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                 เรือส ำรำญ  Ovation of the Seas 
6 วนั 5 คนื เซ่ียงไฮ้-ฟุคกุโอกะ-คุมำโมโตะ–เซ่ียงไฮ้ 

 
วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูม ิ/ กรุงเทพฯ 
21.30 น. ผูเ้ดินทางพร้อมตรวจบตัรโดยสารท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความ

สะดวก 
วนัที ่1 พฤษภาคม 2560  กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ – หาดไว่ทาน – เรือส าราญ Quantum of the Seas 
01.10 น   ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 662 สู่เมืองเซ่ียงไฮป้ระเทศจีน 
06.25 น. ถึงสนามบินผูต่ง มหานครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน บริการอาหารเช้า แบบติม่ซ า ณ.ภัตตาคาร   

 น าท่านสู่ หาดไว่ทาน หรือหาดเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้ตั้งอยูฝ่ั่งเมืองเก่าผูซ่ี่ ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงัผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใต้
ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่ “พิพิธภณัฑส่ิ์งก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสญัลกัษณ์ ท่ีโดดเด่น
ของนครเซ่ียงไฮ ้เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก มาจนถึงปัจจุบนัจนกลายเป็นยา่นอาคารสไตลย์โุรปงดงามท่ีมีความ
เก่าแก่กวา่ร้อยปีตั้งเรียงรายอยู ่อาคารเหล่าน้ีเป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัท่ีเซ่ียงไฮย้งัเป็นเขตเช่าของประเทศต่างๆ 
ปัจจุบนัถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคาร และโรงแรมหลายๆ แห่ง รวมไปถึงยงัเป็นท่ีท าการกงสุลไทยและ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ่ียงไฮ ้ น าท่านชมววิและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั หอไข่มุก หรือ หอหมงิจู(ไม่ขึน้ชม) เป็นหอส่ง
สญัญาณวทิยโุทรทศัน์ลกัษณะท่ีโดดเด่นของหอน้ีคือมีไข่มุกเรียงกนั 3 เมด็ จากเมด็ใหญไล่ข้ึนไปเป็นเมด็เลก็ วางเรียงกนั
ในความสูงท่ีแตกต่างกนับนเสาท่ีมีฐาน 3 ตน้  เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษญข์องเมืองเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มริมแม่น ้ าหวงผู ่ 
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคาร 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Wusongkou International Cruise Terminal หรือท่ีเรียกกนัวา่ Baoshan  Crruise 
Terminal สร้างข้ึนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวทางเรือส าราญโดยเฉพาะ จากนั้นน าท่านเช็คอิน ข้ึนเรือส าราญ Quantum of 
the Seas  เรือสาราญท่ีทนัสมยัท่ีสุดในโลกสญัชาติอเมริกนัท่ีเพ่ิงเปิดตวัเม่ือปลายปี2014 และเม่ือข้ึนมาบนเรือแลว้ (หาก
เวลาอ านวย) เจา้หนา้ท่ีจะพาคณะเดินทางทวัร์ภายในเรือส าราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆบนเรือ เช่น
ส่วนรับประทานอาหาร บนัเทิง บริการและสนัทนาการต่างๆ ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งอยา่งหรูหรา เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิง
อ านวยความสะดวกครบครัน 
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัในหอ้งอาหารบนเรือส าราญ และอาหารวา่งมีบริการตลอดเวลาท่ี Promenade Café  
ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซอ้มจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎ
การเดินเรือสากล โดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยงัจุดรวมพลตามท่ีก าหนดไวบ้นบตัรข้ึนเรือ (SeaPass) ของ
ท่าน 

16.45 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ เชิญท่านรับประทานอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารหลกัในแบบเซ็ทเมนู จากนั้น ชมการ
แสดงจากเหล่านกัแสดงมืออาชีพท่ีหอ้ง The Royal Theatre และสนุกสนานกบักิจกรรมความบนัเทิงต่างๆซ่ึงเปิดบริการถึง
เท่ียงคืน 

 
วนัที ่2 พฤษภาคม 2560    น่านน า้สากล 

วนัน้ีเรือส าราญจะเดินทางล่องไปตามมหาสมุทรแปซิฟิค พกัผอ่นตามอธัยาศยัในมุมโปรด เพลิดเพลินและสนุกสนานกบั
กิจกรรมต่างๆ บนเรือท่ีเปิดใหบ้ริการ และทางเรือส าราญมีอาหารไวบ้ริการท่านทุกม้ือ และอาหารวา่งตลอดทั้งวนั อิสระให้
ท่านพกัผอ่นบนเรือส าราญตามอธัยาศยั ท่านสามารถ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ เลือกช้
อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free)การเลือกนัง่เล่นในมุมโปรด  
ไม่วา่จะเป็น คลบั เลาจน์  และส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถ
เลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
PUBLIC ROOM  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
ENTERTAINMENT  : ชมโชวพิ์เศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
SPORT & ACTIVITIES: สระวา่ยน ้ า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต ปีนหนา้ผาจะลอง เซิฟบอร์ด 
SPA & WELLNESS  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ีซาลอน โยคะ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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อิสระใหท่้านพกัผอ่นบนเรือส าราญกบักิจกรรมไฮไลทบ์นเรือตามอธัยาศยั 
หลงัรับประทานอาหารค ่าเสร็จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนทต์่างๆท่ีทางเรือส าราญ 
น าเสนอไวใ้ห ้อาทิ ชมการแสดงโชวแ์สงสีเสียงเตม็รูปแบบ ณ หอ้งเธียเตอร์ หรือจิบเคร่ืองด่ืมสุดโปรด ณ บาร์ 
หรือเลาจน์ต่างๆบนเรือ เส่ียงโชคภายในคาสิโนบนเรือ  
คืนน้ีเป็นคืน Captain Welcome Night เป็นการเล้ียงรับรองแบบสากลโดยมีกปัตนัและเจา้หนา้ท่ีชั้นสูงของเรือส าราญเป็น
เจา้ภาพ โดยจะมีการแสดงบริเวณ Promenade ท่ีชั้น 5 และเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการผูโ้ดยสารทุกท่าน  
 บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

 
วนัที ่3 พฤษภาคม 2560   ฟุคกโุอกะ (ญี่ปุ่ น) 
07.00 น.   เรือส าราญเดินทางถึงท่าเรือเมืองฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น  

ฟุกโุอกะ เมืองใหญ่อนัดบั 8 ของญ่ีปุ่น (340.03 ตารางกิโลเมตร) มีประชากร 1,422,836 คน เคยไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นเมือง
ท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึงมาแลว้ นั่นเป็นเพราะฟุกุโอกะเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือน
โตเกียวหรือโอซากา้ ถนนหนทางกวา้งขวาง มีแม่น ้ าไหลผ่านตวัเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน (Yatai) ซ่ึงดู
เหมือนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟกุโุอกะไปแลว้  

กลางวนั   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ วดัรูริโกจ ิวดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนโดยตระกลูโออูฉิ ในปลายศตวรรษท่ี 14 จุดเด่นของวดัน้ีคือ
เจดีย ์5 ชั้น สูง 31.2 เมตร สร้างข้ึนในเม่ือ 1442 ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่มีความงดงามติด 1 ใน 3 ของเจดีย ์5 ชั้นท่ีสวย
ท่ีสุดของญ่ีปุ่น 
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จากนั้น น าท่านสู่ ย่านเทนจิน ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของฟุกุโอกะ ท่ีมีศูนยก์ารคา้ ร้านรวงมากมายทั้งบนดิน และใตดิ้น 
รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิเช่น อิเซตนั มิตสึโคชิ เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงส่งทา้ย ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก 
ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

 
18.30 น.   เรือส าราญ Quantum of the Seas เดินทางออกจากเมืองฟคุกโุอกะ 

  
วนัที ่4 พฤษภาคม 2560 คุมาโมโตะ (ญี่ปุ่ น) 
07.00 น. Quantum of the Seas เดินทางถึงเมืองคุมาโมโตะ น าชมสวนสวย Suizenji พร้อมนมสัการศาลเจา้ภายในสวนเพื่อความ

เป็นสิริมงคล ชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกและสินคา้ o-top จากนั้นน าท่านชมปราสาทคุมาโมโตะท่ีแขง็แกร่งและสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในญ่ีปุ่น จากนั้นเดินทางกลบัเรือ Quantum of the Seas / บริการอาหารทุกม้ือบนเรือส าราญ 

07.00 น.     เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองคุมะโมโต ประเทศญี่ปุ่ น 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มร่ืนและเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัสมยัสงครามกลางเมือง 
ของญ่ีปุ่น น าท่านเขา้ชม ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาท่ีโดดเด่นเป็นสง่าและยงัทรงคุณค่า 
ผา่นกาลเวลาและประวติัศาสตร์ท่ียาวนานเคียงขา้งกบัภูมิภาคคิวชูมากวา่ 400 ปี และเป็นปราสาทท่ีใหญ่ 
เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่นปราสาทหลงัน้ีถูกสร้างข้ึนเม่ือปี 1607 โดยอิเดตะ ฮิเดโนบุ ท าจากไมแ้ท ้ๆ ทั้งหลงั  
ส่วนตวัก าแพงท ามาจากหิน เม่ือปี 1601-1607 ปราสาทหลงัน้ีไดแ้ผข่ยายอาณาเขตออกไปใหมี้ความกวา้งขวาง 
ตระการตาออกไป จึงท าใหต้วัปราสาทนั้นมีประตูมากถึง 49 ประตู เป็นประตูใหญ่ 18 ประตูและประตูเลก็อีก 29 ประตู  
ความสวยงามของปราสาทในสภาพเดิมตอ้งสูญส้ินไปอนัเกิดจากเหตุอคัคีภยัถึง 2 คร้ัง คือในปี 1877 และ 1960  
หลงัจากนั้นจึงไดมี้การบูรณปฏิสงัขรณ์คร้ังใหญ่ ปราสาทหลงัน้ีมกัถูกเรียกวา่“ปราสาทด า” ตามสีท่ีทาตวัปราสาทไว ้  
และปราสาทคุมาโมโตย้งัเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นงานเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การก่อตั้งจงัหวดัคุมาโมโต ้เม่ือปี 2007  
และเร่ิมเปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือปี 2008 อาคารพระราชวงัในปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนอยา่งสวยงามลอ้มรอบดว้ยตน้ซากรุะ 
ถึง 800 ตน้ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม  สวนซุยเซนจ ิ(Suizenji Garden) สวนสวยสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีสร้างมาตั้งแต่ 
ช่วงศตวรรษท่ี 7 โดยตระกลูโฮโซคาวะ สวนซุยเซ็นจิกินอาณาบริเวณกวา้งขวาง ภายในสวนมีทั้งศาลเจา้อิซูมิท่ีสร้างข้ึน 
เพ่ืออุทิศใหก้บับรรพบุรุษตระกลูโฮโซคาวะ ภูเขาขนาดยอ่มจ าลองแบบมาจากภูเขาไฟฟจิู โรงน ้ าชาและทะเลสาบ 
ท่ีมีฝงูปลาคาร์พแหวกวา่ยไปมาอยา่งอิสระ สวนน้ีตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องปราสาทคุมะโมโตะ  
ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือคุมะโมโตะ  
เพ่ือข้ึนเรือส าราญ Quantum of the Seas       
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วนัที ่5 พฤษภาคม 2560  น่านน า้สากล 
วนัน้ีเรือส าราญจะเดินทางล่องไปตามมหาสมุทรแปซิฟิค พกัผอ่นตามอธัยาศยัในมุมโปรด เพลิดเพลินและสนุกสนานกบั
กิจกรรมต่างๆ บนเรือท่ีเปิดใหบ้ริการ และทางเรือส าราญมีอาหารไวบ้ริการท่านทุกม้ือ และอาหารวา่งตลอดทั้งวนั 
วนัน้ีท่านจะไดพ้กัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเรือส าราญอีก 1 วนัก่อนจะบกมือลาเรือส าราญท่ีทนัสมยัท่ีสุดล าน้ี  
ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมต่างๆ มากมายท่ีมีทางเรือส าราญ 
มีใหบ้ริการไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ, สนุกกบัเคร่ืองเล่นด่ิงผสุธาจ าลอง  
Skydiving Experience – RIPCORD BY IFLY, เคร่ืองเล่น FLOW RIDER Surf Simulator ลานรถบัม๊พ ์

สนามบาสเกตบอล สนามฟตุบอล และยงัเปิดสอนกายกรรมเหิรเวหา และส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
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12.00 น.   บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
 

วนัน้ีท่ีม้ือค ่า ในหอ้งอาหาร Main Dining ทางเรือจดัความสนุกสนานไวเ้ป็นพิเศษสาหรับทุกท่าน  
เป็น Farewell Dinner โดยพนกังานในหอ้งอาหารจะร่วมกนัแสดงและร้องเพลงเป็นการขอบคุณและอ าลาทุกท่าน 
หลงัรับประทานอาหารค ่าเสร็จ อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนทต์่างๆ บนเรืออาทิ  
ชมการแสดงโชวแ์สงสีเสียงเตม็รูปแบบ ณ หอ้งเธียเตอร์ เส่ียงโชคในคาสิโน เป็นตน้  
คืนน้ีท่านจะไดรั้บแถบสีติดกระเป๋าท่ีทางเรือสาราญจดัไวใ้ห ้ขอใหท่้านน าแถบกระเป๋าสีน้ีคลอ้งไวก้บักระเป๋า 
เดินทางท่ีท่านมีความประสงคจ์ะใหเ้จา้หนา้ท่ีของเรือสาราญนาออกจากเรือ จากนั้นนากระเป๋าเดินทางของท่าน 
วางไวด้า้นหนา้หอ้งบริเวณทางเดินก่อนเวลา 21:00 น. โดยเจา้หนา้ท่ีเรือสาราญจะทยอยมากระเป๋าเดินทาง 
ของท่านไปเก็บและเตรียมน าออกจากเรือส าราญในวนัรุ่งข้ึน   
และวนัเดียวกนัน้ีท่านจะไดรั้บใบแจง้ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนบนเรือสาราญ ขอใหท่้านชาระค่าใชจ่้ายของท่าน 
ใหเ้รียบร้อยภายในค่าคืนน้ี 

 
วนัที ่6 พฤษภาคม 2560 เซ่ียงไฮ้ – อุทยานอวีห้ยวน – ช้อปป้ิงตลาดร้อยปี - กรุงเทพฯ  
เชา้  เรือส าราญเขา้เทียบท่าเมืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน 

เรือส าราญเขา้เทียบท่าเมืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน 
                                               หลงัจากเช็คเอา้ท ์อ าลาเรือส าราญ Quantum of the Seas  จากนั้นน าท่านเดินทาง อุทยานอวีห้ยวน เป็นสวนแต่งแบบจีนท่ี 
                                               ประกอบดว้ยส่ิงปลูกสร้างต่างๆกวา่ 20 หลงั มีเก๋งจีนและศาลาหลายหลงักระจดักระจายอยูภ่ายในสวน กอ้นหินท่ีมีรูปร่าง 
                                               ลกัษณะต่างๆตั้งเรียงราย ตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงาร่ืนรมย ์ภูเขาจ าลองท่ีท าข้ึนดว้ยหินสีเหลืองหนกัหลายพนัตนัมีความสูง14  
                                               เมตร นบัเป็นภูเขาจ าลองเก่าแก่ท่ีสร้างไดล้ะเอียดประณีตท่ีสุดและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตตอนใตแ้ม่น ้าแยงซี โดยต านาน 
                                               เล่าวา่  ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่คนหน่ึงไดส้ร้างอุทยานอวี้หยวนน้ีข้ึนเพ่ือใหบิ้ดาของเคา้ไดใ้ชชี้วติบั้นปลายท่ีน่ีอยา่งสงบสุข   
                                               จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปท่ี “ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว” หรือตลาดร้อยปี เดิมเป็นท่ีตั้งของวดัเฉินหวงัเม่ียว เป็น 
                                                สวนสาธารณะใจกลางเมือง ช่วยสร้างใหเ้มืองน่าอยู ่ลดความตึงเครียดของชีวติเมืองไดดี้ อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีสร้าง 
                                               เลียนแบบสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง สีสนัร้านคา้ต่างๆท่ีตกแตง่สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ (  
                                               โทนสีแดงเขม้คลาสสิคโบราณและโคมสีแดง ) ทั้งร้านขายอาหาร  ร้านขนมพ้ืนเมือง โดยเฉพาะเส่ียวหลงเปาอนัเล่ืองช่ือ   
                                                และร้านกาแฟดงัอยา่งสตาร์บคัส์ ก็ตั้งอยูอ่ยา่งกลมกลืน ของท่ีระลึกต่างๆมากมาย ถือเป็นตลาดนดัขนาดใหญ่ท่ีนอกจากจะ 
                                                ท าใหท่้านไดข้องท่ีถูกใจแลว้ยงัไดอ่ิ้มเอมกบับรรยากาศท่ีสวยงามอีกดว้ย 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ง 
17.25 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 665  



 
                                                                                                                
                                                           

                                              THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD. 
                                              506/199 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
                                                    Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288  Fax: (662) 158-9209    
        TAT.11/04268                                              www.thewatourism.com 
 

                           

                        

21.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
****************************************************************************************************** 
หมายเหต:ุ รายการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 
 

 
 
 
 

   อตัราค่าบริการ (ไม่มรีาคาเดก็) 

                             แบบห้องพกั ราคาต่อท่าน / พกัห้องคู่      พกัเดีย่วช าระเพิม่ 
หอ้งไม่มีหนา้ต่าง                 -   
หอ้งมีหนา้ต่าง ววิทะเล            67,500               32,500 
หอ้งมีระเบียง            69,900               35,500 

 
เง่ือนไข 

 ราคาคิดเป็นเงินบาทต่อท่าน พกัสองท่านต่อ 1 หอ้ง  
 กรณีพกัสามหรือส่ีท่านต่อ 1 หอ้ง จะพกัไดใ้นบางแบบของหอ้งเท่านั้น ตามเง่ือนไขของเรือส าราญ * 
 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี เรือส าราญจะจะคิดเป็นผูโ้ดยสาร หน่ึงท่าน เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ ส่วนลดของเดก็นั้นจะตอ้งเช็คราคาจากตัว๋โดยสาร 

ของสายการบินเป็นกรณีไป 
 มีหวัหนา้ทวัร์บริการตลอดการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ ้โดยการบินไทยชั้นประหยดั รวมภาษีน ้ ามนัและค่าน ้ าหนกัตามท่ีสายการบินก าหนด (30กก.) 
 ค่าวซ่ีาประเทศจีน (เขา้-ออก 2 คร้ัง) 
 ค่าหอ้งพกัเรือส าราญ Quantum of the Seas ในแบบท่ีท่านเลือก พร้อมอาหารทุกม้ือตลอดทริปเรือ  
 เขา้ร่วมกิจกรรมและความบนัเทิงต่างๆบนเรือส าราญ (มีบางกิจกรรมท่ีมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เช่น เคร่ืองเล่น North Star และ iFly การบริการความ

งามและสปา เป็นตน้) 
 ค่าภาษีท่าเรือและค่าทิปพนกังานบนเรือส าราญ  
 ค่าบริการน าเท่ียวตามเมืองต่างๆ และอาหาร ค่าพาหนะและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบริการน าเท่ียวตามรายการ 
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 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
 

    อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ หรือการซ้ือสินคา้และบริการพิเศษส่วนตวับนเรือ   
 ค่าเคร่ืองเล่น North Star (US$ 25 ต่อท่าน) และ iFly (US$ 30 ต่อท่าน) บนเรือส าราญ Quantum of the Seas 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % 


