
 

 

Castle along the Rhine 

8 วัน ล่องเรือส ำรำญ แม่น ำ้ไรน์ 

BY S.S. ANTOINETTE 

รำคำเร่ิมต้น 116,000 บำท (จ ำนวนจ ำกัด) 

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

อมัสเตอร์ดมั-โคโลญจน์– โคเบลนซ์– บอปพาร์ด– รูเดสไฮม์– สเปเยอร์– สตราสบร์ูก– ไฟรบวร์ก-บาเซิล 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

1 อัมสเตอร์ดัม 

บ่ำย เดนิทางมาถึง สนามบนิ อมัสเตอร์ดมัสคปิโฮล 

ในแพ็คเกจลอ่งเรือ จะมีรวมคา่เดินทางไปทา่เรือโดยรถบสั คณุจะได้รับการต้อนรับจากตวัแทน

ของเรือ Uniworld และน าสง่ทา่นไปยงัเรือ  

ท่ีอยูท่่าเรือ Ruijterkade Oost IJRO 3 (B): De 

Ruijterkade 141, 1011 AC Amsterdam, The 

Netherlands 

วนัท่ี ก ำหนดกำรเดินทำง 
1 อมัสเตอรด์มั 
2 โคโลญจน์ 

3 โคเบลนซ–์ บอปพำรด์ 
4 บอปพำรด์– รเูดสไฮม ์
5 สเปเยอร ์(มนัไฮม)์ 
6 สตรำสบูรก์ (เมืองคีล) 
7 ไฟรบวรก์ (ไบรแซค) 
8 บำเซิล 



 

 

 หมายเหต*ุ ในวนัขึน้เรือวนัแรก ห้องนอนของคณุจะพร้อมให้บริการหลงัเวลา 15 :00 น. ผู้ เข้าพกัท่ี

ท าการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดงักลา่ว สามารถรอในพืน้ท่ีสว่นกลางบนเรือได้ 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

 

 

 

2 โคโลญจน์ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถึงเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

โคโลญจน์เป็นเมืองท่ีผู้ ท่ีช่ืนชอบประวตัิศาสตร์จะเพลิดเพลินไปกบัทวัร์ท่ีมีผู้ เช่ียวชาญในยา่น

เมืองเก่าโคโลญจน์ ท่ีซึง่มีประตเูมืองยคุกลางยงัคงตัง้อยู่คูก่บัศาลากลางเก่าด้วยศลิปะยคุฟืน้ฟู

ศลิปวิทยา (Renaissance) เดินชมศนูย์กลางประวตัศิาสตร์ของเมือง และด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีมี

เสนห์่ตามตรอกซอกซอยแคบภายในเมือง ท่ีขนาบข้างด้วยบ้านเรือนเก่าแก่และโรงเบียร์

มากมาย 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ เดินทัวร์รอบเมืองโคโลญจน์ ไกด์พาชมสถานท่ียอดนิยมของเมือง

โคโลญจน์ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุบนแมน่ า้ไรน์ คณุจะเดินผา่นตลาดปลาเก่า ศาลากลางเก่าท่ีเป็น

สถาปัตยกรรมในยคุเรเนสซองส์ ลดัเลาะไปตามทางท่ีปดู้วยหินยา่นเมืองเก่า ซึง่เรียงรายไปด้วย

บ้านเรือนแบบดัง้เดมิหลากสี และไกด์จะพาคณุไปยงัจตรัุสซึง่คณุจะได้พบกบัมหาวิหาร

โคโลญจน์ คณุสามารถเข้าไปภายในอาคารแหง่นีเ้พ่ือช่ืนชมความงามภายในได้ 



 

 

   

เยน็  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Welcome ส าหรับลกูค้าทกุทา่น 

  เรือลอ่งออกจากเมืองโคโลญจน์ มุง่หน้าสูเ่มืองโคเบลนซ์ 

 

 

3 โคเบลนซ์– บอปพำร์ด 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถึงเมืองโคเบลนซ์ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

ท าความรู้จกักบัโคเบลนซ์ซึง่เป็นเมืองประวตัิศาสตร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในอดีตและมีสีสนั

ผสมผสานและเพลิดเพลินกบัการเย่ียมชมปราสาท Marksburg ยคุกลางอนันา่ทึง่ 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ ป่ันจักรยำนเที่ยวปรำสำท ส ารวจพืน้ท่ีอนัสวยงามของแมน่ า้ไรน์

ตอนกลางท่ีอยูร่ะหวา่งเมืองโคเบลนซ์และเมืองบอปพาร์ดด้วยการป่ันจกัรยานระยะทาง 25 

กิโลเมตร คณุจะผา่นบ้านไม้แสนโรแมนตกิ ไร่องุ่นอนักว้างใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง ทิวทศัน์แมน่ า้อนั

เขียวชอุม่ ท่ีส าคญัคณุจะได้ผา่นปราสาท Marksburg ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนโดย UNESCO ซึง่

เป็นปราสาทบนยอดเขาเพียงแหง่เดียวริมแมน่ า้ไรน์ท่ีไมเ่คยถกูท าลายลงเลย 



 

 

  

หรือทา่นสามารถเลือกทวัร์ ทัวร์เดนิชมเมืองโคเบลนซ์ หรือ เยี่ยมชมปรำสำท Marksburg 

หรือ เดินเล่นในหมู่บ้ำนบอปพำร์ด หรือ เดินขึน้เขำเพื่อชมแม่น ำ้ไรน์อันสวยงำม 

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

  เรือจอดท่ีเมืองบอปพาร์ด 

4 บอปพำร์ด– รูเดสไฮม์ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถึงเมืองรูเดสไฮม์ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

สมัผสัแมน่ า้ไรน์ ท่ีเป็นต านานของเยอรมนั ในเมืองรูเดสไฮม์และบอปพาร์ด เพลิดเพลินกบัการ

ชิมไวน์ท่ีปราสาทวอล์ราด เดินเลน่ผา่นเมืองบอปพาร์ด หรือไตเ่ขาไปตามภมูิประเทศท่ีสวยงาม

ท่ีสดุ ท่ีเรียงรายไปตามแมน่ า้ไรน์ 



 

 

   

ท่านสามารถเลือกทวัร์ เที่ยวชมปรำสำทวอล์รำดและชิมไวน์ หรือ หมู่บ้ำนไวน์ใน

รูเดสไฮม์และอนุสำวรีย์Niederwald หรือ เดนิเล่นชมเมืองรูเดสไฮม์  

   
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

 เรือลอ่งออกจากเมืองรูเดสไฮม์ 

 

 

5 สเปเยอร์ (มันไฮม์) 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถึงเมืองสเปเยอร์ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

เมืองสเปเยอร์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของของรัฐไรน์ลนัด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ 

ไรน์แลนด-์พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) รัฐท่ีตัง้อยูต่รงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก 



 

 

อีกหนึง่ดนิแดนของเยอรมนัท่ีถกูห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอนันา่หลงใหลของประเทศเยอรมนั 

เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีเตม็ไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนังดงามมากแหง่หนึง่ของทวีป

ยโุรป โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่ า้ไรน์ตอนบน และเป็นหนึง่ในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่

ของประเทศเยอรมนัอีกด้วย 

  

ทา่นสามารถเลือก เที่ยวชมไรองุ่นแห่งมันไฮม์และชิมไวน์ หรือ เยี่ยมชมไร่องุ่น และชิม

ไวน์น ำ้ส้มสำยชูแบบพเิศษที่ Doktorenhof 

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

 เรือลอ่งออกจากเมืองสเปเยอร์ 

6 สตรำสบูร์ก (เมืองคีล) 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถึงเมืองสตรำสบูร์ก ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 



 

 

คณุจะเห็นไฮไลท์ทัง้หมดในการเท่ียวชมเมืองก่อนท่ีจะเข้าไปในมหาวิหารนอทร์ดามแหง่ชาทร์ซึง่

เป็นหนึง่ในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของเมือง และห้ามพลาดท่ีจะไปชมนาฬิกาดาราศาสตร์ หรือ

รูปปัน้และการแกะสลกัท่ีนา่ทึง่ 

  

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ ทัวร์เมืองสตำสบูร์กพร้อมมหำวิหำรและเดนิเล่นในเมืองเก่ำ เมือง

สตราสบร์ูก (Strasbourg) เมืองสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และประวตัิศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 

และยงัมี ตลาดคริสต์มาสท่ีเก่าแก่ อนัน่าไปเยือนท่ีสดุในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีอดีตเคยถกู

ปกครองโดยเยอรมนัสลบัไปมากบัฝร่ังเศสจงึท าให้เมืองนีไ้ด้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมมาจากทัง้

สองประเทศ ไมว่า่จะเป็นสถาปัตยกรรม อาหาร หรือแม้แตภ่าษาท้องถ่ิน  

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

 เรือลอ่งออกจากเมืองสตราสบร์ูก 

7 ไฟรบวร์ก (ไบรแซค) 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 



 

 

เดนิทางถึงเมืองไฟรบวร์ก ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

เช้านีเ้พลิดเพลินไปกบัเวลาว่างในขณะท่ีคณุล่องเรือไปตามแมน่ า้ไรล์ท่ีสวยงามสูเ่มืองไบรแซค 

เป็นประตสููถ่นนแหง่ไวน์อลัเซเช่ียนและเป็นจดุเร่ิมต้นของคณุส าหรับการเดนิทางไปยงั Route 

des Vins ซึง่เป็นเส้นทางไวน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในฝร่ังเศส 

    

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ เยี่ยมชมหมู่บ้ำนอัลเซเช่ียน เป็นหมูบ้่านอนังดงามท่ีตัง้อยู่ทา่มกลางไร่

องุ่น ร่วมเดนิทวัร์หนึง่ชัว่โมงกบัไกด์ท้องถ่ิน ผา่นบ้านในยคุกลางท่ีมีหลงัคาสงูชนั และมหาวิหาร

สไตล์โกธิกอนังดงามซึง่เร่ิมโดยจกัรพรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ิทธ์ิในสมยัศตวรรษท่ี 12 หมู่บ้านนีเ้ป็นท่ี

รู้จกักนัดีวา่เป็นบ้านเกิดของอลัเบร์ิต ชไวเซอร์ในระหวา่งการทวัร์หมูบ้่านท่ีมีเสนห์่แหง่นี ้คณุจะ

ได้ลิม้ลอง Kugelhopf ซึง่เป็นเค้กสตูรพิเศษของแคว้นอลัเซเช่ียน ซึง่เป็นเค้กจากยีสต์แสนอร่อย 

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

 เรือลอ่งออกจากเมืองไฟรบวร์ก 

8 บำเซลิ 



 

 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถึงเมืองบำเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

เดนิทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลกูค้ามีการจองแบบรวมคา่เดนิทางไปสนามบนิ หรือ

ลกูค้ามีการจองรถสว่นตวัเพ่ือไปสนามบนิ ก็จะมีรถมารอรับท่ีทา่เรือ หรือท่านจะไปทอ่งเท่ียวใน

เมืองบาเซิลตอ่ก็ได้ 

วันเดนิทำง ประเภทห้องพกั (ห้องละ 2 ท่ำน) 

**ห้องพกับนเรือเป็นแบบพกัคู่ เท่ำนัน้** 

รำคำต่อท่ำน (บำท) 

30 OCT 2022 CLASSIC (163 SQ.FT.) (จ ำนวนจ ำกดั) 116,000 

FRENCH BALCONY (196 SQ.FT.) 137,900 

DELUXE BALCONY (196 SQ.FT.) 145,900 

SUITES (294 SQ.FT.) 375,900 

GRAND SUITE (391 SQ.FT.) SOLD OUT 

หมำยเหตุ รำคำนีย้ังไม่รวมค่ำ Port Charge ท่ำนละ 7,600 บำท 

**รำคำโปรโมชั่นนี ้สำมำรถจองได้ถงึ 31 สิงหำคม 2565 หรือจนกว่ำห้องจะเต็ม** 

 

     

Grand Suite Suite 



 

 

   

โปรแกรมล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ (ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร) อัตรำนีร้วมถึง 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ห้องพกับนเรือส าราญ) 

 ค่าอาหารทกุมือ้บนเรือส าราญ 

 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

 ค่ารถรับส่งจากสนามบนิ – ท่าเรือ – สนามบนิ (กรณีเดินทางมาถงึวนัท่ีเรือออกเดินทาง) 

 กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

 ค่าแพ็คเกจเคร่ืองดื่มบนเรือส าราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานบนเรือ 

อัตรำนีไ้ม่รวมถงึ 

 ค่าวีซา่เชงเก้น 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั กรุงเทพฯ –อมัสเตอร์ดมั , บาเซลิ – กรุงเทพฯ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีไม่ได้ระบใุนรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

กำรช ำระเงนิ  

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

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 20% 

* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 35% 

Deluxe Balcony French Balcony Classic Stateroom 



 

 

* ยกเลิก 30-39 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 50% 

* ยกเลิก น้อยกว่า 30 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 

* No show หกัค่าใช้จ่ายเตม็จ านวน 
 


