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CHRISTMAS ON CRUISE 
ฉลองเทศกาลคริสมาสต์ 
บนเรือยุโรปสุดหรู 

 
 

 

 ส่งความสุขให้กบัคุณและคนที่คุณรักด้วยประสบการณ์ล่องเรือสุดหรูแสนพเิศษ 
 ฉลองเทศกาลคริสมาสต์ท่ามกลางแม่น า้เส้นทางสายโรแมนตคิ  STRASBOURG , VENICE , PARIS 
 สะดวกสบายกบัห้องพกับนเรือ ให้วนัท่องเที่ยวของท่านเป็นวนัพกัผ่อนอย่างแท้จริง 
 เตม็อิม่กบัอาหารช้ันเลศิ หลากหลายเมนูอร่อย ที่เชฟรังสรรค์จากวตัถุดบิช้ันเยีย่ม 
 ดืม่ด า่ไปกบัเคร่ืองดืม่ทีค่อยให้บริการท่าน อาทเิช่น ไวน์ เบยีร์ ชา 
 เพลดิเพลนิกบักจิกรรมและโชว์พเิศษ สุดโรแมนตคิกบักาล่าดนิเนอร์ 
 ไม่พลาดทุกการส่ือสารด้วย Samsung Galaxy Tablet พร้อม Free WiFi ให้ใช้บนเรือ 
 สนุกสนานไปกบั Christmas Theme Party  สุดพเิศษ 

ราคาเร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 

16,999.- 
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STRASBOURG PACKAGE: RHINELAND CHRISTMAS THE WILD RHINE 3 DAYS ราคาเร่ิมต้น 16,999 บาท ต่อท่าน (พกัห้องคู่) 

23 DEC - DAY 1  Board from 3:00 p.m. at our river mooring, rue du Havre in Strasbourg.  
Excursion proposed: Discover one of the largest Christmas Market in Strasbourg.  
Welcome cocktail and crew presentation.  
Evening on “Tales of Christmas” theme 

24 DEC - DAY 2 VIEUX BRISACH 
 Departure of the boat for Vieux Brisach in the morning. Arrival around 12.00 am. 

Lunch on board. 
Excursion proposed: Guided visit of Colmar, wine capital of Alsace. 

 Back on board and rendezvous for Christmas Eve dinner 
25 DEC - DAY 3 STRASBOURG  
 Breakfast & Lunch on board. Cruise to Strasbourg. 

Arrival in Strasbourg around 16.00 pm. Disembarkation. End of our journey. 

VENICE PACKAGE: CHRISTMAS IN VENICE & ON THE LAGOON 4 DAYS  ราคาเร่ิมต้น 33,500 บาท ต่อท่าน (พกัห้องคู่) 

22 DEC - DAY 1  Board from 6:00 p.m. Welcome cocktail and crew presentation 

Excursion proposed: Discover one of the largest Christmas 
Market in Strasbourg.  
Welcome cocktail and crew presentation.  

23 DEC - DAY 2 VENICE - CHIOGGIA - VENICE 
 Free time to discover Chioggia at your own pace 

Excursion proposed: Guided visit of Padua 
24 DEC - DAY 3 VENICE - BURANO - MURANO - VENICE 

Excursion proposed:  
Tour by private boat to visit the islands in the lagoon: Burano & Murano  
Guided visit of the Doge’s palace and St Mark’s square 
Back on board and rendezvous for Christmas Eve dinner 

25 DEC - DAY 4 VENICE 
 The whole day is free to discover Venice at our own pace.  
26 DEC - DAY 5 VENICE  
 Enjoy breakfast before disembarking around 9.00 a.m. End of our services. 
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PARIS PACKAGE: NORMAN CHRISTMAS 5 DAYS             เร่ิมต้น 35,500 บาท ต่อท่าน (พกัห้องคู่) 

23 DEC - DAY 1  Board from 5:00 p.m. Welcome cocktail and crew presentation 

24 DEC - DAY 2 LES ANDELYS - ROUEN  
Morning spent cruising along the river Seine 
Excursion proposed: Visit Martainville castle. 
Christmas Eve dinner 

25 DEC - DAY 3  ROUEN - DUCLAIR - HONFLEUR - ROUEN 
Buffet breakfast on board. Christmas lunch served on board 
Excursions proposed: Guided tour of Honfleur 
Afternoon cruising along the Seine. Evening of entertainment 

26 DEC - DAY 4 ROUEN 
 Excursions proposed: Guided visit of Rouen.  

Afternoon spent cruising. Tonight is our gala evening. 
27 DEC - DAY 5 PARIS - Enjoy breakfast before disembarking around 9.00 a.m. End of a memorable Christmas cruise 
 

*********************************************************************** 
 

 

This package includes: Your cruise with all meals from dinner on the first evening to breakfast on the 
final day - drinks included in this price are unlimited water, wine, beer, and fruit juices - coffee after both 
lunch and dinner for meals eaten on the boat - drinks from the bar, except for champagne or wines from 
our special list - double-occupancy cabin with shower in private bathroom - all entertainment - assistance 
from our onboard multi-lingual host/hostess - welcome cocktail - gala dinner - all port fees. 
 
This package does not include: Drinks from our wine list, champagne from the onboard bar, or drinks 
ordered during excursions or transfers - cancellation and baggage insurance - optional excursions (must 
be booked and paid for on board) - transfers/travel to and from departure/arrival points - airport taxes - 
service fees - personal expenses. 
 
Valid national identity card or passport required. Valid passport compulsory. Non-EU nationals are 
advised to consult their embassy or consulate. Please note: Your passport must be valid for six months 
beyond the last day of your travels. 
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ข้อควรทราบ :  
 ราคาดังกล่าวเป็นราคาเร่ิมต้นต่อท่าน (พกั 2 ท่านต่อห้อง) ซ่ึงเป็นเพียงการเสนอราคาเท่าน้ัน (กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่

อีกคร้ังก่อนท าการจอง) และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสถานะห้องพักบนเรือ ฯลฯ ทั้งนีร้าคาดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   เมื่อได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วต้องช าระเงินภายใน 24 ช่ัวโมง หรือขึน้อยู่กับ
เงือ่นไขห้องพกัของเรือ**** 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 เม่ือไดรั้บการยืนยนัเรียบร้อยแลว้ตอ้งช าระเงินภายใน 24 ชัว่โมง 
 การจองของท่านจะสมบูรณ์ต่อเม่ือท่านช าระเงินแลว้เตม็จ านวน 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 21 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 


