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ประสบการณ์ใหมข่องการทอ่งเทีย่วยโุรปดว้ยเรอืลอ่งแมน่ า้แบบ Luxury   

พรอ้มบรกิารแบบ Exclusive บนแมน่ า้สายส าคญัทีจ่ะลอ่งผา่นใจกลางยโุรป 

8 วนั 7 คนื ลอ่งเรอืส าราญ แมน่ า้ดานูป ฮงัการ-ีสโลวาเกยี-ออสเตรยี-เยอรมนัน ี  

S.S.MARIA THERESA 

เดนิทาง  เมษายน – ตลุาคม 2566  

ราคาเร ิม่ตน้ 147,990.-บาท                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Most All-inclusive Amenities   

 

 

 

 

 

 

ENCHANTING DANUBE 
HUNGARY-SLOVAKIA-AUSTRAI-GERMANY 

S.S.MARIA THERESA ENCHANTING 
DANUBE 

หอ้งพักบนเรอืพรอ้มดว้ยบัตเลอรพู์ดภาษาอังกฤษ(รวมคา่ทปิ
แลว้) และบรกิาร Room Service ตลอด 24 ชัว่โมง 

บรกิารรถรับ-สง่ จากสนามบนิ-ทา่เรอื และทา่เรอื-สนามบนิ  
**ตอ้งเป็นวันเดยีวกันกับวันทีข่ ึน้และลงเรอืเทา่นัน้** 
 

แพคเกจเครือ่งดืม่แบบไมจ่ ากัด(Unlimited Package) ทีม่ใีหบ้รกิาร
ตัง้แตน่ ้าดืม่ น ้าอัดลม แชมเปญ ไปจนถงึไวน์ระดับเลศิ  

 

บรกิาร Wifi ตลอด 24 ชัว่โมง(บนเรอื) โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
 

เสรฟิอาหารทีป่รุงมาอยา่งด ีพรอ้มใหท้า่นไดล้ิม่รส 

กจิกรรมความบันเทงิตา่งๆ บนเรอื คลาสฝึกโยคะ และฟิตเนส 

บรกิารหอ้งซกัลา้งดว้ยตนเอง โดยไมม่คีา่ใชจ่้าย ทา่นใหท้า่น
ตอ้งกังวลเรือ่งเสือ้ผา้ไมพ่อระหวา่งอยูบ่นเรอื 

 

ทัวรเ์สรมิชายฝ่ังใหเ้ลอืกทอ่งเทีย่ว พรอ้มดว้ยไกดพู์ดภาษาอังกฤษ  
โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ (ยกเวน้บางโปรแกรม) 
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7-Night ENCHANTING DANUBE 
Day PORT FEATURED EXCURSION MASTERPIECE 

COLLECTION 
ONBOARD 

1 Budapest Transfer from Budapest Ferenc Liszt International 
Airport to the ship 

 Embark 

2 Budapest Choice of  
a: Budapest panoramic highlights with Franz Liszt 
Academy Visit [AM]  
b: “Do as the Locals Do” Budapest walking tour 
Treats [AM] 

 Captain’s 
Welcome Dinner 

3 Bratislava 
Vienna 

Bratislava–Small but precious walking tour [AM] 
“Let’s Go” Hike to Bratislava Castle [PM] 

  

4 Vienna “Morning with the Masters” at Vienna Art History 
Museum [AM]  
Choice of  
a: Vienna–Imperial City Highlights [AM]  
b: Vienna’s Music and Composers [AM] 

  

5 Durnstein 
 
 

Melk 

Choice of  
a: Dürnstein wine estate visit with tasting [AM]  
b: Dürnstein village and saffron workshop [AM] 

Melk Abbey with library visit [PM] 

  

6 Linz (Salzburg) Choice of  
a: Full-day Salzburg (no lunch) [AM]  
b: Linz Town and Country: Linzertorte and Cider 
Farm visit [AM] 

  

7 Passau Choice of  
a: Passau Three Rivers [AM]  
b: “Let’s Go” bicycle ride along the Inn River [AM]  
c: “Let’s Go” hike along the Ilz River [PM] 

  
Farewell Dinner 

8 Passau 
Return Home 

Transfer from the ship to Munich Airport or 
extend your tour with an optional extension 

  
Disembark 

 

  

S.S.MARIA THERESA 
One of Europe's most beloved and longest 
reigning monarchs, the great Habsburg 
ruler Maria Theresa, was so extraordinary 
that we built an entire Super Ship in her 
honor.  
Crew                          58 
Guests                           150 
Entry service               2015 
Passenger Decks              4        
Length                  135 M. 
Width                         11.4 M. 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที ่1           บดูาเปสต,์ ฮังการ ี
  ยนิดตีอ้นรับสูป่ระเทศฮังการ ี: แนะน าเวลาทีถ่งึสนามบนิ บูดาเปสต ์เฟเรนตส ์ลซิท ์ระหว่างเวลา 06.00น.- 16.00

บา่ย 

  ทางเรอืยนูเิวลิด ์มบีรกิารรับทีส่นามบนิ สง่ท่านทีท่า่เรอื บรกิารดว้ย Motorcoach 
     เช็ค-อนิ ที ่ทา่เรอืบดูาเปสต(์Budapest)  (ทา่นสามารถเขา้หอ้งพักไดต้ัง้แตเ่วลา 15.00น.)  
                      ทีอ่ยู่ท่าเรอื Garam 1, Carl Lutz rkp., Budapest, 1138 Hungary ในระหวา่งทีท่า่นรอเวลาเขา้หอ้งพักของท่าน   
                      ทา่นสามารถใชบ้รกิารพืน้ทีเ่อนกประสงคข์องเรอืไดต้ามอัธยาศัย 

***ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นเวลาเรอืออกประมาณ 3 ชัว่โมง*** 

สาธารณรัฐฮังการ ี(Republic of Hungary) เป็นประเทศหนึง่ทางแถบยุโรปทีม่ปีระวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมที่
น่าสนใจ เพราะเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มีประวัตอิย่างยาวนานมาตัง้แต่ในตอน
ศตวรรษที ่9 ซึง่ประเทศฮังการนีี้มคีวามงดงามในทางลักษณะภูมปิระเทศเป็นอย่างมาก จนนักท่องเทีย่วจาก
หลายมมุโลกก็อยากจะเดนิทางมาสมัผัสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากไดม้าเทีย่วชมเมอืงหลวงอันงดงามทีม่ชีือ่วา่ 

 
 

   

  
 

 

 
 

  
สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน(St.Stephen Basilica) ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงสงูโดดเด่นเป็น

สง่าในฝ่ังเปสต ์เป็นมหาวหิารที่สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่เซนตส์ตเีฟน กษัตรยิพ์ระองคแ์รกแห่งราชอาณาจักร
ฮังการ ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมือ่ปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากว่า 54 ปีในการกอ่สรา้ง มหาวหิารแห่งนี้มี

ความสูงถงึ 96 เมตร ถือว่าป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ ภายในมหาวหิารโอ่โถงอลังการท่ามกลาง

บรรยากาศอันเงยีบสงบ การตกแตง่ภายในถงึแมจ้ะดเูรยีบง่ายแต่ก็แฝงไวด้ว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant  

     
     

   

 
 

 
 

 
            

  อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วันที ่2           บดูาเปสต,์ ฮังการ ี
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

บูดาเปสต ์(Budapest) เป็นนครหลวงของประเทศฮังการีที่รวมเอาสองเมืองเขา้ดว้ยกัน คือเมือง "บูดา" กับ

เมือง "เปสต"์ รวมกันเมื่อปี 1873 บูดาเปสตนั์น้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามตดิอันดับโลก จนไดร้ับ
สมญานามว่า “บูดาเปสต ์ไขมุ่กแหง่แมน่ า้ดานูบ” ดว้ยเพราะทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ (Danube) หรอื

ที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น ้าสายส าคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง ทางทศิตะวันตกของแม่น ้า

ดานูบ มีภูมปิระเทศเป็นเนนิเขาสลับซับซอ้นเรียกว่าฝ่ังบูดา (Buda) เต็มไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งสถาปัตยกรรมโบราณ
และศลิปวัฒนธรรมอันเก่าแก ่สว่นฝ่ังเปสต ์(Pest) มลัีกษณะภูมปิระเทศเป็นพืน้ราบ เป็นย่านธุรกจิการคา้ที่ส าคัญ

ของเมอืง 
ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 

 

 
 

 
 

 
 

                    

            ทา่สามารถเลอืกทัวร ์เทีย่วชมไฮไลทข์องบดูาเปสต ์เขา้ชมสถานบนัดนตร ีFranz Liszt หรอื เดนิเทีย่วชม   
                        เมอืงบดูาเปสตก์บัไกดทอ้งถิน่ 

  เรอืออกจากทา่เรอื บดูาเปสต ์
บา่ย  รับประทานอาหาร ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

เย็น                  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant มือ้เย็นวันนี้จะมกีารจัดงาน Captain’s Welcome   

                       ส าหรับลกูคา้ทุกท่าน 
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วันที ่3          บราตสิลาวา, สโลวะเกยี และ เวยีนนา, ออสเตรยี 
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

 เรือถงึท่าเรือ เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) บราตสิลาวา คอืเมอืงหลวงของประเทศสโลวาเกยี และเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีประชากรประมาณ 427,000 คน บราตสิลาวาตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต ้
ของสโลวาเกยีบน 2 ฝ่ังของแมน่ ้าดานูบ มอีาณาเขตตดิกับประเทศออสเตรยีและประเทศฮังการ ีจงึเป็นเมอืง
หลวงแหง่เดยีวในโลกทีม่อีาณาเขตตดิตอ่กับ 2 ประเทศ ทา่สามารถเลอืกทัวร ์

เดนิทวัรร์อบเมอืงบราตสิลาวา หรอื เดนิขึน้เขาเพือ่ชมปราสาทเมอืงบราตสิลาวาทา่นสามารถเลอืก

ทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 

   
 
 

 

 
 

 
 

 
กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้

เรอืถงึทา่เรอื เมอืงเวยีนนา (Vienna) ประเทศออสเตรยี (Austria) เมอืงทีส่วยงาม ร ่ารวยเสน่ห ์และเป็นทีต่ัง้

ของสถาปัตยกรรมซึง่เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรค์วามเป็นมาทีย่าวนาน ไมว่่าจะเป็นพระราชวังอันเกา่แก ่
สวนสาธารณะทีส่วยงามเงยีบสงบ พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก หรอืถนนสายชอ้ปป้ิงสดุหรูบนถนนสาย

เกา่ ทีน่ี่จงึนับเป็นอกีหนึง่จุดหมายปลายทางในฝันล าดับตน้ๆ ของยโุรปส าหรับนักทอ่งเทีย่วจากท่ัวโลก 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
                        เดนิทัวรร์อบเมอืงบราตสิลาวา หรอื เดนิขึน้เขาเพือ่ชมปราสาทเมอืงบราตสิลาวากับไกดท์อ้งถิน่ 

                       ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ**  
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

  เรอืจอดคา้งคนืที ่เมอืงเวยีนนา 
 

วันที ่4           เวยีนนา, ออสเตรยี 
 
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

เรอืจอดทีเ่มอืง เวยีนนา     

เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอืเมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี พาทา่นเดนิทางท่องเทีย่วไปกับทัวรบ์นฝ่ังทีท่่านสามารถ

เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยท่านสามารถดูไดจ้ากเอกสารบนเรอื
ทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของท่าน   

ถนนวงแหวนถนนรูปเกอืกมา้ทีย่ ิง่ใหญ่เรยีงรายไปดว้ยสถานทีส่ าคัญหลายแหง่ของเมอืงไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา, ศาลา
กลาง, โรงละครแห่งรัฐเวยีนนา, พระราชวังและพพิธิภัณฑอั์นงดงามมีอายุถงึ 150 ปี ซึง่เขา้มาแทนทีก่ าแพงและ

ป้อมปราการที่ปกป้องเมืองมานานหลายศตวรรษ การก่อสรา้งเป็นเครือ่งยืนยันถงึความมั่นใจการคดิล่วงหนา้และ

การวางผังเมอืงทีย่ ิง่ใหญ ่คณุจะผา่นจุดสงัเกตทีม่ชี ือ่เสยีงเหล่านี้สว่นใหญ่ไปยังสว่นทีเ่กา่แกข่องเมอืงซึง่เป็นพืน้ที่
ทีม่กี าแพงลอ้มรอบ 

รายการทัวรท์ีน่่าสนใจ เทีย่วชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรศ์ลิปะเวยีนนา เทีย่วชมเมอืงเวยีนนา อมิพรเีรยีล
ซติี ้หรอื เดนิทวัรช์มประวตัศิาสตรด์นตรขีองเมอืงเวยีน 

ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 
   

 
  

 
 

 
 

  เรอืออกจากทา่เรอื เวยีนนา 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
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วันที ่5            เดริน์สเตรน และเมค, ออสเตรยี 
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื เดริน์สเตรน ประเทศออสเตรยี พาทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วไปกับทัวรบ์นฝ่ังทีท่่านสามารถ

เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยท่านสามารถดูไดจ้ากเอกสารบนเรอื
ทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของท่าน  

Dürnsteinเป็นเมอืงเล็ก ๆ บนแม่น ้าดานูบในเครมสแ์ลนดซ์ึง่อยู่ในรัฐออสเตรียเออร์ออสเตรยี เป็นหนึง่ในสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุในภมูภิาค 
ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการเยี่ยมชมหุบเขา Wachau กว่าการชมิไวน์ออร์แกนิกพเิศษที่ Nikolaihof ซึง่เป็นโรงกลั่น

เหลา้องุ่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศออสเตรยี สถานทีต่ัง้นัน้น่าหลงใหล: อาจพบซากอาคารหลังแรกในไซต ์- ป้อม
โรมันโบราณ - และชมิไวนใ์นโบสถย์คุศตวรรษที ่15 

  
 

 

 
  
 
 

 

 
 

เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เมอืงเมค ประเทศออสเตรียพาท่านเดนิทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์บนฝ่ังที่ท่านสามารถ

เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยท่านสามารถดูไดจ้ากเอกสารบนเรอื

ทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของท่าน  
เมอืงเมค เป็นเมอืงแหง่ออสเตรยีในรัฐสหพันธร์ัฐโลวเ์ออรอ์อสเตรยีตดิกับหุบเขา Wachau ตามแมน่ ้าดานูบ Melk 

มปีระชากร 5,257 คน เป็นทีรู่จั้กกันดวีา่เป็นทีตั่ง้ของโบสถเ์บเนดกิตกิอนบาโรกขนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่ว่า Melk Abbey 
Babenbergs ตระกลูขนุนางยคุกลางทีย่ ิง่ใหญ่ทีค่วบคมุแนวกวา้งของออสเตรยีกอ่นทีจ่ะยอมจ านนต่อ Habsburgs 

เขาเป็นคนแรกทีส่รา้งปราสาทบนเนนิเขาเหนือ Melk ซึง่ตอ่มาพวกเขาก็มอบใหแ้กพ่ระภกิษุเบเนดกิตนิ เมือ่ 900 ปี

ทีแ่ลว้ สถานทีแ่หง่นี้กลายเป็นวัดทีม่ป้ีอมปราการและเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูท้ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในยโุรปกลางและ
หอ้งสมดุของพวกเขาก าลังโด่งดังไปท่ัว 

รายการทัวรท์ีน่่าสนใจ เยีย่มชมอารมเมลคแ์ละหอ้งสมดุสไตลบ์าร็อค เยีย่มชมไร่ไวน์ในดูรน์สไตน์และชมิไวน์ หรอื 
เดนิเทีย่วหมู่บา้นดรูน์สไตน์และชมโรงงานหญา้ฟรั่นท่านสามารถเลอืกท่องเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดกั้บทาง

เรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 
 

 

 
 

 
 

 

 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

วันที ่6          ลนิส ์(ซาลซบ์รูก์), ออสเตรยี 
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร Baroque Restaurant 

เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื เมอืงลนิส ์ ประเทศออสเตรยี พาท่านเดนิทางท่องเทีย่วไปกับทัวรบ์นฝ่ังทีท่่านสามารถ

เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยทา่นสามารถดไูดจ้ากเอกสารบนเรอื

ทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งนอนของท่าน   
พาทา่นเดนิทางดว้ยรถทัวรเ์ดนิทางสู ่ซาลซบ์รูก์(Salzburg) ประเทศออสเตรยี 

ป้อมปราการอาย ุ900 ปีตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องเมอืงซาลซบ์รูก์อย่างแข็งขัน แตเ่มอืงนี้เป็นที่
รูจ้ักกันดใีนเรือ่งมรดกทางดนตรมีากกวา่กจิกรรมทางทหาร โมซารท์เกดิทีน่ี่แสดงต่อสาธารณะเป็นครัง้แรก (ตอน

อายหุา้ขวบ) 
คณุจะเดนิเลน่ไปตามเขตเมอืงเกา่ทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนโดยยเูนสโกทีซ่ ึง่เป็นถนนแคบ ๆ ออกจากเสน้ทางของ

คณุ ดงึดดูใหค้ณุส ารวจรา้นคา้และรา้นกาแฟทีต่อ้งเขา้แถวและขา้มสะพานเพือ่ชมมหาวหิารในศตวรรษที ่17 อัน

ยิง่ใหญ ่ทา่นสามารถเลอืกทัวร ์ทัวรเ์ต็มวันเทีย่วชมเมอืงซารซ์บรูก์ หรอื เดนิชมเมอืงลนิซเ์ยีย่มชมฟารม์น ้าผลไม ้

และการท าทารต์ทีเ่กา่แกข่องออสเตรยี 

 

 
 

 

 
 

 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
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วันที ่7           ปัสเซา, เยอรมัน 
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้  

เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอื เมอืงปัสเซา (Passau) ประเทศเยอรมัน พาท่านเดนิทางท่องเทีย่วไปกับทัวรบ์นฝ่ังที่
ท่านสามารถเลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานที่นัดพบบนเรอือกีครัง้ โดยท่านสามารถดูไดจ้าก

เอกสารบนเรอืทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของทา่น  
 

ปัสเซา เป็นเมอืงชายแดนตดิกับออสเตรยี และเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่ีจุ่ดตัดของแมน่ ้าสามสาย ทีม่าบรรจบกันพอด ี

ไดแ้ก ่ ดานูป, Inn และ Ilz เลยเรยีกเมอืงนี้วา่ City of three river เมอืงแหง่แมน่ ้าสาม 
 

Passau กอ่ตัง้ขึน้มาตัง้แต่ชาวเคลต ์(Celts) ทีม่าจากทางตอนเหนือของบาวาเรยี แลว้เขา้ยดึพืน้ทีแ่ถวนี้ไดส้ าเร็จ 
ก่อนสมัย Roman ต่อมายุค Roman จึงมาตัง้ป้อมไวบ้นเนินเขาที่ปัจจุบันเรียกว่า Veste Oberhaus ซึง่เป็นจุด

ยทุธศาสตรท์ีด่มีาก 

สิง่ทีท่ าเงนิมหาศาลใหเ้มือง Passau ก็คอื การคา้เกลอื มกีารท าการคา้ขายกับชาวโบฮเีมยี หรอืในสมัยนี้ก็คือสา
ธารณเชค โดยแหล่งเกลอืก็คอื Salzburg ท่านสามารถเลอืกทัวร์ ปั่นจกัรยานเลยีบแมน่ า้อนิน ์หรอื ปีนหนา้ผา

ชมววิแมน่ า้อลิซ ์

 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

 

วันที ่8           ปัสเซา, เยอรมัน วันสดุทา้ยของการลอ่งเรอื 
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืท่าเรอืเมอืงปสัเซา(Passau) ประเทศเยอรมัน หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผ่าน  

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นล่าง 
แนะน าเวลาเทีย่วบนิขากลบั ระหวา่งเวลา 06.00น.- 16.00น. 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 

 
  

 
อัตราคา่บรกิาร (กรณุาสอบถามราคาอกีครัง้กอ่นท าการจอง)   

   
วันเดนิทาง 

 
ประเภทหอ้งพัก (หอ้งละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพกับนเรอืเป็นแบบพักคูเ่ทา่นัน้** 
ราคาเริม่ตน้ 
ตอ่ทา่น 
(บาท) 

เมษายน-ตลุาคม 2566 

CS     CLASSIC (15 Sq.m.) 147,990.- 

FB     FRENCH BALCONY (18.2 Sq.m.) 147,990.- 

DB     DELUXE BALCONY (18.2 Sq.m.) 147,990.- 

SU     SUITE (27.3 SQ.M.) 147,990.- 

GS     GRAND SUITE (36.3 SQ.M.) 147,990.- 

ราคานีไ้ม่รวมภาษีท่าเรือ ท่านละ$210 ต่อท่าน  

 
 
 

You deserve the best 
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ประเภทหอ้งพัก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 
1. งวดที ่1 / ส ารองทีน่ั่ง (First Deposit) 200 USD / ตอ่ทา่น 1 วันหลังจากไดร้ับการยนืยันหอ้งพัก 
2. งวดที ่2 /ช าระสว่นทีเ่หลอื 130 วัน กอ่นการเดนิทาง 

**เงือ่นไขดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้กบัเงือ่นไขของทางเรอืเป็นผูก้ าหนด** 
 
การยกเลกิหลังจากช าระคา่มัดจ าแลว้ 
 
1. กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทางมากกวา่ 125 วัน หักคา่ด าเนนิการ(Administration Fee) 200 USD / 

ทา่น (อัตราแลกเปลีย่นขึน้อยูก่บั ณ วันด าเนนิการ) 
2. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 95-124 วัน หัก 20% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
3. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65-94 วัน หัก 35% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35-64 วัน หัก 50% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 34 วัน หักเต็ม 100% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
6. No Show หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

CLASSIC (CS) 
Luxurious riverview stateroom  
(15 SQ.M.) 

FRENCH BALCONY (FB) 
Luxurious riverview stateroom with a French 
balcony l (18.2 SQ.M.) 
 
 

DELUXE BALCONY (DB) 
Luxurious riverview stateroom with open-air 

balcony l (18.2 SQ.M.) 

SUITE (SU) 
Luxurious riverview stateroom with open-air 
balcony l (27.3 SQ.M.) 
 

GRAND SUITE (GS) 
Luxurious riverview grand suite with open-air 
balcony, and a spacious living room 

l (36.3 SQ.M.) 
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อัตราคา่บรกิารนี้รวม 
1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารทกุมือ้บนเรอืส าราญ (ทีร่วมในแพคเกจ) 
3. กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ ตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ WIFI(บนเรอื) ตลอดการเดนิทาง 
6. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) *บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย* 
7. คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว,คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิ-ทา่เรอื-สนามบนิ (ในวันเดยีวกนักบัทีข่ ึน้และลงเรอื) 
9. บัตเลอร(์Butler) บรกิารตลอดการเดนิทาง 
10. คา่ทปิพนักงานบนเรอื(Gratuity Fee) 

 
**อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม** 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

2. ภาษีทา่เรอื 

3. คา่วซีา่เชงเกน้ 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์

5. ประกนัการเดนิทาง (เน่ืองจากบนเรอืแมน่ ้าไมม่คีลนิคิและหมอประจ าบนเรอื กรณุาเตรยีมยาส าหรับ

ทา่นทีม่โีรคประจ าตัว 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

SHIP FACT 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

