
 
 

                   2 FOR 1 CRUISE PACKAGE  
                  จองภายในวนัที่ 04 สิงหาคม 60 

                  ESSENTIAL BELGIUM (WNA)  

8 วนัจาก บรัสเซลส์ สู ่อมัสเตอร์ดมั  
เปิดประสบการณ์การทอ่งเที่ยวแบบใหม ่ลอ่งเรือ Avalon Waterways ในแมน่ า้สดุแสนโรแมนตกิ ชมความงดงามของสองฝ่ังแมน่ า้ ชมสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวอนัเลือ่งช่ือ ชิมไวน์ และลิม้รสอาหารท้องถ่ิน พร้อมบริการระดบัมืออาชีพและสิง่อ านวยความสะดวกบนเรือ ขึน้/ลงเรือง่าย ทกุห้องมวีิว 

สว่นบรรยากาศบนเรือจะสงบ เหมาะส าหรับผู้ที่มองหาการเดินทางแบบสบายๆ และได้พกัผอ่นจริงๆ 

 
 

 

1 วันแรก  ARRIVE IN BRUSSELS, BELGIUM (EMBARKATION) (D) 

 บรัสเซลส์ มีทศันียภาพงดงามเหมือนอยูใ่นยโุรปกลาง สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในบรรยากาศสดุแสนงดงาม นอกจากนี ้
กรุงบรัสเซลล์ยงัเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีราชการท่ีมีความส าคญัของสหภาพยโุรป ในช่วงเย็นพร้อมน าทา่นขึน้เรือ และ
ต้อนรับอยา่งอบอุน่ด้วย Welcome Reception โดยพนกังาน Avalon Waterways 

2 วันที่ 2 ANTWERP. (B,L,D) 

 เมือง Antwerp (แอนต์เวิร์ป) เป็นเมื่องที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองและเป็นหนึง่ในทา่เรือที่ส าคญัของประเทศเบลเยี่ยม 
เมืองนีเ้ป็นการผสมผสานความใหมแ่ละเกา่เข้าด้วยกนัได้ดี รวมถงึบรรยากาศของเมืองยโุรป ผู้คนที่เป็นมิตร  
สถาปัตยกรรมอนันา่ทึง่ มีร้านขายของที่ระลกึ พิพิธภณัฑ์ ร้านกาแฟนา่รักมากมาย จากนัน้ไกด์ท้องถ่ินน าทา่นชม 
Grote (จตัรัุสตลาดบรูช) มีอาคารท่ีสร้างขึน้ในศตวรรษที่ 16 ที่มสีถาปัตยกรรมงดงาม มีน า้พทุี่มรูีปปัน้ของ Silvius 

Brabo เป็นทหารโรมนั ซึง่เป็นต านานได้เลา่วา่ Brabo ได้ฆา่ยกัษ์ที่ช่ือ Druon Antigoon ทีค่อยขอเงินจากชาวบ้าน
ที่เดินข้ามสะพานข้ามแมน่ า้ Scheldt เมื่อชาวบ้านไมย่อมให้เงินกบัยกัษ์ ยกัษ์จึงตดัมือ และขว้างลงในแมน่ า้ ดงันัน้ 
Brobo จึงปราบยกัษ์โดยวิธีที่ยกัษ์ท ากบัชาวบ้านเช่นกนั ชม the Church of Our Lady โบสถ์ที่ส าคญัที่ใหญ่ของ
เมืองนี ้สร้างขึน้เมื่อ ค.ศ. 1352 และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1521 ในนัน้มีภาพวาด ผลงานชิน้เอกของศิลปินชาวบาร๊อค
ที่ช่ือ Peter Paul Rubens อีกด้วย 



 
 

 
3 วันที่ 3 GHENT, BELGIUM. (B,L,D) 

 เมือง Ghent (เก้นท์) เป็นเมืองที่ได้ขึน้ขื่อวา่สร้างเมื่อศตวรรษที่ 10 ชม St. BAAF’S CATHEDRAL มหาวิหารเซนต์
บาโว ที่เก่าแก่ที่สดุในเมืองนี ้ ภายในตกแตง่อยา่งสวยหรูด้วยภาพวาดที่เป็นสมบตัิอนัล า้คา่ของที่น่ี มีภาพ The 

Adoration of the Mystic Lamb ซึง่เป็นพ่ีน้อง Van Eyck อนัโดง่ดงัอยูท่ี่น่ีด้วย ทา่นสามารถเดนิเลน่ในเมอืงนี ้ชม 
ปราสาท Gravensteen “Castle of the counts” ซึง่เป็นป้อมเก่าแก่ที่สร้างขึน้เมื่อ ค.ศ. 1180 ข้างบนมีพพิธิภณัฑ์
แสดงประวตัิความเป็นมาของป้อมแหง่นี ้

4 วันที่ 4 VEERE. EXCURSION TO THE DELTA WORKS-MIDDELBURG. (B,L,D) 

 เข้านี ้ ชม Delta Works  โครงการป้องกนัน า้ทว่ม เพราะแผน่ดินประเทศเนเธอร์แลนด์อยูต่ ่ากวา่ระดบัน า้ทะเล จงึ
ประสบอทุกภยัครัง้ใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1953 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากกวา่ 1,800 คน เพียงแคห่นึง่คืน ดงันัน้ Delta Plan 
คือแผนการสานตอ่ สร้างมาขึน้เพื่อป้องกนัน า้ทว่ม โดยมีเขื่อนจะท าหน้าที่กัน้น า้ทะเลและแมน่ า้ออกจากกนั น า้สว่นท่ี
อยูด้่านในเขื่อนยงัเป็นน า้สะอาด ซึง่สามารถใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย เที่ยงรับประทานอาหารบนเรือ ระหวา่งเรือ
ลอ่งไปยงัเมอืง Middelburg (มิดเดิลเบอร์ก) ชม Dutch East India Company เป็นบริษัททีส่ร้างขึน้มาเมือ่ปี ค.ศ. 
1602 ที่เน้นการท าการค้ากบัประเทศตะวนัออก ชม Town Hall ที่ถกูสร้างขึน้เมื่อศตวรรษที่ 15 

5 วันที่ 5 KINDERDIJK-WILLEMSTAD. (B,L,D) 

 เที่ยวชมเมือง Kinderdijk (คินเดอร์ไดค์) เป็นเมืองแหง่กงัหนัลมมากถึง 19 หลงั ท่ีถกูสร้างเมื่อปี ค.ศ 1740 เพื่อใช้
ส าหรับวิดน า้ และได้บรรจใุห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ 1997 อีกด้วย ชมวิธีการท างานและเรียนรู้ของกงัหนัลม 

ที่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารบนเรือ พร้อมลอ่งเรือไปยงัเมือง Willemstad 

(วิลเลมสตดั) ไกด์ท้องถ่ินน าทา่นชมพร้อมเลา่ประวตัิของเมืองแหง่นี ้มีผงัเมืองที่ดคูล้ายดาวที่มี 7 แฉก พบกบัอาคาร
ที่มีสสีนัฉดูฉาดนา่สะดดุตา มกีงัหนัลมสงูตระหงา่นอยูท่ี่ทา่เรือ 

6 วันที่ 6 ROTTERDAM. EXCURSION TO KEUKENHOF GARDENS OR DELFT. (B,L,D) 

 ลอ่งเรือชมอา่ว Rotterdam ในยามเช้า เพลดิเพลนิไปกบับรรยาศของเมืองนี ้น าทา่นชมเมือง Delft เมอืงเกา่แกท่ีอ่ยู่
ทางตอนใต้ของประเทศ Holland เมืองนีม้ีเคร่ืองกระเบือ้งสฟ้ีาที่โดด่เดน่ โดยมีสไตล์ของการปัน้และท าลวดลายมา
จากเมืองจีนในสมยัศตวรรษที ่ 17 เมืองเก่าแหง่นีเ้ป็นบ้านเกิดของนกัวาดภาพช่ือดงั Johannes Vermeer ที่เป็น
เจ้าของภาพวาดช่ือดงั “สาวใสต่า่งหมูกุ (Girl with a Pearl Earring)” จากนัน้ไกด์ท้องถ่ินน าทา่นชม City Hall, 
โบสถ์เก่าแก่ และฟังเร่ืองราวในอดีตอนันา่สนใจของเมืองนี ้ท่ีเคยเกิดระเบิดขึน้ในปี ค.ศ. 1654  

7 วันที่ 7 AMSTERDAM. (B,L,D) 

 การลอ่งเรือชมเมือง อมัสเตอร์ดมั เป็นอีกหนึง่กิจกรรมที่นกัทอ่งเที่ยวนิยม เมืองนีล้้อมรอบไปด้วยคคูลอง 
ทา่นสามารถชมทิวทศัน์และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของสองฝ่ังแมน่ า้ ส าหรับชว่งบา่ย พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

8 วันที่ 8 AMSTERDAM, HOLLAND. (DISEMBARKATION). (B) 

 รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ก่อนจบทวัร์ 
จากประเทศไทย ลกูค้าจองเที่ยวบินและขอวีซา่เอง โดยทางบริษัทฯ สามารถออกเอกสารเพื่อใช้ในการสมคัรวีซา่ให้ได้  ลกูค้า
สามารถไปถงึเมือง Brussels ก่อนหากต้องการเที่ยวในเมืองก่อนวนัเร่ิมทวัร์ 
 

 มือ้อาหาร 
 

7 Breakfast with Complimentary sparkling wine  
6 Lunch with soft drinks (alcoholic drinks available for purchase) 
7 Dinner with wine, beer, or soft drinks with dinner 

มีชา-กาแฟ และอาหารวา่งเสร์ิฟตลอดวนั ที่ Relax Lounge 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

CRUISE WNA: BRUSSELS TO AMSTERDAM 
 

หมายเหต ุราคาดงักลา่วราคาดงักลา่วเป็นราคาเร่ิมต้นส าหรับ 2 ทา่น (พกัห้องคู)่ ตามวนัออกเดินทางที่ก าหนด รวมที่พกั, ไกด์, คา่ Port Charge 
$168/ทา่น, คา่ Gratuity $119/ทา่น, รถน าเที่ยว, คา่เข้าชมสถานที่ และอาหารตามที่ระบใุนรายการ  

ราคายงัไมร่วม ตัว๋เคร่ืองบิน, วีซา่ และ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLAND & BELGIUM WITH TULIPS IN EARLY SPRING : BRUSSELS to AMSTERDAM 

Date  Vessels 
  Cabin / USD / (Cruise Only) / pax   

  E     D     B     A     P   

21 - 28 Jul 2017 Artistry II 2,999 3,198 4,148 4,198 4,298 

20 - 27 Oct 2017 Impression 2,599 2,798 3,748 3,798 3,898 

Excluded Port Charges  168 /pax 

Excluded Gratuity  119 /pax 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENITIES STANDARD FEATURES 

• Comfort Collection BedsSM, featuring premium 
memory foam mattress toppers with special 
construction for increased air flow and ventilation 
• Egyptian super-combed cotton linens, blankets & 
European-style duvets 
• Soft & firm pillows 
• Choice of bed configuration—two twins or one 
queen or (Royal Suite only) one king 
• Nightly turn-down service 
• Bathrobes & slippers 
• Bedside tables with reading lamps 
• Large private bathroom featuring full shower with 
glass door, hairdryer & premium L’Occitane® bath 
products 
• Spacious 3-door closets with shelves for ample 
storage 
• Easy under-bed luggage storage 

• Flatscreen satellite TV with movie channel & built-
in alarm clock 
• Writing desk/vanity with mirror & comfortable 
chair  
• Complimentary Wi-Fi access 
• Direct-dial telephone 
• Well-stocked minibar 
• Complimentary bottled water 
• In-room safe 
• Individual climate control 
• Continental breakfast & beverage room service 
available (service charge applies) 
• 11’ Wall-to-Wall Panoramic Window—50% wider 
than industry standard 
• Wall-to-Wall Panoramic Window opens to create 
a large Open-Air Balcony® 
• Open-Air Balcony with spacious sitting area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcadia Cruise Center   191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 
Telephone : (66 2) 235 1133        Facsimile : (66 2) 235 4149 E-mail : sunee@tpsl.co.th 


