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แพ็คเกจเรือล่องแม่น้้าดานูบ Avalon Waterways 13 วัน 12 คืน 
เส้นทาง บูดาเปสต ์- เวียนนา - เมค - พัสเซา - เรเจนส์เบิร์ก - นูเร็มเบิร์ก - ปราก 

พักบนเรือ Illumination 7 คืน - พักโรงแรม 5 คืน 
อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ก้าหนดการเดินทาง วันที่  31ต.ค.-12พ.ย. 61 ราคาปกติ  159,900.- (พิเศษ ลด 50 %)   ราคาเริ่มต้นที่ 79,900 บาท 

                                12-24 ธ.ค. 61     ราคาปกติ  155,900.- (พิเศษ ลด 50 %)   ราคาเริ่มต้นที่ 77,900 บาท 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท์ (ฮังการี) - อิสระเที่ยวชมเมืองด้วยตัวเอง - 

อิสระเชคอินเข้าที่พักเอง โรงแรม Sofitel Chain Bridge (รวมค่าที่พัก เมอืงบูดาเปสต์แล้ว) 

วันที่2 

เมืองบูดาเปสต์ - ไกด์ท้องถิ่นพาเทีย่ว จัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ - ป้อมชาวประมง (Fisherman’s 

Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดา สามารถชมความงามของแม่น้้าดานูบได้อย่างด ี- ชมรอบนอก โบสถ์แมทเธยีส (Matthias 

Church) เคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ - สะพานเชน (Chain Bridge) เป็นหนึ่งในสะพาน

ที่สวยที่สุดในยโุรป ที่สร้างข้ามแม่น้้าดานูบ (Danube River) ถือว่าเป็นสญัลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 

- อิสระพักผ่อนที่โรงแรม Sofitel Chain Bridge (รวมค่าที่พัก เมอืงบูดาเปสต์แล้ว) (B) 

วันที่3 
เมืองบูดาเปสต์ - ช่วงเช้า อิสระพักผ่อน หรอืเทีย่วชมเมืองบูดาเปสต์ เอง - ช่วงบ่าย อิสระเช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้้า Expression 

By Avalon Waterways ด้วยตัวเอง (B-D) 

วันที่4 
เรือล่องไปตามแม่น้้าดานูบ ซึ่งมีพรมแดนติดระหว่าง ประเทศฮังการ ีและสโลวัค - ช่วงค่้าเรือล่องถึง กรงุเวียนนา, ออสเตรีย ซึ่ง

ขึ้นชื่อว่าเปน็เมืองแห่งเสียงดนตรี - อิสระเลือกชมคอนเสิร์ตในเมือง - อิสระพักผ่อนบนเรือ (B-L-D) 

วันที่5 
เมืองเวยีนนา, ออสเตรีย - ไกด์ท้องถิ่นพาเที่ยวชมเมือง - เที่ยวชมถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์ (Karntner Strasse) - อิสระชมร้าน

กาแฟสุดคลาสสิค - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อนบนเรือ (B-L-D) 

วันที่6 

เรือเทียบท่าที ่เมืองดูร์นสไตน,์ ออสเตรีย - ไกด์ท้องถิ่นพาเที่ยวเดินชมเมือง พร้อมเล่าประวัติ พระเจ้าริชาร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษ 

(King Richard the Lionheart) - ช่วงบ่าย เรือล่องผ่านหุบเขาวาเคาไปสู่เมืองเมค - ไกด์ท้องถิ่นพาเที่ยวชมโบสถ์ 

Benedictine หนึ่งในอารามที่ใหญ่โตที่สุดของยุโรป - อิสระพักผ่อนบนเรือ (B-L-D) 
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่7 

เรือล่องสู่เมืองพัสเซา, เยอรมนี - เลือกให้ไกด์พาเที่ยวชมเมืองซาลซ์บูร์ก, ออสเตรีย หรือ เมืองมรดกโลก เชสกีกรุมลอฟ, 

สาธารณรัฐเช็ก หรือเลือกพักผ่อนบนเรือ - ไกด์ท้องถิ่นน้าเที่ยวชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen's Cathedral) - กลับ

ขึ้นเรือ อิสระพักผ่อนบนเรือ (B-L-D) 

วันที่8 

เรือล่องสู่ เมอืงเรเจนส์เบิร์ก, เยอรมนี - ไกดท์้องถิ่นพาเที่ยวชมสถานที่ส้าคัญของเมอืงเรเจนส์เบิร์ก อาท ิศาลาว่าการ (Old 

Town Hall), ประตูสุป่้อมปราการมันโบราณ Porta Pretoria - อิสระเที่ยวชมสะพานหนิ Stone Bridge - อิสระกินด่ืมที่ร้าน 

Old Sausage Kitchen ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี - กลับขึ้นเรือ - แนะน้าเบียร์ที่มีชื่อเสยีงก่อนอาหารค่้าบน

เรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือ (B-L-D) 

วันที่9 
เรือล่องสู่ เมอืงนูเร็มเบิร์ก, เยอรมนี - ไกด์ท้องถิ่นพาเทีย่วชม ปราสาทเนอืร์นแบร์ค เก็บภาพป้อมปราการ, โบสถ์ ที่มีอายุกว่า

พันปี - อิสระพักผ่อนบนเรือ (B-L-D) 

วันที่10 
หลังอาหารเช้า อ้าลาเรอืล่องแม่น้้า - จอดเทียบท่าที่เมอืงปราก, สาธารณรัฐเช็ก - รสบัสบริการสู่ The Golden City - อิสระเช

คอินเข้าที่พักเอง โรงแรม  Hilton (รวมค่าที่พัก เมอืงปรากแล้ว) (B) 

วันที่11 

เมืองปราก - ไกด์ท้องถิ่นพาเที่ยวชม นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock), ปราสาทแห่งปราก (Hradcany Castle), 

มหาวิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral), สะพานชาร์ล (Charles Bridge) - ชมการแสดงที่สะพานชาลส์ - อิสระพักผอ่นที่

โรงแรม Hilton (B) 

วันที่12 
อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวในกรุงปราก ด้วยตัวเองตามอัธยาศัย - แนะนา้เที่ยวชมพิพธิภัณฑ์คอมมิวนิสต ์(Communist 

Museum) - อิสระพักผ่อนที่โรงแรม Hilton (B) 

วันที่13 หลังรับประทานอาหารเช้า - อ้าลากรุงปราก (อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดภิาพ) อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
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ประเภทห้องพักบนเรือ llumination By Avalon Waterways 

 Avalon Deluxe Stateroom (Cat. D, E) - 172 sq. ft. 

 

 

 

 

 Panorama Suite (Cat. A, B, P) - 200 sq. ft. 

  

 

 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง วันที่ 31ต.ค.-12พ.ย. 61 (งดแถมกระเป๋า) 

 

 

 

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกรุงเทพ ค้านวน ณ วันที่ 6 ก.ค. 61 

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าภาษีเรือ ท่านละ 168 USD ต่อท่าน 

และไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 136 USD ต่อท่าน  

 

ห้องพักห้องพัก    Deluxe Stateroom  ((CCaatt..  EE))                            ราคาปกติ ราคาปกติ   159159,900,900    บาทบาท    ต่อท่านต่อท่าน  

โปรโมชั่น โปรโมชั่น พิเศษพิเศษ  ลด  ลด  5500  %%          เหลือราคา เหลือราคา เริ่มต้นที่ เริ่มต้นที่     7979,,900 900 บาท บาท ต่อต่อท่านท่าน  

ห้องพักห้องพัก    PPaannoorraammaa  SSuuiittee    ((CCaatt..  BB))              ราคาปกติ ราคาปกติ   119999,900 ,900   บาทบาท    ต่อท่านต่อท่าน  

โปโปรโมชั่น รโมชั่น พิเศษพิเศษ  ลด  ลด  5500  %%          เหลือราคา เหลือราคา เริ่มต้นที่ เริ่มต้นที่   9999,,990000  บาทบาท  ต่อต่อท่านท่าน  
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง วันที่ 12-24 ธ.ค. 61 (งดแถมกระเป๋า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกรุงเทพ ค้านวน ณ วันที่ 6 ก.ค. 61 

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าภาษีเรือ ท่านละ 168 USD ต่อท่าน 

และไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 136 USD ต่อท่าน  
 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,  

การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
 
อัตรานี้รวม            
- ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน)  
- ห้องพักโรงแรม 5 คืน 
- อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) มื้อเช้า 12 มื้อ มื้อเที่ยง 6 มื้อ และมื้อเย็น 7 มื้อ 
- กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ     
อัตรานี้ไม่รวม  
-  ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท ์(ฮงัการ)ี / ปราก - กรุงเทพฯ 
พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน 
-  ภาษีท่าเรือ ท่านละ 168 USD และค่าทปิพนักบนเรือ ท่านละ 136 USD ต่อท่าน 
-  รถ รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน   
-  ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion)  
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ Multiple  
- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ  

ห้องพักห้องพัก    Deluxe Stateroom  ((CCaatt..  EE))                          ราคาปกติ ราคาปกติ   155155,900,900    บาทบาท    ต่อท่านต่อท่าน  

โปรโมชั่น โปรโมชั่น พิเศษพิเศษ  ลด  ลด  5500  %%          เหลือราคา เหลือราคา เริ่มต้นที่ เริ่มต้นที่     7777,,900 900 บาท บาท ต่อต่อท่านท่าน  

ห้องพักห้องพัก    PPaannoorraammaa  SSuuiittee    ((CCaatt..  BB))            ราคาปกติ ราคาปกติ   195195,900 ,900   บาทบาท    ต่อท่านต่อท่าน  

โปรโมชั่น โปรโมชั่น พิเศษพิเศษ  ลด  ลด  5500  %%          เหลือราคา เหลือราคา เริ่มต้นที่ เริ่มต้นที่   9797,,990000  บาทบาท  ต่อต่อท่านท่าน  
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http://www.etravelway.com/airticket
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- ค่าแพ็คเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / ค่า WIFI 
- ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการชา้ระคา่บริการ 
* โปรดชา้ระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ้านวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งสําเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถเดินทาง
ได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423   (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมสีิทธยิกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
หมายเหตุ  
- สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทาํการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่น
เอกสารขอวีซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการย่ืนเอกสารขอวซี่า (มคี่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทาง
โรงแรมเรียกเก็บ เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเขา้พักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจา้หน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีก
ครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี ้เหมาะสําหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยว
สูงสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไข
ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณทีี่ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยวนครบูดาเปสต ์ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึง
มาร่วมทริป ตามรายละเอียดของแพ็คเกจทวัร์ที่ระบุไว ้

        * เมื่อชําระค่าแพค็เกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคนืค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรบัเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอื่นทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเง่ือนไข
ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว 
หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตัง้ครรภ์จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใช้
ในหารประทับตรา 
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* การเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชําระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองและต้องทําการจองใหม ่
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพค็เกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยว
ในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัด
หยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบ
ปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

แผนผังเรือส้าราญ Expression 
DECK PLANS  
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