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ประสบการณ์ใหมข่องการทอ่งเทีย่วยโุรปดว้ยเรอืลอ่งแมน่ า้แบบ Luxury   

พรอ้มบรกิารแบบ Exclusive บนแมน่ า้สายส าคญัทีจ่ะลอ่งผา่นใจกลางยโุรป 

แมน่ า้ไรน ์เนเธอรแ์ลนด-์เยอรมนั-ฝร ัง่เศส-สวติเซอรแ์ลนด ์  

เร ิม่เดนิทางต ัง้แต ่22-29 มนีาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CASTLES ALONG THE RHINE 
NETHERLAND-GERMANY-FRANCE-SWITZERLAND 

(Cruise Only) 

S.S.ANTOINETTE CASTLE ALONG 
THE RHINE 
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The Most All-inclusive Amenities   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 
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. 

   

บรกิาร Wifi ตลอด 24 ชัว่โมง(บนเรอื) โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 

ทวัรเ์สรมิชายฝ่ังใหเ้ลอืกทอ่งเทีย่ว พรอ้มดว้ยไกดพ์ดูภาษาองักฤษ 
โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (ยกเวน้บางโปรแกรม) 
 

หอ้งพกับนเรอืพรอ้มดว้ยบตัเลอรพ์ดูภาษาองักฤษ(รวมคา่ทปิ

แลว้) และบรกิาร Room Service ตลอด 24 ชัว่โมง 

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

 

แพคเกจเครือ่งดืม่แบบไมจ่ ากดั(Unlimited Package) ทีม่ใีหบ้รกิาร
ตัง้แตน่ ้าดืม่ น ้าอดัลม แชมเปญ ไปจนถงึไวนร์ะดบัเลศิ  
 

เสรฟิอาหารทีป่รงุมาอยา่งด ีพรอ้มใหท้า่นไดล้ิม่รส 

กจิกรรมความบนัเทงิตา่งๆ บนเรอื คลาสฝึกโยคะ และฟิตเนส 

บรกิารหอ้งซกัลา้งดว้ยตนเอง โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ทา่นใหท้า่น
ตอ้งกงัวลเรือ่งเสือ้ผา้ไมพ่อระหวา่งอยูบ่นเรอื 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1           อัมสเตอรด์ัม, เนเธอรแ์ลนด ์
  ยนิดตีอ้นรับสูป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์

12.00-18.00 น. เชค็-อนิ ที ่ทา่เรอือมัสเตอรด์มั(Amsterdam) (ทา่นสามารถเชค็-อนิไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 น.แตย่ังไม่สามารถ 
  เขา้หอ้งนอนได)้ 

***ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นเวลาเรอืออกประมาณ 3 ชัว่โมง*** 

อมัสเตอรด์มั เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอมัสเตล (Amstel) อมัสเตอรด์มัเป็นเมอืง
ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป ตัวเมืองรายลอ้มไปดว้ยทัศนียภาพงดงามและ

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ เหมาะแก่การเดนิเล่นซมึซับบรรยากาศแสนโรแมนตกิ หรือจะขีจั่กรยานชมเมอืงก็เป็นอกี

ทางเลอืกหนึง่ทีน่่าสนใจ เพราะอัมสเตอรด์ัมถอืเป็น ‘เมอืงหลวงจักรยานโลก’ ทีผู่ม้าเยอืนจะพบจักรยานไดใ้นทุก
หนทกุแหง่ 

 
 

 
 

   

  
 

 
 

 

 
 

   
สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ พพิธิภณัฑไ์รค ์(Rijksmuseum) พพิิธภัณฑอ์ันดับหนึ่งของประเทศ แหล่งรวม

ผลงานศลิปะเนเธอร์แลนดท์ุกแขนง หรือจะเป็นพิพิธภัณฑแ์วนโกะห์ (Van Gogh Museum) สถานทีท่ีร่วบรวม
ผลงานของจติรกรแนวอมิเพรสชั่นนิสมร์ะดับต านานอย่างแวนโกะหไ์วก้ว่า 700 ชิน้ ขีจ่ักรยานชมสวน , วอนเดล

ปาร์ค (Vondelpark) เป็นสวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอัมสเตอร์ดัม ชมิวาฟเฟิลสอดไสค้าราเมล , Stroopwafel 

เป็นขนมหวานประจ าชาตขิองเนเธอรแ์ลนดท์ีไ่ดรั้บความนยิมอย่างมาก พพิธิภัณฑท์ีบ่อกเลา่ประวัตขิองไฮเนเกน้ 
เทีย่วชมโรงงานเบยีรไ์ฮเนเกน้ , Stroopwafel 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ดงันี้ Restaurant de Versailles 
     

     

   
 

 
 

 

 
            

  อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัที ่2           โคโลญจ ์,เยอรมัน 
เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้งันี้  

เรือถงึท่าเรือ เมอืงโคโลญจ ์(Cologne) ประเทศเยอรมนี เมอืงส าคัญรมิแม่น ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 

ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 

4711 อันลอืชือ่ และยังเป็นเมอืงทีค่วามเก่าแก่อย่างมากของเยอรมัน โดยเมืองนี้ถูกสรา้งโดยชาวโรมันในสมัย 
ค.ศ.50 สถานทีไ่ม่ควรพลาด มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่

แลว้เสร็จในปี 1880 เนื่องจากมีเหตุใหต้อ้งหยุดก่อสรา้ง จึงท าใหใ้ชเ้วลาในการสรา้งกว่า 600 ปี  สะพาน 
Hohenzollern Bridge เป็นสะพานเชือ่มสองฝ่ังแม่น ้าไรน์ ยาว 688 เมตร เคยถูกท าลายชว่งสงครามโลกครัง้ที่

สอง ค.ศ. 1945 และไดบ้รูณะสรา้งขึน้มาใหม่ บรเิวณสะพานหนุ่มสาวคูรั่กนยิมน ากญุแจคูม่าล็อกตดิไวด้ว้ยกัน โดย

เชือ่วา่จะชว่ยยดึความรักของทัง้คูไ่วอ้ย่างยาวนาน 
ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 
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  เรอืออกจากทา่เรอื เมอืงโคโลญจ ์
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
 

วนัที ่3          โคเบลนซ-์บอพพารด์ ,เยอรมัน 
เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้งันี้  

 เรือถงึท่าเรือ เมอืงโคเบลนซ(์Koblenz) เป็นเมอืงเก่าแก่โบราณถูกสรา้ง 8 ปีกอ่นครสิตกาล อยู่ทางเหนือของ
แฟรงกเ์ฟิร์ต (Frankfurt) เป็นบริเวณทีแ่ม่น ้าไรน์มาบรรจบกับแม่น ้าโมเซล (Mosel) และเมื่อปี 1992 เมืองโค

เบลนซไ์ดฉ้ลองครบรอบอาย ุ2000 ปีไปเป็นทีเ่รยีบรอ้ย เมอืงโคเบลนซยั์งเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาที่

คอ่นขา้งโดดเดน่ ภายในเมอืงนัน้รายลอ้มไปดว้ยป้อมปราการทีแ่ข็งแกร่ง และอาคารทีม่คีวามเกา่แก ่น่ามาเยีย่มชม 
สถานทีไ่ม่ควรพลาด ยา่นโคเบลนซ-์เอยีเรยีนบรายทชไตน ์(Koblenz-Ehrenbreitstein) ซึง่ตัง้อยู่บนขวา

ดา้นขา้งของแม่น ้าไรน์ ป้อมเอยีเรยีนบรายทชไตน ์(Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลีย่ม
ที่มีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสรา้งขึ้นโดยปรัสเซียในตน้ศตวรรษที่ 19 ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels 

Castle) ปราสาทเกา่แกท่ีถ่กูสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 สรา้งขึน้เพือ่ไวค้อยเก็บคา่สนิคา้ทีผ่า่นทางแมน่ ้าไรน ์

เรือออกจากท่าเรือเดนิทางสู ่เมอืงบอพพารด์(Boppard) เป็นเมอืงและเทศบาลใน Rhein-Hunsrück-Kreis ใน

ไรน์ประเทศเยอรมันซึง่ตัง้อยู่ใน Rhine Gorge ซึง่เป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก เมืองนี้เคยเป็นทีต่ัง้ของ

ชมุชนเคลตคิยุคแรก ภายใตร้าชวงศเ์มอโรแว็งยอิังมันกลายเป็นทีป่ระทับของราชวงศ ์ในช่วงยุคกลางมันเป็น

ศูนย์กลางของการคา้และการขนส่งปัจจุบัน เมืองนี้ยังเป็นรีสอร์ทท่องเที่ยวแสนโรแมนตกิ มีบา้นเรือนที่เป็น
เอกลกัษณ์  สวยงามเหมาะแกก่ารถา่ยรูปสวยๆ มรีา้นคา้ทอ้งถิน่ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึประจ าเมอืง และ

รา้นอาหาร รา้นขนม ทอ้งถิน่ทีท่า่นสามารถเลอืกทานไดอ้ยา่งอสิระ 
ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 

**หรอืเลอืกทัวรเ์สรมิป่ันจักรยานจาก โคเบน ไป บอบพารท์ ทางเรอืจะเตรยีมจักรยานใหท้า่นไดป่ั้นเรยีบแมน่ ้าไรน์ 

ทีม่ทีวิทศัทีส่วยงามดงัภาพวาด ระยะทางประมาณ 20 กโิล 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

  เรอืจอดคา้งคนืที ่เมอืงบอพพารด์ 
 

วนัที ่4           รเูดสโฮม,์เยอรมัน 
เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้งันี้  

เรอืออกจาก เมอืงบอพพารด์ เดนิทางสู ่เมอืงฮูเดสโฮม(์Rudesheim)     

เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงฮเูดสโฮม์ ประเทศเยอรมันพาทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วไปกับทวัรบ์นฝ่ังทีท่า่นสามารถ
เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยทา่นสามารถดไูดจ้ากเอกสารบนเรอื

ทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของทา่น   

น าท่านเดนิทางสู่หนึ่งในโรงผลติไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ท่านจะไดเ้ที่ยวชมและสัมผัสรสชาตอิันพิเศษของ 
Riealings เป็นพันธอ์งุ่นทีม่กีลิน่หอมเหมอืนดอกไมท้ีป่ลูกในไร่องุ่นที ่Castle Vollrads เป็นปราสาททีม่ปีระวัตอิัน

ยาวนานในภูมภิาคไวน์ Rheingau ทีป่ลกูในประเทศเยอรมันซึง่ผลติไวน์มานานกว่า 800 ปี ทา่นสามารถเลอืกซือ้
ไวนห์ลากหลายชนดิเป็นของฝากทีร่ะลกึได ้  

ทา่นสามารถเลอืกทอ่งเทีย่วดว้ย Shore Excursion ไดก้บัทางเรอื**บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 

   

 
  

 
 

 
 

 

 
  เรอืออกจากทา่เรอื  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
 

วนัที ่  5         มานนไ์ฮม,์เยอรมัน  
เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

เรือจอดเทยีบท่าทีท่า่เรือ มานนไ์ฮม ์ประเทศเยอรมนี พาท่านเดนิทางทอ่งเทีย่วไปกับทัวรบ์นฝ่ังทีท่่านสามารถ

เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยทา่นสามารถดไูดจ้ากเอกสารบนเรอื
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ทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของท่าน เมอืงมานนไ์ฮมห์รอืชไปเออร ์(Speyer) เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ในรัฐไรน์

ลันท-์ฟัลทซข์องประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมรมิฝ่ังแม่น ้าไรน์ตอนบน และ
เป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเยอรมนี ทีม่ปีระชากรทัง้ส ิน้ประมาณ 50,000 คน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าไรน์ประมาณ 

25 กโิลเมตรจากลทูวชิสฮ์าเฟินและมันไฮม ์ใจกลางของตัวเมอืงมอีาสนวหิารชไปเออรท์ีต่ัง้เดน่อยู่กลางเมอืง และ
วัดอื่น ๆ และประตูเมืองเก่า (Altpörtel) มหาวหิารเป็นที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เยอรมันและพระ

จักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิแ์ปดพระองค ์เมอืงชไปเออร ์เป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในฐานะทีเ่ป็นโบสถท์ีม่คีวามงดงาม 

และตัง้แตปี่ ค.ศ. 1981 ก็ไดเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโก พาทา่นเดนิชมรอบตัวเมอืง สเปเยอร ์มรีา้นอาหาร รา้นขนม 
รา้นขายของทีร่ะลกึ ทีท่า่นสามารถใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่ง อสิระ ถา้ทา่นคดิถงึอาหารไทยในเมอืงมรีา้นอาหารไทย

เปิดอยูด่ว้ย 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
 

วนัที ่6          สตราสบรูก์,ฝร่ังเศส 
เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื เมอืงคลี  ประเทศเยอรมน ีพาทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วไปกบัทัวรบ์นฝ่ังทีท่า่นสามารถ

เลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยทา่นสามารถดไูดจ้ากเอกสารบนเรอื

ทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งนอนของทา่น   
พาท่านเดนิทางดว้ยรถทัวรเ์ดนิทางสู ่สตราสบูรก์(Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส พาท่านชมทวิทัศน์ของเมอืง

สตราสบรู์กพรอ้มชมมหาวหิารโดยไกดผ์ูเ้ชีย่วชาญทอ้งถิน่ อาสนวหิารสทราซบรู์ หรือ อาสนวหิารแม่พระแห่งสท
ราซบรู์ ซึง่เป็นวหิารทีม่คีวามเหมอืนกับ วหิารนอเตรอดามในกรุงปารีสเป็นอย่างมากเป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิทีม่ี

ฐานะเป็นอาสนวหิาร ตัง้อยู่ทีเ่มอืงสทราซบรู ์แควน้กร็องแต็สต ์ประเทศฝร่ังเศส อันเป็นทีต่ัง้ของอคัรมุขมณฑลสท
ราซบรู ์สว่นหลักของสถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์แตยั่งมสีว่นประกอบทีส่ าคัญของสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ

ตอนปลายทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนี่ง โดยมแีอรว์นี ฟ็อน ชไตน์บัค สถาปนกิชาวเยอรมัน เป็นผูด้แูลการออกแบบและ

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

ทีส่ดุอันดับทีห่กของโลก และสงูทีส่ดุเป็นอันดับสองรองจากอาสนวหิารรูอ็อง และยังถอืเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุทีส่รา้ง
ในยุคกลาง ทีย่ังคงสภาพอยู่ในปัจจบุัน อาสนวหิารไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ร่วมกบักร็องดลี 

อันเป็นเกาะทีต่ัง้ของอาสนวหิาร ในปัจจุบันมนัีกท่องเทีย่วเขา้เยีย่มชมปีละประมาณ 4 ลา้นคน โดยถอืเป็นอาสน

วหิารทีม่นัีกท่องเทีย่วต่อปีมากทีส่ดุรองจากอาสนวหิารแม่พระแห่งปารีส นอกจากนัน้เมอืงนี้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นมของยโุรปเป็นจ านวนมากไมว่า่จะเป็น Louise Vuitton ,Longchamp ตา่งๆ ก็มใีหท้า่นไดซ้ือ้หากัน

ทีเ่มอืงนี ้
   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
 

วนัที ่7           ไบรซาค,ฝร่ังเศส 
เชา้/กลางวนั  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้หด้งันี้  

เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื เมอืงไบรซาค(Breisach) ประเทศเยอรมนี พาทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วไปกับทัวรบ์นฝ่ัง
ทีท่า่นสามารถเลอืกเองได ้พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอือกีครัง้ โดยทา่นสามารถดไูดจ้าก

เอกสารบนเรอืทีพ่นักงานจะวางไวใ้นหอ้งพักของท่าน เชา้นี้คุณจะเพลดิเพลนิกับการลอ่งเรอืไปตามแม่น ้าไรน์อัน

งดงามสูเ่มอืงไบรซาค  ตัง้อยู่ทา่มกลางไร่องุ่นทีอ่ยู่ระหวา่งแม่น ้าไรน์และป่าด า(Black forest) พาท่านเดนิทางสู่

ฝร่ังเศสเยีย่มชมหมู่บา้น Kaysersberg และ Riquewihr ซึง่เป็นหมู่บา้นทีง่ดงามมาก หรือทัวร์ชมเมอืงใหญ่ของ

กอลมารซ์ึง่เป็นเมอืงหลวงของไวนอ์ัลเซเชีย่นหรอืทวัรเ์มอืงกอลมาร ์
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

 

วนัที ่8           บาเซล,สวติเซอรแ์ลนด ์
เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืทา่เรอืเมอืงบาเซลิ(Basel) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น  
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 

**กรุณาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 
***กอ่นทีท่า่นจะท าการ เชค็-เอา้ท ์ออกจากเรอืในเชา้วนัตอ่ไปทา่นตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นสามารถ

ช าระไดด้ว้ย บตัรเครดติหรอืเงนิสด สกลุเงนิบนเรอืเป็นเรท EURO(€) หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ*** 

 
  

อตัราคา่บรกิาร      
วนัเดนิทาง 

 
ประเภทหอ้งพัก (หอ้งละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพักบนเรอืเป็นแบบพักคูเ่ทา่นัน้** 
ราคาตอ่ทา่น(บาท) 

 
 

22-29 มนีาคม 2563 
5-12 เมษายน 2563 
19-26 เมษายน 2563 
3-10 พฤษภาคม 2563 
17-24 พฤษภาคม 

2563 
 

CS     CLASSIC (15 Sq.m.) 84,900 

FB     FRENCH BALCONY (18.2 Sq.m.) 104,900 

DB     DELUXE BALCONY (18.2 Sq.m.) 115,900 

SU     SUITE (27.3 SQ.M.) 167,900 

GS     GRAND SUITE (36.3 SQ.M.) 207,900 

**ราคาขึน้อยูก่บัจ านวนหอ้งพกัและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรุณาสอบถามราคาอกีคร ัง้กอ่นท าการจอง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You deserve the best 

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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เงือ่นไขการช าระเงนิ 
1. ช าระมัดจ า(First Deposit) 10% ของราคาคา่เรอืตอ่ทา่น 2 วนัหลังจากไดรั้บการยนืยันหอ้ง 
2. ช าระเต็มสว่นทีเ่หลอื 130 วนั กอ่นการเดนิทาง 

**เงือ่นไขดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้กับเงือ่นไขของทางเรอืเป็นผูก้ าหนด** 
 
 
การยกเลกิหลังจากช าระคา่มัดจ าแลว้ 
1. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางมากกวา่ 120 วนั หักคา่ด าเนนิการ(Administration Fee) 200 USD / 

ทา่น (อัตราแลกเปลีย่นขึน้อยูก่ับ ณ วนัด าเนนิการ) 
2. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 119-90 วนั หัก 20% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
3. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 89-60 วนั หัก 35% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 59-30 วนั หัก 50% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หักเต็ม 100% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 
อัตราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. คา่ภาษีทา่เรอื 
3. อาหารบนเรอืส าราญ (ทีร่วมในแพคเกจ) 
4. กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
5. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ  
6. คา่ WIFI(บนเรอื) ตลอดการเดนิทาง 
7. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) *บางโปรแกรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย* 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิ-ทา่เรอื-สนามบนิ (ในวนัเดยีวกันกับทีข่ ึน้และลงเรอื) 
9. บัตเลอร(์Butler) บรกิารตลอดการเดนิทาง 
10. คา่ทปิพนักงานบนเรอื(Gratuity Fee) 

 
**อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม** 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

2. คา่วซีา่เชงเกน้ 

3. คา่อาหารพเิศษทีส่ัง่เพิม่เตมิกับทางเรอื 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ 

5. ประกันการเดนิทาง (เนือ่งจากบนเรอืแมน่ ้าไมม่คีลนิคิและหมอประจ าบนเรอื กรณุาเตรยีมยาส าหรับ

ทา่นทีม่โีรคประจ าตัว 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

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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SHIP FACT 

              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


