําเรือเมืองเอสซ์เตอร์กอม 

 
 

17 เมษายน 2562 เอสซ์เตอร์กอม - บูดาเปสต,์ ประเทศฮังการ ี

รับประทานอาหารเช๎าแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา 
(ห๎องอาหารเปิดให๎บริการตั้งแตํ 7 โมงเช๎าเป็นต๎นไป) 

8:00 น.  เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเรือเมืองเอสซ์เตอร์กอม ประเทศฮังการี 
8:30 น. ปลํอยอิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความประทับใจที่เมืองเอสซ์เตอร์กอมตามอัธยาศัย ซึ่งเมืองเอสซ์เตอร์กอมแหํงนี้ เปน็

เมืองบนฝั่งแมํน้ําที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่เต็มไปด๎วยเรื่องราวที่นําสนใจ เนื่องจากเคยเป็นเมือง
หลวงของฮังการีในชํวงปลายศตวรรษที่ 10 จนถึงชํวงกลางศตวรรษที่ 13 เป็นหนึ่งในเมืองที่เกําแกํที่สุดในฮังการี จงึ
ทําให๎เมืองเอสซ์เตอร์กอมดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎อยํางไมํขาดสาย. 

 
  9:30 น. นําทํานกลับมาขึ้นเรือลํองแมนํ้ําอโรซํา A-ROSA DONNA 
 10:30 น.        เรือออกจากทําเรือเอสซ์เตอร์กอม มุํงหนา๎สูํเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย  
  ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ทํานสามารถใช๎ ฟิสเนตได๎ที่ชั้น 1 ของเรือหรือนั่ง 
  พักผํอนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได๎ที่ช้ัน 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ ทํานก็ยังสามารถนั่ง 
  จิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแมํน้ําดานูบที่ถูกกลําวขานกันวําเป็นราชินีแหํงแมํน้ําได๎ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟ 
  เล็กๆ และสระวํายน้ําให๎บริการ ซึ่งทํานสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ตลอดการเดินเรือ 
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติได๎ที่ห๎องอาหารของเรือ 
15:00 น. เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเรือเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 
16:00 น. เที่ยวชมเมือง โดยรถบัส คุณจะผํานสถานทีท่ี่เป็นจุดทํองเที่ยวที่นําสนใจตํางๆของบูดาเปสต์เชํนอนุสาวรีย์พันปีที่

ตั้งอยูํบริเวณจัตุรัสวีรชนบนฝั่งเมืองเปสต์ (ฝั่งตะวันออก)  โรงละครที่สวยงามตลาดหลักทรัพย์เกํา และอาคาร
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รัฐสภาในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคหลัง จากนั้นน่ังรถกระเช๎าขึ้นเนินเขาบูดาไปยังโบสถ์แมธธิอัส ซึ่งเป็น
แหลํงมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและปอ้มปราการชาวประมงทางตอนเหนือจากจุดนี้คุณสามารถชมวิวที่โดดเดํน
และงดงามของแมํน้ําดานูบและเมืองเปสต์ การเดินทางระยะสั้นของคุณสิ้นสุดลงด๎วยการเดินทางไปเนินเขาเกลเลิรต์
ฮิลล์ (Gillért Hill)  ซึ่งมีป้อมปราการสําคัญสูง 220 เมตรและรูปปั้นเทพีเสรีภาพ. 

 
 

19:00 น. รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา  
อิสระให๎ทํานผอํนคลายภายในเรือ A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ทํานสามารถใช๎ ฟิสเนตได๎ที่ 
ชั้น 1 ของเรือ นั่งพักผํอนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได๎ที่ช้ัน 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ 
ทํานก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแมํน้ําดานูบที่ถูกกลําวขานกันวําเป็นราชินีแหํงแมํน้าํได๎ นอกจากนี้
ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระวํายน้ําให๎บริการ ซึ่งทํานสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ตลอดการเดินเรือ 

 
 

20:00 น. ปลํอยอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย หรือเดินชมเมืองบูดาเปสต์ในยามค่ําคืน. เรือจอดเทียบทําค๎างคืนที่เมือง  
  บูดาเปสต์ 1 คืน 

18 เมษายน 2562 บูดาเปสต,์ ประเทศฮังการี 

รับประทานอาหารเช๎าแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา  
(ห๎องอาหารเปิดให๎บริการตั้งแตํ 7 โมงเช๎าเป็นต๎นไป) 

9:00 น.  เดินทางไปเกาะมาร์กาเร็ต พบกับจุดนําสนใจตํางๆบนเกาะ เชํน ต๎นไม๎อายุหลายร๎อยปี, สวนสาธารณะที่เคยเป็น
สวนกุหลาบมากํอน, อนุสาวรีย์ร๎อยปีซึ่งเป็นความทรงจําของการรวมตัวกันของเมืองบูดาเปสต์และโอบูดา, น้ําพุ 
Margitsziget สิ่งที่ควรคําแกกํารเยี่ยมชมเชํนกันคือซากปรักหักพังของอารามของชาวโดมินิกัน และซากที่หลงเหลือ
ของโบสถ์ Szent Mihály จากศตวรรษที่ 12  คุณสามารถเดินเลํนผํานสวนญี่ปุ่นและเพลิดเพลินชมวิวสวยๆที่ริม
ระเบียงของโรงแรมแกรนด์กอํนที่รถบัสของเราจะพาคุณไปยังมหาวิหารเซนต์ สตีเฟน (St. Stephen Basilica) มหา
วิหารประจําเมืองที่สวยงดงามอยํางยิ่ง 
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12:00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตรคารอาหารท๎องถิ่น  
14:00 น. อิรสะให๎ทํานเดินช๎อปป้ิงได๎ตามอัธยาศัย 
16:00 น. กลับลงเรือสําราญ A-ROSA DONNA 
18:00 น. เรือออกจากทําเรือบูดาเปสต์ มุํงหน๎าสูํเมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย 
19:00 น. รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา 

และอิสระให๎ทาํนพักผํอนตามอัธยาศัย ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ทํานสามารถ
ใช๎ ฟิสเนตได๎ที่ ชั้น 1 ของเรือหรือนั่งพักผํอนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได๎ที่ช้ัน 2 และที่ชั้น
ดาดฟ้าของเรือ ทํานก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแมํน้ําดานูบที่ถูกกลําวขานกันวําเป็นราชินีแหํง
แมํน้ําได๎ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระวํายน้ําให๎บริการ ซึ่งทํานสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ตลอดการ
เดินเรือ 

19 เมษายน 2562  บราติสลาวา, ประเทศสโลวาเกีย 

รับประทานอาหารเช๎าแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา 
และพักผํอนตามอัธยาศัย ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ทํานสามารถใช๎ ฟิสเนต
ได๎ที่ ชั้น 1 ของเรือหรือนั่งพักผํอนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได๎ที่ช้ัน 2 และที่ช้ันดาดฟ้า
ของเรือ ทํานก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแมํน้ําดานูบที่ถูกกลําวขานกันวําเป็นราชินีแหํงแมํน้ําได๎ 
นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเลก็ๆและสระวํายน้ําให๎บริการ ซึ่งทํานสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ตลอดการเดินเรือ 
(ห๎องอาหารเปิดให๎บริการต้ังแตํ 7 โมงเช๎าเป็นต๎นไป) 

9:00 น.  เรือจอดเทียบทํา ณ ทําเรือเมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย 
10:00 น. นําทํานเดินชมเมืองบราติสลาวา เมืองหลวง ของประเทศสโลวาเกีย เมืองที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม การเมือง และ

เศรษฐกิจของสโลวาเกีย โดยมีแมํน้ําดานูบไหลผํานกลาง คุณจะพบพิพิธภัณฑ์ โรงละคร และสถานทีท่ํองเที่ยวโดด
เดํนมากมายกระจายตัวไปตามท๎องถนนอันคดเคี้ยวที่ปูด๎วยหิน ชมเส๎นขอบฟ้าที่เต็มไปด๎วยสิ่งกํอสร๎างยุคศตวรรษที่ 
20 และหอคอยยุคกลางที่นําหลงใหล. 

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา (A-ROSA DONNA) 
13:00 น. นําทํานเดินทางไปยังปราสาท บราติสลาวา Bratislava Castle สถานที่นี้เคยเป็นที่พํานักของผู๎ปกครองนคร ปัจจุบัน

กลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองที่บอกเลําเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ Bratislava คุณจะได๎เห็นวิวทิวทัศน์อัน
สวยงามของเมืองนี้ รวมถึงทิวทัศน์อันงดงามของประเทศเพื่อนบ๎านอยํางออสเตรียและฮังการีด๎วย  ที่นี่เป็นจุดชม
เมืองที่สวยงามจากวิวมุมสูงบนตัวปราสาท คุ๎มคําควรมาอยํางยิ่ง. 
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15:00 น. นําทํานกลับมาที่เรือลํองแมํน้ําอโรซํา เพื่อเดินทางตํอไปยังเมืองเมลค์ ประเทศออสเตรีย 
18:00 น. เรือออกจากทําเรือเมืองบราติสลาวา  
19:00 น. รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา 

และพักผํอนตามอัธยาศัยของทําน ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ทาํนสามารถใช๎ 
ฟิสเนตได๎ที่ ชั้น 1 ของเรือหรือนั่งพักผํอนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได๎ที่ช้ัน 2 และที่ชั้น
ดาดฟ้าของเรือ ทํานก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแมํน้ําดานูบที่ถูกกลําวขานกันวําเป็นราชินีแหํง
แมํน้ําได๎ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระวํายน้ําให๎บริการ ซึ่งทํานสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ตลอดการ
เดินเรือ. 

20 เมษายน 2562 เมลค,์ ประเทศออสเตรีย 

1:00 น. เรือลํองผําน Wachau หุบเขาแมํน้ําดานูบ ทั้งสองฝั่งที่เต็มไปด๎วยสวนผลไม๎ทั้งแอปเป้ิลและไรํองํุนเรยีงรายตามแนว
ลาดชัน มองเห็นหน๎าผาที่ขรุขระความมีเสนํห์ของพ้ืนที่บนเนินเขาที่สูงชันงดงามสวยสมที่ได๎รับรางวัลมรดกโลกของ
องค์การยูเนสโก ทั้งปราสาทและพระราชวังในยุคกลางซากของสิ่งปลูกสร๎างเหลํานี้สามารถมองเห็นได๎ตลอดฝั่ง
แมํน้ํา 

 
7:00 น. รับประทานอาหารเช๎าแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา และพักผํอนตามอัธยาศัยหรือเพลิดเพลิน

กับกิจกรรมบนเรือ ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ทาํนสามารถใช๎ ฟิสเนตได๎ที่ ชั้น 
1 ของเรือหรือนั่งพักผํอนสบายๆ ใน Lounge Bar Wine bar/Day lounge ได๎ที่ช้ัน 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ 
ทํานก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแมํน้ําดานูบที่ถูกกลําวขานกันวําเป็นราชินีแหํงแมํน้าํได๎ นอกจากนี้
ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระวํายน้ําให๎บริการ ซึ่งทํานสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ตลอดการเดินเรือ 

11:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา ปลํอยอิสระให๎ทํานพักผํอนชมวิว
ความสวยงามของแมํน้ําดานูบ  

12:00 น. เรือเทียบทํา ณ เมืองเมลค์ ประเทศออสเตรีย  
12:30 น. นําทํานเข๎า ชมวิหารเมลค์ (Melk Abbey) สถานที่สําคัญของหุบเขาวาเคา วิหารเมลค์ (Melk Abbey)  นิกายเบเน

ดิกไมํได๎เป็นเพียงสถานที่ทํองเที่ยวสําคัญของวาเคาแตํยังเป็นหนึ่งในความศรัทธา และประวัติศาสตร์ของออสเตรีย   
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นับต้ังแตํวิหารถูกสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1089 ก็เป็นที่พํานักของนักบวชนิกายเบเนดิก และถือเป็นงานชิ้นเอกของการ
ผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติ ความศรัทธา และวิทยาศาสตร์ เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามของ
หุบเขาวาเคาจากความสูง 60 เมตรที่วิหารเมลค์กํอนเข๎าชมการตกแตํงภายในที่โอํโถงด๎วยห๎องตํางๆ ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมบารอก      

15:00 น. นําทํานกลับมาขึ้นเรือลํองแมนํ้ําอโรซํา 
16:00 น. เรือออกจากทําเรือเมืองเมลค์ มุํงหน๎าสูํเมือง Engelhartszell (พาสเซา) ประเทศเยอรมนี 
18:00 น. รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา 

และพักผํอนตามอัธยาศัยของทํานหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ . 

21 เมษายน 2562 Engelhartszell (พาสเซา) - มิวนิค, ประเทศเยอรมน ี

7:00 น.  รับประทานอาหารเช๎าแบบบุฟเฟต์ ณ ห๎องอาหารบนเรือลํองแมํน้ําอโรซํา 
เรือจอดเทียบทํา ณ เมือง Engelhartszell (Passau) ประเทศเยอรมนี 

8:30 น. เช็คเอาว์ออกจากทําเรืออโรซํา และ เดินทางตํอโดยรถบัส เพื่อพาทํานเที่ยวชมเมือง Engelhartszell (Passau) 
เมืองเล็กๆที่เตม็ไปด๎วยมนต์เสนห์เมืองเกําแกํกับบรรยากาศที่นําหลงใหลเมืองที่มีแมํน้ําสามสายไหลมาบรรจบกัน
จากแหลํงที่มาทางภูมิศาสตร์ที่ตํางกัน  แมํน้ําดานูบจากทางตะวันตก   แมํน้ําอินน์จากทางใต๎  และแมํน้ําอิลซ์จาก
ทางเหนือและทําให๎เกิดความสวยงามที่มีเอกลักษณ์ซึ่งถกูเรียกวําเมืองแมํน้ําสามสาย “Dreiflüsseeck”  ศูนย์กลาง
เมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมบารอคที่ถูกสร๎างขึ้นโดยศิลปินช้ันครูชาวอิตาเลียนในสมยับารอคในยุคศตวรรษที่ 17 
ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากมหาวิหารเซนต์ สตีเฟนที่มีออร์แกนลม (Cathedral Organ) ที่ใหญํที่สุดในโลก. 

  
 

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
14:00 น. เดินทาง โดยรถบัสไปยังเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) 

เดินทางถึงเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี และนําทํานเช็คอินเข๎าพัก ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว Eurostars Grand 
Central หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน และอิสระให๎ทํานพักผํอนหรือช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 

18:30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

22 เมษายน 2562 มิวนิค - ฟุสเซน่, ประเทศเยอรมน ี

7:00 น.  รับประทานอาหารเช๎า แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
8:00 น.  นําทํานเดินทางสู ํเมืองฟุสเซนํ ประเทศเยอรมนี 

เข๎าชมพระราชวัง Neuschwanstein  ปราสาทนอยชวานชไตน์ต้ังอยูํในเทือกเขาแอลปแ์ถบแคว๎นบาวาเรีย มิวนิค 
ประเทศเยอรมนีและสร๎างในชํวง ค.ศ. 1845 – 1886 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหํงหนึ่งของโลก และเป็น
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ต๎นแบบปราสาทเจ๎าหญิงนิทราที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด ์

 
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารอาหารจีน 

นําทํานเข๎าชมปราสาทโฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ซึ่งโปรดให๎สร๎างขึ้นเพ่ือใช๎เป็นพระราชวังฤดูร๎อน โดย
พระเจ๎าแม็กซิมิเลียนที่สอง (Maximilian II) พระบิดาของพระเจ๎าลุดวิกนั่นเอง เจ๎าชายลุดวิกในวัยเยาว์ทรงประทับ
อยูํที่ปราสาทนี้อยํางมีความสุข และเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร๎างปราสาทของพระองค์เองขึ้นบ๎าง พูดงํายๆคือโฮน
ชวานเกาคือปราสาทของผู๎พํอสํวนนอยชวานสไตน์คือปราสาทของผู๎ลูก และเดินทางกลับสูํมิวนิค ประเทศเยอรมน ี

  
 

18:30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท๎องถิ่นมีชื่อ “Ratskeller ”    
20:00 น. อิสระให๎ทํานเดินชมความสวยงามของเมืองมิคนิคยามค่ําคืน่ 

และพักผํอนตามอัธยาศัยของทําน ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว Eurostars Grand Central หรือเทียบเทํา 

23 เมษายน 2562 มิวนิค, ประเทศเยอรมน ี

8:00 น.  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
10:00 น. เดินทางโดยรถบัสไปยังสนามบินมิวนิค 
14:25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ,  ประเทศไทย ด๎วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925  

(ใช๎เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง 40 นาที) 

24 เมษายน 2562 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ), ประเทศไทย 

6:05 น.  เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 
รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยอื่นๆ ที่อาจเกดิขึ้น

ได้โดยจะค้านงึถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส้าคญั 
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Danube Classics - A-ROSA DONNA 

 
Deck Plans 

Deck 1 

 

Deck 2 

 

Deck 3 

 

Deck 4 (Sun Deck) 
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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 
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อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,500 บาท  

โปรโมชั่น! จอง และมัดจ้าภายภายใน 15 ธ.ค. 61 รับส่วนลดถึง 3,000 บาทต่อท่าน  

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้้ามันที่ปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ) ** 

ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ 

- สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผู๎ใหญํ 3 ทําน แนะนําให๎ทําน เปิดห๎องพัก 

เป็น 2 ห๎อง (ทาํนที่ 3 โปรดชาํระคําพักเด่ียวเพ่ิม) จะสะดวกกับทํานมากกวํา 

- กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๏ป หากออกต๋ัวแล๎ว ไมํสามารถขอคืนเงินได๎ และไมํสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได ๎

- กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 กก. 

โปรแกรมล่องเรือแม่น้้าดานูบ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถงึ 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบิน TG (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมํเกิน 20 กก./ทําน) 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ  
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท 
 คุ๎มครองคําอาหารเป็นพิษ 30,000 บาท 
 ความรับผิดชอบสูงสุดตํออุบัติเหตุแตํละครั้ง ไมํจํากัดวงเงินสุดสุด 
 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุลลภพถาวรสิ้นเชิ้ง 1,000,000 บาท 

บาท   (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 80 ปี)     
 คําที่พักตลอดการเดินทาง (ห๎องพักบนเรือสําราญ) 
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเขา๎ชมสถานที่ทํองเที่ยว 
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ คาํทิปตํางๆ 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 14-24 เม.ย. 62 

ผู้ใหญ่ (พักหอ้งคู)่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ห้องหน้าต่างชั้น 1 (Outside Cabin) 
ท่านละ 

127,500 

พักเดี่ยวเพิ่มจากราคาทัวร์  ห้องหน้าต่าง (Outside Cabin ชั้น1) ท่านละ 11,500 
อัพเกรดเป็นหอ้งระเบียงแบบ Juliette balcony ชั้น 2 เพิ่มเงนิท่านละ (มี 10 ห้องเท่านั้น) 9,900 
เด็กอายุต่้ากวา่ 11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  123,000 
ชั้นธรุกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เริ่มต้นที่ทา่นละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm 
เท่านั้น) 

85,000-120,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าตั๋วคืน TG BKK-VIE – MUC-BKK  30000 
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อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 คําวีซําเชงเก๎น ประมาณ 3,500 บาท 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท์-แฟกซ์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

การช้าระเงิน  
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 35,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  หรือ 
    กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 50,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ (สําหรับผู๎เดินทางที่พักเด่ียว) พร๎อมสํงสําเนา    
    หน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นบัจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และ 
    หลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 65 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 75 วัน 
   ทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือ 
   ชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง (ไมํมีคําใช๎จาํย)  
* ยกเลกิ 90-119 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามัดจํา 50% 
* ยกเลิก 30-89 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคํามดัจําเต็มจํานวน 
* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายเต็มจํานวน 
* ยกเลิก น๎อยกวํา 7 วันทําการ ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายเต็มจํานวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได๎ทําการยื่นวีซําเรียบร๎อยแล๎ว บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการนําเลํมพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซําในทุก
กรณี ไมํวําคําใช๎จํายในการยื่นวีซําจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มผีู๎เดินทางต่ํากวํา 20 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎า อยําง

น๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทํองเที่ยวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคนืคําเข๎าชมแกํคณะผู๎เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลาํช๎าของสายการบิน  การนัด

หยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 การทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ ทํานไมํสามารถเรียกร๎องเงินคืน ในกรณีที่ทํานปฎิเสธ
หรือสละสิทธิ ์การใช๎บริการที่ทางทัวร์จัดให๎ ยกเว๎น ทํานได๎ทําการตกลงหรือแจ๎งให๎ทราบกํอนเดินทาง 
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 บริษัทฯ จะไมรํับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธวีซําและจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระ มาแล๎ว  หากทํานถูกปฎิเส
ธการเข๎าเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคําธรรมเนียมวีซาํ และไมํคืนทกุกรณี 
 

 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมํรับผิดชอบ หากทํานถูกปฎิ
เสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค๎าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรํวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค๎าต๎องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ด๎วย

ตัวเอง และต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการมาพบคณะใหญํด๎วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญํเกิดความลําช๎าหรือ
ยกเลิกเที่ยวบินอันด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ คําใช๎จําย

สํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได ๎และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทํานั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

 ทํานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญ ํฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพ่ือขอคํายืนยันวําทัวร์นั้นๆ 
ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไมํ
สามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได๎ 

 เมื่อทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
โรงแรมและห้อง 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคู ํ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) 

ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎
ห๎องพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได๎ 

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป จะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอีุณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บริการในชํวง
ฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใํนกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต๎น 

กรุณาใสใ่นกระเปา๋เดินทางใบใหญ่ห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทาํการตรวจอยํางละเอียดอีก

ครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเครื่องได๎ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกิน 100 ml. แล๎วใสรํวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร๎อมที่จะ



www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS260918 

Page 15 of 17  

สําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ ( ICAO ) 
 หากทํานซื้อสนิค๎าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได๎ และห๎ามมี

รํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
ที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสํวนไมํเกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 สําหรับหนํวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนํวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต๎องบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระความรับผิดชอบคําใช๎จํายน้ําหนักสํวนเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไป ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคําทุกชนิด ขอแนะน้าไม่ควรใสเ่ข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช๎ตามกฎไออาต๎าเทํานั้น ซึ่งจะชดใช๎ให๎ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คณูด๎วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไมํเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไมํแนะนําให๎
โหลดของมีคําทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ํ

 กรณีกระเป๋าใบใหญํเกิดการสูญหายระหวํางการทํองเที่ยว (ระหวํางทัวร์ ไมํใชํระหวํางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได๎จดัทําให๎ลูกค๎าจะไมํครอบคลุมคําชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญํสญูหาย อยํางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชย
คําเสียหายให๎ทาํน โดยชดใช๎ตามกฎของสายการบินเทํานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด๎วยคําชดเชย USD 
20 ตํอกิโลกรัมเทํานั้น ดังนั้นทํานจึงไมํควรโหลดของมีคําทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญํ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคําเสียหายตามรายระเอียดข๎างต๎นเทํานั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไมํสามารถรับผิดชอบชดเชยคําเสียหายให๎ทํานได๎ ดังนั้นทํานต๎อง
ระวังทรัพย์สินสํวนตัวของทําน 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บรษิัทจะจํายคําใช๎จําย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได๎เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ
ประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผู๎เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เทําของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว๎ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 
1 สัปดาห์  และกรุณาชา้ระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ้านวน  

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแล้ว 


