
 

 

 

Castle along the Rhine 

8 วนั ล่องเรือส ำรำญ แม่น ้ำไรน์ 

BY S.S. ANTOINETTE 

รำคำเร่ิมต้น 2,999 USD 

(พิเศษ!! รำคำน้ีรวมพำทวัร,์ WIFI บนเรือ, อำหำร, เครื่องด่ืม, ทิปพนักงำน) 

อมัสเตอรด์มั-โคโลญจน์– โคเบลนซ–์ บอปพารด์– รเูดสไฮม–์ สเปเยอร–์ สตราสบูรก์– ไฟรบวรก์-บาเซลิ 

 



 

 

  

วนัท่ี ก ำหนดกำรเดินทำง 

1 อมัสเตอรด์มั 

2 โคโลญจน์ 
3 โคเบลนซ–์ บอปพำรด์ 

4 บอปพำรด์– รเูดสไฮม ์

5 สเปเยอร ์(มนัไฮม)์ 

6 สตรำสบูรก์ (เมืองคีล) 

7 ไฟรบวรก์ (ไบรแซค) 

8 บำเซิล 
 

 

 

 

 

1 อมัสเตอรด์มั 

บ่ำย เดนิทางมาถงึ สนามบนิ อมัสเตอรด์มัสคปิโฮล 



 

 

ในแพค็เกจล่องเรอื จะมรีวมค่าเดนิทางไปท่าเรอืโดยรถบสั 

คุณจะไดร้บัการตอ้นรบัจากตวัแทนของเรอื 

Uniworld และน าสง่ท่านไปยงัเรอื  

ทีอ่ยู่ท่าเรอื Ruijterkade Oost IJRO 3 

(B): De Ruijterkade 141, 1011 

AC Amsterdam, The 

Netherlands 

 หมายเหตุ* ในวนัขึน้เรอืวนัแรก หอ้งนอนของคุณจะพรอ้มใหบ้รกิารหลงัเวลา 15:00 น. 

ผูเ้ขา้พกัทีท่ าการเชค็อนิลงเรอืมาก่อนเวลาดงักล่าว สามารถรอในพืน้ทีส่ว่นกลางบนเรอืได้ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

 

 

 

2 โคโลญจน์ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถงึเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

โคโลญจน์เป็นเมอืงทีผู่ท้ีช่ื่นชอบประวตัศิาสตรจ์ะเพลดิเพลนิไปกบัทวัรท์ีม่ผีูเ้ชีย่วชาญในย่านเ

มอืงเก่าโคโลญจน์ 

ทีซ่ึง่มปีระตูเมอืงยุคกลางยงัคงตัง้อยู่คู่กบัศาลากลางเก่าดว้ยศลิปะยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยา 

(Renaissance) เดนิชมศูนยก์ลางประวตัศิาสตรข์องเมอืง 

และดื่มด ่ากบับรรยากาศทีม่เีสน่หต์ามตรอกซอกซอยแคบภายในเมอืง 

ทีข่นาบขา้งดว้ยบา้นเรอืนเก่าแก่และโรงเบยีรม์ากมาย 



 

 

รายการทวัรท์ีน่่าสนใจ เดินทวัรร์อบเมืองโคโลญจน์ 

ไกดพ์าชมสถานทีย่อดนิยมของเมอืงโคโลญจน์ เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนแม่น ้าไรน์ 

คุณจะเดนิผ่านตลาดปลาเก่า ศาลากลางเก่าทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมในยุคเรเนสซองส ์

ลดัเลาะไปตามทางทีปู่ดว้ยหนิย่านเมอืงเก่า ซึ่งเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนแบบดัง้เดมิหลากส ี

และไกดจ์ะพาคุณไปยงัจตุรสัซึง่คุณจะไดพ้บกบัมหาวหิารโคโลญจน์ 

คุณสามารถเขา้ไปภายในอาคารแห่งนี้เพือ่ชื่นชมความงามภายในได้ 

   

เยน็  มือ้เยน็วนันี้จะมกีารจดังาน Captain’s Welcome ส าหรบัลูกคา้ทุกท่าน 

  เรอืล่องออกจากเมอืงโคโลญจน์ มุ่งหน้าสูเ่มอืงโคเบลนซ์ 

 

 

3 โคเบลนซ์– บอปพำรด์ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถงึเมืองโคเบลนซ์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

ท าความรูจ้กักบัโคเบลนซซ์ึ่งเป็นเมอืงประวตัศิาสตรท์ีม่สีถาปัตยกรรมในอดตีและมสีสีนัผสมผ

สานและเพลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมปราสาท Marksburg ยุคกลางอนัน่าทึง่ 

รายการทวัรท์ีน่่าสนใจ ปัน่จกัรยำนเท่ียวปรำสำท 

ส ารวจพืน้ทีอ่นัสวยงามของแม่น ้าไรน์ตอนกลางทีอ่ยู่ระหว่างเมอืงโคเบลนซแ์ละเมอืงบอปพาร์



 

 

ดดว้ยการปัน่จกัรยานระยะทาง 25 กโิลเมตร คุณจะผ่านบา้นไมแ้สนโรแมนตกิ 

ไร่องุน่อนักวา้งใหญ่ทีม่ชีื่อเสยีง ทวิทศัน์แม่น ้าอนัเขยีวชอุ่ม ทีส่ าคญัคุณจะไดผ้่านปราสาท 

Marksburg ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนโดย UNESCO 

ซึง่เป็นปราสาทบนยอดเขาเพยีงแห่งเดยีวรมิแม่น ้าไรน์ทีไ่ม่เคยถูกท าลายลงเลย 

  

หรอืท่านสามารถเลอืกทวัร ์ทวัรเ์ดินชมเมืองโคเบลนซ์ หรอื เยี่ยมชมปรำสำท 

Marksburg หรอื เดินเล่นในหมู่บ้ำนบอปพำรด์ หรอื 

เดินขึ้นเขำเพื่อชมแม่น ้ำไรน์อนัสวยงำม 

   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

  เรอืจอดทีเ่มอืงบอปพารด์ 

4 บอปพำรด์– รเูดสไฮม ์

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถงึเมืองรเูดสไฮม ์ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 



 

 

สมัผสัแม่น ้าไรน์ ทีเ่ป็นต านานของเยอรมนั ในเมอืงรเูดสไฮมแ์ละบอปพารด์ 

เพลดิเพลนิกบัการชมิไวน์ทีป่ราสาทวอลร์าด เดนิเล่นผ่านเมอืงบอปพารด์ 

หรอืไต่เขาไปตามภูมปิระเทศทีส่วยงามทีสุ่ด ทีเ่รยีงรายไปตามแม่น ้าไรน์ 

   

ท่านสามารถเลอืกทวัร ์เท่ียวชมปรำสำทวอลร์ำดและชิมไวน์ หรอื 

หมู่บ้ำนไวน์ในรเูดสไฮมแ์ละอนุสำวรียN์iederwald หรอื 

เดินเล่นชมเมืองรเูดสไฮม ์ 

   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

 เรอืล่องออกจากเมอืงรเูดสไฮม์ 

 

 

5 สเปเยอร ์(มนัไฮม)์ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถงึเมืองสเปเยอร ์ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 



 

 

เมอืงสเปเยอร ์เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของของรฐัไรน์ลนัด์-พฟัลซ ์(Rheinland-

Pfalz) หรอื ไรน์แลนด-์พาลาทเินต (Rhineland-Palatinate) 

รฐัทีต่ ัง้อยู่ตรงใจกลางเทอืกเขาซเีฟอรเ์กเบยีรเ์ก 

อกีหนึ่งดนิแดนของเยอรมนัทีถู่กหอ้มลอ้มดว้ยนิยายปรมัปราอนัน่าหลงใหลของประเทศเยอร

มนั 

เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีเ่ตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนังดงามมากแห่งหนึ่งของทวปี

ยุโรป โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไรน์ตอนบน 

และเป็นหนึ่งในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนัอกีดว้ย 

  

ท่านสามารถเลอืก เท่ียวชมไรองุ่นแห่งมันไฮมแ์ละชิมไวน ์หรอื เยี่ยมชมไร่องุ่น 

และชิมไวน์น ้ำส้มสำยชูแบบพิเศษท่ี Doktorenhof 

   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

 เรอืล่องออกจากเมอืงสเปเยอร์ 

6 สตรำสบูรก์ (เมืองคีล) 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 



 

 

เดนิทางถงึเมืองสตรำสบูรก์ ประเทศฝรัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

คุณจะเหน็ไฮไลทท์ัง้หมดในการเทีย่วชมเมอืงก่อนทีจ่ะเขา้ไปในมหาวหิารนอทรด์ามแห่งชาท

รซ์ึง่เป็นหนึ่งในสถานทีท่ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืง 

และหา้มพลาดทีจ่ะไปชมนาฬกิาดาราศาสตร์ หรอืรูปปั้นและการแกะสลกัทีน่่าทึง่ 

  

รายการทวัรท์ีน่่าสนใจ ทวัรเ์มืองสตำสบูรก์พร้อมมหำวิหำรและเดินเล่นในเมืองเก่ำ 

เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมอืงสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน 

และประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ และยงัม ีตลาดครสิตม์าสทีเ่ก่าแก่ 

อนัน่าไปเยอืนทีสุ่ดในประเทศฝรัง่เศส 

เป็นเมอืงทีอ่ดตีเคยถูกปกครองโดยเยอรมนัสลบัไปมากบัฝรัง่เศสจงึท าใหเ้มอืงนี้ไดร้บัอทิธพิล

ทางวฒันธรรมมาจากทัง้สองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม อาหาร 

หรอืแมแ้ต่ภาษาทอ้งถิน่  

  

 



 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

 เรอืล่องออกจากเมอืงสตราสบูรก์ 

7 ไฟรบวรก์ (ไบรแซค) 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถงึเมืองไฟรบวรก์ ประเทศฝรัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

เชา้นี้เพลดิเพลนิไปกบัเวลาว่างในขณะทีคุ่ณล่องเรอืไปตามแม่น ้าไรลท์ีส่วยงามสูเ่มอืงไบรแซ

ค เป็นประตูสูถ่นนแห่งไวน์อลัเซเชีย่นและเป็นจุดเริม่ตน้ของคุณส าหรบัการเดนิทางไปยงั 

Route des Vins ซึง่เป็นเสน้ทางไวน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส 

    
รายการทวัรท์ีน่่าสนใจ เยี่ยมชมหมู่บ้ำนอลัเซเช่ียน 

เป็นหมู่บา้นอนังดงามทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางไร่องุน่ ร่วมเดนิทวัรห์นึ่งชัว่โมงกบัไกด์ทอ้งถิน่ 

ผ่านบา้นในยุคกลางทีม่หีลงัคาสงูชนั 

และมหาวหิารสไตลโ์กธกิอนังดงามซึง่เริม่โดยจกัรพรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิใ์นสมยัศตวรรษที ่

12 หมู่บา้นนี้เป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นบา้นเกดิของอลัเบริต์ 

ชไวเซอรใ์นระหว่างการทวัรห์มู่บา้นทีม่เีสน่หแ์ห่งนี้ คุณจะไดล้ิม้ลอง Kugelhopf 

ซึง่เป็นเคก้สตูรพเิศษของแควน้อลัเซเชีย่น ซึง่เป็นเคก้จากยสีตแ์สนอร่อย 



 

 

   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

 เรอืล่องออกจากเมอืงไฟรบวรก์ 

8 บำเซิล 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื ณ หอ้งอาหาร Restaurant de Versailes 

เดนิทางถงึเมืองบำเซิล ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชัว่โมง) 

เดนิทางออกจากเรอื หากแพค็เกจของลูกคา้มกีารจองแบบรวมค่าเดนิทางไปสนามบนิ 

หรอืลูกคา้มกีารจองรถสว่นตวัเพือ่ไปสนามบนิ กจ็ะมรีถมารอรบัทีท่่าเรอื 

หรอืท่านจะไปท่องเทีย่วในเมอืงบาเซลิต่อกไ็ด้ 

วนัเดินทำง ประเภทห้องพกั (ห้องละ 2 ท่ำน) 

**ห้องพกับนเรือเป็นแบบพกัคู่เท่ำนัน้** 

รำคำต่อท่ำน (USD) 

Mar – Nov 

2023 

CLASSIC (163 SQ.FT.) 2,999 – 4,599 

FRENCH BALCONY (196 SQ.FT.) 4,099 – 5,699 

DELUXE BALCONY (196 SQ.FT.) 4,499 – 6,099 

SUITES (294 SQ.FT.) 6,599 – 8,599 

GRAND SUITE (391 SQ.FT.) 9,099 – 11,399 

 

หมำยเหตุ รำคำน้ียงัไมร่วมค่ำ Port Charge ท่ำนละ 210 USD 



 

 

**รำคำโปรโมชัน่น้ี สำมำรถจองได้ถึง 31 มีนำคม 2566 หรือจนกว่ำห้องจะเตม็** 

 

     

  

 

โปรแกรมล่องเรอืแม่น ้ำไรน์ (ตำมท่ีระบไุว้ในรำยกำร) อตัรำน้ีรวมถึง 

♣ ค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (หอ้งพกับนเรอืส าราญ) 

♣ ค่าอาหารทุกมือ้บนเรอืส าราญ 

♣ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

♣ ค่ารถรบัสง่จากสนามบนิ – ทา่เรอื – สนามบนิ (กรณีเดนิทางมาถงึวนัทีเ่รอืออกเดนิทาง) 

♣ กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 

♣ ค่าแพค็เกจเครื่องดื่มบนเรอืส าราญ และ WIFI บนเรอืตลอดการเดนิทาง 

♣ ค่าทปิพนักงานบนเรอื 

Grand Suite Suite 

Deluxe Balcony French Balcony Classic Stateroom 



 

 

อตัรำน้ีไม่รวมถึง 

♣ ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 

♣ ค่าตัว๋เครื่องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ –อมัสเตอรด์มั , บาเซลิ – กรุงเทพฯ 

♣ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ้า่ยอื่นๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

♣ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

กำรช ำระเงิน  

งวดที ่1 : ส ารองทีนั่ง่จ่าย 200 USD /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 130 วนั ล่วงหน้ากอ่นออกเดนิทาง 

กรณียกเลิก 

* ยกเลกิ 125 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลกิ 95-124 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัค่าใชจ้า่ย 20% 

* ยกเลกิ 65-94 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัค่าใชจ้่าย 35% 

* ยกเลกิ 35-64 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัค่าใชจ้่าย 50% 

* ยกเลกิ น้อยกว่า 30 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง หกัค่าใชจ้า่ยเตม็จ านวน 

* No show หกัค่าใชจ้า่ยเตม็จ านวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุาระบุ เพื่อประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 
ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ 
ท่าน   

            เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 

จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 

กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์
(ถ้ามี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
 

 



 

 

 

 

 

 

เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 

ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  

สาขา : ถนนประชาอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 

 

 

 

กรณุาช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ ผา่นธนาคาร ช่ือบญัชีบริษทั เท่านัน้ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


