Enchanting Danube
8 วัน ล่ องเรื อสำรำญ แม่ นำ้ ดำนูบ
BY S.S. MARIA THERASA

รำคำเริ่มต้ น 108,000 บำท
(พิเศษ!! รำคำนีร้ วมพำทัวร์ , WIFI บนเรื อ, อำหำร, เครื่ องดื่ม, ทิปพนักงำน)
บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – เวียนนา – ดูร์นสไตน์ – เมลค์ – ซาล์ซบูร์ก – พัสเซา

เส้ นทางเดินเรื อ แม่น ้าดานูบ

วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8

1
บ่ ำย

กำหนดกำรเดิ นทำง
บูดำเปสต์ (ขึน้ เรือ)
บูดำเปสต์
บรำติ สลำวำ-เวียนนำ
เวียนนำ
ดูรน์ สไตน์-เมลค์
ซำล์ซบูรก์ (ลิ นซ์)
พัสเซำ
พัสเซำ (ลงจำกเรือ)

บูดำเปสต์ (ขึน้ เรื อ)
เดินทางมาถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบดู าเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท์ เมืองบูดำเปสต์ ประเทศ
ฮังกำรี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)

ในแพ็คเกจล่องเรื อ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรื อโดยรถบัส คุณจะได้ รับการต้ อนรับจากตัวแทน
ของเรื อ Uniworld และนาส่งท่านไปยังเรื อ
ที่อยูท่ ่าเรื อ Garam 1, Carl Lutz rkp., Budapest,
1138 Hungary
หมายเหตุ* ในวันขึ ้นเรื อวันแรก ห้ องนอนของคุณจะ
พร้ อมให้ บริ การหลังเวลา 15:00 น. ผู้เข้ าพักที่ทาการ
เช็คอินลงเรื อมาก่อนเวลาดังกล่าว สามารถรอในพื ้นที่สว่ นกลางบนเรื อได้
เย็น
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รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant

บูดำเปสต์
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant
บูดาเปสต์เป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ที่นาเสนอการผสมผสานที่มีชีวิตชีวาของยุคกลางและสมัยใหม่
บูดาเปสต์” เป็ นเมืองหลวงของประเทศฮังการี เนื่องจากเป็ นเมืองที่ได้ มีการรวมเอาสองเมืองเข้ า
ด้ วยกัน นัน่ คือ “เมืองบูดา” อยูท่ างตะวันตก กับ “เมืองเปสต์” ที่อยูท่ างตะวันออก คัน่ ด้ วยแม่น ้า
ดานูบ ซึง่ บูดาเปสต์มีความงดงามและรุ่มรวยไปด้ วยประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ
มากมาย จนได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “ราชินีแห่งแม่น ้าดานูบ” และได้ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นหนึง่ ในเขต
เมืองที่มีความโดดเด่นที่สดุ ในโลกอีกด้ วย

ท่านสามารถเลือกทัวร์ เที่ยวชมไฮไลท์ ของบูดำเปสต์ เข้ ำชมสถำนบันดนตรี Franz Liszt
หรื อ เดินเที่ยวชมเมืองบูดำเปสต์ กับไกด์ ท้องถิ่น

เย็น

มื ้อเย็นวันนี ้จะมีการจัดงาน Captain’s Welcome สาหรับลูกค้ าทุกท่าน
เรื อล่องออกจากเมืองบูดาเปสต์ มุง่ หน้ าสูเ่ มืองบราติสลาวา
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บรำติสลำวำ-เวียนนำ
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองบรำติสลำวำ ประเทศสโลวำเกีย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
ท่านสามารถเลือกทัวร์ เดินทัวร์ รอบเมืองบรำติสลำวำ หรื อ เดินขึน้ เขำเพื่อชมปรำสำท
เมืองบรำติสลำวำ

บ่ ำย

เรื อล่องออกจากเมืองบราติสลาวา มุง่ หน้ าสูเ่ มืองเวียนนา
เดินทางถึงเมืองเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
คุณสามารถพักผ่อนบนเรื อได้ ตลอดทังวั
้ นบางทีอาจจะเพลิดเพลินกับเครื่ องดื่มที่ Sun Deck
และดื่มด่ากับทิวทัศน์ในขณะที่เรื อแล่นไปตามแม่น ้าดานูบ
รายการทัวร์ ที่น่าสนใจ คอนเสิร์ตส่ วนตัวของโมสำร์ ทและสเตรำส์ เพลิดเพลินกับค่าคืนของ
แชมเบอร์ มิวสิกที่แสดงโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของเวียนนาในสถานที่จดั คอนเสิร์ตอันเก่าแก่
และเป็ นกันเอง ที่พระราชวังเวียนนาที่สวยงาม

เย็น
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รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant

เวียนนำ
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant
เวียนนา คือเมืองที่ร่ ารวยอารมณ์สนุ ทรี ย์ ที่มีแต่บรรดาคีตกวีระดับเทพของโลก เกิดบน แผ่นดิน
นี ้ ไม่วา่ จะเป็ น บีโธเฟ่ น โมสาร์ ท และ โยฮันน์ สเตราส์ สามารถเดินเล่นย่านศูนย์กลางของเมือง

เก่า ที่ถกู ยกให้ เป็ นเมืองมรดกโลก ที่ไม่วา่ เดินไปมุมไหนของเมือง ก็จะมีภาพอันงดงามของ
เวียนนา
รายการทัวร์ ที่น่าสนใจ เที่ยวชมพิพธิ ภัณฑ์ ประวัตศิ ำสตร์ ศิลปะเวียนนำ

ท่านสามารถเลือกทัวร์ เที่ยวชมเมืองเวียนนำ อิมพรีเรี ยลซิตี ้ หรื อ เดินทัวร์ ชม
ประวัตศิ ำสตร์ ดนตรีของเมืองเวียนนำ

หากคุณมีเวลาว่างหลังจากทัวร์ สามารถไปสารวจกรุงเวียนนาด้ วยตัวเอง คุณอาจต้ องการเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ Albertina ซึง่ มีภาพพิมพ์เก่าแก่กว่าล้ านภาพและผลงานที่นา่ ประทับใจของจิตร
กรสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant
เรื อล่องออกจากเมืองเวียนนา มุง่ หน้ าสูเ่ มืองดูร์นสไตน์
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ดูร์นสไตน์ -เมลค์
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant

เดินทางถึงเมืองดูร์นสไตน์ ประเทศออสเตรี ย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
ดูร์นสไตน์ หนึง่ ในเมืองลุม่ แม่น ้าดานูบที่ได้ รับความนิยม มีสถานที่ที่นา่ รักในการเดินเล่นบนถนน
ที่ปดู ้ วยก้ อนหิน เดินดูร้านค้ าแปลกตาหรื ออาจเดินขึ ้นไปยังปราสาทที่ถกู ทาลาย นอกจากนี ้คุณ
ยังสามารถเลือกชิมหรื อเรี ยนรู้เกี่ยวกับเครื่ องเทศที่มีราคาแพงที่สดุ ในโลกจากเกษตรกรผู้ปลูก
หญ้ าฝรั่นรายเดียวของหุบเขาวาเคา (Wachau Valley) ต่อมาเยี่ยมชมโบสถ์อารามเมลค์ (Melk
Abbey) อายุ 900 ปี และห้ องสมุดสไตล์บาร็อคสุดพิเศษ
รายการทัวร์ ที่น่าสนใจ เยี่ยมชมอำรมเมลค์ และห้ องสมุดสไตล์ บำร็อค

ท่านสามารถเลือกทัวร์ เยี่ยมชมไร่ ไวน์ ในดูร์นสไตน์ และชิมไวน์ หรื อ เดินเที่ยวหมู่บ้ำนดูร์
นสไตน์ และชมโรงงำนหญ้ ำฟรั่น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant
เรื อล่องออกจากเมืองเมลค์ มุง่ หน้ าสูเ่ มืองซาร์ ซบูร์ก
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ซำร์ ซบูร์ก (ลินซ์ )
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองซำร์ ซบูร์ก ประเทศออสเตรี ย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
บ้ านเกิดของโมสาร์ ทในซาล์ซบูร์กตังอยู
้ ท่ ่ามกลางเทือกเขาอัลไพน์อนั งดงามที่เปล่งประกายราว
กับดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาว ลินซ์อาจเป็ นที่ร้ ูจกั กันเป็ นอย่างดีใน Torte Linzer ที่มีชื่อเสียง
แต่ก็เป็ นแหล่งรวมศิลปะ ดูสถานที่ท่องเที่ยวกับผู้เชี่ยวชาญท้ องถิ่นและเยี่ยมชมครอบครัวที่
ฟาร์ มของพวกเขาในชนบท ลินซ์เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของออสเตรี ยภูมิใจนาเสนอ
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของการค้ าขายและการผลิตสิ่งทอ

ท่านสามารถเลือกทัวร์ ทัวร์ เต็มวันเที่ยวชมเมืองซำร์ ซบูร์ก หรื อ เดินชมเมืองลินซ์ เยี่ยมชม
ฟำร์ มนำ้ ผลไม้ และกำรทำทำร์ ตที่เก่ ำแก่ ของออสเตรีย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant

เรื อล่องออกจากเมืองซาร์ ซบูร์ก มุง่ หน้ าสูเ่ มืองพัสเซา
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พัสเซำ
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางถึงเมืองพัสเซำ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
Passau พัสเซา เป็ นเมืองเล็กๆทางตะวันกออกเฉียงใต้ ของเยอรมัน มีแพรมแดนติดกับออสเตรี ย
เป็ นเมืองที่สวยงามและน่ารักมาก อีกทังสถานที
้
่ตงั ้ เป็ นที่ไหลมาบรรจบของแม่น ้าสามสาย อัน
ประกอบด้ วย แม่น ้า Danube แม่น ้าที่ยาวที่สดุ ในยุโรป แม่น ้า Inn และแม่น ้า Ilz จนทัว่ โลกรู้จกั
กันดีในนามว่า “The Three Rivers City”

ท่านสามารถเลือกทัวร์ ปั่ นจักรยำนเลียบแม่ นำ้ อินน์ หรื อ ปี นหน้ ำผำชมวิวแม่ นำ้ อิลซ์

เย็น

มื ้อเย็นวันนี ้จะมีการจัดงาน Captain’s Farewell สาหรับลูกค้ าทุกท่าน
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พัสเซำ (ลงจำกเรื อ)
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Baroque Restaurant
เดินทางออกจากเรื อ หากแพ็คเกจของลูกค้ ามีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบิน มิวนิค
หรื อลูกค้ ามีการจองรถส่วนตัวเพื่อไปสนามบินมิวนิค ก็จะมีรถมารอรับที่ทา่ เรื อ หรื อท่านจะไป
ท่องเที่ยวในเมืองพัสเซาต่อก็ได้
วันเดินทำง

ประเภทห้ องพัก (ห้ องละ 2 ท่ ำน)

รำคำต่ อท่ ำน (บำท)

**ห้ องพักบนเรือเป็ นแบบพักคู่เท่ ำนัน้ **
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 รำคำนีย้ ังไม่ รวมค่ ำ Port Charge ท่ ำนละ 7,600 บำท
**รำคำโปรโมชั่นนี ้ สำมำรถจองได้ ถงึ 31 กรกฎำคม 2565**

Grand Suite

Suite

Deluxe Balcony

French Balcony

โปรแกรมล่ องเรือแม่ นำ้ ดำนูบ (ตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำร) อัตรำนีร้ วมถึง
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (ห้ องพักบนเรือสาราญ)
 ค่าอาหารทุกมื ้อบนเรือสาราญ
 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)
 กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสาราญ
 ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสาราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ
อัตรำนีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าวีซา่ เชงเก้ น
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – บูดาเปสต์, มิวนิค – กรุงเทพฯ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
กำรชำระเงิน

Classic Stateroom

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้ รับการยืนยันห้ องพัก
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 130 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง $200 / ท่าน
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง หักค่าใช้ จ่าย 20%
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง หักค่าใช้ จ่าย 35%
* ยกเลิก 30-39 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง หักค่าใช้ จ่าย 50%
* ยกเลิก น้ อยกว่า 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง หักค่าใช้ จ่ายเต็มจานวน
* No show หักค่าใช้ จ่ายเต็มจานวน

