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DANUBE HOLIDAY MARKETS 
เรอืลอ่งแมน่ ำ้ระดบั 6 ดำว 7 คนื  ตำมลำ่หำตลำดครสิตม์ำส:  

Premium - All inclusive : โดย เรอื S.S. Maria Theresa 
สำยกำรบนิ Turkish Airlines 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่15-24 ธนัวำคม 2565 (10 วนั 7 คนื) 
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ทริปจากบูดาเปสต์ ไป พสัเซา (BUDAPEST TO PASSAU) 

วันที่ 1 : (พฤหัส 15 ธ.ค.2565) : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - ต่อเครื่องบิน 

การเดินทาง ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาไป  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (ตุรกี) // อิสตันบูล (ตุรกี) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) 
TK 069   15DEC2022  BKK-IST   23:45 (เวลาประเทศไทย) – 06:25+1 (เวลาตุรกี)   
TK1035  16DEC2022  IST-BUD  08:30 (เวลาตุรกี) – 08.30 (เวลาบูดาเปส) 

วันที่ 2 : (ศุกร์ 16 ธ.ค.2565) : สนามบินบูดาเปสต์เฟเรนซ์ลิซต์ เมืองบูดาเปสต์ - เช็คอินขึ้นเรือ 

เมื่อทุกท่านถึง สนามบินบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี หลังท่าน
ตรวจเช็คสัมภาระทีส่นามบินและ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
แล้ว ให้ท่านไปจุดนัดหมาย จะมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับของทางบริษัท 
Uniworld รอรับท่าน น าท่านสู่ ท่าเรือ เข้าสู่จุดเช็คอินของ  
เรอืส ำรำญ S.S. Maria Theresa ที่ได้รับการขนานนามว่า
เป็น "เรือข้ามแม่น  าสายใหม่ที่ดีที่สุด" 
ขาเข้า : ในวันที่ลงเรือ ห้องพักของคุณจะพร้อมหลังจาก 15:00 น. ผู้เข้า
พักท่ีลงเรือก่อนเวลา 15:00 น. สามารถฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ของเรือ ท่านสามารถเดินเล่นและรอในพื นที่ส่วนกลางบน
เรือได้ ส าหรับก าหนดการเดินทางเริ่มต้นที่โรงแรม ห้องของคุณจะพร้อมหลังจากเวลาเช็คอินมาตรฐานของโรงแรม Uniworld 
ไม่สามารถขอเช็คอินก่อนเวลาได้ 
**แนะน า: บนเรือจะมีเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุก ส่งให้ที่ห้องของท่านทุกวัน แนะน าให้ท่านร่ววม
ทุกกิจกรรม เพ่ือการพักผ่อนที่ครบวงจรพร้อมความประทับใจ 

วันที่ 3 : (เสาร์ 17 ธ.ค.2565) บูดาเปสต์  (Budapest) 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์แบบโปรเกรสซีฟบนเรือ 
ล่องเรือตามล าแม่น  า ชมความสวยงานของ Buda และ Pest ตั งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น  าดานูบ แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์
และเสน่ห์เฉพาะตัว คุณจะได้สัมผัสเมืองหลวงที่มีชีวิตชีวาแห่งนี ด้วยทัวร์ที่คุณเลือก และเยี่ยมชมตลาดคริสต์มาสที่โด่ง
ดังของบูดาเปสต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เทศกาลคริสต์มาสไดม้ีการเฉลิมฉลองในบูดาเปสต์มาเป็น
เวลานับพันปี นับตั งแต่สมัยของนักบุญสตีเฟน กษัตริย์ผู้ก่อตั งประเทศฮังการีและสนับสนุนการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไป
ทั่วอาณาจักร แต่เมืองนี เริ่มเป็นที่ตั งแคมป์ของโรมันเกือบพันปีก่อนหน้านั น . ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา สถานที่
แห่งนี ถูกควบคุมโดยชาวเยอรมัน ออสเตรีย ออตโตมัน และคอมมิวนิสต์ ซึ่งล้วนแต่ทิ งร่องรอยไว้ให้เราได้เห็น 
หลังจากกลับมาที่เรือ งานเลี ยงต้อนรับและอาหารค่ าสุดพิเศษของกัปตันจะเตรียมไว้ส าหรับคุณในเย็นนี  
ทัวร์ส าหรับวันนี้: ท่านสามารถเลือกทัวร์ได้ท้งหมด หรือเลือกเฉพาะที่ต้องการ 
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3.1 ทัวร์เมืองบูดาเปสต์ กับ ตลาดคริสต์มาส (BUDAPEST CITY TOUR WITH CHRISTMAS MARKET) 

    ทัวร์แบบพาโนรามาจะพาคุณไปจาก Heroes' Square ซึ่งสร้างขึ นในปี 1896 เพ่ือเป็นเกียรติแก่วันครบรอบหนึ่งพันปีของ
การก่อตั งฮังการีและบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของ
เมืองDohány Street Synagogue, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฮังการี, โรงอุปรากรแห่งรัฐ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน และอาคาร
รัฐสภาที่สวยงามอย่างแท้จริง ไปจนถึงคาสเซิลฮิลล์ เมือง Buda เริ่มต้นที่นี่ เมื่อกษัตริย์เบลาสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งในปี 
1243 เพ่ือป้องกันผู้รุกรานชาวมองโกล ปราสาทในปัจจุบันมีมาตั งแต่ศตวรรษท่ี 18 และเขตคาสเซิลฮิลล์ได้รับการก าหนดให้
เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก คุณจะได้เข้าไปในโบสถ์ Matthias ที่มีอายุ 700 ปี ซึ่งได้รับการตั งชื่อตามกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของฮังการี จากนั นเดินเท้าไปยัง Fisherman's Bastion อันงดงาม ซึ่งมีหอคอยเจ็ดแห่งที่เหมือนในเทพนิยายซึ่งเป็น
ตัวแทนของชนเผ่าทั งเจ็ดที่เคยตั งรกราก ภูมิภาค. ที่ Vörösmarty Square คุณจะพบกับตลาดคริสต์มาสที่โด่งดังที่สุดของ
บูดาเปสต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก กลิ่นหอมเย้ายวนของอบเชย การอบขนมปัง และเนื อย่างบนกอง
ไฟที่ลอยอยู่ท่ามกลางแผงลอยกว่า 100 แผงที่ตกแต่งอย่างร่าเริง เฉพาะช่างฝีมือชาวฮังการีที่เก่งที่สุดเท่านั นที่ได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมในตลาดนี  ดังนั นคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้พบกับของขวัญที่มีเอกลักษณ์และสวยงาม 
หมายเหตุ: การเข้าชมภายในโบสถ์ St. Matthias อาจไม่สามารถท าได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดคาทอลิกบางวัน 
3.2 ทัวร์เดินเที่ยวในบูดาเปสต์กับตลาดคริสต์มาส   
(“DO AS THE LOCALS DO” BUDAPEST WALKING TOUR WITH CHRISTMAS MARKET) 
      ไกด์ท้องถิ่นของคุณจะพาคุณเดินจากเรือไปยังตลาดกลางเพื่อซื อของในวันหยุด ผลิตผลสามชั นและอาหารฮังการีจาน
พิเศษ—มาลัยปาปริก้าและไส้กรอก ขวดน  าผึ งสีทอง ลูกอมฮังกาเรียนห่อฟอยล์สีทองแบบพิเศษแขวนบนต้นคริสต์มาส  
ตับปาเต—เติมแผงลอยและชั นวาง หากคุณต้องการเลือกซื ออาหารเป็นของที่ระลึก ให้มองหาป้าย Hungarikum ซึ่งต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดจึงจะได้รับฉลาก หลังจากที่คุณออกจากตลาด คุณจะมุ่งหน้าไปยังพระราชวัง Szamos 
Gourmet (การเดินทางไปที่นั่นจะต้องนั่งรถราง ซึ่งเป็นจุดส าคัญของระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยมของบูดาเปสต์) เพ่ือพัก
ดื่มกาแฟ 
      มาร์ซิปันเป็นขนมที่โปรดปรานในเมืองนี  และซามอสมีความเชี่ยวชาญในการท ามาซิปันตั งแตช่่วงทศวรรษที่ 1930 ดังนั น
คุณต้องลอง แต่การเลือกเห็ดทรัฟเฟิลของทางร้านก็แทบจะต้านทานไม่ได้เช่นกัน ใกล้ๆ กัน คุณจะเห็นตลาดคริสต์มาส 
Vörösmarty Square ที่มีชื่อเสียง ใช้เวลาสักครู่ในการสูดกลิ่นหอมของอาหาร และแผงขายของที่มีสีสันก่อนที่จะเดินเล่นไปยัง
สวน Karoly อันเงียบสงบพร้อมไกด์ของคุณเพ่ือพักผ่อนจากความพลุกพล่านในวันหยุด จากนั นเดินเตร็ดเตร่ไปตามถนน 
Karoly ซ่ึงตั งชือ่ตามนายกเทศมนตรีคนแรกของบูดาเปสต์ไปยัง Central Market Hall อันงดงาม ห้องโถงตลาดที่เก่าแก่ ใหญ่
ที่สุด และมีความหลากหลายมากที่สุดของบูดาเปสต์ Great Market Hall ควรค่าแก่การดูเพียงแค่หลังคากระเบื องที่สวยงาม 
อย่างไรก็ตามการตกแต่งภายในก็แพรวพราวพอ ๆ กัน ส ารวจด้วยตัวเอง กลับไปที่เรือพร้อมไกด์ของคุณ หรือกลับไปที่ตลาด
คริสต์มาส Vörösmarty Square หากคุณกลับไปที่ตลาดคริสต์มาส อย่าลืมแวะชมเครื่องประดับขนมปังขิงที่ประดับประดา
ด้วยลวดลายพื นบ้านของฮังการี ที่กลางจตุรัส คุณจะพบกับโรงละครที่เด็กๆ จะตกแต่งเครื่องประดับแสนอร่อยของตัวเองใน
เวิร์กช็อปในช่วงบ่าย (อย่าลังเลที่จะเข้าร่วมและลองท าเครื่องประดับขนมปังขิงในรูปแบบของคุณเอง) 
 

ค่ าคืนนี้กัปตันจะมีการจัดเตรยีมงานเลี้ยงต้อนรับและอาหารค่ าสุดพิเศษเพื่อต้อนรับคุณอย่างเป็นทางการ  
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วันที่ 4 : (อาทิตย์ 18 ธ.ค.2565)  ล่องเรือในแม่น้ าดานูบ บราติสลาวา - ทัวร์เดินชมเมืองบราติสลาวากับตลาดคริสต์มาส 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์แบบโปรเกรสซีฟบนเรือ 
ครั งหนึ่งเคยถูกซ่อนจากโลกหลัง "ม่านเหล็ก" สโลววัคยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งความลึกลับและน่าดึงดูดใจ และเมือง
หลวงเล็กๆ ของเมืองนี มีประวัติศาสตร์ที่มีสีสันอย่างคาดไม่ถึง คุณจะได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับอดีตของบราติสลาวา
จากผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น และชมตลาดคริสต์มาสในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีท่ีค่อนข้างใหม่ (และน่ายินดีอย่างยิ่ง) 
ส าหรับชาวสโลวาเกีย คุณพูดว่า "Merry Christmas" ในภาษาสโลวักได้อย่างไร? “เวเซเล่ วิอาโนเช่!” หัวใจและจิต
วิญญาณของสโลวาเกีย บราติสลาวาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ เมืองนี ตั งอยู่คร่อมแม่น  าดานูบอันยิ่งใหญ่ และมี
บทบาทส าคัญในการเมืองและวัฒนธรรมของภูมิภาคนี มาหลายศตวรรษ บราติสลาวาเพ่ิงจะก่อตั งตลาดวันหยุดแห่ง
แรกขึ นในปี 1993 ต่างจากเมืองที่มีตลาดคริสต์มาสที่น่านับถือ แต่ชาวสโลวาเกียได้น าประเพณีตามฤดูกาลของเพ่ือน
บ้านชาวออสเตรียน และ ฮังกาเรียน มาปรับใช้กับตนเองอย่างรวดเร็ว และคุณจะต้องยอมรับพวกเขาเช่นกัน 

ทัวร์ส าหรับวันนี้: ทัวร์เดินชมเมืองบราติสลาวากับตลาดคริสต์มาส 
ชมมหาวิหารเซนต์มาร์ตินช่วยให้คุณทราบถึงประวัติศาสตร์อันน่าประหลาดใจของเมืองที่น่าประหลาดใจแห่งนี   
โบสถ์สไตล์โกธิก สร้างขึ นในป้อมปราการของเมืองยุคกลาง และผู้ปกครองของฮับส์บูร์ก 19คน ได้รับการสวมมงกุฎ
ภายในโบสถ์ รวมถึงจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาด้วย ใกล้กับอาสนวิหาร คุณจะพบประตูเซนต์ไมเคิล ประตูแห่ง
สุดท้ายที่เหลืออยู่ในก าแพงยุคกลาง และเป็นทางเข้าของคุณสู่เมืองเก่าของบราติสลาวา ซึ่งผสมผสานโครงสร้าง
แบบโกธิก บาโรก และอาร์ตเดโคเข้ากับสิ่งเตือนใจที่ไม่ค่อยปราณีของยุคคอมมิวนิสต์  พระราชวัง Primatial สมัย
ศตวรรษที่ 18 อันโอ่อ่าในใจกลางเมืองเก่า เป็นสถานที่ลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ Pressburg ในปี 1805 วัง 
Grassalkovich อีกแห่งในสมัยศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการของสโลวาเกีย ทัวร์ของคุณ
สิ นสุดที่ใจกลางย่านเมืองเก่า ซึ่งตลาดคริสต์มาสเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  ตลาดที่มีเสน่ห์แห่งนี เชี่ยวชาญด้าน
งานหัตถกรรมชิ นเล็กๆ เช่นตุ๊กตาที่ท าจากเปลือกข้าวโพด ระฆัง ลูกไม้ เครื่องประดับลวดและเครื่องปั้นดินเผาจาก
ภูมิภาคเฉพาะของสโลวาเกีย ลองไวน์น  าผึ งสักแก้วซึ่งเสิร์ฟร้อน และฟังเด็กนักเรียนร้องเพลงคริสต์มาส 

วันที่ 5 : (จันทร์ 19 ธ.ค.2565)   เวียนนา (Vienna) 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์แบบโปรเกรสซีฟบนเรือ 
เวียนนามีชื่อเสียงด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม ดนตรีคลาสสิก ขนมอบและผู้อยู่คนที่อาศัยในอดีตท่ีมีชื่อเสียงมาอย่าง
ยาวนาน กรุงเวียนนาอันประณีตแห่งนี เป็นขุมสมบัติทางวัฒนธรรม สัมผัสเมืองด้วยตัวเลือกทัวร์ของคุณ รวมไปถึงสิ่ง
พิเศษพิเศษ—การเข้าถึงงานศิลปะแบบ VIP ระดับวีไอพี 
ทัวร์ส าหรับวันนี้: ท่านสามารถเลือกทัวร์ได้ท้งหมด หรือเลือกเฉพาะที่ต้องการ 

5.1 “Morning with the Masters” ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะเวียนนา  
(“Morning with the Masters” at the Vienna Art History Museum) 

  พิพิธภัณฑ์ศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะเวียนนา (พิพิธภัณฑ์ Kunsthistorisches) เป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติทางศิลปะอันน่าทึ่ง     
ประตูเปิดออกแต่เนิ่นๆ ส าหรับคุณโดยเฉพาะเมื่อคุณเข้าร่วมกับนักประวัติศาสตร์ศิลป์เพื่อเยี่ยมชมผลงานชิ นเอกท่ีรวบรวมไว้
ที่นี่: ดูกลุ่มผลงานที่มีเอกลักษณ์โดย Pieter Bruegel the Elder, ภาพเปรียบเทียบ ภาพวาดของ Vermeer , Raphael's 
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Madonna in the Meadow , และภาพเหมือนโดย Rembrandt, Velazquez, Rubens, Titian, Tintoretto และ Van 
Eyck และอ่ืน ๆ อีกมากมายใน Picture Gallery ก่อนย้ายไปที่แกลเลอรี่ Kunstkammer ซึ่งคุณสามารถเห็นห้องใต้ดินเกลือ
ในต านานของ Benvenuto Cellini (ประติมากรรมทองค าเพียงชิ นเดียวที่เขาสร้างขึ นที่รอดชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบัน วัน) และ
ได้ยินเรื่องราวที่น่าทึ่งของมัน 

5.2 ทัวร์เมืองเวียนนากับตลาดคริสต์มาส (Vienna city tour with Christmas market) 

  ทัวร์แบบพาโนรามาของวันนี รวมถึงการไปเยี่ยมชมถนนริงก์ ถนนรูปเกือกม้าขนาดใหญ่ที่เรียงรายไปด้วยสถานที่ส าคัญหลาย
แห่งของเมือง เช่น รัฐสภา ศาลากลาง โรงละครแห่งรัฐเวียนนา และพระราชวังและพิพิธภัณฑ์อันรุ่งโรจน์มากมาย ถนนวง
แหวน ( Ringstraße ) ซ่ึงมีอายุเพียง 150 ปี ซึ่งแทบจะเป็นทารกในเมืองเวียนนา มันเข้ามาแทนที่ก าแพงที่ปกป้องเมืองมานาน
หลายศตวรรษ จากนั น ไกด์พาเดินชมสถานที่ยอดนิยมอ่ืนๆ เช่น พระราชวังฮอฟเบิร์ก โรงเรียนสอนขี่ม้าสเปน และมหาวิหาร
เซนต์สตีเฟน คุณจะมีเวลาส ารวจสถานที่ต่างๆด้วยตัวเอง และเยี่ยมชมตลาดคริสต์มาสที่จัตุรัสเซนต์สตีเฟน  

5.3 "Taste of Christmas" ทัวร์เดินชมเวียนนา (“Taste of Christmas” Vienna walking tour) 

 การเที่ยวเวียนนาเป็นประสบการณ์ที่พิเศษส าหรับผู้มาเยือน (และส าหรับคนในท้องถิ่นด้วย) ในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี แต่จะน่า
หลงไหลเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดฤดูหนาว พบกับการเดินทางท่องเที่ยวสุดพิเศษที่ผสมผสานของอร่อยประจ าฤดูกาลเข้ากับไฮ
ไลท์บางส่วนใน Innere Stadt ซึ่งเป็นใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ ย่านนี มีอัญมณีล  าค่าของเวียนนามากมายภายในเวลาเพียง
ไม่ก่ีช่วงตึก 
  จากนั นแวะที่โบสถ์ Minorite Church สมัยศตวรรษที่ 14 เพ่ือชมฉากการประสูติของพระเยซู จากนั นเดินเล่นกับไกด์ท้องถิ่น
ของคุณไปตามถนนช้อปปิ้งอันหรูหรา รวมทั ง Graben และ Kohlmarkt (ห้ามพลาดการแสดงศิลปะลูกกวาดที่ตระการตาใน
หน้าต่างของ Café Demel ซึ่งครั งหนึ่งเคยส่งดอกไวโอเล็ตหวานๆ ให้กับจักรพรรดินีซิสซี) หลังจากนั นก้าวเข้าไปในบ้านในลาน
บ้านสมัยศตวรรษท่ี 15 ที่เพ่ิงปรับปรุงใหม่ ไปดูกันว่าโมสาร์ทเคยอาศัยอยู่ที่ไหน (แม้ว่าเขาจะย้ายบ่อยเมื่อการเงินของเขา
เปลี่ยนไป) แอบดูสนามหญ้าและโบสถ์บางแห่งของฮอฟบวร์ก  คุณจะได้ลิ มลองรสชาติหวานฉ่ าของขนมหวานและอาหารคาว
ยอดนิยมของเวียนนาในช่วงเทศกาล คุณจะได้ลิ มลองวานิลลาเสี ยวอันละเอียดอ่อน, ขนมอบผลไม้ที่เรียกว่าkletzenbrot , เคก้
เมล็ดป๊อปปี้, แอปเปิ้ลแคร ปเฟนเนื อนุ่ม(ชนิดของโดนัท) และแฮมและขนมปังข้าวไรย์ที่ตากแห้ง เวียนนายังยึดมั่นในประเพณีปี
ใหม่ ดังนั นเราจะพบแผงขายของในตลาดที่น าเสนอเครื่องรางน าโชคของชาวเวียนนาที่แลกเปลี่ยนกันในวันส่งท้ายปีเก่า เช่น 
หมูมาร์ซิปัน ช็อคโกแล็ตปล่องไฟ เห็ดตุ๊กตา เต่าทองตัวเล็กๆ หรือแม้แต่เพนนีน าโชค— ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของความ
เจริญรุ่งเรืองและโชคลาภในปีหน้า พร้อมแก้วไวน์ที่ปรุงแล้วและ เดินเตร่ด้วยตัวเองผ่านตลาดที่มีเฉพาะในช่วงเวลานี ก่อนจะ
กลับขึ นเรือ 

 เสริมพิเศษ: การมอบความหรูหราแบบรวมทุกอย่างให้กับลูกค้าของเราคือหัวใจและจิตวิญญาณของแบรนด์ของเรา และจะไม่
มีวันเปลี่ยนแปลง แต่บางครั งแขกของเราต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ "เหนือกว่า" ประสบการณ์ที่เราไดร้วมไว้ให้ ดังนั น เราจึง
เสนอทางเลือกการของทัวร์ที่คัดสรรมาอย่างดีแก่ลูกค้าของเรา โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถช าระบนเรือหรือจอง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางก็ได้ 
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คอนเสิร์ตโมสาร์ทและสเตราส์ แบบส่วนตัว (Private Mozart & Strauss Concert)  (ใช้เวลา3.5 ชั่วโมง)  
ราคา: ซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทาง = 117USD หรือ ช าระบนเรือ = 99EUR 
  เวียนนาเชื่อมโยงกับดนตรีอย่างแยกไม่ออก เนื่องจากนักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่มากมายอาศัยและท างานที่นี่: Beethoven, 
Mozart, Strauss, Schubert, Mahler, Brahms-รายการจะยาวนานตราบเท่าที่มันรุ่งโรจน์ เพลิดเพลินกับค่ าคืนของแชม
เบอร์มิวสิกที่แสดงโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของเวียนนา บางส่วนในสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่เก่าแก่และเป็นกันเอง 

 

ทัวร์พระราชวังเชินบรุนน์กับตลาดคริสต์มาส (Schönbrunn Palace with Christmas Market)  (ใช้เวลา3.5 ชั่วโมง)  
ราคา: ซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทาง = 70USD หรือ ช าระบนเรือ = 59EUR 
  บางทีอาจเป็นจุดสูงสุดของการออกแบบสไตล์บาโรกในเวียนนา เชินบรุนน์เป็นวังที่ชื่นชอบของจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา 
และเริ่มต้นในปี 1740 เธอท าให้มันเป็นศูนย์กลางทางสังคมและการเมืองของอาณาจักรของเธอ การเยี่ยมชมของคุณจะเน้นไป
ที่ห้องต่างๆ ที่จักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟ และจักรพรรดินีของเขา เอลิซาเบธ (หรือที่รู้จักในชื่อซิสซี) ครอบครอง ฟรานซ์ โจเซฟ
ได้ฟ้ืนฟูห้องของรัฐให้มีความสง่างามแบบโรโกโก แต่ห้องส่วนตัวของเขาสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่ค่อนข้างรุนแรงของเขา ท า
ให้เกิดความเปรียบต่างที่ส่องสว่าง นอกจากนี คุณยังจะได้มีเวลาส ารวจตลาดคริสต์มาสที่มีเสน่ห์ซึ่งตั งอยู่ด้านหน้า 
Schönbrunn ซึ่งประดับไฟอย่างสวยงามส าหรับฤดูกาล 

วันที่ 6 : (อังคาร 20 ธ.ค.2565) Krems, Melk 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์แบบโปรเกรสซีฟบนเรือ 
เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวที่น่ารื่นรมย์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับจิตวิญญาณแห่งวันหยุดในเมืองเก่าแก่อายุนับพัน
ปีที่สวยงามแห่งนี และหุบเขาโดยรอบ ซึ่งทั งสองแห่งนี ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 

ทัวร์ส าหรับวันนี้: ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะท่ีต้องการ คือ  
6.1 เดินเล่นในหมู่บ้าน Dürnstein พร้อมชิมไวน์และคอนเสิร์ตออร์แกนในอาราม 

  เมื่อพิจารณาถึงขนาดที่เล็ก หมู่บ้าน Dürnstein มีอะไรให้ส ารวจมากมาย หอคอยบาโรกสีน  าเงินอันเลื่องชื่อของโบสถ์แอบบีย์
เป็นแลนด์มาร์กที่โด่งดังที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ปราสาทที่พังทลายเหนือเมืองแห่งนี กลับเป็นเรื่องราวที่โรแมนติกท่ีสุด ที่นั่น 
Richard the Lionheart ถูกคุมขังจนกระทั่งเขาถูกพบโดยบลอนเดิลผู้ซื่อสัตย์ กวีผู้ซื่อสัตย์ของเขา และเรียกค่าไถ่ได้—หรือ
เพ่ือให้ต านานด าเนินไป เดินไปกับ Cruise Manager ผ่านประตูเครมเซอร์ซึ่งมีขึ นตั งแต่ศตวรรษท่ี 15 และบ้านหลังศตวรรษที่ 
16, 17 และ 18 ที่ผ่านมา เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีอายุมากกว่า 300 ปีอย่างใกล้ชิด ชาวเมืองในภูมิภาคนี ปลูก 
แอปริคอตและองุ่นมาหลายศตวรรษแล้ว และได้เปลี่ยนทั งคู่ให้กลายเป็นเครื่องดื่มรสเลิศอย่างมีความสุขตลอดหลายปีที่ผ่านมา 
ดูสิ่งที่พวกเขาท ากับไวน์ท้องถิ่นในฤดูหนาว ในขณะที่คุณอุ่นเครื่องด้วยการชิมไวน์ผสมหลังจากเดินของคุณ 
6.2 เยี่ยมชมเมือง Krems 

  เดินเล่นไปรอบๆ Krems ที่มีเสน่ห์ราวกับอยู่ในรูปแบบที่รื่นเริงที่สุด ไกดผ์ู้เชี่ยวชาญในพื นที่จะพาคุณไปเที่ยวชมเมือง รวมทั ง
เยี่ยมชมตลาด Christkindlmarkt ที่มีงานฝีมือท้องถิ่น บ้านสไตล์บาโรกและยุคกลางเป็นฉากหลังที่สวยงามส าหรับตรอกซอก
ซอยและถนนที่เรียงรายไปด้วยแผงขายของ ของตลาด และหน้าร้านที่ประดับประดาด้วยของตกแต่งในเทศกาลวันหยุด ใช้เวลา
ว่างในช่วงบ่ายนี เดินไปตามพิพิธภัณฑ์ Mile และคุณอาจแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น Gozzoburg 
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คฤหาสน์พ่อค้าสมัยศตวรรษท่ี 13 แห่งนี เป็นเครื่องยืนยันถึงเครมส์ในฐานะศูนย์กลางการค้าและมีภาพเขียนปูนเปียก (Fresco) 
ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงภาพปูนเปียกในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการอนุรักษ์และภาพเขียนกราฟฟิโตทาง
ตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ หรือเลือกรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มที่บาร์หรือคาเฟ่บรรยากาศสบายๆ ใน Krems 
Stein ซึ่งเป็นเมืองนักศึกษาที่มีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง จากนั น มาส ารวจร้านค้าในท้องถิ่นเพ่ือหาของที่ระลึกเพ่ือเกบ็ความทรงจ าอัน
ประทับใจถึงช่วงเวลาของคุณในเครมส์ก่อนที่เราจะมุ่งหน้ากลับไปท่ีเรือ 

วันที่ 7 : (พุธ 21 ธ.ค.2565)  ลินซ์ (ซาลซ์บูร์ก) (Linz (Salzburg)) 

เรือของคุณจอดเทียบท่าที่ Linz ซึ่งเป็นเมืองที่ทันสมัยแต่มีความเก่าแก่ท่ีทอดตัวข้ามผืนน  าที่ส่องแสงระยิบระยับของ
แม่น  าดานูบ จากที่นั่น คุณจะมุ่งหน้าไปยังบ้านเกิดของโมสาร์ทที่เมืองซาลซ์บูร์ก ซึ่งตั งอยู่ในเทือกเขาอัลไพน์อัน
รุ่งโรจน์ที่เปล่งประกายราวกับดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวในช่วงเวลานี ของปี แฟน ๆ ของ “The Sound of 
Music” อาจจ าสถานที่ต่างๆ จากภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ในย่านเมืองเก่าของเมือง ซึ่งเป็นที่ตั งของมหาวิหาร
ที่ยิ่งใหญ่ และตลาดคริสต์มาสที่มีเสน่ห์อย่างยิ่ง 

ทัวร์ส าหรับวันนี้: ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะท่ีต้องการ คือ  

7.1 ทัวร์เดินชมเมืองซาลซ์บูร์กเต็มวันกับตลาดคริสต์มาส  
(Full-day Salzburg walking tour with Christmas market) 

  มรดกทางดนตรีของซาลซ์บูร์กปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งในเมืองเก่าท่ียูเนสโกก าหนด บ้านเกิดของโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท 
เมืองซาลซ์บูร์กเป็นที่เลื่องลือในหลายรูปแบบ—ด้วยรูปปั้น ช็อคโกแลต และคอนเสิร์ต—แต่ยังมีสมาคมดนตรีอ่ืนๆ ให้ค้นพบด้วย 
เดินไปกับไกด์ของคุณผ่านสวนมิราเบลล์ สวนสวยทางการที่มาเรียร้องเพลง “โดเรมี” ด้วยวัยเยาว์ในภาพยนตร์เรื่อง The 
Sound of Music และผ่านใจกลางย่านเมืองเก่าซึ่งอยู่สองข้างทางของ แม่น  า. เนื่องจากซาลซ์บูร์กเป็นของอาร์คบิชอป มหา
วิหารที่สวยงามแห่งนี จึงเป็นศูนย์กลางของเมืองมาเกือบ 600 ปีแล้ว ที่พักอันงดงามของอาร์คบิชอปหันหน้าเข้าหาจัตุรัสซึ่ง
ปัจจุบันตั งชื่อตามโมสาร์ท และบ้านที่เกิดโมสาร์ทก็อยู่ใกล้ๆที่นั่น 
  หลังจากเดินเที่ยวแล้ว คุณจะมีเวลาว่างในการส ารวจตลาดคริสต์มาสที่มีเสน่ห์ซึ่งตั งอยู่ที่จัตุรัสด้านหน้ามหาวิหาร ที่นี่คุณจะพบ
ทุกอย่างตั งแต่ลูกไม้ออสเตรียไปจนถึงเค้กหินอ่อนอบเชย ชอปปิ้ง แทะ เรียกดู และร้องเพลงไปพร้อมกับเหล่านักร้องเพลง
ประกอบในขณะที่คุณเฉลิมฉลองวันหยุดในส่วนมหัศจรรย์ของโลกนี  ไกด์ของคุณสามารถแนะน าร้านอาหารดีๆ ในพื นที่ได้ :Café 
Tomaselli เป็นเจ้าภาพที่มีชื่อเสียงทางดนตรีตั งแต่ Mozart ถึง Max Reinhardt ตั งแต่ปี 1705 
หมายเหตุ: อาหารกลางวันวันนี้จะเป็นของคุณเอง 
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7.2 เมืองลินซ์และชนบท: เยี่ยมชมฟาร์มไซเดอร์และตลาดคริสต์มาส 
(Linz Town & Country: cider farm visit and Christmas markets) 

  เพลิดเพลินกับการเดินเล่นผ่านย่านเมืองเก่าและตื่นตาไปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั ง Old Market Square, Plague 
Column และ Landhaus อันเก่าแก่ ซึ่งเป็นอาคารราชการสไตล์เรอเนสซองส์สีอ่อน อารามเดิมถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่พบปะของ
นักการเมืองชาวออสเตรียน แต่ยังคงรักษารากเหง้าของศตวรรษที่ 16 ไว้ เริ่มต้นการเดินทางระยะสั น ๆ ไปยังชนบทของ
ออสเตรียไปยังฟาร์ม " Mostheuriger " แท้ ๆ ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของและด าเนินการ เมื่อมาถึงที่นี่ คุณจะได้รับการต้อนรับจาก
อย่างเป็นกันเองจากเจ้าของฟาร์มและสัตว์ต่างๆ มากมายในฟาร์ม พวกเขาจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว ฟาร์ม และ
ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา และคุณจะได้ดื่มด่ ากับการชิมเครื่องดื่มท้องถิ่นยอดนิยมของภูมิภาคนี  นั่นคือ ไซเดอร์ และ " Brettljause  
หลังจากนั น คุณจะได้เพลิดเพลินกับการนั่งรถชมวิวผ่านชนบทระหว่างทางกลับไปยังเรือ 

วันที่ 8 : (พฤหัส  22 ธ.ค.2565) พัสเซา (Passau) 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์แบบโปรเกรสซีฟบนเรือ 
พัสเซาเป็นทางแยกที่มีแม่น  าสามสายมาบรรจบกัน และอีกสามประเทศทีเ่กือบจะมาบรรจบกัน ท าให้เกิดภาพการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ท าความรู้จักกับเมืองด้วยการเดินเล่นพร้อมไกด์ จากนั นเยี่ยมชมตลาดคริสต์มาส
ในท้องถิ่นที่จัตุรัสหน้ามหาวิหาร คุณจะพบกับสิ่งต่างๆ มากมายที่นี่ ตั งแต่บ้านจิ๋วและเครื่องประดับที่ท าจากแก้วเป่า
ไปจนถึงลูกกวาดที่ท าจากน  าตาลในแผงขายของกว่า 70 ร้านค้า 
ทัวร์ส าหรับวันนี้:  เดินเที่ยวพัสเซากับตลาดคริสต์มาส 
ไกด์น าเที่ยวผู้เชี่ยวชาญของคุณจะพาคุณเดินผ่านตรอกท่ีงดงามในใจกลาง พัสเซา (Passau) แวะที่ศาลากลาง ชมห้อง
โถงใหญ่ซึ่งมีผลงานขนาดใหญ่หลายชิ นโดยจิตรกรชาวเยอรมันชื่อ Ferdinand Wagner หยุดพักกันชั่วคราวเพื่อชื่นชม
บันไดโรโกโก  (Rococo stairway) ที่สวยงามซึ่งอยู่ในสถานที่พ านักใหม่ของบิชอป หลังจากท่ีเมืองส่วนใหญ่ถูกเผา
ท าลายจนราบคาบในปี 1662 และอีกครั งในปี ค.ศ. 1680 การฟ้ืนฟูหลังจากนั น มีความเกี่ยวข้องกับศิลปินชาวอิตา
เลียนหลายคน ซึ่งนั่นท าให้ พัสเซา Passau ไดร้ับอิทธิพลแบบบาโรกและโรโกโกที่คุณจะสามารถเห็นได้ในทุกๆที่ คุณ
จะได้สัมผัสกับภาพตลาดคริสต์มาสพัสเซา ที่มมีหาวิหารเซนต์สเตฟานที่มีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ นในสไตล์บาโรกอัน
รุ่งโรจน์ เป็นฉากหลังอันงดงาม ที่นั่นคุณจะได้พบกับสิ่งต่างๆ ตั งแต่บ้านสไตล์บาวาเรียขนาดจิ๋วและเครื่องประดับที่ท า
จากแก้วเป่าจนถึงขนมผสมน  าตาลในแผงขายของกว่า 70 แห่ง บางครั งตลาดคริสต์มาสพัสเซายังมีการสาธิตการผลิต
งานฝีมือต่างๆโดยผู้คนท้องถิ่นที่เป็นมืออาชีพ และคุณยังสามารถซื อสินค้าเหล่านั นจากพวกเขาได้ด้วย 

เสริมพิเศษ: การมอบความหรูหราแบบรวมทุกอย่างให้กับลูกค้าของเราคือหัวใจและจิตวิญญาณของแบรนด์ของเรา และจะไม่
มีวันเปลี่ยนแปลง แต่บางครั งแขกของเราต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ "เหนือกว่า" ประสบการณ์ที่เราไดร้วมไว้ให้ ดังนั น เราจึง
เสนอทางเลือกการของทัวร์ที่คัดสรรมาอย่างดีแก่ลูกค้าของเรา โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถช าระบนเรือหรือจอง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางก็ได้ 
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บาวาเรียวินเทอร์วอล์ค (BAVARIAN WINTER WALK)  (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)  
ราคา: ซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทาง = 100USD หรือ ช าระบนเรือ = 85EUR 
คุณจะต้องเตรียมรองเท้าเดินป่าที่ทนทานส าหรับการท่องเที่ยวในวันหยุดที่น่าแปลกใจนี  และต้องแต่งตัวให้อบอุ่นด้วย แม้ว่าจะ
ไม่มีการรับประกันว่าหิมะจะตก แต่ก็จะหนาวเย็นตามฤดูกาลอย่างแน่นอน คบไฟที่ริบหรี่จะส่องเส้นทางของคุณไปตามริมฝั่ง
แม่น  า Ilz และในระยะไกล ท่ามกลางเสียงน  าที่ไหลเชี่ยว คุณจะได้ยินเสียงเพลงคริสต์มาสร้องเพลง นั่นเป็นเพียงกิจกรรมสนุก 
ๆ ตามฤดูกาลที่คุณจะพบระหว่างทาง: คุณยังจะได้อุ่นเครื่องด้วยไวน์ที่ปรุงแล้วในขณะที่คุณฟังนักร้อง ปิ้งย่างบนกองไฟ และ
ฟังมินิคอนเสิร์ตที่มีชีวิตชีวาของเพลงสไตล์บาวาเรีย 

 

**คืนนี้มีงานเลี้ยงอ าลาทีก่ัปตันเป็นเจ้าภาพ : อาหารค่ าม้ือพิเศษจะถูกจัดเตรียมไว้ส าหรับคุณในค่ าคืนนี ้

วันที่ 9 : (ศุกร์  23 ธ.ค.2565)  พัสเซา (ขึ้นฝั่ง) (Passau (Disembark)) – สนามบินมิวนิก - ขึ้นเครื่องกลับ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์แบบโปรเกรสซีฟบนเรือ 
ออกจากเรือที่พัสเซา เยอรมนี ทาง Uniworld จะจัดรถไปส่งท่านยังสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ส าหรับเที่ยวบิน
กลับบ้าน 

ขาออก : ในวันขึ นเครื่อง ทุกท่านควรออกจากห้องพักภายในเวลา 08.00 น. แต่ส าหรับผู้เข้าพักที่มีเที่ยวบินกลับที่ออกเดินทาง
ในช่วงบ่ายของวัน อาจรอขึ นเครื่องในพื นที่ส่วนกลางบนเรือได้จนถึงเวลา 13:00 น. หรือหลังจากนั น ทั งนี ขึ นอยู่กับตารางการ
เดินเรือ ส าหรับก าหนดการเดินทางที่สิ นสุดที่โรงแรม คุณต้องออกจากห้องตามเวลาเช็คเอาต์มาตรฐานของโรงแรม Uniworld 
ไม่สามารถขอเช็คเอาท์เลทได้ 

ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี เช็คอินขึ นเครื่องตามสายการบินที่ท่านจองกลับกรุงเทพฯ 
ขากลับ มิวนิก (เยอรมนี) – อิสตันบูล (ตุรก)ี // อิสตันบูล (ตุรก)ี - กรุงเทพฯ 
TK1636  23DEC2022 MUC-IST   18:25 (เวลาเยอรมนี) - 23:10 (เวลาตุรกี)   
TK 068  24DEC2022  IST-BKK    01:50 (เวลาตุรกี)  – 14:55 (เวลาประเทศไทย) 

วันที่ 10 : (เสาร์  24 ธ.ค.2565)  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

14.55 น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ: ก าหนดการเดินทางที่น าเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระดับน  า การปิดเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาง Uniworld จะพยายามทุกวิถีทางเพ่ือด าเนินการโปรแกรมตามที่วางแผนไว้ แต่การ
เปลี่ยนแปลงอาจยังคงมีความจ าเป็นตลอดการล่องเรือ ตารางประจ าวันนี อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตารางเวลาในแต่ละวัน
สุดท้าย ของคุณจะได้รับบนเรือในวันแรกของการล่องเรือของคุณ 
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DANUBE HOLIDAY MARKETS  Ship : S.S. Maria Theresa วนัที ่15-24 ธนัวำคม 2565 

ราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ จองและช าระมัดจ าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น 

Room Type 

ราคาโปร(บาท) 
ราคาต่อท่าน ส าหรับ

ห้องพัก 2 ท่าน 

ราคาเต็ม(บาท) 
ราคาต่อท่าน ส าหรับ

ห้องพัก 2 ท่าน 

พักเดี่ยว ช าระเพ่ิม 
(บาท) 

ประหยัด
(บาท) 

CLASSIC 
(คลาสสิค) 

172,900 179,436 89,760 6,536 

FRENCH BALCONY 
(ระเบียงฝรั่งเศส) 

199,800 210,036 114,240 10,236 

DELUXE BALCONY 
(ดีลักซ์ บัลโคนี) 

227,000 240,636 138,720 13,636 

SUITE 
(สวีท) 

282,500 298,436 231,166 15,936 

GRAND SUITE 
(แกรนด์ สวีท) 

355,800 373,236 305,966 17,436 
 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ,  
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ (หากมีเพิ่ม) 
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ประเภทหอ้งบน Ship : S.S. Maria Theresa 
GRAND SUITE (แกรนด ์สวที)      SUITE (สวที) 
(410 ตารางฟุต - 38 ตร.ม.)      (305 ตารางฟุต - 28.3 ตร.ม.)  
 

 
 
 
 
 
 
DELUXE BALCONY (ดลีกัซ ์บลัโคน)ี   FRENCH BALCONY (ระเบยีงฝร่ังเศส) 
 (194 ตารางฟุต - 18 ตร.ม.)      (194 ตารางฟุต - 18 ตร.ม.)  
 
 
 
 
 
 
CLASSIC  (คลาสสคิ) (162 ตารางฟุต - 15 ตร.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 

ความสะดวกภายในทุกห้องพัก 
• ล่องเรือ 7 คืนในห้องนอนพร้อมวิวแม่น  าบน เรือ S.S Maria Theresa . อันโอ่อ่า 
• ห้องพักและห้องสวีทพร้อมวิวแม่น  าท่ีตกแต่งอย่างหรูหรามีเตียง Savoir® ของอังกฤษ ผ้าปูที่นอนผ้าฝ้ายอียิปต์ 100% และ
ผ้านวมยุโรป และเมนูหมอนให้เลือก 
• อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ฟรี  
• ตู้เสื อผ้าบิวท์อิน เครื่องเป่าผม ตู้นิรภัย เทอร์โมสตัท ทีวีจอแบนพร้อมศูนย์สาระบันเทิงและดาวเทียม และน  าดื่มบรรจุขวด  
• ห้องน  าหินอ่อนพร้อมผลิตภัณฑ์อาบน  าและร่างกายของ Asprey ผ้าขนหนูเนื อนุ่ม ผ้าขนหนูอุ่น เสื อคลุมอาบน  าแสนสบาย
และรองเท้าแตะพร้อมให้บริการ 
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ภาพรวมของทริป : DANUBE HOLIDAY MARKET 

 

อาหาร 
 อาหารทุกมื อบนเรือ ปรุงด้วยวัตถุดิบที่ดีท่ีสุดและสดใหม่ที่สุด 
 อาหารเช้า 7 มื อ อาหารกลางวัน 6 มื อ อาหารเย็น 7 มื อ 
 งานเลี ยงดินเนอร์มื อพิเศษของกัปตันในการต้อนรับและอ าลา 
 เครื่องดื่มไม่จ ากัดบนเรือ รวมทั งไวน์ชั นดี เบียร์ สุรา กาแฟ

และชาสูตรพิเศษ น  าอัดลม และน  าแร่ 

 

ทัวร์ 
 ทัวร์ 6 วันรวมถึงตัวเลือก "ทางเลือกของคุณ" ทั งหมดถูกคัด

สรรอย่างดโีดยผู้เชี่ยวชาญ ในพื นที่ที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างดี 

 โปรแกรม “Taste of Christmas” แบบมีไกด์ 
 ระบบชุดหูฟังเสียงแบบพกพา Quietvox ที่ล  าสมัยในทุกการ

เดินทาง  
 สามารถยืมใช้ไม้เท้าแบบนอร์ดิก และจักรยาน 

 

ประสบการณ์ที่ท่านจะได้รับ 
 ล่องเรือ 4 ประเทศ: ออสเตรีย เยอรมนี ฮังการี สโลวัค 
 เที่ยวขม 4 แหล่งมรดกโลกของยูเนสโก 
 บริการของ Uniworld Cruise Manager ที่มีประสบการณ์ 
 บริการรับส่งจากสนามบินในวันเดินทางมาถึง และ วันเดินทาง

กลับ  
 พบกับความบันเทิงแบบท้องถิ่นบนเรือที่น่าหลงใหล 
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อัตราบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือล่องแม่น  า 7 คืน  
2. อาหารและเครื่องดื่มต่างๆบนเรือ 
3. ค่าภาษีเรือ (200USD/person) 
4. ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple  
5. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน  ามันต่างๆ 
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือล่องแม่น  า 
8. ค่าทัวร์บนฝั่งตามเมืองต่างๆ 
7. ค่าทิปเรือ 
8. ค่ารถรับส่งสนามบินที่ระบุ - ท่าเรือ ทั งไปและกลับโดยรถ VIP 
 

อัตราบริการนี้ไม่รวม 
1. ทัวร์พิเศษที่ซื อเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
2. อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. 
(ถ้าม ีตามที่รัฐก าหนด) 
6. ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว  
7. ค่าท า Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐก าหนด) 
8. ค่าท า Vaccine Passport 
9. ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจหาเชื อโควิด เมื่อกลับ
ถึงไทย (ถ้ามี ตามท่ีรัฐก าหนด) 
10. ค่าหนังสือเดินทาง 

_แพ็คเกจเดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะส าหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์อ านวยความ
สะดวก แต่มีเจ้าหน้าที่เรือดูแลตั้งแต่สนามบินปลายทาง  และตลอดทริป เปน็อย่างดีระดับในระดับ VIP_  

เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระมัดจ า 50% ทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 
2. ช าระอีก 50% ก่อนเดินทาง (ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2022)  
3. หากจองในช่วงเวลา ( หลังวันที่ 15 มิถุนายน2022)  กรุณาช าระมัดจ าค่าทัวร์ 60% 
4. หากจองในช่วงเวลา 150 วัน ก่อนเดินทาง  ( หลังวันที่ 15JUL2022 )  กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน  
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง ราคาตั๋วเครื่องบิน และจ านวนห้องว่าง

บนเรือ และการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาท 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
2. ส าหรับผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือทริปนี  
3. คุณจะต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั ง และต้องไม่หมดอายุภายใน 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
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6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั ง 
เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. แพ็คเกจนี  ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว แต่จะมีเจ้าหน้าที่
เรือคอยดูแลแบบ VIP ตั งแต่ที่สนามบินปลายทางก่อนขึ นเรือ และดูแลตลอดทริปเรือ จนส่งถึงสนามบินก่อนเดินทางกลับ  
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่าการจองเรือ
และตั๋วเครื่องบิน คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

การยกเลิก และคืนค่าทัวร์ 
1. ยกเลิก 120 วันท าการก่อนเดินทางหรือนานกว่านั้นหักค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 
2. ยกเลิก 119-90 วันท าการก่อนเดินทางหักค่าใช้จ่าย 20% ของราคาทัวร์ 
3. ยกเลิก 89-60 วันท าการก่อนเดินทางหักค่าใช้จ่าย 35% ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลิก 59-30 วันท าการก่อนเดินทางหักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
5. ยกเลิกเดินทางน้อยกว่า 30 วันท าการก่อนเดินทางหักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ที่ไม่สามารถ
รีฟันด์คืนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยตัวของท่านเอง ทางหวัหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั งสิ น 
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
หมายเหตุ  
- ส าหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะน าให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 30 วันท าการก่อนการเดินทางขึ นไป (เพ่ือเผื่อเวลายื่นเอกสาร
ขอวีซ่า โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานฑูต) 
- อัตรานี  เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียก
เก็บ เซอร์ชาร์จ เพ่ิมเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ฯลฯ ทั งนี เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั งหลังจากที่ได้รับการ
ยืนยันห้องพักว่างแล้ว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิ กโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ 
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
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- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียด
ของแพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือ
ล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง  3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั น จะถือว่าท่านยกเลิก
การจองและต้องท าการจองใหม่ 
 
เงื่อนไข และความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ รับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุด
งาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ การปรับมาตรการของสถานที่เที่ยวแต่ละแห่งที่อาจ
ปิด หรืองดเข้าชม ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือ
ออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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