
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง: วันที่ 30 ธันวำคม 2558 – 04 มกรำคม 2559 
 

Date Ports of Call Arrival Departure Activity 

Wed 30 Dec 2015 Shanghai (Baoshan), China 
 

05:00 PM Boarding 

Thu 31 Dec 2015 Cruising 
  

Cruising 

Fri 01 Jan 2016 Kumamoto, Japan 07:00 AM 05:00 PM Docked 

Sat 02 Jan 2016 Busan, Republic Of Korea (South Korea) 08:00 AM 06:00 PM Docked 

Sun 03 Jan 2016 Cruising 
  

Cruising 

Mon 04 Jan 2016 Shanghai (Baoshan), China 06:00 AM 
 

Departure 

 
วันอังคำรที่ 29 ธันวำคม 58 
          สนำมบนิสุวรรณภูมิ             (-) 
 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ  โซนผู้โดยสำรขำออกชั้น 4 ประตู 4 แถว H-J 

เคำน์เตอร์สำยกำรบนิไทยแอร์เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน 

วันพุธที่ 30 ธันวำคม 58 
          กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ –– QUANTUM OF THE SEAS       (B / L / D) 

 

01.10 น. ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG662 พร้อม
รับประทานอาหารบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่โมง 15 นาที  

06.25 น. เดินทางถึง เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำตผู่ิตง (T2) หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง น าท่าน
เดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ตอนรับท่านด้วยมือ้เช้าแบบรสชาติต้นต าหรับเซ่ียงไฮ้ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ณ ภตัตำคำรท้องถิ่น  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หำดไว่ทำน หรือหาดเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ ตัง้อยู่ฝ่ังเมืองเก่าผู่ซี่ ฝ่ังตะวนัตกของ
แม่น า้หวงัผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พพิิธภณัฑ์
สิ่งก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสญัลกัษณ์ ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้  

 
 
เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้
การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก มาจนถึงปัจจบุนัจนกลายเป็นย่านอาคาร



 

 

สไตล์ยุโรปงดงามท่ีมีความเก่าแก่กว่าร้อยปีตัง้เรียงรายอยู่ อาคารเหล่านีเ้ป็นอาคารท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่
สมยัท่ีเซ่ียงไฮ้ยงัเป็นเขตเช่าของประเทศต่างๆ ปัจจบุนัถือเป็นศนูย์กลางทางด้านการเงินการธนาคาร 
และโรงแรมหลายๆ แห่ง รวมไปถึงยงัเป็นท่ีท าการกงสลุไทยและธนาคารกรุงเทพ สาขาเซี่ยงไฮ้  น า
ท่านชมวิวและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ หอไข่มุก หรือ หอหมิงจู เป็นหอส่งสญัญาณวิทยุโทรทัศน์
ลกัษณะท่ีโดดเด่นของหอนีคื้อมีไข่มกุเรียงกัน 3 เม็ด จากเม็ดใหญไล่ขึน้ไปเป็นเม็ดเล็ก วางเรียงกัน
ในความสูงท่ีแตกต่างกันบนเสาท่ีมีฐาน 3 ต้น  เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษญ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึง่ตัง้อยู่ฝ่ัง
ตรงข้ามริมแม่น า้หวงผู่ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนนำนกิง ช้อปปิ้งสตรีทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง
เซ่ียงไฮ้ โดยในบริเวณสองข้างทางนัน้เต็มไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย ทัง้สินค้าแบกะ
ดินจนถึงสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทัง้ยงัอยู่ไม่ไกลจากหาดไว่ทานมากนกั  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
13.30 น. จากนัน้น าท่านสู่ท่าเรือ Wusongkou International Cruise Terminal หรือท่ีเรียกกนัว่า Baoshan 

Cruise Terminal สร้างขึน้เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวทางเรือส าราญโดยเฉพาะ จากนัน้นาท่านเช็คอิน
ขึน้เรือส าราญ QUANTUM OF THE SEAS เรือสาราญท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลก สญัชาติอเมริกนัท่ีเพิง่
เปิดตวัไปหมาดๆ เม่ือปลายปี 2014 และเม่ือขึน้มาบนเรือแล้ว (หากเวลาอ านวย) เจ้าหน้าท่ีจะพา
คณะเดินทางทวัร์ภายในเรือสาราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆบนเรือสาราญ และ
ก่อนรับประทานอาหาร ให้ท่านเข้าร่วมการสาธิตเพ่ือการโดยสารเรือด้วยความปลอดภยั 
(ก่อนเรือสาราญออกเดินทาง ทางเรือสาราญจะมีการซ้อมหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทกุท่านมา
รายงานตวัยงัจุดทีก่าหนดไว ้โดยสงัเกตจุุดรวมพลของแต่ละท่านได ้ณ บริเวณแผ่นป้ายดา้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน) 

  

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ   

17.00 น.  เรือ QUANTUM OF THE SEAS ออกจากท่าเรือเมืองเซ่ียงไฮ้ Wusongkou International Cruise 

Terminal มุ่งหน้าสู่ ท่ำเรือเมืองคุมะโมโต ประเทศญ่ีปุ่ น 
หลงัรับประทานอาหารค ่า อิสระพกัผ่อนในห้องพกัส่วนตวั และท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง
กิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรู
ตามอธัยาศยั กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 

 ห้องอาหาร,บาร์ และ เลาจ์น หลากหลายธีมถึง 20 แห่ง 
 เส่ียงโชคไปกบั Casino Royale บนเรือส าราญ 
 ชมฟรีการแสดงโชว์ แสง สี เสียง เต็มรูปแบบสไตล์บอร์ดเวย์ทกุคืนท่ีห้อง Royal Theater 



 

 

 เพลิดเพลินกบัวิวพาโนราม่า 270 องศา, โรงละครหลากมิติ, วีดีโอวอลล์, โชว์กายกรรม, 
ละครเพลง และอีกมากมายท่ีโถงสนัทนาการ TWO70 

 ร้านค้าปลอดภาษีแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม, จิลเวลร่ี, น า้หอม, เสือ้ผ้า  และสินค้าท่ี
ระลกึจากช้อปสินค้าแบรนด์เนม Cartier, Bvlgary, Hublot, Kiehl’s และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

วันพฤหสับดีที่ 31 ธันวำคม 58 
          ล่องน่ำนน ำ้สำกล Cruising at Sea  ***NEW YEAR COUNTDOWN***          (B / L / D) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
หลงัรับประทานอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหาร หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่า
จะเป็นช้อปปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
PUBLIC ROOM  : บาร์และเลาจน์ ห้องสมดุ ห้องอินเตอร์เนต 
ENTERTAINMENT  : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
SPORT & ACTIVITIES: สระว่ายน า้ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต ปีนหน้าผาจะลอง เซฟิบอร์ด 
SPA & WELLNESS  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตีซ้าลอน โยคะ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
 

12.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญกบักิจกรรมไฮไลท์บนเรือตามอธัยาศยั 

 



 

 

จากนัน้เตรียมตวัรับประทานอาหารค ่าบนเรือสาราญ ในห้องอาหาร Main Dining ท่ีทางเรือจดัไว้ให้
เป็นพเิศษสาหรับทกุท่าน เรียกว่า CAPTAIN NIGHT – GALA DINNER 

18.00 น.  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (FINE DINING รอบ 18.00 น.)  
หลงัรับประทานอาหารค ่าเสร็จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆท่ี
ทางเรือสาราญนาเสนอไว้ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบ
เคร่ืองด่ืมสดุโปรด ณ บาร์หรือเลาจ์นต่างๆบนเรือ เส่ียงโชคภายในคาสิโนบนเรือ  

22.00 น. เชิญทกุท่านร่วมกิจกรรม NEW YEAR 2016 COUNTDOWN PARTY ท่ีทางเรือส าราญจดัเฉลิม
ฉลองร่วมกบัลกูค้าทกุท่าน และในคืนนีท้่านจะได้ร่วมสนกุกบักิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย ท่านจะได้
ด่ืมด ่าสงัสรรค์ในบรรยากาศแห่งความสขุสนกุสนานในช่วงเวลาแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
พร้อมกบัความประทบัใจอย่างมิรู้ลืม   
(ธีมงานของคืนเคาท์ดาวน์จะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง) 

 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 01 มกรำคม 59 
          เมืองคุมำโมโต ประเทศญ่ีปุ่ น                       (B / L / D) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
07.00 น.  เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่ำเรือเมืองคุมะโมโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคุมำโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มร่ืนและเป็นจดุยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัสมยัสงคราม
กลางเมืองของญ่ีปุ่ น น าท่านเข้าชม ปรำสำทคุมำโมโต้ ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาท่ีโดดเด่นเป็นสง่า
และยงัทรงคณุค่าผ่านกาลเวลาและประวตัิศาสตร์ท่ียาวนานเคียงข้างกบัภมูิภาคคิวชมูากว่า 400 ปี 
และเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญ่ีปุ่ น 
ปราสาทหลงันีถู้กสร้างขึน้เม่ือปี 1607 โดยอิเดตะ 
ฮิเดโนบุ ท าจากไม้แท้ ๆ ทัง้หลงั ส่วนตวัก าแพงท า
มาจากหิน เม่ือปี 1601-1607 ปราสาทหลงันีไ้ด้แผ่
ขยายอาณาเขตออกไปให้มีความกว้างขวาง
ตระการตาออกไป จึงท าให้ตวัปราสาทนัน้มีประตู



 

 

มากถึง 49 ประต ูเป็นประตใูหญ่ 18 ประตแูละประตเูล็กอีก 29 ประต ูความสวยงามของปราสาทใน
สภาพเดิมต้องสญูสิน้ไปอนัเกิดจากเหตอุคัคีภยัถึง 2 ครัง้ คือในปี 1877 และ 1960 หลงัจากนัน้จงึได้
มีการบูรณปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ ปราสาทหลงันีม้กัถูกเรียกว่า“ปรำสำทด ำ” ตามสีท่ีทาตวัปราสาท
ไว้  และปราสาทคุมาโมโต้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การก่อตัง้จงัหวดัคุ
มาโมโต้ เม่ือปี 2007 และเร่ิมเปิดให้เข้าชมเม่ือปี 2008 อาคารพระราชวงัในปัจจบุนัถกูสร้างขึน้อย่าง
สวยงามล้อมรอบด้วยต้นซากุระถึง 800 ต้น จากนัน้น าท่านเท่ียวชม  สวนซุยเซนจิ (Suizenji 

Garden) สวนสวยสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีสร้างมาตัง้แต่ช่วงศตวรรษท่ี 7 โดยตระกลูโฮโซคาวะ สวนซยุเซน็จิกิน
อาณาบริเวณกว้างขวาง ภายในสวนมีทัง้ศาลเจ้าอิซมูิท่ีสร้างขึน้เพื่ออทุิศให้กบับรรพบรุุษตระกลูโฮโซ
คาวะ ภเูขาขนาดย่อมจ าลองแบบมาจากภูเขาไฟฟูจิ โรงน า้ชาและทะเลสาบท่ีมีฝูงปลาคาร์พแหวก
ว่ายไปมาอย่างอิสระ สวนนีต้ัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทคุมะโมโตะ ให้ท่านได้อิสระ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือคมุะโมโตะ เพ่ือขึน้เรือส าราญ Quantum of the Seas       

บ่าย  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

หลงัรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
17.00 น.  เรือ QUANTUM OF THE SEAS ออกจากท่าเรือ ท่ำเรือเมืองคุมะโมโต ประเทศญ่ีปุ่ น มุ่งหน้าสู่

เมืองปูซำน ประเทศเกำหลี  
ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ  

ทกุวนัหลงัมือ้อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุสนานกบัการเส่ียงโชค
ในคาสิโน ดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

วันเสำร์ที่ 02 มกรำคม 59 
          เมืองปูซำน ประเทศเกำหลี                        (B / L / D) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
08.00 น.  เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่ำเรือเมืองปูซำน ประเทศเกำหลี 

ปซูาน (Busan) ถือเป็นเมืองท่าและเมืองตากอากาศท่ีส าคญัของชาวเกาหลี อีกทัง้ยงัมีสถิติเป็นเมือง
ท่ีมีพืน้ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอีกด้วย โดยปูซานมีจุดเด่นคือมีภูมิประเทศท่ีประกอบด้วย
แนวชายฝ่ังทะเลและชายหาดท่ีมีความสวยงามโดดเด่น และมีภูเขาโอบล้อม ซึ่งนั่นก็ท าให้ผู้ ท่ี



 

 

หลงใหลกีฬาทางน า้และการปีนเขาต่างเดินทางมายงัปูซาน เพื่อพกัผ่อน ท่องเท่ียว ปีละหลายล้าน
คนเลยทีเดียว น าท่านเดินทางสู่น าทุกท่านเดินทางสู่ วัดแฮดงยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa 

Temple) เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองพูซาน ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธ์ิท่ีคนเกาหลีและนักท่องเท่ียว
เดินทางมาเพ่ือขอพรกับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเรียกว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตา สร้างขึน้ปี ค.ศ. 1376 สมัย
ราชวงศ์โครยอ และมีความสวยงามแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ เน่ืองจากวดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนโขดหินท่ีติดกบั 

ชายฝ่ังทะเล มองเห็นน า้ทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ ในขณะท่ีวดัอ่ืนๆมกัจะนิยมสร้างขึน้บนภเูขา ท าให้
ภูมิทศัน์ของวดัแห่งนีส้วยแปลกตาและมีเอกลักษณ์ ภายในบริเวณวัดด้านบนจะพบกับรูปปัน้ 12 
นกัษัตรตัง้เรียงกนัอยู่ และ หินสลกัเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมกบัเจดีย์สีขาว อีกทัง้ยงัมีพระพทุธรูปท่ีตัง้อยู่
ริมทะเล นอกจากนัน้บริเวณนีย้งัเป็นจดุชมวิวพระอาทิตย์ขึน้ท่ีสวยงามแห่งหนึ่งอีกด้วย หลงัจากนัน้
น าท่านสู่ Nurimaru APEC House เคยถกูใช้เป็นท่ีประชมุสดุยอดเอเปคเม่ือปี ค.ศ. 2005 และได้รับ
การยอม รับว่า เป็ นสถาน ท่ีซึ่ ง มีความงดงาม ด้าน
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ท่ียงักลมกลืนกับธรรมชาติรอบ
ด้าน ทัง้ต้นไม้ หาดทราย และน า้ทะเล โดยคุณสามารถ
ชมทิวทศัน์ด้านนอกได้จากภายในอาคาร ซึง่มีกระจกเป็น
ผนังท าให้มองทะลุเห็นน า้ทะเลกว้างไกลสุดตา รวมทัง้
สะพาน กนัเดโย ท่ีทอดยาวข้ามทะเล ยิ่งในตอนกลางคืน
ด้วยแล้ว คณุจะเห็นแสงไฟท่ีส่องประกายจากสะพาน สร้างบรรยากาศสดุโรแมนติกได้ไม่น้อยเลย 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
หลงัรับประทานอาหารน าท่านสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงแบรนด์ดังของเกำหลี เช่น  ROJUKISS, 
LOTREE, LANEIGE, DR.MJ, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก), DR.JART (ครีมน า้แตก) และแบ
รนด์ดงัอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซือ้หาได้ท่ี ตลำดกุกเจ (Gukie Market) เป็นตลาดท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตัวมากท่ีสุดในพซูานและถูกพฒันาให้ทันสมัย ตลาดขายสินค้าหลากชนิด อาทิเช่น เสือ้ผ้า 
กระเป๋า  เคร่ืองใช้ในบ้าน เคร่ืองหนงั และ เคร่ืองเรือน ฯลฯ ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัตลาดนมัแดมนุใน
กรุงโซล อีกทัง้ท่ีตลาดแห่งนีย้งัมีแหล่งช้อปปิง้ใต้ดิน ท่ีเรียกว่า Numpo Underground ให้ได้ไปเดินช้
อปกนัด้วย หลงัจากนัน้น าท่านสู่ ตลำดปลำจำกัลชิ (Jagalchi Market) ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่
ท่ีสดุของเกาหลี นอกจากเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงแล้ว ยงัมีช่ือเสียงเร่ืองอาหารทะเลสดอีกด้วย 

จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือเมืองปซูาน เพ่ือขึน้เรือส าราญ Quantum of the Seas       
18.00 น.  เรือ QUANTUM OF THE SEAS ออกจากท่าเรือ ท่ำเรือเมืองปูซำน ประเทศเกำหลี มุ่งหน้าสู่

ท่าเรือเมืองเซ่ียงไฮ้ Wusongkou International Cruise Terminal 



 

 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ  

ทกุวนัหลงัมือ้อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุสนานกบัการเส่ียงโชค
ในคาสิโน ดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

วันอำทติย์ที่ 03 มกรำคม 59 
          ล่องน่ำนน ำ้สำกล Cruising at Sea         (B / L / D) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
วันนีท้่านจะได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเรือส าราญอีก 1 วันก่อนจะบกมือลาเรือส าราญท่ี
ทนัสมยัท่ีสุดล านี ้ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรม
ต่างๆ มากมายท่ีมีทางเรือส าราญมีให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ, 
สนุ ก กับ เค ร่ือ ง เล่ น ดิ่ งผ สุ ธ าจ าลอ ง  Skydiving Experience – RIPCORD BY IFLY, เค ร่ือ ง
เล่น FLOW RIDER Surf Simulator ลานรถบั๊มพ์   สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล และยังเปิด
สอนกายกรรมเหิรเวหา และส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

 



 

 

 
12.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญกบักิจกรรมไฮไลท์บนเรือตามอธัยาศยั 
จากนัน้เตรียมตวัรับประทานอาหารค ่าบนเรือสาราญ ในห้องอาหาร Main Dining ท่ีทางเรือจดัไว้ให้
เป็นพิเศษสาหรับทกุท่าน หรือจะเรียกว่ามือ้ Farewell Dinner ก็ไม่ผิด เพราะน่ีถือเป็นมือ้ค ่าสุดท้าย
บนเรือส าราญล านี ้ 

18.00 น.  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ  
หลงัรับประทานอาหารค ่าเสร็จ อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ บนเรืออาทิ 
ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ เส่ียงโชคในคาสิโน เป็นต้น  
(คืนนีท้่านจะได้รับแถบสีติดกระเป๋าที่ทางเรือสาราญจดัไว้ให้ ขอให้ท่านน าแถบกระเป๋าสีนีค้ล้องไว้กบักระเป๋าเดินทางที่ท่านมี
ความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ของเรือสาราญนาออกจากเรือ จากนัน้นากระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้ด้านหน้าห้องบริเวณ
ทางเดินก่อนเวลา 21:00 น. โดยเจ้าหน้าที่เรือสาราญจะทยอยนากระเป๋าเดินทางของท่านไปเก็บและเตรียมนาออกจากเรือสา
ราญในวนัรุ่งขึน้ และวนัเดียวกนันีท้่านจะได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึน้บนเรือสาราญ ขอให้ท่านชาระค่าใช้จ่ายของ
ทา่นให้เรียบร้อยภายในคา่คืนนี)้ 

วันจันทร์ที่ 04 มกรำคม 59 
          เซี่ยงไฮ้ – สุวรรณภูมิ               (B / L / -) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
จากนัน้เตรียมตวัเพ่ือการเช็คเอาท์ลงจากเรือส าราญ 

06.00 น. เรือส าราญ Quantum of the Seas จอดเทียบท่ีท่าเรือเมืองเซ่ียงไฮ้ Wusongkou International 

Cruise Terminal น าท่านเช็คเอ้าท์ออกจากเรือโดยทางเรือส าราญจะเรียกผู้ โดยสารออกจากเรือ
ตามล าดบัของแถบกระเป๋าสี (luggage tag) ท่ีท่านได้รับเม่ือคืน 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนอวีห้ยวน เป็นสวนแต่งแบบ
จีนท่ีประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆกว่า 20 หลัง มีเก๋งจีนและ
ศาลาหลายหลังกระจัดกระจายอยู่ภายในสวน ก้อนหินท่ีมี
รูปร่างลักษณะต่างๆตั ้งเรียงราย ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาร่ืนรมย์ 



 

 

ภเูขาจ าลองท่ีท าขึน้ด้วยหินสีเหลืองหนกัหลายพนัตนัมีความสงู14 เมตร นบัเป็นภเูขาจ าลองเก่าแก่ท่ี
สร้างได้ละเอียดประณีตท่ีสุดและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตตอนใต้แม่น า้แยงซี  โดยต านานเล่าว่า  
ข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่คนหนึ่งได้สร้างอุทยานอวีห้ยวนนีข้ึน้เพ่ือให้บิดาของเค้าได้ใช้ชีวิตบัน้ปลายท่ีน่ี
อย่างสงบสขุ  จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปท่ี “ตลำดเฉินหวังเม่ียว” หรือตลำดร้อยปี เดิมเป็นท่ีตัง้
ของวดัเฉินหวงัเม่ียว เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ช่วยสร้างให้เมืองน่าอยู่ ลดความตงึเครียดของ
ชีวิตเมืองได้ดี อาคารบ้านเรือนบริเวณนีส้ร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและ
ชิง สีสนัร้านค้าต่างๆท่ีตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ( โทนสีแดงเข้มคลาสสิคโบราณ
และโคมสีแดง ) ทัง้ร้านขายอาหาร  ร้านขนมพืน้เมือง โดยเฉพาะเส่ียวหลงเปาอนัเล่ืองช่ือ  และร้าน
กาแฟดังอย่างสตาร์บคัส์ ก็ตัง้อยู่อย่างกลมกลืน ของท่ีระลึกต่างๆมากมาย ถือเป็นตลาดนัดขนาด
ใหญ่ท่ีนอกจากจะท าให้ท่านได้ของท่ีถกูใจแล้วยงัได้อิ่มเอมกบับรรยากาศท่ีสวยงามอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง (T2) เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

17.20 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ โดยสารการบินไทยแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG665 ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง 55 นาที  

21.15 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ 
 
 

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

รำยกำรท่องเที่ยวนีอ้ำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม  
ทัง้นีถ้ือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตรำค่ำบริกำร 
ห้องไม่มีหน้ำต่ำงและระเบีบง – INSIDE  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ  89,900  บำท 
ห้องมีหน้ำต่ำง – WINDOW  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ    92,900  บำท 
ห้องมีระเบียง – BALCONY  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ    95,900  บำท 
เดก็อำยุไม่เกนิ 12 ปี ท่ำนละ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนแรก)  70,900 บำท 
เดก็หรือผู้ใหญ่อำยุ 12 ขึน้ไป ท่ำนละ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนแรก) 75,900 บำท 
พักเดี่ยวห้องจ่ายเพิม่ INSIDE 37,000 บาท  //  WINDOW 40,000 บาท  //  BALCONY 43,000 บาท   
***อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวต้องเดนิทำง 20 ท่ำนขึน้ไป หำกไม่ถงึตำมจ ำนวนอำจจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม*** 
 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัโดยสำยกำรบนิไทยแอร์เวย์ (ตัว๋โปรโมชัน่ // ตัว๋กรุ๊ปชัน้ประหยดั) ตามท่ีระบุ  
 ค่าเรือส าราญ QUANTUM OF THE SEAS ห้องพกัแบบ INSIDE CABIN / WINDOW CABIN / BALCONY CABIN  

5 คืน พร้อมอาหารทกุมือ้, กิจกรรม และความบนัเทิงต่างๆ บนเรือส าราญ (มีบางกิจกรรมท่ีท่านจะต้องเสียเงิน
เพิม่เติม เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, สปา และซาลอน เป็นต้น) 

 ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบตุามรายการ 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง (บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์)  

 ค่าภาษีท่าเรือ และภาษีน า้มนัสายการบิน  

 เจ้าหน้าท่ี (หวัหน้าทวัร์คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่ำ Port Charge 169 USD / ท่ำน  

 ค่ำ Taxes & Fees 69 USD / ท่ำน  

 ค่ำทปิบนเรือ Gratuities 65 USD / ท่ำน  

 ทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น และ ทปิหวัหน้ำทวัร์  
 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆ (เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ระบใุนรายการ)  

 ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 %              
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 

 ค่าภาษีเชือ้เพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติม (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ  
 อตัราคา่บริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมีการประกาศ
ลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีคณะจะเดนิทาง  

 หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุล
ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

 หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าให้ท่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได้ คณะทวัร์ทา่นอ่ืน ๆ รวมถึง
ไกด์จะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว้ แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะท าหน้าท่ี
ประสานงาน และจะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลือทา่นเป็นระยะ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวตา่งชาติ  หรือคน
ตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหน้าท่ีชว่ยเหลือเจรจา แตอ่ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบิน
,อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

 ในระหวา่งการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน  ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืนคา่บริการได้  

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได้  

 คา่บริการท่ีท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว้  ท่านจะขอคืน
คา่บริการไมไ่ด้  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือ
และค านงึถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคญั 

 
หนังสือเดนิทำง (PASSPORT) จะต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดนิทำง 

 


