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ประสบการณ์ใหมข่องการทอ่งเทีย่วยโุรปดว้ยเรอืลอ่งแมน่ า้แบบ Luxury   

พรอ้มบรกิารแบบ Exclusive บนแมน่ า้สายส าคญัทีจ่ะลอ่งผา่นใจกลางยโุรป 

แมน่ า้ไรน ์เนเธอรแ์ลนด-์เยอรมนั-ฝร ัง่เศส-สวติเซอรแ์ลนด ์  

เร ิม่เดนิทางต ัง้แต ่มนีาคม – พฤศจกิายน 2566 <ราคาเริม่ตน้ 119,990 บาท> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Most All-inclusive Amenities   

 

 

 

 

 

 

 

CASTLES ALONG THE RHINE 
NETHERLAND-GERMANY-FRANCE-SWITZERLAND 

S.S.ANTOINETTE CASTLE ALONG 
THE RHINE 

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 CASTLES ALONG THE RHINE  
Day PORT FEATURED EXCURSION MASTERPIECE 

COLLECTION 
ONBOARD 

1 Amsterdam Transfer from Amsterdam Schiphol Airport to the 
ship 

 Embark 

2 Cologne Cologne walking tour with Cologne Cathedral  Welcome Dinner 

3 Koblenz Choice of 
A:Koblenz walking tour[AM] 
B:Marksburg Castle  
“Let’s Go” biking the castles [PM] 

  

3 Boppard Boppard village stroll [PM]   

4 Boppard    

 Rüdesheim Choice of a: Castle Vollrads wine tasting [PM]  
b: “Let’s Go” hike from Rüdesheim to 
Assmanshausen [PM] 

  

5 Germersheim 
(Speyer) 

Choice of  
a: Speyer walking tour [AM] 
b: Private Doktorenhof vinegar estate visit and 
tasting [AM] 

Gourmet vinegar cooking 
class [AM]  
Romantic Heidelberg [PM] 

 

6 Kehl 
Strasbourg 

 
Choice of  
a: Strasbourg panoramic tour with cathedral and 
Old Town walk [AM]  
b: “Do as the Locals Do” Strasbourg walking tour 
[AM] 

 
Black Forest Natural beauty 
& living history [AM] 

 

7 Breisach Choice of 
a: Alsatian “Village Day” [AM] 
b: Colmar city tour [AM] 

  
Farewell Dinner 

8 Basel 
Return Home 

Transfer from the ship to EuroAirport Basel-
Mulhouse-Freiburg or extend your tour with  
an optional extension 

  
Disembark 

 

  

S.S.ANTOINETTE 
The luxurious décor of features fine Brazilian 
marble on the walls and floors, a 19th-century 
Venetian glass mirror, a stylish Bar du Leopard 
with full-service bar, and an onboard cinema. 
The two-story foyer boasts a 10-foot blue 
Strauss Baccarat chandelier with huge 
sapphires. 

Crew                          59  
Guests                           152 
Entry service               2011 
Passenger Decks              4        
Length                  135 M. 
Width                         11.4 M. 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที ่1           อัมสเตอรด์ัม, เนเธอรแ์ลนด ์
  ยนิดตีอ้นรับสูป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์

                       เดนิทางถงึสนาบนิ อัมสเตอรด์ัมสคปิโฮล ท่านจะไดร้ับการตอ้นรับจากเจา้หนา้ทีข่องเรอื Uniworld River Cruise 

                       อ านวยความสะดวกน าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืโดยรถบัส 
บา่ย              เช็ค-อนิ ที ่ทา่เรอือมัสเตอรด์มั(Amsterdam) ทอียู่ทา่เรอื Ruijterkade Oost IJRO 3 (B): De 

                       Ruijterkade 141, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands 
                       ** ในวันแรกทีข่ ึน้เรอืหอ้งนอนของคณุจะพรอ้มใหบรกิารหลังเวลา 15.00น. ผูท้ีม่าเช็คอนิลงเรอืกอ่นเวลา  

                      ดังกล่าวสามารถรอในพนืทสีว่นกลางบนเรอืได ้

อมัสเตอรด์มั เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอัมสเตล (Amstel) อัมสเตอรด์ัมเป็นเมอืง
ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป ตัวเมืองรายลอ้มไปดว้ยทัศนียภาพงดงามและ

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ เหมาะแก่การเดนิเล่นซมึซับบรรยากาศแสนโรแมนตกิ หรือจะขีจั่กรยานชมเมืองก็เป็นอีก
ทางเลอืกหนึง่ทีน่่าสนใจ เพราะอัมสเตอรด์ัมถือเป็น ‘เมอืงหลวงจักรยานโลก’ ทีผู่ม้าเยอืนจะพบจักรยานไดใ้นทุก

หนทกุแหง่ 
   

  

 
 

 
 

 

 
   

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พพิธิภณัฑไ์รค ์(Rijksmuseum) พพิธิภัณฑอั์นดับหนึ่งของประเทศ แหล่งรวม
ผลงานศลิปะเนเธอร์แลนด์ทุกแขนง หรือจะเป็นพพิธิภัณฑ์แวนโกะห์ (Van Gogh Museum) สถานที่ที่รวบรวม

ผลงานของจติรกรแนวอมิเพรสชั่นนิสมร์ะดับต านานอย่างแวนโกะหไ์วก้ว่า 700 ชิน้ ขีจ่ักรยานชมสวน , วอนเดล
ปาร์ค (Vondelpark) เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในอัมสเตอร์ดัม ชมิวาฟเฟิลสอดไสค้าราเมล , Stroopwafel 

เป็นขนมหวานประจ าชาตขิองเนเธอรแ์ลนดท์ี่ไดร้ับความนิยมอย่างมาก พพิธิภัณฑท์ีบ่อกเล่าประวัตขิองไฮเนเกน้ 

เทีย่วชมโรงงานเบยีรไ์ฮเนเกน้ , Stroopwafel 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ทีห่อ้งอาหาร Restaurant de Versailles 

     
     

   

 
 

 
 

 
            

  อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วันที ่2           โคโลญจ ์,เยอรมัน 
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดท้ีห่อ้งอาหารที ่Restaurant de Versailles 

เรอืถงึท่าเรอื เมอืงโคโลญจ ์(Cologne) ประเทศเยอรมนี เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมงเมอืงส าคัญ

รมิแม่น ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม 
ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ และยังเป็นเมอืงทีค่วามเกา่แกอ่ยา่งมากของเยอรมัน โดย

เมืองนี้ถูกสรา้งโดยชาวโรมันในสมัย ค.ศ.50 สถานที่ไม่ควรพลาด มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) 

ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แตแ่ลว้เสร็จในปี 1880 เนื่องจากมเีหตใุหต้อ้งหยุดกอ่สรา้ง จงึท าใหใ้ชเ้วลาในการ
สรา้งกว่า 600 ปี  สะพาน Hohenzollern Bridge เป็นสะพานเชือ่มสองฝ่ังแม่น ้าไรน์ ยาว 688 เมตร เคยถูก

ท าลายช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ค.ศ. 1945 และไดบู้รณะสรา้งขึน้มาใหม่ บรเิวณสะพานหนุ่มสาวคู่รักนิยมน า
กญุแจคูม่าล็อกตดิไวด้ว้ยกัน โดยเชือ่วา่จะชว่ยยดึความรักของทัง้คูไ่วอ้ยา่งยาวนาน 

ไกดจ์ะพาทา่นเดนิรอบเมอืงโคโลญจนพ์าชมสถาณทีส่ าคัญตา่งๆของยา่นเมอืงเกา่กับสถาปัตยกรรมยคุเรเนสซองส ์

ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  เรอืออกจากทา่เรอื เมอืงโคโลญจ ์

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้วันนี้มกีารจัดงาน Captain’s Welcom ส าหรับลกูคา้ทุกทา่น 
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วันที ่3          โคเบลนซ-์บอพพารด์ ,เยอรมัน 
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดห้อ้งอาหาร Restaurant de Versailles 

 เรือถงึท่าเรือ เมอืงโคเบลนซ(์Koblenz)เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง เป็นเมืองเก่าแก่โบราณถูก
สรา้ง 8 ปีกอ่นครสิตกาล อยู่ทางเหนือของแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เป็นบรเิวณทีแ่ม่น ้าไรน์มาบรรจบกับแม่น ้าโม

เซล (Mosel) และเมือ่ปี 1992 เมอืงโคเบลนซไ์ดฉ้ลองครบรอบอายุ 2000 ปีไปเป็นทีเ่รยีบรอ้ย เมอืงโคเบลนซยั์ง
เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาทีค่่อนขา้งโดดเด่น ภายในเมอืงนัน้รายลอ้มไปดว้ยป้อมปราการทีแ่ข็งแกร่ง 

และอาคารที่มีความเก่าแก่ น่ามาเยี่ยมชม สถานที่ไม่ควรพลาด ย่านโคเบลนซ-์เอยีเรยีนบรายทชไตน ์

(Koblenz-Ehrenbreitstein) ซึ่ง ตั ้งอยู่บนขวาดา้นขา้งของแม่น ้ าไรน์  ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ 
(Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลีย่มทีม่ผีนังหนากวา่ 20 ฟตุถกูสรา้งขึน้โดยปรัสเซยีในตน้

ศตวรรษที ่19 ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle)ปราสาทเกา่แกท่ีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 
สรา้งขึน้เพือ่ไวค้อยเก็บคา่สนิคา้ทีผ่่านทางแมน่ ้าไรน ์

เรือออกจากท่าเรือเดนิทางสู่ เมอืงบอพพารด์(Boppard) เป็นเมืองและเทศบาลใน Rhein-Hunsrück-Kreis ใน

ไรน์ประเทศเยอรมันซึง่ตัง้อยู่ใน Rhine Gorge ซึง่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก เมืองนี้เคยเป็นที่ตัง้ของ
ชุมชนเคลตคิยุคแรก ภายใตร้าชวงศ์เมอโรแว็งยอัิงมันกลายเป็นที่ประทับของราชวงศ์ ในช่วงยุคกลางมันเป็น

ศูนย์กลางของการคา้และการขนส่งปัจจุบัน เมืองนี้ยังเป็นรีสอร์ทท่องเที่ยวแสนโรแมนติก มีบา้นเรือนที่เป็น

เอกลักษณ์  สวยงามเหมาะแกก่ารถา่ยรูปสวยๆ มรีา้นคา้ทอ้งถิน่ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึประจ าเมอืง และ
รา้นอาหาร รา้นขนม ทอ้งถิน่ทีท่า่นสามารถเลอืกทานไดอ้ยา่งอสิระ 

ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 
**หรอืเลอืกทัวรเ์สรมิป่ันจักรยานจาก โคเบน ไป บอบพารท์ ทางเรอืจะเตรยีมจักรยานใหท้่านไดป่ั้นเรยีบแมน่ ้าไรน์ 

ทีม่ทีวิทัศทีส่วยงามดังภาพวาด ระยะทางประมาณ 25 กโิล ผ ้า่นปราสาท Marksburg ทีไ่ดร้ับการขนึทะเบยีนโดย 

UNESCO ซึง่เป็นปราสาทบนยอดเขาเพยีงแห่งเดยีวที่ไม่เคยถูกท าลายลงเลยหรือท่านสามารถเลอืกทัวร์เดนิชม
เมอืงโคเบลนซห์รอืชมปราสาท Marksburg 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
  เรอืจอดคา้งคนืที ่เมอืงบอพพารด์ 
 

วันที ่4           รเูดสโฮม,์เยอรมัน 
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้ังนี้  

เรอืออกจาก เมอืงบอพพารด์ เดนิทางสู ่เมอืงรเูดสโฮม(์Rudesheim)     

เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอืเมอืงฮูเดสโฮม ์ประเทศเยอรมันพาท่านเดนิทางท่องเทีย่วไปกับทัวรบ์นฝ่ังทีท่่านสามารถ
เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยท่านสามารถดูไดจ้ากเอกสารบนเรอื

ทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของท่าน   
น าท่านเดนิทางสู่หนึ่งในโรงผลติไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ท่านจะไดเ้ที่ยวชมและสัมผัสรสชาติอันพเิศษของ 

Riealings เป็นพันธอ์งุ่นที่มีกลิน่หอมเหมือนดอกไมท้ี่ปลูกในไร่องุ่นที ่Castle Vollrads เป็นปราสาทที่มีประวัตอัิน
ยาวนานในภูมภิาคไวน์ Rheingau ทีป่ลูกในประเทศเยอรมันซึง่ผลติไวน์มานานกว่า 800 ปี ท่านสามารถเลอืกซือ้

ไวนห์ลากหลายชนดิเป็นของฝากทีร่ะลกึได ้  

ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 
   

 
  
 

 
 

 

 
 

  เรอืออกจากทา่เรอื เมอืงรเูดสโฮม(์Rudesheim)     
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
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วันที ่     5      สเปเยอร ์มานนไ์ฮม,์เยอรมัน  
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรอื มานนไ์ฮม ์ประเทศเยอรมนี พาท่านเดนิทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์บนฝ่ังที่ท่านสามารถ
เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยท่านสามารถดูไดจ้ากเอกสารบนเรอื

ที่พนักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของท่าน เมอืงมานนไ์ฮมห์รอืชไปเออร ์(Speyer) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในรัฐไรน์
ลันท-์ฟัลทซข์องประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมรมิฝ่ังแม่น ้าไรน์ตอนบน และ

เป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเยอรมนี ทีม่ปีระชากรทัง้สิน้ประมาณ 50,000 คน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น ้าไรน์ประมาณ 

25 กโิลเมตรจากลูทวชิสฮ์าเฟินและมันไฮม ์ใจกลางของตัวเมอืงมอีาสนวหิารชไปเออรท์ีตั่ง้เดน่อยู่กลางเมอืง และ
วัดอื่น ๆ และประตูเมืองเก่า (Altpörtel) มหาวิหารเป็นที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เยอรมันและพระ

จักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิแ์ปดพระองค ์เมอืงชไปเออร ์เป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในฐานะทีเ่ป็นโบสถท์ีม่คีวามงดงาม 
และตัง้แตปี่ ค.ศ. 1981 ก็ไดเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโก พาทา่นเดนิชมรอบตัวเมอืง สเปเยอร ์มรีา้นอาหาร รา้นขนม 

รา้นขายของทีร่ะลกึ ทีท่า่นสามารถใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่ง อสิระ ถา้ทา่นคดิถงึอาหารไทยในเมอืงมรีา้นอาหารไทย

เปิดอยูด่ว้ย ทา่นยังสามารมเทยีวชมไร่องุ่นแหง่มันไฮมแ์ละชมิไวนร์สเลศิไดอ้กีดว้ย 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

 

วันที ่6          สตราสบรูก์,ฝรั่งเศส 
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื เมอืงคลี  ประเทศเยอรมนี พาทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วไปกับทัวรบ์นฝ่ังทีท่า่นสามารถ

เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยทา่นสามารถดไูดจ้ากเอกสารบนเรอื
ทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งนอนของท่าน   

พาท่านเดนิทางดว้ยรถทัวรเ์ดนิทางสู ่สตราสบูรก์(Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส พาท่านชมทวิทัศน์ของเมือง

สตราสบูรก์พรอ้มชมมหาวหิารโดยไกดผ์ูเ้ชีย่วชาญทอ้งถิน่ อาสนวหิารสทราซบูร ์หรอื อาสนวหิารแม่พระแห่งสท
ราซบูร์ ซึง่เป็นวหิารที่มคีวามเหมือนกับ วหิารนอเตรอดามในกรุงปารสีเป็นอย่างมากเป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิทีม่ี

ฐานะเป็นอาสนวหิาร ตัง้อยูท่ีเ่มอืงสทราซบรู ์แควน้กร็องแต็สต ์ประเทศฝรั่งเศส อันเป็นทีต่ัง้ของอัครมุขมณฑลสท
ราซบูร ์สว่นหลักของสถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์แต่ยังมสีว่นประกอบทีส่ าคัญของสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ

ตอนปลายทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนี่ง โดยมแีอรว์นี ฟ็อน ชไตน์บัค สถาปนกิชาวเยอรมัน เป็นผูดู้แลการออกแบบและ

กอ่สรา้งในชว่งปี ค.ศ. 1277 จนถงึ ค.ศ. 1318 อาสนวหิารสทราซบูรเ์คยไดร้ับการบันทกึเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ีความ
สงูทีส่ดุในโลก ในชว่งปี ค.ศ. 1647 จนถงึปี ค.ศ. 1874 ดว้ยความสงูถงึ 142 เมตร ซึง่ในปัจจุบัน ถอืเป็นวหิารทีส่งู

ทีส่ดุอันดับทีห่กของโลก และสงูทีส่ดุเป็นอันดับสองรองจากอาสนวหิารรูอ็อง และยังถอืเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุทีส่รา้ง
ในยคุกลาง ทีย่ังคงสภาพอยูใ่นปัจจุบัน อาสนวหิารไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ร่วมกับกร็องดลี 

อันเป็นเกาะที่ตัง้ของอาสนวหิาร ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเขา้เยีย่มชมปีละประมาณ 4 ลา้นคน โดยถือเป็นอาสน
วหิารทีม่นัีกท่องเที่ยวต่อปีมากที่สุดรองจากอาสนวหิารแม่พระแห่งปารีส นอกจากนัน้เมืองนี้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมของยโุรปเป็นจ านวนมากไม่วา่จะเป็น Louise Vuitton ,Longchamp ตา่งๆ ก็มใีหท้า่นไดซ้ือ้หากัน

ทีเ่มอืงนี้ 
   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
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วันที ่7           ไฟรบวรก์ ไบรซาค,  
เชา้/กลางวัน  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไว ้

เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอื เมอืงไบรซาค(Breisach) ประเทศเยอรมนี พาทา่นเดนิทางท่องเทีย่วไปกับทัวร์บนฝ่ัง
ทีท่า่นสามารถเลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยทา่นสามารถดูไดจ้าก

เอกสารบนเรอืที่พนักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของท่าน เชา้นี้คุณจะเพลดิเพลนิกับการล่องเรอืไปตามแม่น ้าไรน์อัน
งดงามสู่เมืองไบรซาค  ตัง้อยู่ท่ามกลางไร่องุ่นที่อยู่ระหว่างแม่น ้าไรน์และป่าด า(Black forest) พาท่านเดนิทางสู่

ฝรั่งเศสเยี่ยมชมหมู่บา้น Kaysersberg และ Riquewihr ซึง่เป็นหมู่บา้นที่งดงามมาก หรือทัวร์ชมเมืองใหญ่ของ

กอลมารซ์ึง่เป็นเมอืงหลวงของไวนอั์ลเซเชีย่นหรอืทัวรเ์มอืงกอลมาร ์ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
 

วันที ่8           บาเซล,สวติเซอรแ์ลนด ์
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืท่าเรอืเมอืงบาเซลิ(Basel) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 
หากแพ็คเกจของท่านมกีารจองแบบรวมคา่เดนิทางไปสนามบนิ หรอื 

ทา่นมกีารจองรถสว่นตัวเพือ่ไปสนามบนิ ก็จะมรีถมารอรับทีท่า่เรอื หรอืทา่นจะไปทอ่งเทีย่วใน 

เมอืงบาเซลิตอ่ก็ได ้
 

 
  
 

 

อัตราคา่บรกิาร (กรณุาสอบถามราคาอกีครัง้กอ่นท าการจอง)     
วันเดนิทาง 

 
ประเภทหอ้งพัก (หอ้งละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพกับนเรอืเป็นแบบพักคูเ่ทา่นัน้** 
ราคาเริม่ตน้ตอ่ทา่น

(บาท) 
มนีาคม – พฤศจกิายน 

2566 

 
 

 

CS     CLASSIC (15 Sq.m.) $2,999 

FB     FRENCH BALCONY (18.2 Sq.m.) $4,099 

DB     DELUXE BALCONY (18.2 Sq.m.) $4,499 

SU     SUITE (27.3 SQ.M.) $6,599 

GS     GRAND SUITE (36.3 SQ.M.) $9,099 

หมายเหต ุราคานีย้งัไมร่วมคา่ Port Charge ทา่นละ 210 USD 
**ราคาขึน้อยูก่บัจ านวนหอ้งพกัทีเ่หลอือยูแ่ละการขึน้ลงของคา่เงนิ USD กรณุาสอบถามราคาอกีคร ัง้กอ่นท าการจอง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You deserve the best 
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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 30 วัน หักเต็ม 100% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
6. No Show หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 
 

 

GRAND SUITE (GS) 
Luxurious riverview grand suite with open-air 
balcony, and a spacious living room 
l (36.3 SQ.M.) 

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.) 
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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 กรงุเทพ – อัมสเตอรด์ัม , บาเซลิ – กรงุเทพ 

2. ภาษีทา่เรอื 

3. คา่วซีา่เชงเกน้ 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

5. ประกนัการเดนิทาง (เน่ืองจากบนเรอืแมน่ ้าไมม่คีลนิคิและหมอประจ าบนเรอื กรณุาเตรยีมยาส าหรับ

ทา่นทีม่โีรคประจ าตัว 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

SHIP FACT S.S.ANTOINETTE 
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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

