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วนัแรก 28 ธันวาคม 2559 กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ 
22.00 น. ผูเ้ดินทางพร้อมตรวจบตัรโดยสารท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้นท่ี 4 

เคาน์เตอร์เชค็อินแถว D สายการบินไทย  
01.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 662 น าท่านเหินฟ้าสู่ นครเซ่ียงไฮ้ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

  พกัคา้งแรมบนเคร่ืองบิน 
 

วนัที่สอง 29  ธันวาคม 2559 เซ่ียงไฮ้ – เรือส าราญรอยลั แคริบเบียน ควอนตมั ออฟ เดอะ ซีส์ 

06.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซ่ียงไฮ ้นครที่เป็นเสมือนหวัมงักรทางเศรษฐกิจของจีน เป็น
ศูนยก์ลางการศึกษา และการคา้ ปัจจุบนัเป็นเมืองท่าอนัดบัหน่ึงหลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
และ ศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สัมภาระแลว้พบเจา้หนา้ท่ีทอ้งถิ่นน าท่านเดินทางสู่มหานครเซ่ียงไฮ ้ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ.ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือหาดเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้ตั้งอยูฝ่ั่งเมืองเก่าผู่ซ่ี ฝ่ังตะวนัตกของ
แม่น ้าหวังผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช่ื้อว่า “พิพิธภณัฑ์
ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้เป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นอาคารที่สร้าง
ข้ึนตั้งแต่สมยัท่ีเซ่ียงไฮย้งัเป็นเขตเช่าของประเทศต่างๆ ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีจนถึงปัจจุบนั จน
กลายเป็นยา่นอาคารสไตลย์โุรปงดงามที่มีความเก่าแก่กว่าร้อยปีตั้งเรียงราย ปัจจุบนัถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการเงินการธนาคารทีท่  าการกงสุลไทยและธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ่ียงไฮ้กต็ั้งอยูบ่ริเวณน้ี  
น าท่านชมวิวและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั หอไข่มุก หรือ หอหมิงจู เป็นหอส่งสัญญาณวิทยโุทรทศัน์
ลกัษณะท่ีโดดเด่นของหอน้ีคือมีไข่มุกเรียงกนั 3 เมด็ จากเมด็ใหญ่ดา้นล่างไล่ข้ึนไปเป็นเมด็เลก็ วาง
เรียงกนัในความสูงที่แตกต่างกนับนเสาที่มีฐาน 3 ตน้  เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮ้ 
 
 
 
 
 

 

Shanghai & Kumamoto & Busan Cruise 

8 วนั โดยเรือส าราญ Quantum of the Seas 

และสายการบินไทย (TG) 
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11.30  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออู๋ซงโค่ว ท่าเรือส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของดินแดนทางแทบ
มหาสมุทรเอเชียแปซิฟิก เพื่อน าท่านลง เรือส าราญรอยัล แคริบเบียน ควอนตัม ออฟ เดอะ ซีส์ เรือ
ส าราญล าใหม่ล่าสุดภายใตแ้บรนดร์อยลั แคริบเบียน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ดว้ยโครงสร้างขนาด
ใหญ่ทีมี่น ้าหนกัโดยรวมท่ี 167,800 ตนั มีจ านวนชั้นเรือถึง 16 ชั้น และความจุผูโ้ดยสารราว 4,180 

คน ประกอบกบัเทคโนโลยกีารออกแบบทางวิศวกรรมท่ีทนัสมยัต่าง ๆ ไวด้ว้ยกนั จึงท าใหเ้รือล  าน้ี
ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นหน่ึงในประสบการณ์ของนกัท่องเที่ยวทางเรือที่ไม่ควรพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

12.30 รับประทานอาหารกลางวนัที่หอ้ง International Buffet บนเรือส าราญ 

หลงัอาหาร น าท่านเดินส ารวจต าแหน่งท่ีตั้งของหอ้งอาหาร และส่วนบริการต่าง ๆ ของเรือส าราญ 
พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเม่ือมีประกาศจาก
ทางเรือฯ ใหไ้ปยงัจุดนดัพบตามหมายเลขที่มีบอกไวบ้นบตัรหอ้งพกั (SeaPass) ของท่าน 

 
 

17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือ อิสระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพของทอ้ง
ทะเลแปซิฟิกอนัสวยงาม หรือร่วมกิจกรรม และความบนัเทิงต่าง ๆ ที่ทางเรือไดจ้ดัสรรไว ้เช่น 
ท่านอาจจะนัง่ฟังเพลงไพเราะที่เลาจน์ หรือบาร์ ซ่ึงเป็นบาร์ท่ีมีการน าเทคโนโลยอีนัล  ้าสมยัเขา้มา
ประยกุตใ์ชส้ าหรับการท าเคร่ืองด่ืม ที่เรียกว่า “ไบโอนิคบาร์” หรือสนุกเพลิดเพลินไปกบัการ
เตน้ร าไดท้ี่ดิสโกเ้ธค หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ีคาสิโน ที่มีเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ใหท้่านเลือก
มากมาย เช่น รูเลต็ต ์สลอ็ตแมชชีน แบล๊คแจ๊ค เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

** ส าหรับกระเป๋าใบใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่เรือจะน ามาส่งที่ห้องพักของท่านภายในวันเดียวกัน ซ่ึงอาจจะล่าช้า 
ฉะน้ัน เพื่อความสะดวกกรุณาจัดเตรียมสัมภาระส่วนตัว 1 ใบ ถือติดตัวขึ้นไปบนเรือ ** 
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18.00 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

21.00 น. ชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษที่ทางเรือไดจ้ดัไวใ้ห้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ ากนั) 

 
 

 
 

พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ 
 ในยามค ่าคืน เรือส าราญจะน าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมืองคุมาโมโต้ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

 หลงัอาหาร อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบักิจกรรมนานาชนิดท่ีจดับริการบนเรือส าราญล าน้ี หรือบาง
ท่านที่ตอ้งการผ่อนคลายอิริยาบถสามารถใชบ้ริการไดท้ี่ Steam Room / Sauna Room / Spa 

หรือเพลิดเพลินกบัการแสดง กิจกรรม และเกมส์ต่าง ๆ หรือท่านอาจจะเลือกพกัผ่อนที่หอ้งสมุด
ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

 หลงัอาหาร ใหท้่านไดร่้วมกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงมีมากมายบนเรือไม่ว่าจะเป็น นอร์ธ สตาร์ หน่ึงใน
กิจกรรมอนัโดดเด่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเรือล  าน้ี ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ใน

วนัที่สาม 30  ธันวาคม 2559 ล่องเรือ 
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การชมทศันียภาพของทอ้งทะเลแปซิฟิกแบบพาโนราม่าวิว บนกระเชา้แคปซูลแกว้ท่ีถูกยกสูงข้ึน
ไปห่างจากตวัดาดฟ้าของเรือราว 300 ฟุต 

หรือจะเป็น ริพคอร์ด (RipCord by ifly) อีกหน่ึงกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด และเปิดใหบ้ริการ 
เฉพาะบนเรือล  าน้ีเท่านั้น โดยท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัการแหวกว่ายในอากาศแบบสกายไดรฟ์
วิ่งไปภายในแท่งสูญญากาศโปร่งใสแบบจ าลองสภาวะไร้แรงโนม้ถ่วง นอกจากน้ียงัมีกิจกรรม
ทัว่ไปเปิดใหบ้ริการอยา่ง ศูนยฟิ์ตเนส สระว่ายน ้าขนาดใหญ่ การพทักอลฟ์ การไต่หนา้ผาจ าลอง 
การอ่านหนงัสือในหอ้งสมุด การเดินชอ้ปป้ิงร้านคา้ภายในเรือ เป็นตน้ (การท าสปา หรือการร่วม
กิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

 

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.00 น. ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั หรือ เลือกชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษที่ทางเรือไดจ้ดัไวใ้หช้ม 

 (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ ากนั) ณ หอ้งทูเซเว่นต้ี (Two70 room) หอ้งจดัแสดงที่มีความพิเศษคือการฉาย
ภาพของฉากหลงัการแสดงบนเรือนกระจกใสของตวัเรือ ซ่ึงจะเปลีย่นไปเร่ือย ๆ เพื่อทดแทน
ทศันียภาพอนัมืดมิดของทอ้งทะเลในช่วงยามค ่าคืน หรือนัง่ฟังเพลงไพเราะที่เลาจน์ หรือบาร์ ซ่ึง
เป็นบาร์ท่ีมีการน าเทคโนโลยอีนัล  ้าสมยัเขา้มาประยกุตใ์ชส้ าหรับการท าเคร่ืองด่ืม ท่ีเรียกว่า “ไบโอ
นิคบาร์” หรือสนุกเพลิดเพลินไปกบัการเตน้ร าไดท้ี่ดิสโกเ้ธค หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ี
คาสิโน ที่มีเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น รูเลต็ต์ สลอ็ตแมชชีน แบล๊คแจ๊ค เป็นตน้ 

 

พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ 

 ในยามค ่าคืน เรือส าราญจะน าท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 

วนัที่ส่ี 31 ธันวาคม 2559 เมอืงคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น – ปราสาทคุมาโมโตะ – สวนเซนซุยจ ิ

07.00 น. เรือส าราญรอยลั แคริบเบียน ควอนตมั ออฟ เดอะ ซีส์ เขา้เทียบท่า ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

 หลงัอาหารเชิญท่านพกัผ่อน และเพลิดเพลินกบัส่วนบริการต่างๆบนเรือส าราญ  
11.30 น. อาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโตะ – J501* 
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ปราสาทคุมาโมโตะ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง มีอาณาเขตกวา้งขวาง และไดช่ื้อว่าเป็นปราสาทท่ี
แขง็แกร่งที่สุด  มีจุดยทุธศาสตร์ท่ีล  ้าเลิศสามารถปกป้องจากขา้ศึกรุกรานไดดี้ที่สุดในญ่ีปุ่ น สร้างข้ึน
คร้ังแรกในปี 1467 โดยแม่ทัพคาโตะ คโิยมาสะ ทีต่่อมาไดเ้ลื่อนต าแหน่งเป็นไดเมียวปกครองเมืองคุ
มาโมโตะ ในสมยัมูโระมาจิ จนเมือท่านไดเมียวเสียชีวิตลง ปราสาทกต็กเป็นของตระกลูโฮโสะกาวะ 
ถึง 240 ปี และไดมี้การสร้างต่อเติมอีกในปี 1601 ประกอบไปดว้ยหอป้อมปราการ 49 หลงั  
ตวัปราสาทมีอาคาร 2 หลงัที่มี 6 ชั้นและ 4 ชั้นตามล าดบั มีช่องทางเขา้สู่ปราสาท 29 ประตูที่
สลบัซับซ้อน เพื่อสร้างความสับสนใหก้บัศตัรูที่บุกเขา้มา ปัจจุบนัเหลือเพียง 5 ประตูเท่านั้น เพราะ
ส่วนใหญ่ถูกเผาท าลายไปเม่ือคร้ังกบฏซัทสึมะ ในช่วงการปฏิรูปเมจิ ในปี 1857  ซ่ึงปราสาทไดถู้ก
ลอ้มไวถ้ึง 53 วนั จุดท่ีน่าสนใจ จะเป็นอุโมงคช์ั้นใตดิ้น Kuragari Tsuro ที่ในอดีตใชค้วามมืด
ภายในอุโมงคเ์ป็นยทุธศาสตร์ในการพิชิดผูรุ้กรานของ ปราสาทแห่งน้ี  
 
ตวัอาคารดา้นในเป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดง ความเป็นมาของปราสาทไวอ้ยา่งละเอียด และ 
Honmaru Goten Palace ท่ีตกแต่งหอ้งดว้ยภาพวาดวิจิตร ประดบัดว้ยทองค าอร่ามทั้งหอ้ง สร้าง
ข้ึนเพื่อฉลองครบรอบ 400 ปี และเพิ่งเปิดใหบุ้คคลภายนอกเขา้ชมไดเ้ม่ือปี 2008 ท่ีผ่านมาน้ีเอง 

 
ปราสาทคุมาโมโตะไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่อีกคร้ังในปี 1960 ถึงแมป้ราสาทบางส่วนจะสร้าง
ข้ึนมาใหม่ แต่ยงัคงมีอาคารหลงัเก่าท่ียงัคงอยูร่อดมาจนถึงทุกวนัน้ี  อาคารพระราชวงัในปัจจุบนัถูก
สร้างข้ึนอยา่งสวยงามลอ้มรอบดว้ยตน้ซากุระถึง 800 ตน้ และไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 3 
ปราสาทท่ีสวยงามที่สุดในญ่ีปุ่ น 

จากนั้นทวัร์จะน าท่านเดินทางสู่สวนซุยเซนจิ 
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บ่าย น าท่านเที่ยวชม  สวนซุยเซนจิ (Suizenji Garden) สวนสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 7 
โดยตระกลูโฮโซคาวะ มีอาณาบริเวณกวา้งขวาง ภายในสวนมีทั้งศาลเจ้าอิซูมิท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศ
ใหก้บับรรพบุรุษตระกูลโฮโซคาวะ ภูเขาขนาดยอ่มจ าลองแบบมาจากภูเขาไฟฟูจิ โรงน ้าชาและ
ทะเลสาบท่ีมีฝูงปลาคาร์พแหวกว่ายไปมาอยา่งอิสระสวนน้ีตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องปราสาท
คุมะโมโตะ อิสระใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

หมายเหตุ  รายการทวัร์ปราสาท Kumamoto เป็นรายการทวัร์ชายฝ่ังท่ีจดัและใหบ้ริการโดยทีมงาน Shore 
Excursion ของเรือส าราญ โดยมีมคัคุเทกศท์อ้งถิ่นเป็นผูน้  าเท่ียว หวัหนา้ทวัร์ของท่านจะท าหนา้ท่ี
อ  านวยความสะดวกและใหข้อ้มูลท่านตามรายการนั้นๆ 

ถึงเวลานดัหมาย น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญรอยลั แคริบเบียน ควอนตมั ออฟ เดอะ ซีส์ 

17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหนา้สู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 
21.00 น. ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือไดจ้ดัไวใ้หช้ม 

 (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ ากนั) ณ หอ้งทูเซเว่นต้ี (Two70 room) หอ้งจดัแสดงที่มีความพิเศษคือการฉาย
ภาพของฉากหลงัการแสดงบนเรือนกระจกใสของตวัเรือ ซ่ึงจะเปลีย่นไปเร่ือย ๆ เพื่อทดแทน
ทศันียภาพอนัมืดมิดของทอ้งทะเลในช่วงยามค ่าคืน หรือนัง่ฟังเพลงไพเราะที่เลาจน์ หรือบาร์ ซ่ึง
เป็นบาร์ท่ีมีการน าเทคโนโลยอีนัล  ้าสมยัเขา้มาประยกุตใ์ชส้ าหรับการท าเคร่ืองด่ืม ท่ีเรียกว่า 
 “ไบโอนิคบาร์” หรือสนุกเพลิดเพลินไปกบัการเตน้ร าไดท้ี่ดิสโกเ้ธค หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชค
ที่คาสิโน ที่มีเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น รูเลต็ต ์สลอ็ตแมชชีน, แบล๊กแจ๊ก เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ 

 ในยามค ่าคืน เรือส าราญจะน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้
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วนัที่ห้า 1 มกราคม 2560 เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต้ 
 

เชา้  อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

08.00 น. เรือส าราญรอยลั แคริบเบียน ควอนตมั ออฟ เดอะ ซีส์ เขา้เทียบท่า ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้

หลงัอาหาร น าท่านท่องเที่ยวเมืองปูซานตามโปรแกรมของเรือฯ 

 Haedong Yonggungsa Temple, Gukje Market and City Tour - KP08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ปูซาน (Busan)  ถือเป็นเมืองท่าและเมืองตากอากาศท่ีส าคญัของชาวเกาหลี อีกทั้งยงัมีสถิติเป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของประเทศอีกดว้ย โดยปูซานมีจุดเด่นคือมีภูมิประเทศท่ีประกอบดว้ยแนวชายฝ่ังทะเลและชายหาดท่ีมีความ
สวยงามโดดเด่น และมีภูเขาโอบลอ้ม ซ่ึงนัน่กท็  าใหผู้ท่ี้หลงใหลกีฬาทางน ้ าและการปีนเขาต่างเดินทางมายงัปูซาน เพื่อ
พกัผ่อน ท่องเที่ยว ปีละหลายล้านคนเลยทีเดียว  ทัวร์ของเรือฯจะน าท่านเดินทางสู่  วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong 

Yonggungsa Temple) เป็นวดัเก่าแก่แห่งหน่ึงของเมืองปูซาน ถือเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิที่คนเกาหลีและนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเพื่อขอพรกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเรียกว่าเทพเจา้แห่งความเมตตา สร้างข้ึนปี ค.ศ. 1376 สมยัราชวงศ์โครยอ มีความ
สวยงามแตกต่างจากวดัอื่นๆ เน่ืองจากวดัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นโขดหินท่ีติดกบัชายฝ่ังทะเล มองเห็นน ้ าทะเลสีฟ้าใสของทะเล
ใต ้ในขณะที่วดัอื่นๆมกัจะนิยมสร้างข้ึนบนภูเขา ท าใหภู้มิทศัน์ของวดัแห่งน้ีสวยแปลกตาและมีเอกลกัษณ์ ภายในบริเวณ
วดัด้านบนจะพบกบัรูปป้ัน 12 นักษัตรตั้ งเรียงกันอยู่ และ หินสลักเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมกับเจดียสี์ขาว อีกทั้งยงัมี
พระพุทธรูปท่ีตั้งอยูริ่มทะเล นอกจากนั้นบริเวณน้ียงัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์นท่ีสวยงามแห่งหน่ึงอีกดว้ย  

 
หลงัจากนั้นน าท่านสู่ Nurimaru APEC 

House เคยถูกใช้เป็นที่ประชุมสุดยอด
เอเปคเม่ือปี ค.ศ. 2005 และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นสถานที่ซ่ึงมีความงดงามดา้น
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ยงักลมกลืนกับ
ธรรมชาติรอบดา้น ทั้งตน้ไม ้หาดทราย และ
น ้ าทะเล โดยคุณสามารถชมทิวทัศน์ด้าน
นอกได้จากภายในอาคาร ซ่ึงมีกระจกเป็น
ผนังท าให้มองทะลุเห็นน ้ าทะเลกวา้งไกลสุดตา รวมทั้งสะพานกันเดโย ที่ทอดยาวขา้มทะเล ยิ่งใน
ตอนกลางคืนจะเห็นแสงไฟที่ส่องประกายจากสะพาน สร้างบรรยากาศสุดโรแมนติก 
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บ่าย  น าท่านสู่ ตลาดกกุเจ (Gukie Market) ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังของเกาหลี เช่น  ROJUKISS, 

LOTREE, LANEIGE, DR.MJ, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก), DR.JART (ครีมน ้ าแตก) และแบ
รนดด์งัอีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหาไดท่ี้ เป็นตลาดที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากที่สุดในปูซาน
และถูกพฒันาใหท้นัสมยั ตลาดขายสินคา้หลากชนิด อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า  เคร่ืองใชใ้นบา้น เคร่ือง
หนงั และ เคร่ืองเรือน ฯลฯ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัตลาดนมัแดมุนในกรุงโซล อีกทั้งท่ีตลาดแห่งน้ียงัมี
แหล่งชอ้ปป้ิงใตดิ้น ที่เรียกว่า Numpo Underground ใหไ้ดไ้ปเดินชอ้ปกนัดว้ย  

หลงัจากนั้นน าท่านสู่ ตลาดปลาจากัลชิ (Jagalchi Market) ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี 
นอกจากเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงแลว้ ยงัมีช่ือเสียงเร่ืองอาหารทะเลสดอีกดว้ย 

หมายเหตุ  1. รายการทวัร์เมือง Pusan เป็นรายการ
ทวัร์ชายฝ่ังท่ีจดัและใหบ้ริการโดยทีมงาน Shore Excursion ของเรือส าราญ โดยมีมคัคุเทกศท์อ้งถิ่น
เป็นผูน้  าเที่ยว หวัหนา้ทวัร์ของท่านจะท าหนา้ที่อ  านวยความสะดวกและใหข้อ้มูลท่านตามรายการ
นั้นๆ 

 2. รายการทวัร์เมือง Pusan มีอาหารกลางวนัแบบ Buffet ไวบ้ริการ  
ถึงเวลานดัหมาย น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญรอยลั แคริบเบียน ควอนตมั ออฟ เดอะ ซีส์ 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

21.00 น. ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือไดจ้ดัไวใ้หช้ม 

 (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ ากนั) ณ หอ้งทูเซเว่นต้ี (Two70 room) หอ้งจดัแสดงที่มีความพิเศษคือการฉาย
ภาพของฉากหลงัการแสดงบนเรือนกระจกใสของตวัเรือ ซ่ึงจะเปลีย่นไปเร่ือย ๆ เพื่อทดแทน
ทศันียภาพอนัมืดมิดของทอ้งทะเลในช่วงยามค ่าคืน หรือนัง่ฟังเพลงไพเราะที่เลาจน์ หรือบาร์ ซ่ึง
เป็นบาร์ท่ีมีการน าเทคโนโลยอีนัล  ้าสมยัเขา้มาประยกุตใ์ชส้ าหรับการท าเคร่ืองด่ืม ท่ีเรียกว่า “ไบโอ
นิคบาร์” หรือสนุกเพลิดเพลินไปกบัการเตน้ร าไดท้ี่ดิสโกเ้ธค หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ี
คาสิโน ที่มีเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น รูเลต็ต ์สลอ็ตแมชชีน แบล๊กแจ๊ก  เป็นตน้ 
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 พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ 

 ในยามค ่าคืน เรือส าราญจะน าท่านเดินทางกลบัสู่ นครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน 

 

วนัที่หก 2 มกราคม 2560 ล่องเรือ 
เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

 หลงัอาหาร อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบักิจกรรมนานาชนิดท่ีจดับริการบนเรือส าราญล าน้ี หรือบาง
ท่านที่ตอ้งการผ่อนคลายอิริยาบถสามารถใชบ้ริการไดท้ี่ Steam Room / Sauna Room / Spa 

หรือเพลิดเพลินกบัการแสดง กิจกรรม และเกมส์ต่างๆ หรือท่านอาจจะเลือกพกัผ่อนที่หอ้งสมุด
ตามอธัยาศยั 

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

 หลงัอาหาร ใหท้่านไดร่้วมกิจกรรมสุดเอก็ซ์ตรีมต่าง ๆ ซ่ึงมีมากมายบนเรือไม่ว่าจะเป็น การเล่น
กีฬาทางน ้าชนิดใหม่อยา่ง โฟลว์ไรดิ้ง ซ่ึงเป็นการผสมผสานทกัษะที่หลากหลายของชนิดกีฬาเขา้
ไวด้ว้ยกนัทั้งเซิร์ฟบอร์ด สกิมบอร์ด และเวคบอร์ด โดยจะแตกต่างจากกีฬาทางน ้าชนิดอื่นตรงท่ี
สามารถเล่นบนชายฝ่ังไดบ้นสนามทีเ่รียกว่า “ชีท เวฟ” ซ่ึงอยูติ่ดกบับริเวณชายขอบบนชั้นดาดฟ้า
ของเรือ จนท าใหท้่านรู้สึกเหมือนก าลงัโลดแล่นอยูท่่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิก  หรือจะเป็น
กิจกรรมสุดมนัส์อยา่งรถบัม๊พท่ี์สามารถเล่นไดทุ้กเพศ ทุกวยั หรือกิจกรรมฝึกทกัษะการทรงตวัอนั
สุดแสนคลาสสิคอยา่งโรลเลอร์ สเกต็ รวมไปถึงกิจกรรมแบบทีมอยา่งกีฬาบาสเกต็บอล ที่ใหท้่าน
เพลิดเพลินไปกบัช่วงเวลา ๆ ดีร่วมกนั 

 (การท าสปา หรือการร่วมกิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

21.00 น. ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั หรือ เลือกชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษที่ทางเรือไดจ้ดัไวใ้หช้ม 

 (ทุกคืนแบบไม่ซ ้ ากนั) ณ หอ้งทูเซเว่นต้ี (Two70 room) หอ้งจดัแสดงที่มีความพิเศษคือการฉาย
ภาพของฉากหลงัการแสดงบนเรือนกระจกใสของตวัเรือ ซ่ึงจะเปลีย่นไปเร่ือย ๆ เพื่อทดแทน
ทศันียภาพอนัมืดมิดของทอ้งทะเลในช่วงยามค ่าคืน หรือนัง่ฟังเพลงไพเราะท่ี เลาจน ์หรือบาร์ ซ่ึง
เป็นบาร์ท่ีมีการน าเทคโนโลยอีนัล  ้าสมยัเขา้มาประยกุตใ์ชส้ าหรับการท าเคร่ืองด่ืม ที่เรียกว่า “ไบโอ
นิคบาร์” หรือสนุกเพลิดเพลินไปกบัการเตน้ร าไดท้ี่ดิสโกเ้ธค หรือบางท่านอาจจะเส่ียงโชคท่ี
คาสิโน ที่มีเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น รูเลต็ต์ สลอ็ตแมชชีน แบล๊คแจ๊ค เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัคา้งแรมบนเรือส าราญ 

 ในยามค ่าคืน เรือส าราญจะน าท่านเดินทางกลบัสู่ นครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน 
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* ก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าเรืออู๋ซงโค่ว ในเยน็วันน้ีท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดล าดับการ
น ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ แล้วน ามาวางไว้ที่หน้าห้องก่อนเวลา 24.00 น. โดยแยก
ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านต้ังแต่
กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะถูกส่งมาให้ท่านท าการตรวจเช็คในตอนกลางคนืก่อนท าการช าระในวันรุ่งข้ึน * 
หมายเหตุ: ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่าน

ได้ใหหมายเลขไว้ในวันเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

 

 
 

วนัที่เจด็ 3 มกราคม 2560 นครเซ่ียงไฮ้ – ถนนเฉิงหวงเมีย่ว – ถนนนานกงิ – กรุงเทพฯ 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

10.45 น. เรือส าราญรอยลั แคริบเบียน ควอนตมั ออฟ เดอะ ซีส์ เขา้เทียบท่า ณ นครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน 

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ถนนเฉิงหวงเม่ียว แหล่งอนัเป็นท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนที่มี
สถาปัตยกรรมแบบโบราณของจีน โดยปัจจุบนัเป็นถนนที่เป็นศูนยร์วมของร้านคา้มากมาย ทั้งของ
พื้นเมืองโบราณ อาท ิตราประทบัรูปภาพวาดลายมือพู่กนัจีน เคร่ืองน ้าชา ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีของ
ที่ระลึก และสินคา้สมยัใหม่ เช่น รองเทา้กีฬา กระเป๋าแฟชัน่แบบต่าง ๆ เคร่ืองประดบัทีส่วยงาม 
และขนมทอ้งถิ่นมากมาย เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานอวี้หยวน เป็นสวนแต่งแบบจีนที่ประกอบดว้ยส่ิงปลูกสร้างต่างๆ
กว่า 20 หลงั มีเก๋งจีนและศาลาหลายหลงักระจัดกระจายอยู่ภายในสวน กอ้นหินที่มีรูปร่างลกัษณะ
ต่างๆตั้ งเรียงราย ตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงาร่ืนรมย ์ภูเขาจ าลองท่ีท าข้ึนดว้ยหินสีเหลืองหนักหลายพนัตนัมี
ความสูง14 เมตร นับเป็นภูเขาจ าลองเก่าแก่ที่สร้างได้ละเอียดประณีตที่สุด โดยต านานเล่าว่า  
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่คนหน่ึงไดส้ร้างอุทยานอวี้หยวนน้ีข้ึนเพื่อให้บิดาของเคา้ไดใ้ชชี้วิตบั้นปลายท่ีน่ี
อยา่งสงบสุข  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปท่ี “ตลาดเฉินหวังเม่ียว” หรือตลาดร้อยปี เดิมเป็นท่ีตั้ง
ของวัดเฉินหวังเม่ียว เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ช่วยสร้างใหเ้มืองน่าอยู่ ลดความตึงเครียดของ
ชีวิตเมืองไดดี้ อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและ 
ราชวงศชิ์ง สีสันร้านคา้ต่างๆที่ตกแตง่สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ (โทนสีแดงเขม้คลาสสิก
โบราณและโคมสีแดง ) ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง โดยเฉพาะเส่ียวหลงเปาอนัเลื่องช่ือ  
และร้านกาแฟดงัอยา่งสตาร์บคัส์ ก็ตั้งอยู่อย่างกลมกลืน ของที่ระลึกต่างๆมากมาย ถือเป็นตลาดนัด
ขนาดใหญ่ที่นอกจากจะท าใหท้่านไดข้องท่ีถูกใจแลว้ยงัไดอ้ิ่มเอมกบับรรยากาศท่ีสวยงามอีกดว้ย 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ถึงเวลานดัหมาย น าทา่นเดินทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาติผู่ตง  

17.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665 น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ 

อาหารบริการบนเคร่ืองบินพร้อมเคร่ืองด่ืม 

21.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

******************************************************** 

หมายเหตุ รายการการเดินทางบางช่วงอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทฯจะยดึถือเอาประโยชน์
สูงสุดของผู้ทางเป็นส าคญั  

อัตราค่าบริการ 

 

***อัตราค่าบริการดังกล่าวต้องเดินทางไม่น้อยกว่า 15 ท่าน หากไม่ถึงตามจ านวนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม*** 
อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (ตัว๋โปรโมชัน่ // ตัว๋กรุ๊ปชั้นประหยดั) ตามที่ระบุ  
 ค่าเรือส าราญ QUANTUM OF THE SEAS หอ้งพกัแบบ INSIDE CABIN / WINDOW CABIN / BALCONY CABIN  

5 คืน พร้อมอาหารทุกม้ือ กิจกรรมและเขา้ชมความบนัเทิงต่างๆบนเรือส าราญ (มีบางกิจกรรมท่ีท่านจะตอ้งเสียเงินเพิ่มเติม เช่น 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บริการสปา และซาลอน เป็นตน้) 

 ค่า Cruise Port Charge / Cruise Taxes & Fees  / ค่าทิปบนเรือ Cruise Gratuities  

 ค่าวีซ่าเข้า – ออก ประเทศจีน (double entry) 

 ค่าภาษีท่าเรือ และภาษีน ้ามนัสายการบิน  
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง (บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์)  
 ค่าบริการหวัหนา้ทวัร์ตลอดรายการ 
หมายเหตุ ทัวร์เมืองคุมาโมโต (J501) และทัวร์เมืองปูซาน (KP08) น้ันเป็นการเที่ยวไปตามรายการทัวร์ของเรือส าราญ โดยมี

เจ้าหน้าที่ของเรือน าพาชมตลอดการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด และอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ)  
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %              
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 
 ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม (ตามขอ้ก  าหนดของสายการบิน) 
 ค่าทิปคนขับรถ 20 หยวนต่อท่าน / วัน และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 20 หยวนต่อท่าน / วัน 

แบบห้องพักบนเรือ 
ผู้ใหญ่ / ท่าน 
พักห้องคู่ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ผู้โดยสารคนที่ 3 / 4 

ผู้ใหญ่ เด็กต ่ากว่า12 ปี 

หอ้งไม่มีหนา้ต่าง - inside 83,900 39,000 กรุณาเช็ค - กรุณาเช็ค 

พกัหอ้งมีหนา้ต่าง – Ocean 

View 
88,900 42,000 กรุณาเช็ค - กรุณาเช็ค 

พกัหอ้งมีระเบียง – Balcony 95,400 45,000 กรุณาเช็ค 76,500 กรุณาเช็ค 
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เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ  
 อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง  

 หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ  านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

 หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่น ๆ  รวมถึงไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงาน และจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ  หรือคนต่าง
ดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน ,
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได ้ 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
 ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว  ้ท่านจะขอคืนค่าบริการ
ไม่ได ้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม  และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 


