
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรือสําราญ Quantum of the Seas Cruise Only 6 วัน 5 คืน 

 
เสนทาง เซ่ียงไฮ (เปาซาน) - ฮิโรชิมา (ญ่ีปุน) - โคจิ (ญ่ีปุน) - เซ่ียงไฮ 
กําหนดการเดินทางวันท่ี  4-9 มิ.ย. 61       ราคาเริ่มตนท่ี 21,900 บาท  

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไมรวมต๋ัวเครื่องบิน) - อิสระเดินทางสูทาเรือ Shanghai Wusongkou 

International Cruise Terminal (จากสนามบินนานาชาติผูตง เซีย่งไฮ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง / 

จากสนามบิน หงเฉียว ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) - เชค็อินขึ้นเรือสาํราญ Quantum Of the Seas - 

อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่2 
ลองนานน้ําสากล Cruising at Sea - อิสระพักผอน หรอืสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชวพิเศษ, สปอรทคอรท, 

ฟตเนต, ปนหนาผาจําลอง, เซิฟบอรด, หองสปา, หองสตรีมฯ - พักผอนบนเรือ 

วันที่3 
เรือสาํราญเทยีบทา ฮิโรชิมา (ญี่ปุน) - อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบรกิาร

เพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่4 
เรือสาํราญเทยีบทา โคจิ (ญี่ปุน) - อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการ

เพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่5 
ลองนานน้ําสากล Cruising at Sea - อิสระพักผอน หรอืสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชวพิเศษ, สปอรทคอรท, 

ฟตเนต, ปนหนาผาจําลอง, เซิฟบอรด, หองสปา, หองสตรีมฯ - พักผอนบนเรือ 

วันที่6 
อําลาเรือสําราญ - เทียบทา Shanghai Wusongkou International Cruise Terminal - อิสระเดินทางกลับ

ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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กิจกรรมบนเรือสําราญ 

    

Broadway Musicals             โชว และ การแสดง                           การแสดงออรเคสตรา 

                    
ภาพยนตร 3D                ตัวละครจากDreamWorks       หองรับรองขนาดใหญ           หองจัดการแสดง 

     

                         ดนตรี - โชวเปยโน                                     เตนรําซัลซา                     Club DJs                          

   
                                        บาร - ไนทคลับ                               ขบวนพาเหรด 

อัตราคาบริการ ตอทาน พักแบบ 2 ทานตอหอง / งดแถมกระเปา 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 

วันที่เดินทาง 4-9 มิ.ย. 61 ผูใหญพักหองคู (คนที1่ และ 2)ทานละ  ผูใหญพักหองคู คนที่3  

หอง Inside แบบไมมีหนาตาง 21,900 N/A 

หอง Balcony  แบบมีระเบยีง 27,900 N/A 
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อัตรานี้รวม 

- คาหองพักบนเรือ 5 คืน    

- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ) 

- ภาษีทาเรือ และประกันภัยบนเรือ  

- ทิปพนักงานบนเรือ  

อัตรานี้ไมรวม 

- คาทัวรเสริมบนฝง / รถรับ-สง จากสนามบิน-ทาเรือ และ ทาเรือ-สนามบิน 

- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาจีน 

- ต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ - กรุงเทพฯ 

- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ีและคานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ 

- คาธรรมเนียมวีซาจีน 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

  คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง ฯ 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ :  

- โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการย่ืนยันที่น่ังวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับ 

จากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 

เลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423  (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม 

ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

- แพ็คเกจน้ี ไมมีเจาหนาที่ทวัรเช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวางการทองเที่ยว  

เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชาํระ เก็บเต็ม 100 %  

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เม่ือชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 
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