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แพ็คเกจเรือส ำรำญ Norwegian Joy 5 วัน 4 คืน 
เส้นทำง เซ่ียงไฮ้ - นำงำซำก ิ- เซ่ียงไฮ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ำวีซ่ำจีน - ค่ำทิปพนักงำนเรือ 
ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่ำรถรับส่ง สนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 14-18 ม.ค. 62               รำคำเพียง 28,000.-  (พักบนเรือ ห้องมีระเบียง) 

วันที่แรก        สุวรรณภูมิ - เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นเรือ NCL JOY 14 ม.ค. 2562 

..........  อิสระเดินทำงเอง ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
00.00 น. เดินทางถึง สนามบิน ฝู่ตง เซียงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ  

 
12.00 น. เชิญท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Wusongkou Cruise Port จากนั้นน าท่านเช็คอิน ขึ้นเรือส าราญ  

NCL JOY เรือสาราญที่ทันสมัยและใหม่ท่ีสุดในเอเชียล าหนึ่ง 
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  12.00-14.00 น.       บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ 

 
*** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็น
หนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่ก าหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ 
(The Joy Daily) ของท่าน *** 

16.00 น.         ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ าสากล มุ่งสู่น่านน้ าสากล ***** 
                   เชิญท่าน กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตำมที่ระบุในรำยกำร The Joy Daily) 

 
18.00-20.00 น.   บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ 
21.00-24.00 น .   ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องที่ระบุในรายการ  The Joy  

วันที่สอง น่ำนน้ ำสำกล  15 ม.ค. 2562 

เช้า                   ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดให้บริการ  
                       กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตำมที่ระบุในรำยกำรThe Joy Daily) 
                        ***  บำงกิจกรรม มีค่ำใช้จ่ำย และอำจต้องท ำกำรจอง ก่อนล่วงหน้ำ *** 

 
ระหว่ำงวัน ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆที่ทำงเรือจัดเตรียมให้โดยท่ำนสำมำรถดูได้จำก The 
Joy Daily                           
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วันที่สำม     นำงำซำกิ ประเทศ ญี่ปุ่น  16 ม.ค. 2562 

เช้า               ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆที่เปิดให้บริการ 
08.00 น.         เรือเดินทางถึงท่าเรือ นางาซากิ อิสระท่ำนท่องเที่ยวตำมอัธยำศัย หรือซื้อแพ็คเกจจากทางเรือ สถานที่ท่องเที่ยว

แนะน า 

- สวนสันติภำพ นำงำซำกิ 

 
-   Huis Ten Bosch 

 

-   ย่ำนช้อปปิ้ง ฮำมันมำจิ  

 
  17.00  น .    เดินทางกลับสู่ท่าเรือ กรุณากลับก่อนเวลาประมาณ 1 ชม.ท่านสามารถเช็คเวลาอีกครั้งกับทางเจ้าหน้าที่เรือ 
  18.00  น.     เรือเดินทางจากท่าเรือ นางาซากิ                                                                  
  เย็น           ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดให้บริการ.  
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วันที่สี่   น่ำนน้ ำสำกล  17 ม.ค. 2562 

เช้ำ / กลำงวัน / ค่ ำ        ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆที่เปิดให้บริกำร  
ระหว่ำงวัน ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆที่ทำงเรือจัดเตรียมให้โดยท่ำนสำมำรถดูได้จำก The 
Joy Daily 
ท่ำนสำมำรถช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ได้ที่ Account Service desk ชั้น 6 เพื่อควำมสะดวกในกำรเช็คเอ๊ำท์ 
วันรุ่งขึ้น.  

**กระเป๋ำเดินทำงสำมำรถวำงไว้หน้ำห้อง ก่อนเวลำ 24.00 น ** 

วันที่ห้ำ          เซี่ยงไฮ้ - สนำมบินฝู่ตง  18 ม.ค. 2562 

 เช้า              ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิด  
07.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ Wusongkou Cruise Port  ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ   

  09.00 น.      รถรอรับเพ่ือน าท่านกลับเข้าสู่สนามบินฝู่ตง..**ท่ำนที่ประสงค์จะแววะว๊อปปิ้งสำมำรถแจ้งล่วงหน้ำ** 
00.00 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย  
00.00 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ  
                                              

   *** หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุ เหลือ ไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน นับถึงวันเดินทำงกลับ เท่ำนั้น *** 
ในกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธกำรขึ้นโดยเจ้ำที่เรือ ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพำะ พำสปอร์ตต่ำงด้ำว 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่ 14-18 ม.ค. 62 
ค่ำบริกำร/ท่ำน พักห้องละ 2 ท่ำน (รำคำต่อท่ำน) 

ห้องมีระเบียงส่วนตัว 28,000.-บำท 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
 
อัตรำนี้รวม 
     1.   ค่าห้องพักบนเรือแบบมีระเบียง ที่ท่านเลือก 4 คืน  
     2.    ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามท่ีระบุในรายการ  
     3.    ค่าภาษีท่าเรือ และค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
     4.     ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และ ท่าเรือ  
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อัตรำนี้ไม่รวม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  
2.ค่ำท ำ VISA จีน แบบ ดับเบิ้ลวีซ่ำ 
3. ค่ำทิปเรือ 43.50 USD  ช ำระบนเรือ 
4. ค่ำท่องเที่ยว ณ.จุดจอด นำงำซำกิ  ประเทศญี่ปุ่นและท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
***หมำยเหตุ : ส ำคัญมำก 
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 

สัปดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
เงื่อนไขดังกล่าว 

2. เด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้ 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัด
จ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

รำยละเอียดเรือ NCL JOY 
 ห้องอำหำรที่รวมในรำยกำร 

ห้องำหำร / ชั้น เวลำ (โดยประมำณ) หมำยเหตุ 
Garden Café Buffet / Deck 16 Fwd 0700 – 1000 am/ 12noon – 1500pm/ 1700 – 2100pm First come first serve  

Manhattan room / Deck 7 Aft 0730 – 0930am/ 12noon – 1300pm/ 1700 -2000pm 
Savor/ Deck 6 Aft 1700-2000pm 

Taste / Desk 6 aft 1700 – 2000 pm 
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ห้องอำหำรที่ไม่รวมในรำยกำร ** cover charge รำคำต่อท่ำนและ 20% gratuity add on 
ห้องำหำร / ชั้น รำคำโดยประมำณ  หมำยเหตุ 

Noodle bar / deck 17 Aft $8.88   

Godiva Express / deck 8 Aft   
Grand Tea room / deck 8 fwd   

American Diner / deck 17 aft $8.88  

Food Republic/ deck 8 fwd $28.88  
Neptune’s  $53.88 Seafood 

La Cucina $38.88 Italian 
Cagney’s $38.88 Steakhouse  

Le Bistro $38.88 French 

Teppanyaki $38.88 Japanese 
Sakura & Habiscus $38.88 Chinese Hot Pot & Korean Grill  

กิจกรรมพิเศษ outdoor and indoor :  
Go Karts  * Minimum age 15 years old and above  
Go Karts High Speed ** for 18 years and above, experienced drivers only  
Mini golf and Ping pong 
Aqua Racer  
Laser Battle  
Ocean Loop  
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม
เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืน
ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการ
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 
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