
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรือสาํราญ Quantum Of the Seas Cruise Only 5 วัน 4 คืน                

เสนทาง เซ่ียงไฮ (เปาซาน) - คุมาโมโต (ญ่ีปุน) - เซ่ียงไฮ (เปาซาน) 

 
 

เรือสําราญ Quantum Of The Seas ในเครือของ Royal Caribbean ใหบริการนักทองเที่ยวมา

ต้ังแตปลายป ค.ศ. 2013 จนถึงปจจุบัน   เปนเรือสําราญที่ นํ้าหนักรวม 168,66 ตัน โดยแบงออกเปนทั้งหมด 

18 ช้ัน สามารถรับผูโดยสารไดทั้งหมด 4,905 คน ซึ่งรวมทัง้ลูกเรือ 1500 คนดวย  นอกจากน้ันภายในเรือยัง

ประกอบไปดวยรานคา รานอาหาร สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย อยางเชนสระวายนํ้าและสระระบบ

นํ้าวน ผับ บาร รวมถึงหองพักไวคอยรองรับแขกผูมาเยือนที่มากถึง 2,090 หอง 
 

กําหนดการเดินทางวันท่ี  14-18 เม.ย. 61       ราคาเริ่มตนท่ี  23,999 บาท 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไมรวมต๋ัวเครื่องบิน) - อิสระเดินทางสูทาเรือ Shanghai Wusongkou 

International Cruise Terminal (จากสนามบินนานาชาติผูตง เซีย่งไฮ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง / 

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

อิสระพักผอนบนเรือ 

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

ฟตเนต, ปนหนาผาจําลอง, เซิฟบอรด, หองสปา, หองสตรีมฯ - พักผอนบนเรือ 

วันที่3 
เรือสาํราญเทยีบทา เมืองคมุาโมโต - อิสระเดินเลนบนฝง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการ

เพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่4 
ลองนานน้ําสากล Cruising at Sea - อิสระพักผอน หรอืสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชวพิเศษ, สปอรทคอรท, 

ฟตเนต, ปนหนาผาจําลอง, เซิฟบอรด, หองสปา, หองสตรีมฯ - พักผอนบนเรอื 

วันที่5 
อําลาเรือสําราญ - เทียบทา Shanghai Wusongkou International Cruise Terminal - อิสระเดินทางกลับ

ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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วันที่ 1   ตอนรับสู ประเทศ จีน ( ทาเรือ เปาซาน ) 

 16.45 น.  เรือสําราญเริ่มตนออกจากทาเรือ เดินทางสูนานนํ้าสากล   สุดสนุกกับกิจกรรมหลากหลายที่มีใหทาน

เลือก และโชวสุดอลังการ อาหารการกินมีบริการ 24ช่ัวโมง และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย และ 

ชอปปงสินคา Duty Free ราคาถูก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ Dinner สุดหรู ณ หองอาหาร ของเรือ และสนกุกับกิจกรรมชวงค่ํา 

 
 

วันที่  2  อิสระพักผอนบนเรือสาํราญ Quantum Of The Seas และสนุกกับกิจกรรมบนเรอื 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร บนเรือสาํราญ Quantum  of the Sea   
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ใหทานไดอิสระพักผอนตามอัธยาศัย บนเรือสําราญ มีกิจกรรมมากมายบน ใหทานไดเลือกทํา ไมวาจะ

เปนการออกกําลังกายรับอรุณดวยการว่ิงจ็อกกิงบนช้ันดาดฟา บริการ Fitness Center เพลิดเพลิน

ไปกับการชอปปง สินเคาแบรนดช้ันนําตางๆ 

 

 

 

 

 

 

ในราคาพิเศษที่ราน Duty Free และทานไหนที่รักในการเสี่ยงโชคเปนพิเศษ บนเรือก็มหีอง Casino 

ไวใหทานไดใชบริการ 

 

อาหารเที่ยง และ อาหารค่าํ ทานสามารถรบัประทานอาหาร ณ หองอาหารบนเรือสาํราญ 

Quantum  of the Sea   

วันที่  3  เดินทางมาถึง คุมาโมโตะ ประเทศ ญี่ปุน 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ คมุาโมโตะ ประเทศ ญี่ปุน สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝงกับทางเรือ 

พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  สวนทานทีส่ะดวกเดินทางทองเที่ยวเอง

สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณทาเรือ จะมีบรกิารสาธารณะหรือแทกซี่ใน

การเที่ยวชมเมืองอีกดวย ทานใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวให

ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก ตารางกิจกรรมที่ทานจะไดรับในแตละวันที่หองพักของทาน 

 
20.00 น. เรือลองออกจากทาเรือคุมาโมโตะ ประเทศ ญี่ปุน ทานสามารถทานอาหารเย็นไดที่หองอาหารหลักที่

แสดงอยูในบัตร Sea Pass ของทานตามเวลาจองของทานวาจะเปนรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หรือ
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ทานสามารถทานอาหารบุฟเฟ ไดที่หองบุฟเฟ นานาชาติช้ัน11 เชนกัน หลังจากน้ัน ดูการแสดงโชวที่

หองโชวหลักช้ัน 5 ซึ่งจะโชวสองรอบดวยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากน้ันพักผอนตาม

อัธยาศัย 

 
 

วันที่  4  เรือลองนานน้าํสากล - อิสรตามอัธยาศัย 

วันน้ีเรือจะลองอยางชาๆในนานนํ้าสากลเต็มวันเพ่ือใหทานไดสนุกกับกิจกรรมตางๆบนเรือตลอดทั้ง

วัน ไมวาจะเปนรานคาปลอดภาษี คาสิโน และ กิจกรรมจากฝายเอ็นเตอรเทรนตางๆ ทานสามารถดู

ตารางกิจกรรมตางๆไดในตารางกิจกรรมที่ทานไดรับที่หองพักของทาน  

(อาหารเชา สามารถทานไดทีห่องอาหารหลัก หรือ หองอาหารบุฟเฟช้ัน 11 /  

อาหารกลางวัน สามารถทานที่หองอาหารบุฟเฟช้ัน 11 และ อาหารเย็น สามารถทานไดที่หองอาหาร

หลักหรือหองอาหารบุฟเฟ ช้ัน 11 ) 

  

 
เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพื่อใหทานรับหนังสือเดินทางคนื 
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22.00 น. เรือจะมีแทกกระเปาและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํากระเปาเดินทาง

ของทานวางไวหนาหองเพ่ือใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงขึ้น  ( สิ่งของที่ทานจําเปนตองใช

ระหวางวันใหทานแยกใสในกระเปาถือ )  ** ถาทานใดมคีวามประสงคจะถือกระเปาเดินทางลงดวย

ตนเองไมจําเปนตองวางไวที่หนาหองพัก ** 

วันที่5   เดินทางถึงประเทศจีน ทาเรอื เปาซาน 

07.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือ เปาซาน ประเทศจนี หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขา

เมืองและรับกระเปาเดินทางของทานดานลางหลังจากน้ัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 
          

 

**หองอาหารฟรีบนเรือ Ovation of the Seas มีดังนี้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERICAN ICON GRILL  

หองอาหารสไตลอเมริกัน ทีใ่หบริการ 

เฉพาะ อาหารเย็นเทานั้น โดยการจองเวลาบนเรือ 

มีรอบ 17.00 น. และ 20.00น. 

CHIC ( ชิก )  

หองอาหารสไตลฟวชัน่ สมัยใหม 

ที่ใหบริการเฉพาะ อาหารเยน็เทานัน้ โดยการจองเวลา

บนเรือ มีรอบ 17.00 น. และ 20.00น. 
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อัตราคาบริการ ตอทาน พัก 2 ทาน รวมกัน 1 หอง    (แพ็คเกจไมรวมตั๋วเครื่องบิน) 

 

 

 

 

 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

อัตรานี้รวม 

- คาหองพักบนเรือ 4 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน)    

- อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ 

- ภาษีทาเรือ 

- ทิปพนักงานบนเรือ  

อัตรานี้ไมรวม 

- ต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ - กรุงเทพฯ (หากตองการซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 

- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ีและคานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ 

- คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

เดินทางวันที่ 14-18 เม.ย. 61 ผูใหญพักหองคู (คนที1่ และ 2) 

     Inside แบบไมมีหนาตาง 23,999 

     Ocean view แบบมีหนาตาง 28,999 

SILK ( ซิล ) 

หองอาหารสไตลเอเชีย ที่ใหบริการ 

เฉพาะ อาหารเย็นเทานั้น โดยการจองเวลาบนเรือ 

มีรอบ 17.00 น. และ 20.00น. 

THE GRANDE 

หองอาหารสไตลตะวันตก 

ที่ใหบริการเฉพาะ อาหารเยน็เทานัน้ โดยการจองเวลาบนเรือ 

มีรอบ 17.00 น. และ 20.00น. 
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- อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

- คาแพ็คเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI  

- รถรับ-สง จากสนามบิน-ทาเรือ และ ทาเรือ-สนามบิน 

- คาธรรมเนียมวีซาจีนแบบ Double ทานละ 3,200 บาท (ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ) 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ คาซักรีด คาโทรศัพท  

  คาโทรศัพททางไกล คาเครื่องด่ืม มินิบารในหอง 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  

- ยกเลิกหลงัการยืนยนั และชําระเงนิแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยูกับระยะเวลาในการจอง และจํานวนหองวางบนเรือ 

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตให

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ

ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวให

เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรอืเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง 
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เงื่อนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมี

การคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

การชําระคาบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิก และคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจงยกเลกิกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง 

คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไมสามารถเดินทางได 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา

เมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 
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	เรือสำราญ Quantum Of The Seas ในเครือของ Royal Caribbean ให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2013 จนถึงปัจจุบัน   เป็นเรือสำราญที่ น้ำหนักรวม 168,66 ตัน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 18 ชั้น สามารถรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 4,905 คน ซึ่งรวมทั้งลูกเรือ 1500...

