
 

 

Enchanting Danube  

8 วัน ล่องเรือส ำรำญ แม่น ้ำดำนูบ 

BY S.S. MARIA THERASA 

รำคำเริ่มต้น 79,900 บำท 

 (พเิศษ!! รำคำนีร้วมพำทัวร,์ WIFI บนเรือ, อำหำร, เครื่องด่ืม, ทปิพนักงำน) 

บดูาเปสต ์– บราติสลาวา – เวียนนา – ดรูน์สไตน ์– เมลค ์– ซาลซ์บรูก์ – พสัเซา 

เสน้ทางเดินเรือ แม่น า้ดานบู 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 บูดำเปสต ์(ขึน้เรือ) 

บ่ำย เดินทางมาถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต ์เฟเรนตส ์ลิซท ์เมืองบูดำเปสต ์ประเทศ

ฮังกำร ี(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ในแพ็คเกจลอ่งเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบสั คณุจะไดร้บัการตอ้นรบัจากตวัแทน

ของเรือ Uniworld และน าสง่ท่านไปยงัเรือ  

ที่อยู่ท่าเรือ Garam 1, Carl Lutz rkp., Budapest, 

1138 Hungary 

หมายเหต*ุ ในวนัขึน้เรือวนัแรก หอ้งนอนของคณุจะ

พรอ้มใหบ้ริการหลงัเวลา 15:00 น. ผูเ้ขา้พกัที่ท าการ

เช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดงักลา่ว สามารถรอในพืน้ที่สว่นกลางบนเรือได ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

   

วนัท่ี ก ำหนดกำรเดินทำง 
1 บูดำเปสต์ (ขึ้นเรือ) 
2 บูดำเปสต ์

3 บรำติสลำวำ-เวียนนำ 
4 เวียนนำ 
5 ดรูน์สไตน์-เมลค์ 
6 ซำลซ์บูรก์ (ลินซ์) 
7 พสัเซำ 
8 พสัเซำ (ลงจำกเรือ) 



 

 

2 บูดำเปสต ์

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

บดูาเปสตเ์ป็นเมืองที่มีเสน่หท์ี่น าเสนอการผสมผสานที่มีชีวิตชีวาของยุคกลางและสมยัใหม่ 

บดูาเปสต”์ เป็นเมืองหลวงของประเทศฮงัการี เนื่องจากเป็นเมืองที่ไดม้ีการรวมเอาสองเมืองเขา้

ดว้ยกนั นั่นคือ “เมืองบูดา” อยู่ทางตะวนัตก กบั “เมืองเปสต”์ ที่อยู่ทางตะวนัออก คั่นดว้ยแม่น า้

ดานูบ ซึ่งบูดาเปสตม์ีความงดงามและรุม่รวยไปดว้ยประวติัศาสตร ์วฒันธรรม และธรรมชาติ

มากมาย จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งแม่น า้ดานูบ” และไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเขต

เมืองที่มีความโดดเด่นที่สดุในโลกอีกดว้ย 

  

ท่านสามารถเลือกทวัร ์เทีย่วชมไฮไลทข์องบูดำเปสตเ์ข้ำชมสถำนบันดนตรีFranz Liszt 

หรือ เดินเทีย่วชมเมืองบูดำเปสตก์ับไกดท้์องถ่ิน 

   

เย็น  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Welcome ส าหรบัลกูคา้ทกุท่าน 

  เรือลอ่งออกจากเมืองบูดาเปสต ์มุ่งหนา้สูเ่มืองบราติสลาวา 



 

 

3 บรำติสลำวำ-เวียนนำ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

เดินทางถึงเมืองบรำติสลำวำ ประเทศสโลวำเกีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ท่านสามารถเลือกทวัร ์เดินทัวรร์อบเมืองบรำติสลำวำ หรือ เดินขึน้เขำเพ่ือชมปรำสำท

เมืองบรำติสลำวำ 

  

บ่ำย  เรือลอ่งออกจากเมืองบราติสลาวา มุ่งหนา้สูเ่มืองเวียนนา 

เดินทางถึงเมืองเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

คณุสามารถพกัผ่อนบนเรือไดต้ลอดทัง้วนับางทีอาจจะเพลิดเพลินกบัเครื่องด่ืมที่ Sun Deck 

และดื่มด ่ากบัทิวทศันใ์นขณะที่เรือแลน่ไปตามแม่น า้ดานูบ 

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ คอนเสิรต์ส่วนตัวของโมสำรท์และสเตรำส ์เพลิดเพลินกบัค ่าคืนของ

แชมเบอรม์ิวสิกที่แสดงโดยผูเ้ชี่ยวชาญระดบัโลกของเวียนนาในสถานที่จดัคอนเสิรต์อนัเก่าแก่

และเป็นกนัเอง ที่พระราชวงัเวียนนาที่สวยงาม 

   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 



 

 

4 เวียนนำ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

เวียนนา คือเมืองที่ร  ่ารวยอารมณส์นุทรีย ์ที่มีแต่บรรดาคีตกวีระดบัเทพของโลก เกิดบน แผ่นดิน

นี ้ไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น โมสารท์ และ โยฮนัน ์สเตราส ์สามารถเดินเลน่ย่านศนูยก์ลางของเมือง

เก่า ที่ถูกยกให ้เป็นเมืองมรดกโลก ที่ไม่ว่าเดินไปมมุไหนของเมือง ก็จะมีภาพอนังดงามของ

เวียนนา 

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ เทีย่วชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศำสตรศ์ิลปะเวียนนำ 

  

ท่านสามารถเลือกทวัร ์เทีย่วชมเมืองเวียนนำ อิมพรีเรียลซิตี ้หรือ เดินทัวรช์ม

ประวัติศำสตรด์นตรีของเมืองเวียนนำ 

   

หากคณุมีเวลาว่างหลงัจากทวัร ์สามารถไปส ารวจกรุงเวียนนาดว้ยตวัเอง คณุอาจตอ้งการเยี่ยม

ชมพิพิธภณัฑ ์Albertina ซึ่งมีภาพพิมพเ์ก่าแก่กว่าลา้นภาพและผลงานที่น่าประทบัใจของจิตร

กรสมยัศตวรรษที่ 19 และ 20  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

  เรือลอ่งออกจากเมืองเวียนนา มุ่งหนา้สูเ่มืองดรูน์สไตน ์



 

 

5 ดูรน์สไตน-์เมลค ์

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

เดินทางถึงเมืองดูรน์สไตน ์ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ดรูน์สไตน ์หนึ่งในเมืองลุม่แม่น า้ดานูบที่ไดร้บัความนิยม มีสถานที่ที่น่ารกัในการเดินเลน่บนถนน

ที่ปดูว้ยกอ้นหิน เดินดรูา้นคา้แปลกตาหรืออาจเดินขึน้ไปยงัปราสาทที่ถกูท าลาย นอกจากนีค้ณุ

ยงัสามารถเลือกชิมหรือเรียนรูเ้ก่ียวกบัเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สดุในโลกจากเกษตรกรผูป้ลกู

หญา้ฝรั่นรายเดียวของหุบเขาวาเคา (Wachau Valley) ต่อมาเยี่ยมชมโบสถอ์ารามเมลค ์(Melk 

Abbey) อาย ุ900 ปีและหอ้งสมดุสไตลบ์ารอ็คสดุพิเศษ 

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ เย่ียมชมอำรมเมลคแ์ละห้องสมุดสไตลบ์ำร็อค 

  

ท่านสามารถเลือกทวัร ์เย่ียมชมไร่ไวนใ์นดูรน์สไตนแ์ละชิมไวน ์หรือ เดินเทีย่วหมู่บ้ำนดูร์

นสไตนแ์ละชมโรงงำนหญ้ำฟร่ัน 

   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

  เรือลอ่งออกจากเมืองเมลค ์มุ่งหนา้สูเ่มืองซารซ์บรูก์ 



 

 

6 ซำรซ์บูรก์ (ลินซ)์ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

เดินทางถึงเมืองซำรซ์บูรก์ ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

บา้นเกิดของโมสารท์ในซาลซ์บรูก์ตัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขาอลัไพนอ์นังดงามที่เปลง่ประกายราว

กบัดินแดนมหศัจรรยใ์นฤดหูนาว ลินซอ์าจเป็นที่รูจ้กักนัเป็นอย่างดีใน Torte Linzer ที่มีชื่อเสียง 

แต่กเ็ป็นแหลง่รวมศิลปะ ดสูถานที่ท่องเที่ยวกบัผูเ้ชี่ยวชาญทอ้งถิ่นและเยี่ยมชมครอบครวัที่

ฟารม์ของพวกเขาในชนบท ลินซเ์ป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของออสเตรียภมูิใจน าเสนอ

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานของการคา้ขายและการผลิตสิ่งทอ 

  

ท่านสามารถเลือกทวัร ์ทัวรเ์ต็มวันเทีย่วชมเมืองซำรซ์บูรก์ หรือ เดินชมเมืองลินซเ์ย่ียมชม

ฟำรม์น ้ำผลไม้และกำรท ำทำรต์ทีเ่ก่ำแก่ของออสเตรีย 

   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

  เรือลอ่งออกจากเมืองซารซ์บูรก์ มุ่งหนา้สูเ่มืองพสัเซา 

 



 

 

7 พัสเซำ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

เดินทางถึงเมืองพัสเซำ ประเทศเยอรมัน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

Passau พสัเซา เป็นเมืองเล็กๆทางตะวนักออกเฉียงใตข้องเยอรมนั มีแพรมแดนติดกบัออสเตรีย 
เป็นเมืองที่สวยงามและน่ารกัมาก อีกทัง้สถานที่ตัง้ เป็นที่ไหลมาบรรจบของแม่น า้สามสาย อนั
ประกอบดว้ย แม่น า้ Danube แม่น า้ที่ยาวที่สดุในยโุรป แม่น า้ Inn และแม่น า้ Ilz จนทั่วโลกรูจ้กั
กนัดีในนามว่า “The Three Rivers City” 

  
ท่านสามารถเลือกทวัร ์ป่ันจักรยำนเลียบแม่น ้ำอินน ์หรือ ปีนหน้ำผำชมวิวแม่น ้ำอิลซ ์ 

   

เย็น มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Farewell ส าหรบัลกูคา้ทกุท่าน 

8 พัสเซำ (ลงจำกเรือ) 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลกูคา้มีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบินมิวนิค 

หรือลกูคา้มีการจองรถส่วนตวัเพื่อไปสนามบินมิวนิค ก็จะมีรถมารอรบัที่ท่าเรือ หรือท่านจะไป

ท่องเที่ยวในเมืองพสัเซาต่อก็ได ้



 

 

วันเดนิทำง ประเภทหอ้งพัก (ห้องละ 2 ทำ่น) 

**หอ้งพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่ำน้ัน** 

รำคำต่อท่ำน (บำท) 

30 OCT 2022 CLASSIC (162 SQ.FT.) 79,900 

FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 99,900 

DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 110,900 

SUITES (305 SQ.FT.) 277,900 

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

หมำยเหตุ รำคำนีย้ังไม่รวมค่ำ Port Charge ทำ่นละ 7,000 บำท 

**รำคำโปรโมช่ันนี ้สำมำรถจองไดถ้งึ 30 มิถุนำยน 2565** 

 

   

     

    

 

 

 

 

Grand Suite 

Deluxe Balcony 

Suite 

French Balcony Classic Stateroom 



 

 

โปรแกรมล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ (ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร) อตัรำนีร้วมถงึ 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (หอ้งพกับนเรือส าราญ) 

 ค่าอาหารทกุมือ้บนเรอืส าราญ 

 ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

 ค่ารถรบัส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวนัท่ีเรือออกเดินทาง) 

 กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรอืส าราญ 

 ค่าแพ็คเกจเครือ่งดื่มบนเรอืส าราญ และ WIFI บนเรอืตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานบนเรือ 

 

อัตรำนีไ้ม่รวมถงึ 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 ค่าตั๋วเครือ่งบินไปกลบั กรุงเทพฯ – บดูาเปสต,์ มิวนิค – กรุงเทพฯ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีไม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงนิ  

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยืนยนัหอ้งพกั 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณยีกเลิก 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ้่าย 20% 

* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ้่าย 35% 

* ยกเลิก 30-39 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ้่าย 50% 

* ยกเลิก นอ้ยกว่า 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ้่ายเต็มจ านวน 

* No show หกัค่าใชจ้่ายเตม็จ านวน 

 

 


