
 
 

              2 FOR 1 CRUISE PACKAGE  
              จองภายในวันที่ 04 สิงหาคม 60 

                 MAGNIFICENT EUROPE (WAB)  

               15 วนัจาก อมัสเตอร์ดมั สู ่บดูาเปสต์  
       เปิดประสบการณ์การทอ่งเทีย่วแบบใหม ่ลอ่งเรือ Avalon Waterways ในแมน่ า้สดุแสนโรแมนติก ชมความงดงามของสองฝ่ังแมน่ า้ ชมสถานท่ี   

       ทอ่งเที่ยวอนัเลือ่งช่ือ ชิมไวน์ และลิม้รสอาหารท้องถ่ิน พร้อมบริการระดบัมืออาชีพและสิง่อ านวยความสะดวกบนเรือ ขึน้/ลงเรือง่าย ทกุห้องมวีิว 

       สว่นบรรยากาศบนเรือเงียบสงบ เหมาะส าหรับผู้ที่มองหาการเดินทางแบบสบายๆ และได้พกัผอ่นจริงๆ 

  
  

1 ARRIVE IN AMSTERDAM, HOLLAND (Embarkation) (D) 
 ช่วงเย็นพร้อมน าทา่นขึน้เรือ และต้อนรับอยา่งอบอุน่ด้วย Welcome Reception โดยพนกังาน Avalon 

Waterways  (NOTE: เที่ยวบินควรมาถึงเมือง Amsterdam ขึน้เรือก่อนเวลา 17.00) 
2 AMSTERDAM, HOLLAND. (B,L,D) 

 เมือง AMSTERDAM  เมืองนีเ้ต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และมีความเกา่แกก่วา่ 700 ปี มีพิพิธภณัฑ์ระดบัโลกอยู่
มากมายถึง 60 ที่ มาลองชมมมุมองที่ไมเ่หมือนใครของเมืองนี ้ โดยการนัง่เรือชมคลอง CANAL BOAT ที่ทา่นจะได้
ชมความเจริญและสถาปัตยกรรมอนังดงามของเมืองใหญ่แหง่นี ้  ช่วงบา่ย ทา่นสามารถซือ้ optional tour หรือจะ
เดินเลน่ช้อปปิง้ในเมืองก็ได้ 

3 COLOGNE. (B,L,D) 
 เช้านีน้ าทา่นมาถงึเมือง Cologne (โคโลญจน์) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐ 

Rhineland (ไรน์แลนด์)  เมือง Cologne มีโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู ทา่นสามารถเลอืก
ทวัร์ ชมเมือง GUIDED CITY WALK  หรือ ทวัร์ประวตัิศาสตร์ชนชาติยวิ JEWISH HERITAGE WALK หลงัจากนัน้
เชิญทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ทา่นสามารถชม Romano-Germanic Museum (พิพธิภณัฑ์โรมนั-เยอรมานิคใน
โคโลญ) แหลง่รวบรวมวตัถโุบราณสมยัโรมนั Old Town ยา่นเมืองเก่าโคโลญน์ มีร้านกาแฟมากมาย และที่พลาด
ไมไ่ด้คือ เบียร์ Kölsch เบียร์ท้องถ่ินของเมืองโคโลญ ที่ผลติมามากกวา่ 100 ปี 

4 RUDESHEIM-RHINE GORGE.  (B,L,D) 
 วนันีเ้รือน าทา่นมาในเขตแมน่ า้ไรน์ Rhine River ที่เมือง Rudesheim (รูเดอไซมน์) เมืองเลก็ๆทีม่ีสวนองุ่นปลกูตาม

ไหลเ่ขา ชม Siegfried's Mechanical Musical Instrument Museum พิพิธภณัฑ์อปุกรณ์ดนตรี เป็นแหลง่รวม
ของเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองเสยีงชนิดตา่งๆเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงดนตรีหลากหลายชนิดที่มีขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 
จนถึง 20 ตอ่จากนัน้เดินทางไปยงั Rhine Gorge ที่น่ีทา่นจะพบกบับรรยากาศสวยงามที่สดุของแมน่ า้แหง่นี ้พบกบั
ปราสาทอยูบ่นหน้าผาที่มีความสงู 400 ฟตุจากแมน่ า้ ลอ่งเรือผา่น Lorelei หินที่ผดุขึน้มาที่ชายฝ่ังแมน่ า้ไรน์ที่มี



 
 

ต านานเลา่ขานกนัมาวา่ มีเสยีงสะท้อนของปีศาจที่ร้องเพลง เพื่อท าให้เรืออปัปางที่น่ี 

5 MAIN RIVER VILLAGE. (B,L,D) 
 เมืองของสองฝ่ังแมน่ า้ Main River แหง่นี ้ทา่นจะพบกบัเมืองเลก็ๆที่เตม็ไปด้วยวฒันธรรม หมูบ้่านท่ีสร้างด้วยไม้ ที่

รอบล้อมไปด้วยววิทิวทศัน์ของแมน่ า้ สมัผสักลิน่อายแบบบาวาเรียนที่หมูบ้่านแหง่นี ้
6 WURZBURG.  (B,L,D) 
 เมือง Wurzburg (วร์ูซเบิร์ก)  รายล้อมไปด้วยเนินเขาทีเ่ต็มไปด้วยไร่องุ่น ได้ขึน้ช่ือวา่ “Pearl of the Romantic 

Road” ไขม่กุแหง่เส้นทางสายโรแมนติก ชมปราสาทบนป้อมปราการ Marienberg fortress ตัง้อยูบ่นเนินเขา และ
ข้ามสะพานเกา่ Alte Mainbrucke (อลัเทอร์ไมน์) ท่ีสร้างในศตวรรษที่ 15 เป็นไฮไลท์ของเมืองนี ้มีรูปปัน้ของนกับญุ
ที่ตัง้โดดเดน่อยูบ่นสะพาน ชม Bishop’s Residenz (บิชอปเรซิเดนต์) เป็นท่ีพกัของพระในสมยัที่ศาสนาคริสต์มี
อิทธิพลในยโุรป ภายในห้องโถง มีภาพเฟรสโก้ที่ใหญ่ที่สดุบนเพดาน และถกูตกแตง่อยา่งงดงามตามสไตล์ร็อคโค 

7 BAMBERG. (B,L,D) 
 เช้านีล้อ่งเรือสูเ่มือง Bamberg (แบมเบิร์ก) เป็นเมืองเลก็ๆในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองแหง่ศนูย์กลาง

ของประวตัศิาสตร์ทีใ่หญ่ที่สดุในประเทศเยอรมนี และยงัเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย 
ชมมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์  สร้างในศตวรรษที่ 13 และ Altes Rathaus (อดีตศาลากลางเกา่) ตัง้อยู่
ในกลางของสะพานข้ามแมน่ า้ Regnitz River (เร็กนิทซ์) บา่ยนีเ้รือจะลอ่งไปยงั Main River (แมน่ า้ไมน์) ที่เมือง 
Wurzburg (วร์ูซ เบิร์ก) 

8 NUREMBERG.  (B,L,D) 
 เช้านีเ้พลดิเพลนิกบัการลอ่งเรือไปยงัเมือง Nuremberg (นเูรมเบิร์ก) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของแคว้นบาวาเรีย 

เมืองนีไ้ด้เคยโดนท าลายในชว่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 และหลงัสงครามคนเยอรมนัทัง้ประเทศได้ร่วมกนับ ารุงและ
พฒันาเมืองนีจ้นกลายเป็นเมืองที่ได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่เทพนิยายมาในปัจจบุนั ทา่นสามารถเลอืก ชมเมืองที่เตม็ไป
ด้วยประวตัิศาสตร์กวา่พนัปี มีโบสถ์สไตล์โกธิคเก่าแก่อนัสวยงาม และ ปราสาทนเูรมเบิร์ก Kaiserburg Castle หรือ
ทวัร์ Nuremberg Rally Grounds พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ทีเ่ลา่เร่ืองรวมของสงครามโลกครัง้ที่ 2 

สิง่ที่พลาดไมไ่ด้คือ ชิม Lebkuchen (เลบ็คเูคน่) ขนมแหง่เทศกาลคริสต์มาส และขอพรที่น า้พ ุ ใน Hauptmarkt 

(จตัรัุสฮอพท์มาร์คท์) เป็นจตัรัุสเก่าแกก่ลางเมืองนเูรมเบิร์ก อธิษฐานโดยหมนุแหวนท่ีน า้พ ุ3 ครัง้แล้วเอย่ขอพร 
9 REGENSBURG. (B,L,D) 
 เมื่อ BC500 นัน้ เมือง Regensburg (เรเกนส์บร์ูก) นัน้ เป็นเมืองที่ดีที่สดุในยคุกลาง เดินชม Altes Rathau เมือง

เก่า สร้างเมือ่ศตวรรษที่ 13 และ Preta Pretoria เคยเป็นประตทูศิเหนือของคา่ยทหารโรมนัในปี ค.ศ. 179 เดินข้าม
สะพาน Steinerne Brucke เป็นสะพานที่สร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 12 ข้ามแมน่ า้ดานบูท่ีเช่ือมระหวา่ง Old Town 

และ Stadtamhof  เพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศของเมอืงนี ้ 
รับประทานอาหารวา่ง Snack ที่ Historische Wurstkuche (Old Sausage Kitchen) เป็นร้านอาหารที่ยงั
ด าเนินการอยูแ่ละเกา่แกใ่นประเทศเยอรมนั ได้สร้างขึน้เมื่อ 1135 AD ปัจจบุนัเปิด 7 วนัตอ่อาทติย์ และขายไส้กรอก
มากกวา่ 6,000 ชิน้ตอ่วนั ไส้กรอกที่นี่เป็นอาหารหลกั เสริฟ 6 – 8 ชิน้ พร้อม Sauerkraut ผกักาดดอง และ มสัตาร์ด 
ร้านนีต้ัง้อยูใ่กล้แมน่ า้ สามารถชมวิวของแมน่ า้จากที่นี่ได้อกีด้วย ก่อนรับประทานอาหารค ่า ทา่นจะได้ลิม้ลองเบียร์
ท้องถ่ินท่ีขึน้ช่ือ Germany’s Famous Beers 

10 PASSAU, GERMANY. (B,L,D) 
 เมือง พสัเซา (Passau) หรือ เมืองสามแคว ถกูสร้างขึน้บนเดือยหนิ 

น าทา่นชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน (St. Stephen's Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมที่สะดดุตามากที่สดุของเมือง 
คณุลกัษณะที่โดดเดน่คือหอแฝดและโดมแปดเหลีย่มกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแตง่ภายในโบสถ์อ้างองิจาก
ศิลปะบาร็อคของอิตาล ีรูปร่างมหาวิหารแหง่นีง้ดงามแบบสไตล์โกธิคและบาร็อค ยอดวิหารตกแตง่อยา่งงดงาม ซึง่
ภายในวิหารแหง่นี ้เป็นท่ีเก็บออร์แกนที่ใหญ่สดุในโลก มากถึง 17,774 ชิน้ เดินเทีย่วชมเขตเมืองเกา่ ไกด์ท้องถ่ินจะ
น าทา่นเดินชมความคลาสสคิของตกึรามบ้านช่องของเขตเมืองเกา่ หรือเมืองสามแควนี ้



 
 

11 EXCURSION TO GOTTWEIG ABBEY-DURNSTEIN. (B,L,D) 
 เช้านี ้โบสถ์ BENEDICTINE ABBEY ก่อตัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 11 เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป ได้รับเลือก

โดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายในอาคารงดงามด้วยภาพวาดแบบเฟรสโก้บนเพดานและ
ห้องสมดุที่นี่ก็มีหนงัสือโบราณล า้ค่ารวบรวมไว้เป็นจ านวนมาก ตวัวิหารตัง้อยู่บนเนินเขาริมแม่น า้ดานบูด้วยความ
ใหญ่โตของตวัอาคารท าให้เป็นจดุเดน่ท่ีส าคญัของเมืองสามารถมองเห็นได้แตไ่กล 

ลอ่งเรือสูเ่มือง Durnstein (ดร์ูนสไตน์) และรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ Durnstein ตัง้ในอยู่แถบ Wachau (วา
เคา) หมู่บ้านเล็กริมฝ่ังแม่น า้ดานูบ เป็นหมู่บ้านพืน้เมืองที่มีช่ือเร่ืองการผลิตไวน์สดอิ่มอร่อย ที่นี่เป็นบริเวณที่ใช้
ส าหรับปลกูองุ่นเพื่อท าไวน์ที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก เมืองนีไ้ด้รับการกล่าวขานเป็นหนึ่งในทศันียภาพริมน า้ที่สวยงาม
ที่สดุในยโุรป Durnstein มีโบสถ์ Stiftskirche สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1700 มีลกัษณะสีฟ้าขาวตระหง่านอยู่ริมแม่น า้ 
ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของที่นี่ รับฟังประวตัิเร่ืองราวของ England’s King Richard the Lionheart (กษัตริย์ริชาร์ด ใจ
สงิห์) วา่กนัวา่ พระเจ้าริชาร์ดใจสงิห์ได้ถกูขงัอยู่ที่ปราสาทเมื่อยคุสงครามครูเสดด้วย ชมทศันียภาพของคุ้งน า้แม่น า้
ดานบูในบรรยากาศที่แสนสบาย ค ่านีม้ีไวน์ท้องถ่ินให้ทา่นได้ลิม้ลอง 

12 VIENNA, AUSTRIA. (B,L,D) 
 กรุงเวียนนา ได้ช่ือวา่ City of Music และเป็นเมืองที่ก าเนิดแรงบนัดาลใจของนกัแตง่เพลงคลาสสกิไม่ว่าจะเป็น บีโธ

เฟ่น โมสาร์ท และ ชเูบอร์ก นอกจากจะเป็นศนูย์กลางอาณาจกัรของราชวงศ์ฮบัส์บร์ูกแล้ว ออสเตรียยงัมีมนต์ขลงัของ
แม่น า้ดานูบที่มีประกายสีฟ้าพร้อมกับสถาปัตยกรรมชวนน่าหลงใหลอีกด้วย พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg 

Palace) เป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิในราชวงศ์ฮบับวร์กตัง้แต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์สดุท้ายเป็นเวลายาวนาน
กวา่ 600 ปี  พระราชวงัแหง่นีม้ีการตอ่เติมเสริมแตง่ขยายขนาดไปเร่ือย ๆ  จนมีขนาดใหญ่และมีหลายอาคาร 
เป็นที่ตัง้ของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น  Vienna Boy's Choir, ศิลปะการสร้างตามแนว นีโอ-เรนาซอง 
เป็นโรงละครแห่งแรกในเวียนนา และ โบสถ์ St. Stephen’s Cathedral เป็นโบสถ์โรมนัคาทอริคที่มีช่ือเสียงและ
ส าคญัที่สดุแหง่หนึง่ของ Vienna อายกุวา่ 800 ปี 

เดินชม Karntnerstrasse (ถนนคาร์นท์เนอร์) ถนนการค้าใจกลางเมือง ถนนสายนีเ้ป็นถนนช้อปปิง้สายส าคญัของ
เวียนนา มีห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าตา่งๆ ตลอดสองข้างทางของถนน สนิค้าก็มีมากมายให้เลอืกซือ้ อาทิ เสือ้ผ้าแบรนด์
ยอดนิยม เคร่ืองแก้ว คริสตลัเจียระไน ของที่ระลกึตา่งๆ รวมถึงร้านอาหาร ร้านไอศกรีม และร้านกาแฟแบบออริจินอล 
ออสเตรียน ที่ขาดไม่ได้ อย่าลืมทานเค้กช๊อกโกแล๊ตอนัขึน้ช่ือของออสเตรีย สาเค่ต๊อดเต้ (Sacher Torte) และ แอป
เปิล้สตร์เดิล้ (Apfelstrudel) ซึง่มีต้นก าเนิดมาจากประเทศออสเตรีย 

13 BRATISLAVA, SLOVAKIA. (B,L,D) 
 เช้านี ้เรือได้มาถึงเมือง Bratislava (บราติสลาวา) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสาธารณรัฐสโลวาเกีย ตัง้อยู่ใน

แถบเนินเขา Carpathian Mountains ที่นี่พืน้ถนนสร้างด้วยหิน Cobblestone ที่คดเคีย้วไปตามซอกซอยต่างๆ 
ชม Town Hall อาคารศาลากลางเก่า เป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางที่เก่าแก่ที่สดุในประเทศ ชม St. Martin’s 

Cathedral (วิหารเซนต์มาร์ติน) สถานท่ีที่มีพิธีบรมราชาภิเษกส าหรับราชอาณาจกัรฮงัการีตัง้แตว่นัท่ี 16 ถึงศตวรรษ
ที่ 19 และในค ่าคืนนี ้เรือจะออกเดินทางสู ่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

14 BUDAPEST. (B,L,D) 
 วนันี ้เรือลอ่งมาถึงเมือง Budapest (บดูาเปสต์) “ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู” เมืองที่มีชีวิตชีวาแหง่ยโุรปตะวนัตก เมืองนี ้

เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ ร้านค้า งานฝีมือ ร้านกาแฟ มีทัศนียภาพอันงดงาม ไกด์ท้องถ่ินน าท่านชม 

Heroes’ Square (อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์) เป็นลานกว้างใหญ่และมีอนุสาวรีย์แห่งสหสัวรรษ Millennium 

Memorial สร้างส าหรับฉลองครบรอบการก่อตัง้อาณาจกัรฮงัการี เป็นสญัลกัษณ์Fishermen’s Bastion (ป้อม
ปราการชาวประมง) Matthias Church (วิหารมาทเธียส) ใน Budapest มีสะพานทัง้หมด 8 สะพาน ท่านสามารถ
เดินเลน่โดยเดินข้าม Chain Bridge (สะพานเชน) สะพานแขวนที่ส าคญัที่สดุของเมืองนีโ้ดยสร้างขึน้เมื่อศตวรรษที่ 
19 ที่เช่ือมระหว่างฝ่ังบดูาเบสต์ และฝ่ังดานบู ชม St. Stephen’s Basilica (มหาวิหารเซนต์สตีเฟน) ตัง้อยู่ใจกลาง



 
 

เมือง เป็นอาคารท่ีสงูที่สดุใน Budapest ภายในเป็นวิหารโอโ่ถง วิจิตรงดงาม มีทัง้พิพิธภณัฑ์ที่รวบรวมผลงานศิลปะ
ของจิตรกรที่มีช่ือเสยีง ทา่นสามารถเดินช้อปปิง้ใน ถนน Vaci utca ได้ 

15 BUDAPEST, HUNGARY (DISEMBARKATION). (B) 
 รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ก่อนจบทวัร์ 

 

จากประเทศไทย ลกูค้าจองเที่ยวบินและขอวีซา่เอง โดยทางบริษัทฯ สามารถออกเอกสารเพื่อใช้ในการสมคัรวีซา่ให้ได้  ลกูค้า
สามารถไปถงึเมือง Amsterdam ก่อนหากต้องการเที่ยวในเมืองก่อนวนัเร่ิมทวัร์ 

 มือ้อาหาร 
 

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

มีชา-กาแฟ และอาหารวา่งเสร์ิฟตลอดวนั ที่ Relax Lounge 

   

 



 
 

อัตราค่าบริการ 

CRUISE WBA: BUDAPEST TO AMSTERDAM 

WAB : MAGNIFICENT EUROPE : AMSTERDAM to BUDAPEST 

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

  E     D     B     A     P   

18 Jul - 01 Aug 2017 Expression 5,399 5,797 7,697 7,797 7,997 

15 - 29 Aug 2017 Panorama 5,599 5,997 7,897 7,997 8,197 

18 Aug - 01 Sep 2017 Impression 5,599 5,997 7,897 7,997 8,197 

22 Aug - 05 Sep 2017 Vista 5,599 5,997 7,897 7,997 8,197 

29 Sep - 13 Oct 2017 Illumination 5,899 6,297 8,197 8,297 8,497 

10 - 24 Oct 2017 Panorama 5,499 5,897 7,797 7,897 8,097 

17 - 31 Oct 2017 Vista 5,299 5,697 7,597 7,697 7,897 

Excluded Port Charges  336 /pax 

Excluded Gratuity  235 /pax 
 

หมายเหต ุราคาดงักลา่วราคาดงักลา่วเป็นราคาเร่ิมต้นส าหรับ 2 ทา่น (พกัห้องคู)่ ตามวนัออกเดินทางที่ก าหนด รวมที่พกั, ไกด์

, คา่ Port Charge $336/ทา่น, คา่ Gratuity $235/ทา่น, รถน าเที่ยว, คา่เข้าชมสถานท่ี และอาหารตามที่ระบใุนรายการ     

ราคายงัไมร่วม ตัว๋เคร่ืองบิน, วีซา่ และ เง่ือนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 


