
 

 

Enchanting Danube  

8 วัน ล่องเรือส ำรำญ แม่น ำ้ดำนูบ 

BY S.S. MARIA THERASA 

รำคำเร่ิมต้น 108,000 บำท 

 (พเิศษ!! รำคำนีร้วมพำทัวร์, WIFI บนเรือ, อำหำร, เคร่ืองดื่ม, ทปิพนักงำน) 

บดูาเปสต์ – บราติสลาวา – เวียนนา – ดร์ูนสไตน์ – เมลค์ – ซาล์ซบร์ูก – พสัเซา 

เส้นทางเดินเรือ แม่น า้ดานบู 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 บูดำเปสต์ (ขึน้เรือ) 

บ่ำย เดนิทางมาถึง ทา่อากาศยานนานาชาตบิดูาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท์ เมืองบูดำเปสต์ ประเทศ

ฮังกำรี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

วนัท่ี ก ำหนดกำรเดินทำง 
1 บูดำเปสต ์(ขึน้เรอื) 
2 บูดำเปสต ์

3 บรำติสลำวำ-เวียนนำ 
4 เวียนนำ 
5 ดรูน์สไตน์-เมลค ์
6 ซำลซ์บูรก์ (ลินซ)์ 
7 พสัเซำ 
8 พสัเซำ (ลงจำกเรอื) 



 

 

ในแพ็คเกจลอ่งเรือ จะมีรวมคา่เดินทางไปทา่เรือโดยรถบสั คณุจะได้รับการต้อนรับจากตวัแทน

ของเรือ Uniworld และน าสง่ทา่นไปยงัเรือ  

ท่ีอยูท่่าเรือ Garam 1, Carl Lutz rkp., Budapest, 

1138 Hungary 

หมายเหต*ุ ในวนัขึน้เรือวนัแรก ห้องนอนของคณุจะ

พร้อมให้บริการหลงัเวลา 15:00 น. ผู้ เข้าพกัท่ีท าการ

เช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดงักลา่ว สามารถรอในพืน้ท่ีสว่นกลางบนเรือได้ 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

   

2 บูดำเปสต์ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

บดูาเปสต์เป็นเมืองท่ีมีเสนห์่ท่ีน าเสนอการผสมผสานท่ีมีชีวิตชีวาของยคุกลางและสมยัใหม่ 

บดูาเปสต์” เป็นเมืองหลวงของประเทศฮงัการี เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีได้มีการรวมเอาสองเมืองเข้า

ด้วยกนั นัน่คือ “เมืองบดูา” อยูท่างตะวนัตก กบั “เมืองเปสต”์ ท่ีอยูท่างตะวนัออก คัน่ด้วยแมน่ า้

ดานบู ซึง่บดูาเปสต์มีความงดงามและรุ่มรวยไปด้วยประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และธรรมชาติ

มากมาย จนได้รับการขนานนามวา่เป็น “ราชินีแหง่แมน่ า้ดานบู” และได้ขึน้ช่ือวา่เป็นหนึง่ในเขต

เมืองท่ีมีความโดดเดน่ท่ีสดุในโลกอีกด้วย 



 

 

  

ทา่นสามารถเลือกทวัร์ เที่ยวชมไฮไลท์ของบูดำเปสต์เข้ำชมสถำนบันดนตรีFranz Liszt 

หรือ เดินเท่ียวชมเมืองบูดำเปสต์กับไกด์ท้องถิ่น 

   

เยน็  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Welcome ส าหรับลกูค้าทกุท่าน 

  เรือลอ่งออกจากเมืองบดูาเปสต์ มุง่หน้าสูเ่มืองบราตสิลาวา 

3 บรำตสิลำวำ-เวียนนำ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองบรำตสิลำวำ ประเทศสโลวำเกีย (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

ทา่นสามารถเลือกทวัร์ เดินทัวร์รอบเมืองบรำตสิลำวำ หรือ เดนิขึน้เขำเพื่อชมปรำสำท

เมืองบรำตสิลำวำ 



 

 

  

บ่ำย  เรือลอ่งออกจากเมืองบราตสิลาวา มุง่หน้าสูเ่มืองเวียนนา 

เดนิทางถึงเมืองเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

คณุสามารถพกัผอ่นบนเรือได้ตลอดทัง้วนับางทีอาจจะเพลิดเพลินกบัเคร่ืองด่ืมท่ี Sun Deck 

และดื่มด ่ากบัทิวทศัน์ในขณะท่ีเรือแลน่ไปตามแมน่ า้ดานบู 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ คอนเสิร์ตส่วนตัวของโมสำร์ทและสเตรำส์ เพลิดเพลินกบัค ่าคืนของ

แชมเบอร์มิวสิกท่ีแสดงโดยผู้ เช่ียวชาญระดบัโลกของเวียนนาในสถานท่ีจดัคอนเสิร์ตอนัเก่าแก่

และเป็นกนัเอง ท่ีพระราชวงัเวียนนาท่ีสวยงาม 

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

4 เวียนนำ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

เวียนนา คือเมืองท่ีร ่ารวยอารมณ์สนุทรีย์ ท่ีมีแตบ่รรดาคีตกวีระดบัเทพของโลก เกิดบน แผน่ดนิ

นี ้ไมว่า่จะเป็น บีโธเฟ่น โมสาร์ท และ โยฮนัน์ สเตราส์ สามารถเดนิเลน่ยา่นศนูย์กลางของเมือง



 

 

เก่า ท่ีถกูยกให้ เป็นเมืองมรดกโลก ท่ีไมว่า่เดนิไปมมุไหนของเมือง ก็จะมีภาพอนังดงามของ

เวียนนา 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ เที่ยวชมพพิธิภัณฑ์ประวัตศิำสตร์ศิลปะเวียนนำ 

  

ทา่นสามารถเลือกทวัร์ เที่ยวชมเมืองเวียนนำ อิมพรีเรียลซิตี ้หรือ เดินทัวร์ชม

ประวัตศิำสตร์ดนตรีของเมืองเวียนนำ 

   

หากคณุมีเวลาวา่งหลงัจากทวัร์ สามารถไปส ารวจกรุงเวียนนาด้วยตวัเอง คณุอาจต้องการเย่ียม

ชมพิพิธภณัฑ์ Albertina ซึง่มีภาพพิมพ์เก่าแก่กวา่ล้านภาพและผลงานท่ีนา่ประทบัใจของจิตร

กรสมยัศตวรรษท่ี 19 และ 20  

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

  เรือลอ่งออกจากเมืองเวียนนา มุง่หน้าสูเ่มืองดร์ูนสไตน์ 

5 ดูร์นสไตน์-เมลค์ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 



 

 

เดนิทางถึงเมืองดูร์นสไตน์ ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

ดร์ูนสไตน์ หนึง่ในเมืองลุม่แมน่ า้ดานบูท่ีได้รับความนิยม มีสถานท่ีท่ีนา่รักในการเดนิเลน่บนถนน

ท่ีปดู้วยก้อนหิน เดนิดรู้านค้าแปลกตาหรืออาจเดนิขึน้ไปยงัปราสาทท่ีถกูท าลาย นอกจากนีค้ณุ

ยงัสามารถเลือกชิมหรือเรียนรู้เก่ียวกบัเคร่ืองเทศท่ีมีราคาแพงท่ีสดุในโลกจากเกษตรกรผู้ปลกู

หญ้าฝร่ันรายเดียวของหบุเขาวาเคา (Wachau Valley) ตอ่มาเย่ียมชมโบสถ์อารามเมลค์ (Melk 

Abbey) อาย ุ900 ปีและห้องสมดุสไตล์บาร็อคสดุพิเศษ 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ เยี่ยมชมอำรมเมลค์และห้องสมุดสไตล์บำร็อค 

  

ทา่นสามารถเลือกทวัร์ เย่ียมชมไร่ไวน์ในดูร์นสไตน์และชิมไวน์ หรือ เดนิเที่ยวหมู่บ้ำนดูร์

นสไตน์และชมโรงงำนหญ้ำฟร่ัน 

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

  เรือลอ่งออกจากเมืองเมลค์ มุง่หน้าสูเ่มืองซาร์ซบร์ูก 



 

 

6 ซำร์ซบูร์ก (ลินซ์) 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองซำร์ซบูร์ก ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

บ้านเกิดของโมสาร์ทในซาล์ซบร์ูกตัง้อยูท่่ามกลางเทือกเขาอลัไพน์อนังดงามท่ีเปลง่ประกายราว

กบัดินแดนมหศัจรรย์ในฤดหูนาว ลินซ์อาจเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีใน Torte Linzer ท่ีมีช่ือเสียง 

แตก็่เป็นแหลง่รวมศลิปะ ดสูถานท่ีท่องเท่ียวกบัผู้ เช่ียวชาญท้องถ่ินและเย่ียมชมครอบครัวท่ี

ฟาร์มของพวกเขาในชนบท ลินซ์เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของออสเตรียภมูิใจน าเสนอ

ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานของการค้าขายและการผลิตสิ่งทอ 

  

ทา่นสามารถเลือกทวัร์ ทัวร์เตม็วันเที่ยวชมเมืองซำร์ซบูร์ก หรือ เดนิชมเมืองลินซ์เยี่ยมชม

ฟำร์มน ำ้ผลไม้และกำรท ำทำร์ตที่เก่ำแก่ของออสเตรีย 

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 



 

 

  เรือลอ่งออกจากเมืองซาร์ซบร์ูก มุง่หน้าสูเ่มืองพสัเซา 

 

7 พัสเซำ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองพัสเซำ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

Passau พสัเซา เป็นเมืองเล็กๆทางตะวนักออกเฉียงใต้ของเยอรมนั มีแพรมแดนตดิกบัออสเตรีย 
เป็นเมืองท่ีสวยงามและนา่รักมาก อีกทัง้สถานท่ีตัง้ เป็นท่ีไหลมาบรรจบของแมน่ า้สามสาย อนั
ประกอบด้วย แม่น า้ Danube แมน่ า้ท่ียาวท่ีสดุในยโุรป แมน่ า้ Inn และแมน่ า้ Ilz จนทัว่โลกรู้จกั
กนัดีในนามวา่ “The Three Rivers City” 

  
ทา่นสามารถเลือกทวัร์ ป่ันจักรยำนเลียบแม่น ำ้อินน์ หรือ ปีนหน้ำผำชมวิวแม่น ำ้อิลซ์  

   

เยน็ มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Farewell ส าหรับลกูค้าทกุทา่น 

 

 



 

 

 

8 พัสเซำ (ลงจำกเรือ) 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Baroque Restaurant 

เดนิทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลกูค้ามีการจองแบบรวมคา่เดนิทางไปสนามบนิมิวนิค 

หรือลกูค้ามีการจองรถส่วนตวัเพ่ือไปสนามบินมิวนิค ก็จะมีรถมารอรับท่ีทา่เรือ หรือท่านจะไป

ทอ่งเท่ียวในเมืองพสัเซาตอ่ก็ได้ 

วันเดนิทำง ประเภทห้องพกั (ห้องละ 2 ท่ำน) 

**ห้องพกับนเรือเป็นแบบพกัคู่ เท่ำนัน้** 

รำคำต่อท่ำน (บำท) 

30 OCT 2022 CLASSIC (162 SQ.FT.) 108,000 

FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 128,000 

DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 138,000 

SUITES (305 SQ.FT.) 348,000 

GRAND SUITE (410 SQ.FT.)  (Sold out) 

หมำยเหตุ รำคำนีย้ังไม่รวมค่ำ Port Charge ท่ำนละ 7,600 บำท 

**รำคำโปรโมชั่นนี ้สำมำรถจองได้ถงึ 31 กรกฎำคม 2565** 

 

   
Grand Suite Suite 



 

 

     

    

 

 

 

 

โปรแกรมล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ (ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำร) อตัรำนีร้วมถงึ 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ห้องพกับนเรือส าราญ) 

 ค่าอาหารทกุมือ้บนเรือส าราญ 

 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

 ค่ารถรับส่งจากสนามบนิ – ท่าเรือ – สนามบนิ (กรณีเดินทางมาถงึวนัท่ีเรือออกเดินทาง) 

 กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

 ค่าแพ็คเกจเคร่ืองดื่มบนเรือส าราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานบนเรือ 

 

อัตรำนีไ้ม่รวมถงึ 

 ค่าวีซา่เชงเก้น 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั กรุงเทพฯ – บดูาเปสต์, มิวนิค – กรุงเทพฯ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีไม่ได้ระบใุนรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงนิ  

Deluxe Balcony French Balcony Classic Stateroom 



 

 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รับการยืนยนัห้องพกั 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 20% 

* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 35% 

* ยกเลิก 30-39 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 50% 

* ยกเลิก น้อยกว่า 30 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 

* No show หกัค่าใช้จ่ายเตม็จ านวน 

 

 


