
 

 

Brilliant Bordeaux 
8 วัน ล่องเรือสาํราญ แม่นํ้าการอนและแม่นํ้าดอรด์อญ 

BY S.S. Bon Voyage 

ราคาเริ่มต้น 3,199 USD 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมพาทัวร,์ WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องด่ืม, ทปิพนักงาน) 

บอรโ์ด-กาดียกั-กซูัก ฟอค ์เมดอค-์บลาย,์ บูค ์ซ ูชีคงด-์ลีบูคน ์(แซง-เอมลีียง)-ลีบูคน,์ บอรโ์ด

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
1 บอรโ์ด (ลงเรือ) 

บ่าย เดินทางมาถึง สนามบิน นานาชาติ บอรโ์ด-เมรนิแญค 

เมืองบอรโ์ด ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ในแพ็คเกจลอ่งเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไป

ท่าเรือโดยรถบสั คณุจะไดร้บัการตอ้นรบัจาก

ตวัแทนของเรือ Uniworld และนาํสง่ท่านไปยงั

เรือ  

วนัท่ี กาํหนดการเดินทาง 

1 บอรโ์ด (ลงเรือ) 

2 กาดียกั 

3 กซูกั ฟอค ์เมดอค ์

4 บลาย,์ บูค ์ซู ชีคงด ์

5 ลีบูคน์ (แซง-เอมีลียง) 

6 ลีบูคน์, บอรโ์ด 

7 บอรโ์ด 

8 บอรโ์ด (ขึ้นจากเรือ) 



 

 

ที่อยู่ท่าเรือ Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux, France 

หมายเหต*ุ ในวนัขึน้เรือวนัแรก หอ้งนอนของคณุจะพรอ้มใหบ้รกิารหลงัเวลา 15:00 น. ผูเ้ขา้พกั

ท่ีทาํการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดงักล่าว สามารถรอในพืน้ท่ีสว่นกลางบนเรือได ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

   

2 กาดียัก 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

เดินทางถึงเมืองกาดียัก ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

วลีภาษาฝรั่งเศส “la douceur de vivre” เป็นคาํอธิบายที่ถูกตอ้งแม่นยาํสาํหรบัเวลาของคณุใน กาดี

ยกั ซึ่งขึน้ชื่อเรื่องไวนท์ี่ปรุงแต่งอย่างโอชะ เย่ียมชม Château Royal de Cazeneuve ซึ่งเป็นสถานที่แห่ง

ความรกัอนัย่ิงใหญ่ของพระเจา้เฮนรี่ท่ี4 และราชินีมารก์อธ พบกบัสถาปัตยกรรมของแกว้ 

Sauternes ในโถงตอ้นรบั 

หมายเหต:ุ การลอ่งเรือGaronne นีข้ึน้อยู่กบักระแสนํา้ หากไม่สามารถแลน่เรือไปยงัยาดียกัได ้คณุ

จะเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางดว้ยรถมอเตอรโ์คช 

 ท่านสามารถเลือกทวัร ์ทัวรแ์บบส่วนตัวชมพระราชวัง Royal Château หรือ ทัวรช์มศิลปะ

ทีC่hâteau de Malromé 



 

 

  

เย็น  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Welcome สาํหรบัลกูคา้ทกุท่าน 

  เรือลอ่งออกจากเมืองกาดียกั 

 

 

3 กูซัก ฟอค ์เมดอค ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

เดินทางถึงเมืองเมดอค ์ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ภมูิภาคเมดอค ์ในตาํนานนัน้เต็มไปดว้ยไวนช์าโตวอ์นัทรงเกียรติ และในดา้นสถาปัตยกรรมท่ี

แปลก ชวนใหเ้วียนหวั รวมถึงเถาองุ่นท่ีทอดยาวไปจนถึงอินฟินิตี ้ขบัรถชมวิวไปตามเสน้ทางไวน์

เมดอค ์ท่ีมีเร่ืองราวมากมาย ตามดว้ยการชิมไวนท่ี์แหลง่ผลิตไวนท่ี์สวยงาม 

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรช์ิมหอยนางรมสดของเมืองเมดอค ์



 

 

  
ท่านสามารถเลือกทวัร ์ทัวรป่ั์นจักรยานชมไร่องุ่นในเมดอค ์หรือ ทัวรช์มเส้นทางเมดอค์

ชาโตวพ์ร้อมชิมไวนแ์บบส่วนตัว 

   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

  เรือลอ่งออกจากเมืองเมดอค ์

 

4 บลาย,์ บูค ์ซู ชีคงด ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

เดินทางถึงเมืองบลาย ์ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

Route de la Corniche Fleurie…นี่อาจเป็นถนนที่สวยที่สดุที่คณุเคยเดินทางมา วนันีจ้ะมีการ

พาท่านไปยงัป้อมปราการบลาย ์ผ่านหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีงดงาม เมื่อคณุมาถึง คณุจะคน้พบความ



 

 

มหศัจรรยข์องป้อมปราการประวติัศาสตรแ์ห่งนี ้ซึ่งเป็นปอ้มปราการที่ยเูนสโกกาํหนดขึน้ ซึ่งครัง้

หน่ึงเคยปกป้องบอรโ์ดจากการถกูโจมตีทางทะเล 

   

ท่านสามารถเลือก ทัวรส์าํหรับผู้ชื่นชอบไวนแ์ละชมศิลปะท้องถ่ิน หรือ ทัวรช์มวิวแบบพา

โนราม่าของ Route de la Corniche Fleurie 

  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

 เรือลอ่งออกจากเมืองบลาย ์

5 ลีบูคน ์(แซง-เอมลิียง) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

เดินทางถึงเมืองลีบูคน ์ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 



 

 

วนันีเ้ดินทางไปที่แซ็งเอมีลียงที่น่าทึ่งในบรเิวณใกลเ้คียง และด่ืมดํ่ากบัประวติัศาสตรแ์ละ

วฒันธรรมไวนข์องภมูิภาคนีใ้หล้กึซึง้ย่ิงขึน้ เมืองในยคุกลางของแซ็งเอมีลียงเป็นสถานท่ีที่เหมาะ

สาํหรบัการพกัผ่อน เดินไปตามตรอกที่ปดูว้ยหินที่เรียงรายไปดว้ยรา้นไวนแ์ละรา้นเบเกอรี่ และ

หยดุชื่นชมโบสถท์ี่แกะสลกัจากหินท่ีน่าทึ่ง ซึ่งทอดตวัอยู่ใตท้อ้งถนนของเมือง และ ชิมไวนใ์น

หอ้งใตดิ้นของคฤหาสน ์Grand Cru 

หมายเหต:ุ อาหารกลางวนัของวนันีจ้ะเป็นมือ้เท่ียงของคณุเอง ขอคาํแนะนาํจากผูจ้ดัการ

ลอ่งเรือของคณุเก่ียวกบัรา้นอาหารใกลเ้คียงท่ีดีท่ีสดุ 

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรเ์ดินชมเมืองแซ็งเอมีลียงและชิมไวน ์

  

  ทวัรพ์ิเศษมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ชั้นเรียนทาํอาหารที ่Château Ambe Tour Pourret ($176) 

   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

6 ลีบูคน,์ บอรโ์ด 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 



 

 

เรือจอดที่ เมืองลีบูคน ์ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ประเพณีทางการเกษตรอนัร ํ่ารวยของฝรั่งเศสเป็นหวัใจและจิตวิญญาณของอาหารรสเลิศของ

ภมูิภาคนี ้และจะมีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการไดล้ิม้ลองผกั ชีส ขนมปังและผลไมท้ี่สดใหม่กว่าการ

เย่ียมชมตลาดเกษตรกรท่ีมีชีวิตชีวาของเมืองลิเบิรน์ 

  
ท่านสามารถเลือก ทัวรช์มเมืองลิเบิรน์และตลาดสินค้าทางการเกษตร  

  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

 เรือลอ่งออกจากเมืองลีบคูน ์

 

7 บอรโ์ด 



 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage  

เดินทางถึงเมืองบอรโ์ด ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

คน้พบเสน่หม์ากมายของบอรโ์ดไดแ้ลว้วนันี ้ไม่ว่าจะดว้ยการเดินเทา้กบัผูเ้ชี่ยวชาญในทอ้งถ่ิน

หรือบนรถสองลอ้ ซึ่งเป็นวิธีที่คนในทอ้งถ่ินนิยมใชน้าํทางไปตามถนนสายเล็กๆ ที่มีเสน่หข์อง

เมือง คณุมีโอกาสท่ียอดเย่ียมมากมายในการชมมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกท่ีสวยงาม 

ทวัรท์ี่น่าสนใจ ทัวรช์มพิพิธภัณฑซ์ิเต้ดูแว็ง หรือ ทัวรเ์ดินชมเมืองบอรโ์ดและชิมคาเวียร ์

  
ท่านสามารถเลือก ทัวรป่ั์นจักรยานบนถนนบอรโ์ด หรือ “ตามรอยชาวพืน้เมือง”เดนิชมเมืองบอรโ์ด 

   
เย็น  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Farewll สาํหรบัลกูคา้ทุกท่าน 

 เรือจอดอยู่ท่ีเมืองบอรโ์ด 

 



 

 

8 บอรโ์ด (ขึน้จากเรือ) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Le Grand Fromage 

เรือจอดที่เมืองบอรโ์ด ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลกูคา้มีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบิน ก็จะมีรถ

ไปสง่ท่ี สนามบิน นานาชาติ บอรโ์ด-เมรนิแญค หรือลกูคา้มีการจองรถส่วนตวัเพื่อไปสนามบิน ก็

จะมีรถมารอรบัท่ีท่าเรือ หรือท่านจะไปท่องเที่ยวในเมืองบอรโ์ดต่อก็ได ้

วันเดนิทาง ประเภทหอ้งพัก (ห้องละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่าน้ัน** 

ราคาต่อท่าน (USD) 

Apr – Oct 2023 CLASSIC (151 SQ.FT.) 3,199 – 4,199 

DELUXE (151 SQ.FT.) 3,899 – 4,899 

FRENCH BALCONY (140 SQ.FT.) 4,699 – 5,699 

SUITES (210 SQ.FT.) 7,799 – 8,499 

GRAND SUITE (280 SQ.FT.) 10,199 – 11,199 

 

หมายเหตุ ราคานีย้ังไม่รวมค่า Port Charge ทา่นละ 210 USD 

**ราคาโปรโมช่ันนี ้สามารถจองไดถ้งึ 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าหอ้งจะหมด** 



 

 

      

    

    

โปรแกรมล่องเรือแม่นํา้การอนและแม่นํา้ดอรด์อญ (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 

♣ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (หอ้งพกับนเรือสาํราญ) 

♣ ค่าอาหารทกุมือ้บนเรือสาํราญ 

♣ ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

♣ ค่ารถรบัส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวนัท่ีเรือออกเดินทาง) 

♣ กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรอืสาํราญ 

♣ ค่าแพ็คเกจเครือ่งด่ืมบนเรอืสาํราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง 

♣ ค่าทิปพนกังานบนเรือ 

อัตรานีไ้ม่รวมถงึ 

♣ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

♣ ค่าตั๋วเครือ่งบินไปกลบั กรุงเทพฯ – บอรโ์ด– กรุงเทพฯ 

♣ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอื่นๆท่ีไม่ไดร้ะบใุนรายการ 

♣ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

Deluxe Stateroom 

Grand Suite 

French Balcony 

Suite 

Classic Stateroom 



 

 

การชาํระเงนิ  

งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนั่งจ่าย 200 USD /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยืนยนัหอ้งพกั 

งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

กรณยีกเลิก 

* ยกเลิก 125 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลิก 95-124 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 20% 

* ยกเลิก 65-94 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 35% 

* ยกเลิก 35-64 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 50% 

* ยกเลิก นอ้ยกว่า 34 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 

* No show หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 


