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จองภายในวันที่ 04 สิงหาคม 60

MAGNIFICENT EUROPE (WAB)

15 วันจาก อัมสเตอร์ ดมั สู่ บูดาเปสต์
เปิ ดประสบการณ์การท่องเทีย่ วแบบใหม่ ล่องเรื อ Avalon Waterways ในแม่น ้าสุดแสนโรแมนติก ชมความงดงามของสองฝั่ งแม่น ้า ชมสถานที่
ท่องเที่ยวอันเลือ่ งชื่อ ชิมไวน์ และลิ ้มรสอาหารท้ องถิ่น พร้ อมบริ การระดับมืออาชีพและสิง่ อานวยความสะดวกบนเรื อ ขึ ้น/ลงเรือง่าย ทุกห้ องมีวิว
ส่วนบรรยากาศบนเรื อเงียบสงบ เหมาะสาหรับผู้ที่มองหาการเดินทางแบบสบายๆ และได้ พกั ผ่อนจริ งๆ
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ARRIVE IN AMSTERDAM, HOLLAND (Embarkation) (D)
ช่วงเย็นพร้ อมนาท่านขึ ้นเรื อ และต้ อนรับอย่างอบอุน่ ด้ วย Welcome Reception โดยพนักงาน Avalon
Waterways (NOTE: เที่ยวบินควรมาถึงเมือง Amsterdam ขึ ้นเรื อก่อนเวลา 17.00)
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AMSTERDAM, HOLLAND. (B,L,D)

เมือง AMSTERDAM เมืองนี ้เต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์ และมีความเก่าแก่กว่า 700 ปี มีพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอยู่
มากมายถึง 60 ที่ มาลองชมมุมมองที่ไม่เหมือนใครของเมืองนี ้ โดยการนัง่ เรื อชมคลอง CANAL BOAT ที่ทา่ นจะได้
ชมความเจริ ญและสถาปั ตยกรรมอันงดงามของเมืองใหญ่แห่งนี ้ ช่วงบ่าย ท่านสามารถซื ้อ optional tour หรื อจะ
เดินเล่นช้ อปปิ ง้ ในเมืองก็ได้
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COLOGNE. (B,L,D)

เช้ านี ้นาท่านมาถึงเมือง Cologne (โคโลญจน์) เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐ
Rhineland (ไรน์แลนด์) เมือง Cologne มีโบสถ์ที่มีสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก เป็ นหอคอยแฝดสูง ท่านสามารถเลือก
ทัวร์ ชมเมือง GUIDED CITY WALK หรื อ ทัวร์ ประวัติศาสตร์ ชนชาติยวิ JEWISH HERITAGE WALK หลังจากนัน้
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถชม Romano-Germanic Museum (พิพธิ ภัณฑ์โรมัน-เยอรมานิคใน
โคโลญ) แหล่งรวบรวมวัตถุโบราณสมัยโรมัน Old Town ย่านเมืองเก่าโคโลญน์ มีร้านกาแฟมากมาย และที่พลาด
ไม่ได้ คือ เบียร์ Kölsch เบียร์ ท้องถิ่นของเมืองโคโลญ ที่ผลิตมามากกว่า 100 ปี
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RUDESHEIM-RHINE GORGE. (B,L,D)
วันนี ้เรื อนาท่านมาในเขตแม่น ้าไรน์ Rhine River

ที่เมือง Rudesheim (รูเดอไซมน์) เมืองเล็กๆทีม่ ีสวนองุ่นปลูกตาม
ไหล่เขา ชม Siegfried's Mechanical Musical Instrument Museum พิพิธภัณฑ์อปุ กรณ์ดนตรี เป็ นแหล่งรวม
ของเครื่ องดนตรี และเครื่ องเสียงชนิดต่างๆเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี หลากหลายชนิดที่มีขึ ้นตังแต่
้ ศตวรรษที่ 18
จนถึง 20 ต่อจากนันเดิ
้ นทางไปยัง Rhine Gorge ที่นี่ทา่ นจะพบกับบรรยากาศสวยงามที่สดุ ของแม่น ้าแห่งนี ้ พบกับ
ปราสาทอยูบ่ นหน้ าผาที่มีความสูง 400 ฟุตจากแม่น ้า ล่องเรื อผ่าน Lorelei หินที่ผดุ ขึ ้นมาที่ชายฝั่ งแม่น ้าไรน์ที่มี

ตานานเล่าขานกันมาว่า มีเสียงสะท้ อนของปี ศาจที่ร้องเพลง เพื่อทาให้ เรื ออัปปางที่นี่
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MAIN RIVER VILLAGE. (B,L,D)
เมืองของสองฝั่ งแม่น ้า Main River

แห่งนี ้ ท่านจะพบกับเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้ วยวัฒนธรรม หมูบ่ ้ านที่สร้ างด้ วยไม้ ที่
รอบล้ อมไปด้ วยวิวทิวทัศน์ของแม่น ้า สัมผัสกลิน่ อายแบบบาวาเรียนที่หมูบ่ ้ านแห่งนี ้
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WURZBURG. (B,L,D)
เมือง Wurzburg (วูร์ซเบิร์ก)

รายล้ อมไปด้ วยเนินเขาทีเ่ ต็มไปด้ วยไร่องุ่น ได้ ขึ ้นชื่อว่า “Pearl of the Romantic
Road” ไข่มกุ แห่งเส้ นทางสายโรแมนติก ชมปราสาทบนป้อมปราการ Marienberg fortress ตังอยู
้ บ่ นเนินเขา และ
ข้ ามสะพานเก่า Alte Mainbrucke (อัลเทอร์ ไมน์) ที่สร้ างในศตวรรษที่ 15 เป็ นไฮไลท์ของเมืองนี ้ มีรูปปั น้ ของนักบุญ
ที่ตงโดดเด่
ั้
นอยูบ่ นสะพาน ชม Bishop’s Residenz (บิชอปเรซิเดนต์) เป็ นที่พกั ของพระในสมัยที่ศาสนาคริ สต์มี
อิทธิพลในยุโรป ภายในห้ องโถง มีภาพเฟรสโก้ ที่ใหญ่ที่สดุ บนเพดาน และถูกตกแต่งอย่างงดงามตามสไตล์ร็อคโค
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BAMBERG. (B,L,D)
เช้ านี ้ล่องเรื อสูเ่ มือง Bamberg (แบมเบิร์ก) เป็ นเมืองเล็กๆในรัฐบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี เป็ นเมืองแห่งศูนย์กลาง

ของประวัตศิ าสตร์ ทใี่ หญ่ที่สดุ ในประเทศเยอรมนี และยังเป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้ วย
ชมมหาวิหารที่มีสถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ สร้ างในศตวรรษที่ 13 และ Altes Rathaus (อดีตศาลากลางเก่า) ตังอยู
้ ่
ในกลางของสะพานข้ ามแม่น ้า Regnitz River (เร็ กนิทซ์) บ่ายนี ้เรื อจะล่องไปยัง Main River (แม่น ้าไมน์) ที่เมือง
Wurzburg (วูร์ซ เบิร์ก)
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NUREMBERG. (B,L,D)

เช้ านี ้เพลิดเพลินกับการล่องเรื อไปยังเมือง Nuremberg (นูเรมเบิร์ก) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของแคว้ นบาวาเรีย
เมืองนี ้ได้ เคยโดนทาลายในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และหลังสงครามคนเยอรมันทังประเทศได้
้
ร่วมกันบารุงและ
พัฒนาเมืองนี ้จนกลายเป็ นเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งเทพนิยายมาในปั จจุบนั ท่านสามารถเลือก ชมเมืองที่เต็มไป
ด้ วยประวัติศาสตร์ กว่าพันปี มีโบสถ์สไตล์โกธิคเก่าแก่อนั สวยงาม และ ปราสาทนูเรมเบิร์ก Kaiserburg Castle หรื อ
ทัวร์ Nuremberg Rally Grounds พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ทเี่ ล่าเรื่ องรวมของสงครามโลกครัง้ ที่ 2
สิง่ ที่พลาดไม่ได้ คือ ชิม Lebkuchen (เล็บคูเค่น) ขนมแห่งเทศกาลคริ สต์มาส และขอพรที่น ้าพุ ใน Hauptmarkt
(จัตรุ ัสฮอพท์มาร์ คท์) เป็ นจัตรุ ัสเก่าแก่กลางเมืองนูเรมเบิร์ก อธิษฐานโดยหมุนแหวนที่น ้าพุ 3 ครัง้ แล้ วเอ่ยขอพร
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REGENSBURG. (B,L,D)
เมื่อ BC500 นัน้ เมือง Regensburg (เรเกนส์บรู ์ ก) นัน้ เป็ นเมืองที่ดีที่สดุ ในยุคกลาง เดินชม Altes Rathau เมือง

เก่า สร้ างเมือ่ ศตวรรษที่ 13 และ Preta Pretoria เคยเป็ นประตูทศิ เหนือของค่ายทหารโรมันในปี ค.ศ. 179 เดินข้ าม
สะพาน Steinerne Brucke เป็ นสะพานที่สร้ างด้ วยหินในศตวรรษที่ 12 ข้ ามแม่น ้าดานูบที่เชื่อมระหว่าง Old Town
และ Stadtamhof เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของเมืองนี ้
รับประทานอาหารว่าง Snack ที่ Historische Wurstkuche (Old Sausage Kitchen) เป็ นร้ านอาหารที่ยงั
ดาเนินการอยูแ่ ละเก่าแก่ในประเทศเยอรมัน ได้ สร้ างขึ ้นเมื่อ 1135 AD ปั จจุบนั เปิ ด 7 วันต่ออาทิตย์ และขายไส้ กรอก
มากกว่า 6,000 ชิ ้นต่อวัน ไส้ กรอกที่นี่เป็ นอาหารหลัก เสริ ฟ 6 – 8 ชิ ้น พร้ อม Sauerkraut ผักกาดดอง และ มัสตาร์ ด
ร้ านนี ้ตังอยู
้ ใ่ กล้ แม่น ้า สามารถชมวิวของแม่น ้าจากที่นี่ได้ อกี ด้ วย ก่อนรับประทานอาหารค่า ท่านจะได้ ลิ ้มลองเบียร์
ท้ องถิ่นที่ขึ ้นชื่อ Germany’s Famous Beers
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PASSAU, GERMANY. (B,L,D)
เมือง พัสเซา (Passau) หรื อ เมืองสามแคว ถูกสร้ างขึ ้นบนเดือยหิน

นาท่านชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน (St. Stephen's Cathedral) เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สะดุดตามากที่สดุ ของเมือง
คุณลักษณะที่โดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหลีย่ มกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถ์อ้างอิง จาก
ศิลปะบาร็ อคของอิตาลี รูปร่างมหาวิหารแห่งนี ้งดงามแบบสไตล์โกธิคและบาร็ อค ยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม ซึง่
ภายในวิหารแห่งนี ้ เป็ นที่เก็บออร์ แกนที่ใหญ่สดุ ในโลก มากถึง 17,774 ชิ ้น เดินเทีย่ วชมเขตเมืองเก่า ไกด์ท้องถิ่นจะ
นาท่านเดินชมความคลาสสิคของตึกรามบ้ านช่องของเขตเมืองเก่า หรื อเมืองสามแควนี ้
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EXCURSION TO GOTTWEIG ABBEY-DURNSTEIN. (B,L,D)
เช้ านี ้ โบสถ์ BENEDICTINE ABBEY ก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ศตวรรษที่ 11 เป็ นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป

ได้ รับเลือก
โดยองค์การยูเนสโกให้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ภายในอาคารงดงามด้ วยภาพวาดแบบเฟรสโก้ บนเพดานและ
ห้ องสมุดที่นี่ก็มีหนังสือโบราณล ้าค่ารวบรวมไว้ เป็ นจานวนมาก ตัววิหารตังอยู
้ ่บนเนินเขาริ มแม่น ้าดานูบด้ วยความ
ใหญ่โตของตัวอาคารทาให้ เป็ นจุดเด่นที่สาคัญของเมืองสามารถมองเห็นได้ แต่ไกล
ล่องเรื อสูเ่ มือง Durnstein (ดูร์นสไตน์) และรับประทานอาหารเที่ยงบนเรื อ Durnstein ตังในอยู
้
่แถบ Wachau (วา
เคา) หมู่บ้านเล็กริ มฝั่ งแม่ น ้าดานูบ เป็ นหมู่บ้านพื ้นเมืองที่มีชื่อเรื่ องการผลิตไวน์สดอิ่มอร่ อย ที่นี่เป็ นบริ เวณที่ใช้
สาหรับปลูกองุ่นเพื่อทาไวน์ที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลก เมืองนี ้ได้ รับการกล่ าวขานเป็ นหนึ่งในทัศนียภาพริ มน ้าที่สวยงาม
ที่สดุ ในยุโรป Durnstein มีโบสถ์ Stiftskirche สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1700 มี ลกั ษณะสีฟ้าขาวตระหง่านอยู่ริมแม่น ้า
ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของที่นี่ รับฟั งประวัติเรื่ องราวของ England’s King Richard the Lionheart (กษัตริ ย์ริชาร์ ด ใจ
สิงห์) ว่ากันว่า พระเจ้ าริ ชาร์ ดใจสิงห์ได้ ถกู ขังอยู่ที่ปราสาทเมื่อยุคสงครามครู เสดด้ วย ชมทัศนียภาพของคุ้งน ้าแม่น ้า
ดานูบในบรรยากาศที่แสนสบาย ค่านี ้มีไวน์ท้องถิ่นให้ ทา่ นได้ ลิ ้มลอง
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VIENNA, AUSTRIA. (B,L,D)
กรุงเวียนนา ได้ ชื่อว่า City of Music และเป็ นเมืองที่กาเนิดแรงบันดาลใจของนักแต่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็ น บีโธ

เฟ่ น โมสาร์ ท และ ชูเบอร์ ก นอกจากจะเป็ นศูนย์กลางอาณาจักรของราชวงศ์ฮบั ส์บรู ์ กแล้ ว ออสเตรี ยยังมีมนต์ขลังของ
แม่นา้ ดานูบ ที่มี ประกายสีฟ้ าพร้ อมกับ สถาปั ตยกรรมชวนน่าหลงใหลอีก ด้ ว ย พระราชวัง ฮอฟบวร์ ก ( Hofburg
Palace) เป็ นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์ฮบ
ั บวร์ กตังแต่
้ พระองค์แรกจนถึงพระองค์สดุ ท้ ายเป็ นเวลายาวนาน
กว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี ้มีการต่อเติมเสริ มแต่งขยายขนาดไปเรื่ อย ๆ จนมีขนาดใหญ่ และมีหลายอาคาร
เป็ นที่ตงั ้ ของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น Vienna Boy's Choir, ศิลปะการสร้ างตามแนว นีโอ-เรนาซอง
เป็ นโรงละครแห่งแรกในเวียนนา และ โบสถ์ St. Stephen’s Cathedral เป็ นโบสถ์ โรมันคาทอริ คที่มีชื่อเสียงและ
สาคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ของ Vienna อายุกว่า 800 ปี
เดินชม Karntnerstrasse (ถนนคาร์ นท์เนอร์ ) ถนนการค้ าใจกลางเมือง ถนนสายนี ้เป็ นถนนช้ อปปิ ง้ สายสาคัญของ
เวียนนา มีห้างสรรพสินค้ า ร้ านค้ าต่างๆ ตลอดสองข้ างทางของถนน สินค้ าก็มีมากมายให้ เลือกซื ้อ อาทิ เสื ้อผ้ าแบรนด์
ยอดนิยม เครื่ องแก้ ว คริ สตัลเจียระไน ของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงร้ านอาหาร ร้ านไอศกรี ม และร้ านกาแฟแบบออริ จินอล
ออสเตรี ยน ที่ขาดไม่ได้ อย่าลืมทานเค้ กช๊ อกโกแล๊ ตอันขึ ้นชื่อของออสเตรี ย สาเค่ต๊อดเต้ ( Sacher Torte) และ แอป
เปิ ล้ สตร์ เดิ ้ล (Apfelstrudel) ซึง่ มีต้นกาเนิดมาจากประเทศออสเตรี ย
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BRATISLAVA, SLOVAKIA. (B,L,D)
เช้ านี ้ เรื อได้ มาถึงเมือง Bratislava (บราติสลาวา) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสาธารณรัฐสโลวาเกีย

ตังอยู
้ ่ใน
แถบเนินเขา Carpathian Mountains ที่นี่พื ้นถนนสร้ างด้ วยหิน Cobblestone ที่คดเคี ้ยวไปตามซอกซอยต่างๆ
ชม Town Hall อาคารศาลากลางเก่า เป็ นหนึ่งในอาคารศาลากลางที่เก่าแก่ที่สดุ ในประเทศ ชม St. Martin’s
Cathedral (วิหารเซนต์มาร์ ติน) สถานที่ที่มีพิธีบรมราชาภิเษกสาหรับราชอาณาจักรฮังการี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ถึงศตวรรษ
ที่ 19 และในค่าคืนนี ้ เรื อจะออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย
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BUDAPEST. (B,L,D)

วันนี ้ เรื อล่องมาถึงเมือง Budapest (บูดาเปสต์) “ไข่มกุ แห่งแม่น ้าดานูบ” เมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งยุโรปตะวันตก เมืองนี ้
เต็ ม ไปด้ ว ยสถาปั ตยกรรมโบราณ ร้ านค้ า งานฝี มื อ ร้ านกาแฟ มี ทัศ นี ย ภาพอัน งดงาม ไกด์ ท้ อ งถิ่ น น าท่า นชม
Heroes’ Square (อนุสรณ์ สถานฮี โร่ สแควร์ ) เป็ นลานกว้ างใหญ่ และมีอนุสาวรี ย์แห่งสหัสวรรษ Millennium
Memorial สร้ างสาหรั บฉลองครบรอบการก่อตังอาณาจั
้
กรฮังการี เป็ นสัญลักษณ์ Fishermen’s Bastion (ป้อม
ปราการชาวประมง) Matthias Church (วิหารมาทเธียส) ใน Budapest มีสะพานทังหมด
้
8 สะพาน ท่านสามารถ
เดินเล่นโดยเดินข้ าม Chain Bridge (สะพานเชน) สะพานแขวนที่สาคัญที่สดุ ของเมืองนี ้โดยสร้ างขึ ้นเมื่อศตวรรษที่
19 ที่เชื่อมระหว่างฝั่ งบูดาเบสต์ และฝั่ งดานูบ ชม St. Stephen’s Basilica (มหาวิหารเซนต์สตีเฟน) ตังอยู
้ ่ใจกลาง

เมือง เป็ นอาคารที่สงู ที่สดุ ใน Budapest ภายในเป็ นวิหารโอ่โถง วิจิตรงดงาม มีทงพิ
ั ้ พิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานศิลปะ
ของจิตรกรที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถเดินช้ อปปิ ง้ ใน ถนน Vaci utca ได้
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BUDAPEST, HUNGARY (DISEMBARKATION). (B)

รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ก่อนจบทัวร์
จากประเทศไทย ลูกค้ าจองเที่ยวบินและขอวีซา่ เอง โดยทางบริ ษัทฯ สามารถออกเอกสารเพื่อใช้ ในการสมัครวีซา่ ให้ ได้ ลูกค้ า
สามารถไปถึงเมือง Amsterdam ก่อนหากต้ องการเที่ยวในเมืองก่อนวันเริ่ มทัวร์
มื ้ออาหาร

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 และอาหารว่างเสิร์ฟตลอดวัน ที่ Relax Lounge

อัตราค่ าบริการ
CRUISE WBA: BUDAPEST TO AMSTERDAM

WAB : MAGNIFICENT EUROPE : AMSTERDAM to BUDAPEST
Date

Vessels

18 Jul - 01 Aug 2017
15 - 29 Aug 2017
18 Aug - 01 Sep 2017
22 Aug - 05 Sep 2017
29 Sep - 13 Oct 2017
10 - 24 Oct 2017
17 - 31 Oct 2017
Excluded Port Charges 336 /pax
Excluded Gratuity 235 /pax

Expression
Panorama
Impression
Vista
Illumination
Panorama
Vista

Cabin / USD / (Cruise Only) / pax
E
D
B
A
P
5,399 5,797 7,697 7,797 7,997
5,599 5,997 7,897 7,997 8,197
5,599 5,997 7,897 7,997 8,197
5,599 5,997 7,897 7,997 8,197
5,899 6,297 8,197 8,297 8,497
5,499 5,897 7,797 7,897 8,097
5,299 5,697 7,597 7,697 7,897

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวราคาดังกล่าวเป็ นราคาเริ่ มต้ นสาหรับ 2 ท่าน (พักห้ องคู)่ ตามวันออกเดินทางที่กาหนด รวมที่พกั , ไกด์
, ค่า Port Charge $336/ท่าน, ค่า Gratuity $235/ท่าน, รถนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ และอาหารตามที่ระบุในรายการ
ราคายังไม่รวม ตัว๋ เครื่ องบิน, วีซา่ และ เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริ ษัทกาหนด

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

Arcadia Cruise Center

Telephone : (66 2) 235 1133

• Flatscreen satellite TV with movie channel & builtin 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

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

