2 FOR 1 CRUISE PACKAGE
จองภายในวันที่ 04 สิงหาคม 60

ESSENTIAL BELGIUM (WNA)

8 วันจาก บรัสเซลส์ สู่ อัมสเตอร์ ดมั
เปิ ดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ ล่องเรื อ Avalon Waterways ในแม่น ้าสุดแสนโรแมนติก ชมความงดงามของสองฝั่ งแม่น ้า ชมสถานที่
ท่องเที่ยวอันเลือ่ งชื่อ ชิมไวน์ และลิ ้มรสอาหารท้ องถิ่น พร้ อมบริ การระดับมืออาชีพและสิง่ อานวยความสะดวกบนเรื อ ขึ ้น/ลงเรื อง่าย ทุกห้ องมีวิว
ส่วนบรรยากาศบนเรื อจะสงบ เหมาะสาหรับผู้ที่มองหาการเดินทางแบบสบายๆ และได้ พกั ผ่อนจริงๆ
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วันแรก ARRIVE IN BRUSSELS, BELGIUM (EMBARKATION) (D)
บรัสเซลส์ มีทศั นียภาพงดงามเหมือนอยูใ่ นยุโรปกลาง สถาปั ตยกรรมเก่าแก่ในบรรยากาศสุดแสนงดงาม นอกจากนี ้
กรุงบรัสเซลล์ยงั เป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่ราชการที่มีความสาคัญของสหภาพยุโรป ในช่วงเย็นพร้ อมนาท่านขึ ้นเรื อ และ
ต้ อนรับอย่างอบอุน่ ด้ วย Welcome Reception โดยพนักงาน Avalon Waterways
วันที่ 2 ANTWERP. (B,L,D)
เมือง Antwerp (แอนต์เวิร์ป) เป็ นเมื่องที่ใหญ่เป็ นอันดับสองและเป็ นหนึง่ ในท่าเรื อที่สาคัญของประเทศเบลเยี่ยม
เมืองนี ้เป็ นการผสมผสานความใหม่และเก่าเข้ าด้ วยกันได้ ดี รวมถึงบรรยากาศของเมืองยุโรป ผู้คนที่เป็ นมิตร
สถาปั ตยกรรมอันน่าทึง่ มีร้านขายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ ร้ านกาแฟน่ารักมากมาย จากนันไกด์
้ ท้องถิ่นนาท่านชม
Grote (จัตรุ ัสตลาดบรู ช) มีอาคารที่สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 16 ที่มส
ี ถาปั ตยกรรมงดงาม มีน ้าพุที่มรี ูปปั น้ ของ Silvius
Brabo เป็ นทหารโรมัน ซึง่ เป็ นตานานได้ เล่าว่า Brabo ได้ ฆา่ ยักษ์ ที่ชื่อ Druon Antigoon ทีค
่ อยขอเงินจากชาวบ้ าน
ที่เดินข้ ามสะพานข้ ามแม่น ้า Scheldt เมื่อชาวบ้ านไม่ยอมให้ เงินกับยักษ์ ยักษ์ จึงตัดมือ และขว้ างลงในแม่น ้า ดังนัน้
Brobo จึงปราบยักษ์ โดยวิธีที่ยกั ษ์ ทากับชาวบ้ านเช่นกัน ชม the Church of Our Lady โบสถ์ที่สาคัญที่ใหญ่ของ
เมืองนี ้ สร้ างขึ ้นเมื่อ ค.ศ. 1352 และสร้ างเสร็ จในปี ค.ศ. 1521 ในนันมี
้ ภาพวาด ผลงานชิ ้นเอกของศิลปิ นชาวบาร๊ อค
ที่ชื่อ Peter Paul Rubens อีกด้ วย

วันที่ 3 GHENT, BELGIUM. (B,L,D)
เมือง Ghent (เก้ นท์) เป็ นเมืองที่ได้ ขึ ้นขื่อว่าสร้ างเมื่อศตวรรษที่ 10 ชม St. BAAF’S CATHEDRAL มหาวิหารเซนต์
บาโว ที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมืองนี ้ ภายในตกแต่งอย่างสวยหรูด้วยภาพวาดที่เป็ นสมบัติอนั ล ้าค่าของที่นี่ มีภาพ The
Adoration of the Mystic Lamb ซึง่ เป็ นพี่น้อง Van Eyck อันโด่งดังอยูท
่ ี่นี่ด้วย ท่านสามารถเดินเล่นในเมืองนี ้ ชม
ปราสาท Gravensteen “Castle of the counts” ซึง่ เป็ นป้อมเก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นเมื่อ ค.ศ. 1180 ข้ างบนมีพพิ ธิ ภัณฑ์
แสดงประวัติความเป็ นมาของป้อมแห่งนี ้
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วันที่ 4 VEERE. EXCURSION TO THE DELTA WORKS-MIDDELBURG. (B,L,D)
เข้ านี ้ ชม Delta Works โครงการป้องกันน ้าท่วม เพราะแผ่นดินประเทศเนเธอร์ แลนด์อยูต่ ่ากว่าระดับน ้าทะเล จึง
ประสบอุทกภัยครัง้ ใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1953 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1,800 คน เพียงแค่หนึง่ คืน ดังนัน้ Delta Plan
คือแผนการสานต่อ สร้ างมาขึ ้นเพื่อป้องกันน ้าท่วม โดยมีเขื่อนจะทาหน้ าที่กนน
ั ้ ้าทะเลและแม่น ้าออกจากกัน น ้าส่วนที่
อยูด่ ้ านในเขื่อนยังเป็ นน ้าสะอาด ซึง่ สามารถใช้ ในการเกษตรได้ อีกด้ วย เที่ยงรับประทานอาหารบนเรื อ ระหว่างเรื อ
ล่องไปยังเมือง Middelburg (มิดเดิลเบอร์ ก) ชม Dutch East India Company เป็ นบริ ษัททีส่ ร้ างขึ ้นมาเมือ่ ปี ค.ศ.
1602 ที่เน้ นการทาการค้ ากับประเทศตะวันออก ชม Town Hall ที่ถกู สร้ างขึ ้นเมื่อศตวรรษที่ 15
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วันที่ 5 KINDERDIJK-WILLEMSTAD. (B,L,D)
เที่ยวชมเมือง Kinderdijk (คินเดอร์ ไดค์) เป็ นเมืองแห่งกังหันลมมากถึง 19 หลัง ที่ถกู สร้ างเมื่อปี ค.ศ 1740 เพื่อใช้
สาหรับวิดน ้า และได้ บรรจุให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ 1997 อีกด้ วย ชมวิธีการทางานและเรียนรู้ของกังหันลม
ที่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารบนเรื อ พร้ อมล่องเรื อไปยังเมือง Willemstad
(วิลเลมสตัด) ไกด์ท้องถิ่นนาท่านชมพร้ อมเล่าประวัติของเมืองแห่งนี ้ มีผงั เมืองที่ดคู ล้ ายดาวที่มี 7 แฉก พบกับอาคาร
ที่มีสสี นั ฉูดฉาดน่าสะดุดตา มีกงั หันลมสูงตระหง่านอยูท่ ี่ทา่ เรื อ
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วันที่ 6 ROTTERDAM. EXCURSION TO KEUKENHOF GARDENS OR DELFT. (B,L,D)
ล่องเรื อชมอ่าว Rotterdam ในยามเช้ า เพลิดเพลินไปกับบรรยาศของเมืองนี ้ นาท่านชมเมือง Delft เมืองเก่าแก่ทอี่ ยู่
ทางตอนใต้ ของประเทศ Holland เมืองนี ้มีเครื่ องกระเบื ้องสีฟ้าที่โด่ดเด่น โดยมีสไตล์ของการปั น้ และทาลวดลายมา
จากเมืองจีนในสมัยศตวรรษที่ 17 เมืองเก่าแห่งนี ้เป็ นบ้ านเกิดของนักวาดภาพชื่อดัง Johannes Vermeer ที่เป็ น
เจ้ าของภาพวาดชื่อดัง “สาวใส่ตา่ งหูมกุ (Girl with a Pearl Earring)” จากนันไกด์
้ ท้องถิ่นนาท่านชม City Hall,
โบสถ์เก่าแก่ และฟั งเรื่ องราวในอดีตอันน่าสนใจของเมืองนี ้ ที่เคยเกิดระเบิดขึ ้นในปี ค.ศ. 1654
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วันที่ 7 AMSTERDAM. (B,L,D)
การล่องเรื อชมเมือง อัมสเตอร์ ดมั เป็ นอีกหนึง่ กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวนิยม เมืองนี ้ล้ อมรอบไปด้ วยคูคลอง
ท่านสามารถชมทิวทัศน์และสถาปั ตยกรรมที่สวยงามของสองฝั่ งแม่น ้า สาหรับช่วงบ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ 8 AMSTERDAM, HOLLAND. (DISEMBARKATION). (B)
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ก่อนจบทัวร์
จากประเทศไทย ลูกค้ าจองเที่ยวบินและขอวีซา่ เอง โดยทางบริ ษัทฯ สามารถออกเอกสารเพื่อใช้ ในการสมัครวีซา่ ให้ ได้ ลูกค้ า
สามารถไปถึงเมือง Brussels ก่อนหากต้ องการเที่ยวในเมืองก่อนวันเริ่ มทัวร์
3

มื ้ออาหาร

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 และอาหารว่างเสิร์ฟตลอดวัน ที่ Relax Lounge

อัตราค่ าบริการ
CRUISE WNA: BRUSSELS TO AMSTERDAM

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

Vessels

Cabin / USD / (Cruise Only) / pax
E
D
B
A
P
2,999
3,198
4,148
4,198
4,298
2,599
2,798
3,748
3,798
3,898

21 - 28 Jul 2017
Artistry II
20 - 27 Oct 2017
Impression
Excluded Port Charges 168 /pax
Excluded Gratuity 119 /pax
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวราคาดังกล่าวเป็ นราคาเริ่มต้ นสาหรับ 2 ท่าน (พักห้ องคู)่ ตามวันออกเดินทางที่กาหนด รวมที่พกั , ไกด์, ค่า Port Charge
$168/ท่าน, ค่า Gratuity $119/ท่าน, รถนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ และอาหารตามที่ระบุในรายการ
ราคายังไม่รวม ตัว๋ เครื่องบิน, วีซา่ และ เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริษัทกาหนด

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

