
 

 

Burgundy & Provence 

8 วัน ล่องเรือส ำรำญ แม่น ำ้โซนและแม่น ำ้โคน 

BY S.S. CATHERINE 

รำคำเร่ิมต้น 92,900 บำท 

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมพำทัวร์, WIFI บนเรือ, อำหำร, เคร่ืองดื่ม, ทปิพนักงำน) 

อาวีญง-ตาราซซง(อาร์ลส์)-อาวีญง-วิวีเย–่ตค์ูนง-ลียง-มากง(โบน)–ลียง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 อำวีญง 

บ่ำย เดนิทางมาถึง สนามบนิ นานาชาต ิมาร์กเซย  

เมืองอำวีญง ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

ในแพ็คเกจลอ่งเรือ จะมีรวมคา่เดินทางไปทา่เรือโดยรถบสั 

คณุจะได้รับการต้อนรับจากตวัแทนของเรือ Uniworld และ

น าสง่ทา่นไปยงัเรือ  

วนัท่ี ก ำหนดกำรเดินทำง 
1 อำวีญง 
2 ตำรำซซง (อำรล์ส)์ 
3 อำวีญง 
4 วิวีเย ่
5 ตคูน์ง 
6 ลียง 
7 มำกง (โบน) 
8 ลียง 



 

 

ท่ีอยูท่่าเรือ Quai de l'Oulle, Allée de l'Oulle, 84 000 Avignon, France 

 หมายเหต*ุ ในวนัขึน้เรือวนัแรก ห้องนอนของคณุจะพร้อมให้บริการหลงัเวลา 15 :00 น. ผู้ เข้าพกัท่ี

ท าการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดงักลา่ว สามารถรอในพืน้ท่ีสว่นกลางบนเรือได้ 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

 

   
2 ตำรำซซง (อำร์ลส์) 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองตำรำซซง ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

ส ารวจเมืองโพรวองซ์ท่ีมีแสงแดดอบอ้าวในวนันีด้้วยเสน่ห์ทัง้หมดของเมือง อาร์ลส์ เป็นท่ีรู้จกั

จากซากปรักหกัพงัของโรมนัท่ีโดดเดน่ จงึเป็นแรงบนัดาลใจให้ แวนโก๊ะวาดภาพราว 200 ภาพ

ท่ีน่ี เมือง อาร์ลส์ มีมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์ศกัราช เม่ือชาวกรีกโบราณก่อตัง้และตัง้ช่ือ

มนัวา่ Theline ท่ีน่ีชาวโรมนัสร้างสะพานแรกข้ามแมน่ า้โคน ซึง่เป็นเส้นทางเดินบกท่ีส าคญั

ระหวา่งอิตาลีและสเปน 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ เดินทัวร์รอบเมืองอำร์ลส์ พาเดนิส ารวจยา่นนีร่้วมกบัไกด์ท้องถ่ิน ซึง่มี

บ้านในยคุกลางอยู่ทา่มกลางโครงสร้างโบราณและประตเูมืองท่ีสร้างขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี13 หยดุ

ชมศาลากลาง สร้างด้วยหินจากโรงละครโรมนั และโบสถ์โรมาเนสก์ St. Trophime ซึง่สร้างขึน้



 

 

ในศตวรรษท่ี 12 โบสถ์นีแ้ทนท่ีโบสถ์ท่ีเซนต์ออกสัตนิ และไปเย่ียมชมตลาดเกษตรกรท่ีอดุม

สมบรูณ์ของเมือง ซึง่จ าหนา่ยผกัและผลไม้ตามฤดกูาลและอาหารพิเศษอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ในชว่งเวลาวา่งหลงัทวัร์ คณุสามารถส ารวจร้านค้าในท้องถ่ิน ชิมมะกอก หรือด่ืมด ่ากบัคอลเล็ก

ชนัสมบตัทิางสถาปัตยกรรมอนันา่ทึง่ของเมืองอาร์ลส์ 

   

เยน็  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Welcome ส าหรับลกูค้าทกุท่าน 

  เรือลอ่งออกจากเมืองตาราซซง กลบัสูเ่มืองอาวีญง 

3 อำวีญง 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองอำวีญง ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

เมืองท่ีมีก าแพงล้อมรอบของ อาวีญง เป็นหนึง่ในเมืองท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสดุในภาคใต้ของ

ฝร่ังเศส มีเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์มากมายให้ส ารวจ รวมถึงท่ีพ านกัของปอ้มปราการของพระ

สนัตะปาปาผู้กบฏท่ีแตกแยกจากกรุงโรมและเคยอาศยัและปกครองท่ีน่ี คณุจะเห็นวงัของพระ

สนัตะปาปาและอีกมากมายในวนันี ้และยงัมีโอกาสพายเรือคายคัใต้สะพานสง่น า้โรมนัอาย ุ

2,000 ปีอีกด้วย 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ พำยเรือคำยัคลอยไปบนแม่น ำ้กำร์ดง  



 

 

  

หรือทา่นสามารถเลือกทวัร์ ทัวร์เดนิชมเมืองอำวีญงและชมวังของพระสันตะปำปำ หรือ 

เยี่ยมชมสะพำนส่งน ำ้โรมันปงดูกำค์ 

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

  เรือลอ่งออกจากเมืองอาวีญง  

4 วิวีเย่ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองวิวีเย่ ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

หมูบ้่านท่ีมีเสนห์่ซึง่เวลาดเูหมือนจะหยดุลงเม่ือหลายศตวรรษก่อน วิวีเย ่มีอดีตอนัยาวนานและ

มีเร่ืองราวย้อนหลงัไปมากกว่า 1,600 ปี และเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ียอดเย่ียมท่ีเข้ากนัได้ 

ครัง้หนึง่ วิวีเยถ่กูแบง่แยกตามสายศาสนา นกับวชอาศยัอยูใ่นสว่นบนของเมือง สว่นฆราวาสใน

สว่นลา่ง การเท่ียวชมเมืองวนันี ้ไกด์ท้องถ่ินจะน าพาทา่นเย่ียมชมทัง้สองสว่น 



 

 

  

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ ใกล้ชิดกับเมืองวิวีเย่ “วันเย่ียมชมหมู่บ้ำน” 

 
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

 เรือลอ่งออกจากเมืองวิวีเย ่

 

 

5 ตูค์นง (แตง แลค์มีตำช) 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองตูค์นง ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

ถ้าคณุรักไวน์ชัน้ดี คณุจะหลงรักหมูบ้่านแฝดของ ตค์ูนง และ แตง แลค์มีตาช ตค์ูนง อาจเป็น

เมืองเล็ก ๆ แตเ่กิดเหตกุารณ์ท่ีนา่ต่ืนเต้นขึน้ ปราสาทถกูสร้างขึน้บนยอดเขาในศตวรรษท่ี 10 

เพ่ือปกปอ้งทัง้ภมูิภาค คณุจะเห็นบ้านเรือนท่ีสวยงามท่ีสร้างโดยพ่อค้าผู้มัง่คัง่และเจ้าหน้าท่ีกอง



 

 

ทหารรักษาการณ์เม่ือคณุเดินผา่นพืน้ท่ี คเูดอด ูและคณุจะผา่นโบสถ์สมยัศตวรรษท่ี 14 และ

โรงเรียนมธัยมศกึษาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในฝร่ังเศส 

  

ทา่นสามารถเลือก เที่ยวชมเมืองแฝด ตูนงค์และแตง แลค์มีตำช ชมคอนเสิร์ตออแกน

และชิมไวน์ หรือ ปีนเขำชมไร่ไวน์และชิมไวน์ 

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

 เรือลอ่งออกจากเมืองตค์ูนง 

6 ลียง 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองลียง ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 



 

 

ในฐานะท่ีเป็นศนูย์กลางของการท าอาหารฝร่ังเศส ลียงจงึเป็นเมืองท่ีมีความแตกตา่งท่ีมีมนต์

เสนห์่ มีหลายสิ่งให้ส ารวจท่ีน่ี ตัง้แตผ่ลงานของนกัชิมในการท าอาหารไปจนถึงเส้นทางลบัของ

ชา่งทอไหม หลงัจากเลือกทริปทอ่งเท่ียวแล้ว ลองใช้วิธีการเดนิทางยอดนิยมของคนในท้องถ่ิน

ด้วยการข่ีจกัรยาน ซึง่เป็นวิธีท่ียอดเย่ียมในการชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

  

ทา่นสามารถเลือก ทัวร์ลียง เมืองหลวงแห่งศำสตร์กำรท ำอำหำร หรือ เดนิชมช่ำงทอผ้ำ

ไหม หรือ ทัวร์ป่ันจักรยำนเลียบคำบสมุทรลียง  

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

 เรือลอ่งออกจากเมืองลียง 

 

 

 

 



 

 

7 มำกง (โบน) 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองมำกง ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

จงัหวะของชีวิตจะผ่อนคลายมากขึน้ในเบอร์กนัดี ท่ีซึง่มีองุ่นมากมายนบัไมถ้่วนแขวนอยูบ่น

เถาวลัย์ เมืองหลวงของการค้าไวน์ในภมูิภาคนี ้เมืองโบนมีช่ือเสียงด้านประวตัศิาสตร์ ความงาม 

และไวน์ท่ีมีมลูคา่สงู รวมทัง้โรงพยาบาลในยคุกลางอย่าง Hospices de Beaune. 

  

ทา่นสามารถเลือก ชมทวิทัศน์ในเบอร์กันดี, เย่ียมชมศูนย์กำรแพทย์นักแสวงบุญ หรือ 

เดนิทัวร์ชมเมืองมำกง 

   

เยน็ มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Farewll ส าหรับลกูค้าทกุทา่น 

 เรือลอ่งออกจากเมืองมากง กลบัสูเ่มืองลียง 



 

 

 

8 ลียง 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Cèzanne Restaurant 

เดนิทางถึงเมืองลียง ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

เดนิทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลกูค้ามีการจองแบบรวมคา่เดนิทางไปสนามบนิ หรือ

ลกูค้ามีการจองรถสว่นตวัเพ่ือไปสนามบนิ ก็จะมีรถมารอรับท่ีทา่เรือ หรือท่านจะไปทอ่งเท่ียวใน

เมืองลียงตอ่ก็ได้ 

วันเดนิทำง ประเภทห้องพกั (ห้องละ 2 ท่ำน) 

**ห้องพกับนเรือเป็นแบบพกัคู่ เท่ำนัน้** 

รำคำต่อท่ำน (บำท) 

6 NOV 2022 CLASSIC (162 SQ.FT.) 92,900 

FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 117,900 

DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 127,900 

SUITES (305 SQ.FT.) 359,900 

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

หมำยเหตุ รำคำนีย้ังไม่รวมค่ำ Port Charge ท่ำนละ 7,600 บำท 

**รำคำโปรโมชั่นนี ้สำมำรถจองได้ถงึ 31 สิงหำคม 2565** 



 

 

   

     

    

 

โปรแกรมล่องเรือแม่น ำ้โซนและแม่น ำ้โคน (ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร) อตัรำนี้รวมถึง 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (หอ้งพกับนเรือส าราญ) 

 ค่าอาหารทุกม้ือบนเรือส าราญ 

 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

 ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวนัท่ีเรือออกเดินทาง) 

 กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

 ค่าแพค็เกจเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานบนเรือ 

 

 

Grand Suite 

Deluxe Balcony 

Suite 

French Balcony Classic Stateroom 



 

 

อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ – มาร์กเซย, ลียง – กรุงเทพฯ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

กำรช ำระเงิน  

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนัห้องพกั 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

กรณยีกเลกิ 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 20% 

* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 35% 

* ยกเลิก 30-39 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 50% 

* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 

* No show หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 


