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Date
09 DEC
10 DEC
11 DEC
12 DEC
13 DEC
14 DEC
15 DEC

Port of Call

Arrival Departure

Shanghai (Baoshan), China
Cruising
Kochi, Japan
Nagasaki, Japan
Fukuoka, Japan
Cruising
Shanghai (Baoshan), China

10:00
14:00
08:00
07:00

16:45
17:00
23:00
18:45
-

พักผ่อนสุดหรู สนุกไปกับ
ระวางเรื อ 168,666 ตัน จุผ้ โู ดยสาร 4,905 คน
เรื อสาราญที่เพียบพร้ อมด้ วยสิง่ บันเทิง ห้ องอาหารหรู โรงภาพยนตร์ สระว่ายน ้า บาร์ ไนท์คลับ คาสิโน ร้ านค้ า
ปลอดภาษี ห้ องฟิ ตเนส กิจกรรมปี นหน้ าผาจาลอง Rock Climbing Wall, กิจกรรมกระดานโต้ คลื่น
FlowRider® เป็ นต้ น (บางกิจกรรมมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม)
เที่ยว เซียงไฮ้ , โคจิ, นางาซากิ และฟุคโุ อกะ สบายใจกับการจัดเก็บกระเป๋ าเพียงครัง้ เดียว
ขอต้ อนรับทุกท่ านสู่

วันแรกของการเดินทาง

เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน – โคจิ ประเทศญีปุ่น
“Welcome to Shanghai, China”

เซี่ยงไฮ้ เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีท่าเรื อที่มีจานวนเรื อคับคัง่ ที่สดุ ในโลก เซี่ยงไฮ้
ในอดีตเป็ นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปั จจุบนั เซี่ยงไฮ้ กลายเป็ นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
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มากที่สุดในประเทศ มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น "นครปารี สแห่ง
ตะวันออก" ถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจาก กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ ก
ลอนดอน และ ปารี ส เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในด้ านต่างๆ ของภูมิภาค ทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจ
การค้ า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้ านแฟชัน่ และการท่องเที่ยว โดยมี หอไข่ มุก (Oriental Pearl
Tower) เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้
หมายเหตุ การเดินทางจาก สนามบินนานาชาติผ่ตู ง สู่ท่าเรื อ เซี่ยงไฮ้ ฉุ่งคง อินเตอร์ เนชัน่ แนล ครุ ยส์
เทอร์ มินลั , เบาเซียน (Shanghai Wusongkou International Cruise Terminal, Baoshan) หากเดินทาง
โดยแท็กซี่ใช้ เวลาประมาณ 90 นาที ค่าใช้ จ่ายประมาณ 365 หยวน หรื อ 45 ดอลล่าร์ สหรัฐ (ค่าใช้ จ่าย
ไม่รวมในรายการ)
ณ ท่าเรื อ เซี่ยงไฮ้ ฉุ่งคง อินเตอร์ เนชั่นแนล ครุ ยส์ เทอร์ มินัล, เบาเซียน (Shanghai Wusongkou
International Cruise Terminal, Baoshan) ทุกท่านพร้ อมเพื่อเช็คอินขึ ้นเรื อ
เอกสารที่ต้องใช้ ในการเช็คอินขึน้ เรือสาราญ
1. พาสปอร์ ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. Booklet & Set Sail หรื อ Travel Summary
3. ป้ายติดกระเป๋ า (Royal Caribbean Luggage Tag)
4. ใบ ต.ม.ขาเข้ า-ขาออก สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. วีซา่ ท่องเที่ยว (แบบ Double Entry) สาธารณรัฐประชาชนจีน
** หมายเหตุ: ทางเรื อจะเปิ ดให้ ทาการเช็คอิน ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 ชัว่ โมง (ระหว่างเวลา 11.00-15.00 น.) ก่อนเรือออกจากท่า **
หลังจากเช็คอินขึ ้นเรื อและเก็บสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ท่านสามารถรับประทานอาหารกลางวัน ณ
ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
16.15
ขอเชิญท่านร่วมการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรื อ (Emergency Drill) โดยพร้ อมเพรี ยงกัน กรุณา
เช็คเวลาที่แน่นอนได้ ที่ Cruise Compass อีกครัง้
16.45
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อมุง่ หน้ าสู่ โคจิ ประเทศญี่ปนุ่
17.15
ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ ตนู จาก DreamWorks ที่จะออกมาอวดโฉมรอต้ อนรับทุก
ท่านอย่างใกล้ ชิดบน พร้ อมชมการแสดงจาก The Two70° Cast บริเวณ Royal Esplanade (Deck 4) ที่
จะทาให้ ทกุ ท่านประทับใจ

ค่า

เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หมายเหตุ :
เวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซีย แบ่งเป็ น 2 รอบ (ท่านสามารถเลือกได้ เมื่อท่านจองห้ องพัก)
 รอบแรก First Seating เริ่ม ตังแต่
้ เวลา 17.30 น. (ประตูปิดเวลา 18.00 น.)
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 รอบสอง Second Seating เริ่ม ตังแต่
้ เวลา 20.00 น. (ประตูปิดเวลา 20.30 น.)
เวลาอาหารเย็นแบบ My Time Dining เริ่มตังแต่
้ 17.30-20.00 และ 20.00-22.30 น. ท่านสามารถ
เลือกสารองที่นงั่ ได้ ที่ห้องอาหาร Chic, Silk, The Grande, American Icon (Deck 3)
หลังมื ้ออาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อ สาหรับช่วงเย็นท่านสามารถเลือก
ทาในสิง่ ที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและน่าสนใจตามสไตล์ที่คณ
ุ ถนัด กิจกรรมแนะนา
ต่างๆ อาทิ เช่น ชมการแสดงคอนเสิร์ต Sante Fe & The Fat City Horns, ร่วมร้ องเพลงไปกับคาราโอ
เกะใน Music Hall, ถ่ายภาพกับเหล่าการ์ ตนู ชื่อดังจากบริ ษัทผลิตการ์ ตนู ยักษ์ ใหญ่ DreamWorks®,
ขยับเท้ าเคาะจังหวะในฟลอร์ เต้ นราแบบ Line Dance, สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี สด
Live Band หรื อ ขับกล่อมท่านด้ วยเสียงเพลงจากดีเจชื่อดัง, ชมโชว์สดุ อลังการด้ วยระบบเครื่ องเสียง
แสง ระดับบรอดเวย์ และลุ้นเสี่ยงโชคในคาสิโน 5 ดาวที่ Casino Royale เป็ นต้ น

** กรุณาเช็คเวลาห้ องอาหารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่แน่นอน จากข่าวสารบนเรื อ (Cruise Compass) อีกครัง้ **
(บางกิจกรรมมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติม)
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Quantum of The Seas

วันที่สองของการเดินทางล่

องทะเลสู่โคจิ ประเทศญี่ปุ่น

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หลังมื ้ออาหาร เต็มอิ่มกับความบันเทิง ความสนุกสนาน ความตื่นเต้ น ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมมากมาย
ทังในร่
้ มและกลางแจ้ งที่เตรี ยมไว้ เพื่อท่านตลอดทังวั
้ น กิจกรรมแนะนาในยามเช้ า อาทิ เช่น ตื่นเต้ นและ
ท้ าทายกับเครื่ องเล่นกระดานโต้ คลื่น FlowRider®, กิจกรรมปี นหน้ าผาจาลอง Rock Climbing, ขยับ
เท้ าและเต้ นราไปกับจังหวะเสียงเพลงในแบบของ Hip Pop Dance, ชมการแสดงและร่วมถ่ายภาพกับ
เหล่าการ์ ตนู ชื่อดัง จากบริษัทผลิตการ์ ตนู ยักษ์ ใหญ่ DreamWorks®, คลาสเริ่ มต้ นสาหรับผู้ฝึกเล่นเกมส์
เสี่ยงโชคต่างๆ ในคาสิโน 5 ดาวที่ Casino Royale, คอร์ สทรี ทเมนท์คอลลาเจนรอบดวงตา ที่ Royal
Esplanade, ตื่นเต้ นกับเครื่ องเล่นที่
ท้ าทายความสามารถกับเครื่ องเล่นดิ่งพสุธา RipCord by iFly Flight, ออกกาลังกายยามเช้ าไปกับ
Morning Fitness Class, ผ่อนคลายด้ วยการนวดหน้ าและนวดตัวกับกิจกรรม Spa Show, รับฟั ง
คาแนะนาการดูแลสุขภาพแบบสไตล์ญี่ปนุ่ กับ Japanese Clinic Health Seminar, ขึ ้นชมวิวมุมมอง
360° องศาบนความสูงที่ 300 ฟุตจากระดับน ้าทะเล กับเครื่ องเล่น North Star Ride เป็ นต้ น
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เที่ยง

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หลังมื ้ออาหาร ท่านสามารถสัมผัสความสนุกสนาน ความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบกันอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยกิจกรรมต่างๆ มากมายในยามบ่าย อาทิ เช่น สนุกสนานไปกับการเต้ นราแบบ Latin Dance Class,
ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ ตนู ชื่อดัง จากบริ ษัทผลิตการ์ ตนู ยักษ์ ใหญ่ DreamWorks®, ร่ วมงาน
เปิ ดตัวการประมูลศิลปะชิ ้นเอกกับ Grand Opening Art Auction, ย้ อนตานานเท้ าติดล้ อด้ วยการเล่น
โรลเลอร์ สเก็ตที่ SeaPlex, ชมภาพยนตร์ จอยักษ์ กลางแจ้ ง ด้ วยระบบภาพและเสียงที่คมชัด บนชัน้
ดาดฟ้าของเรื อ, ชมแฟชัน่ โชว์ของดีไซเนอร์ ชื่อดังจากนิวยอร์ คที่ Royal Esplanade เป็ นต้ น

ค่า

เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อรับประทาน
อาหารมื ้อพิเศษที่ห้องอาหารพิเศษ (มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม) ได้ ที่
07.00-22.00 La Patisserie (Deck 4)
11.30-01.00 Michael’s Genuine Club (Deck 4)
17.30-21.30 Vintages – Jamie’s Italian Tapas (Deck 5)
17.30-21.30 Dadong Wonderland (Deck 5)
17.30-21.30 Izumi Japanese Cuisine (Deck 5)
17.30-21.30 Jamie’s Italian (Deck 5)
17.30-21.30 Chops Grille (Deck 5)
17.30-21.30 Hot Pot at the Solarium Bistro (Deck 14)
18.00-21.30 Chef’s Table (Deck 5)
หลังมื ้ออาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อ สาหรับช่วงเย็น ท่านสามารถเลือก
ทาในสิง่ ที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและน่าสนใจตามสไตล์ที่คณ
ุ ถนัด กิจกรรมแนะนา
ต่างๆ ในยามค่าคืน อาทิ เช่น ชมไฮไลท์ โชว์ระดับพรี เมี่ยมกับ StarWater Show, ร่ วมร้ องเพลงกับ
Super Star Karaoke, เพลิดเพลินและเสี่ยงโชคกับเครื่ องเล่นสล็อตแมชชีนในคานสิโน 5 ดาว Casino
Royale, สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี สด Live Band ในบรรยากาศแบบปาร์ ตี ้ตะวันตก
เป็ นต้ น
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** กรุณาเช็คเวลาห้ องอาหารและกิจกรรมต่างๆ ที่แน่นอน จากข่าวสารบนเรื อ (Cruise Compass) อีกครัง้ **
(บางกิจกรรมมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติม)
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Quantum of The Seas

วันที่สามของการเดินทาง

10.00

เที่ยง

โคจิ – ล่ องเรือสู่นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

เรือเทียบท่ าโคจิ ครุ ยส์ พอร์ ท เทอร์ มนิ ัล เวลา 10.00-17.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
“Welcome to Kochi, Japan”
เรื อเทียบท่าพอร์ ท โคจิ ครุ ยส์ พอร์ ท เทอร์ มินัล (Kochi Cruise Port Terminal), ประเทศญี่ปุ่น
โคจิ (Kochi) ตังอยู
้ ่ที่ภมู ิภาคของเกาะชิโคคุ (Shikoku) รายล้ อมไปด้ วยธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์และ
สวยงามภายใต้ แสงอาทิตย์ ที่สาดส่องเป็ น ประกาย เช่น แนวชายฝั่ ง ทะเลอัน อุดมสมบูรณ์ จากการ
ไหลเวียนของกระแสน ้าคุโรชิโอะ มีแม่น ้าชิมนั โตะเป็ นตัวแทนของกระแสน ้าใสบริ สทุ ธิ์และภูเขาอันเขียว
ชอุ่ม โคจิเป็ นแหล่งกาเนิดของบุคคลสาคัญในอดีต จานวนมาก บรรยากาศโดยรอบของเมืองดูสบาย มี
อิสระ ซึง่ ได้ หล่อหลอมลักษณะนิสยั ของชาวพื ้นเมืองให้ เป็ นคนที่เรี ยบง่าย แต่มีความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวอยู่
ในตัว ก่อให้ เกิดภูมิปัญญาและความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ างงานเทคนิคอุตสาหกรรม การเพาะปลูก
พืชสวนต่างๆ ที่มีความพิถีพิถนั และยังมีสว่ นพัฒนาวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่เปี่ ยมไปด้ วยเอกลักษณ์ อีกด้ วย
โคจิมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ปราสาทโคจิ (Kochi Castle), ตลาดปลาฮิโรเมะ
(แหล่งรวมอาหารทะเลที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของญี่ปนุ่ ) และ ภูเขาโกไดซัง (Mount Godaisan) เป็ น
ต้ น

อิสระพักผ่อน บนเรื อ หรื อ ท่านสามารถเลือกซื ้อทัวร์ เที่ยวบนฝั่ ง (Shore excursion) จากบนเรื อได้
ล่วงหน้ า กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ Shore Excursion Desk (09.00-14.00 น./16.00-20.00 น.)
** ค่าใช้ จ่ายไม่รวมในรายการ
Tour K504: Historical Highlights of Kochi
41/2 hours
99.75 USD/Adult
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หลังมื ้ออาหาร ท่านสามารถสัมผัสความสนุกสนาน ความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบกันอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยกิจกรรมต่างๆ มากมายในยามบ่าย อาทิ เช่น กิจกรรมภาพระบายสี Fun Coloring , สนุกกับการ
ตกแต่งสมุดบันทึกเรื่ องราวการเดินทางด้ วยตัวท่านเองใน Scrapbooking Workshop, สนุกกับกิจกรรม
เต้ นราเข้ าจังหวะ ใน Sunset Line Dance, ตื่นเต้ นกับเกมส์ลา่ ภาพถ่าย Photo Scavenger Hunt หรื อ
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นรถบัม๊ พ์ Bumper Cars ที่ทาให้ คุณได้ ย้อนวัยกลับสู่วยั รุ่ นได้ อีกครัง้ ใน
SeaPlexsm เป็ นต้ น

รหัสทัวร์ : THV7-PKG-CN-9-15DEC17

*** หมายเหตุ : สาหรับท่านที่ลงเรื อเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ ้นเรือก่อนเวลาเรื อออกอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง***
17.00
เรื อออกจากท่า มุง่ หน้ าสู่ นางาซากิ, ประเทศญี่ปุ่น
ค่า
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อรับประทาน
อาหารมื ้อพิเศษที่ห้องอาหารพิเศษ (มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม) ได้ ที่
06.00-22.00 La Patisserie (Deck 4)
11.30-01.00 Michael’s Genuine Pub (Deck 4)
17.30-21.30 Izumi Japanese Cuisine (Deck 5)
17.30-21.30 Jamies’s Italian (Deck 5)
17.30-21.30 Chops Grille (Deck 5)
17.30-21.30 Dadong Wonderland (Deck 5)
17.30-21.30 Vintages-Jamie’s Italian Tapas (Deck 5)
18.00
Chef’s Table (Deck 5)
17.30-21.30 Hot Pot at the Solarium Bistro (Deck 14)
หลังมื ้ออาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อ สาหรับช่วงเย็น ท่านสามารถเลือก
ทาในสิง่ ที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและน่าสนใจตามสไตล์ที่คณ
ุ ถนัด กิจกรรมแนะนา
ต่างๆ ในยามค่าคืน อาทิ เช่น ชมไฮไลท์โชว์ระดับพรี เมี่ยมกับ StarWater Show, ร่ วมร้ องเพลงกับ
Super Star Karaoke, เพลิดเพลินและเสี่ยงโชคกับเครื่ องเล่นสล็อตแมชชีนในคานสิโน 5 ดาว Casino
Royale, สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี สด Live Band ในบรรยากาศแบบปาร์ ตี ้

** กรุณาเช็คเวลาห้ องอาหารและกิจกรรมต่างๆ ที่แน่นอน จากข่าวสารบนเรื อ (Cruise Compass) อีกครัง้ **
(บางกิจกรรมมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติม)
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Quantum of The Seas

วันที่ส่ ีของการเดินทาง

นางาซากิ – ล่ องเรื อสู่ฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เรือเทียบท่ านางาซากิ ครุยส์ พอร์ ท เทอร์ มินัล เวลา 14.00-23.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์

รหัสทัวร์ : THV7-PKG-CN-9-15DEC17
หลังมื ้ออาหาร เต็มอิ่มกับความบันเทิง ความสนุกสนาน ความตื่นเต้ น ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมมากมาย
ทังในร่
้ มและกลางแจ้ งที่เตรี ยมไว้ เพื่อท่านตลอดทังวั
้ น กิจกรรมแนะนาในยามเช้ า อาทิ เช่น ตื่นเต้ นและ
ท้ าทายกับเครื่ องเล่นกระดานโต้ คลื่น FlowRider®, กิจกรรมปี นหน้ าผาจาลอง Rock Climbing, ขยับ
เท้ าและเต้ นราไปกับจังหวะเสียงเพลงในแบบของ Hip Pop Dance, คลาสเริ่ มต้ นสาหรับผู้ฝึกเล่นเกมส์
เสี่ยงโชคต่างๆ ในคาสิโน 5 ดาวที่ Casino Royale, คอร์ สทรี ทเมนท์คอลลาเจนรอบดวงตา ที่ Royal
Esplanade, ตื่นเต้ นกับเครื่ องเล่นที่ท้าทายความสามารถกับเครื่ องเล่นดิ่งพสุธา RipCord by iFly
Flight, ออกกาลังกายยามเช้ าไปกับ Morning Fitness Class, ผ่อนคลายด้ วยการนวดหน้ าและนวดตัว
กับกิจกรรม Spa Show, รับฟั งคาแนะนาการดูแลสุขภาพแบบสไตล์ญี่ปนุ่ กับ Japanese Clinic Health
Seminar, ขึ ้นชมวิวมุมมอง 360° องศาบนความสูงที่ 300 ฟุตจากระดับน ้าทะเล กับเครื่ องเล่น North
Star Ride เป็ นต้ น

เที่ยง
14.00

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
“Welcome to Nagasaki, Japan”
เรื อเทียบท่าพอร์ ท นางาซากิ ครุ ยส์ พอร์ ท เทอร์ มินัล (Nagasaki Cruise Port Terminal), ประเทศ
ญี่ปุ่น
นางาซากิ มีความหมายว่า "แหลมที่ทอดยาว" เป็ นเมืองเอกและใหญ่ที่สดุ ในจังหวัดนางาซากิ บนเกาะ
คิวชู ประเทศญี่ปนุ่ ถูกก่อตังขึ
้ ้นโดยชาวโปรตุเกส ขณะนันเป็
้ น เพียงหมู่บ้านเล็กๆ เพื่อการประมง ซึง่ ทา
ให้ กลายเป็ นศูนย์กลางอิทธิพลของชาวโปรตุเกสและชาวยุโรป มีโบสถ์ และศาสนสถานของศาสนาคริ สต์
มากมาย ซึง่ ศาสนสถานเหล่านี ้ ได้ ถกู ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก รวมทังยั
้ งมีท่าเรื อซึง่ เคยเป็ นที่ตงของ
ั้
ฐานทัพเรื อกองทัพเรื อจักรวรรดิญี่ ปนุ่ ระหว่างสงครามจีน-ญี่ปนุ่ ครัง้ ที่หนึ่ง และสงครามรัสเซีย -ญี่ปนุ่ มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic
Bomb Museum), ปราสาทชิมาบาระ (Shimabara Castle), แหลมชิมาบาระ (Shimabara Peninsula),
สวนสนุกสไตล์ฮอลแลนด์เฮาเทน บอช (Huis Ten Bosch theme park) เป็ นต้ น

อิสระพักผ่อน บนเรื อ หรื อ ท่านสามารถเลือกซื ้อทัวร์ เที่ยวบนฝั่ง (Shore excursion) จากบนเรือได้
ล่วงหน้ า ซึง่ ค่าใช้ จ่ายไม่รว มในรายการ
Tour FV15: Full Day in Karatsu
61/2 hours.
159 USD/Adult
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*** หมายเหตุ : สาหรับท่านที่ลงเรื อเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ ้นเรือก่อนเวลาเรื อออกอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง***
ค่า
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อรับประทาน
อาหารมื ้อพิเศษที่ห้องอาหารพิเศษ (มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม) ได้ ที่
06.00-22.00 La Patisserie (Deck 4)
17.00-01.00 Michael’s Genuine Pub (Deck 4)
17.30-21.30 Izumi Japanese Cuisine (Deck 5)
17.30-21.30 Jamie’s Italian (Deck 5)
17.30-21.30 Chops Grille (Deck 5)
17.30-21.30 Dadong Wonderland (Deck 5)
17.30-21.30 Vintages-Jamie’s Italian Tapas (Deck 5)
18.00
Chef’s Table (Deck 5)
หลังมื ้ออาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อ สาหรับช่วงเย็น ท่านสามารถเลือก
ทาในสิ่งที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่คณ
ุ ถนัด กิจกรรม
แนะนายามค่าคืนต่างๆ อาทิ เช่น ตื่นเต้ นกับเครื่ องเล่นที่ท้าทายความสามารถกับเครื่ องเล่นดิ่งพสุธา
RipCord by iFly Flight, ขึ ้นชมวิวมุมมอง 360° องศาบนความสูงที่ 300 ฟุตจากระดับน ้าทะเล กับ
เครื่ องเล่น North Star Ride, ชมผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังของศิลปิ นชื่อดังก้ องโลก Mr.Thomas
Kinkade ในนิทรรศการงานศิลปะ Art Gallery, เพลิดเพลินกับเสียงเปี ยโนที่จะขับกล่อมท่านที่
Schooner Bar หรื อร่วมเสี่ยงโชคกับ Paradise Lotto Draw เป็ นต้ น

23.00
เรื อออกกจากท่า มุง่ หน้ าสู่ ฟุคุโอกะ, ประเทศญี่ปุ่น
** กรุณาเช็คเวลาห้ องอาหารและกิจกรรมต่างๆ ที่แน่นอน จากข่าวสารบนเรื อ (Cruise Compass) อีกครัง้ **
(บางกิจกรรมมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติม)
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Quantum of The Seas

วันที่ห้าของการเดินทาง

08.00

ฟุคุโอกะ ประเทศญี่ ปุ่ น – เซี่ ย งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรือเทียบท่ าฟุคุโอกะ เวลา 08.00-18.45 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
“Welcome to Fukuoka, Japan”
เรื อเทียบท่าพอร์ ท ฮากาตะ พอร์ ท อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์ มินัล (Hakata Port International
Terminal) ฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
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ฟุคุโอกะ (Fukuoka) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของประเทศ
ญี่ปนุ่ ฟุคโุ อกะเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของญี่ปนมานานหลายร้
ุ่
อยปี เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญครบครัน มี
ระบบการขนส่งที่ดี สะอาด ปลอดภัย และความเป็ นมิตรของผู้คนที่นี่ ทาให้ ติดหนึ่ งในเมืองที่น่าอยู่มาก
ที่สดุ ในโลกด้ วย ฟุคโุ อกะมีสินค้ าโอท็อปขึ ้นชื่อมากมาย อาทิ ไข่ปลาเมนไทโกะแสนอร่อย สตรอเบอรี่ ฮา
กาตะ อะมาโอว ซาชิมิปลาซาบะ เป็ น ต้ น รวมทัง้ สถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ หลากหลาย อาทิ วัดนันโซอิน
(Nanzoin Temple) ย่านช้ อปปิ ง้ เทนจิน (Tenjin Ward) ศูนย์การค้ าคาแนลซิตี ้ (Canal City Hakata)
ศาลเจ้ าเทนมานกุที่ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) เป็ นต้ น

อิสระพักผ่อนบนเรื อ หรื อ ท่านสามารถเลือกซื ้อทัวร์ เที่ยวบนฝั่ง (Shore excursion) จากบนเรื อได้
ล่วงหน้ า ซึง่ ค่าใช้ จ่ายไม่รวมในรายการ
Tour FV13 : Highlights of Fukuoka Half Day
4 hours.
85.75 USD/Adult
Tour FV14 : Explore in Dazaifu
4 hours.
89.75 USD/Adult
*** หมายเหตุ : สาหรับท่านที่ลงเรื อเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ ้นเรือก่อนเวลาเรื อออกอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง***
เที่ยง
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หลังมื ้ออาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อ สาหรับช่วงบ่าย ท่านสามารถเลือก
ทาในสิ่งที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่คณ
ุ ถนัด กิจกรรม
แนะนายามบ่ายต่างๆ อาทิ เช่น กิจกรรมปี หน้ าผา Rock Climbing, ร่วมสร้ างสรรค์การ์ ดที่ระลึกแบบ
ฉบับของคุณในคลาส Card Making Workshop, ตื่นเต้ นและท้ าทายความสามารถของท่าน ด้ วยท่าเล่น
กระดานโต้ คลื่นที่หลากหลาย กับเครื่ องเล่น FlowRider®, สนุกสนานกับการเต้ นรา พร้ อมเก็บภาพ
บรรยากาศอาทิตย์อศั ดงกับคลาสเต้ นรา Sunset Line Dance, เพลิดเพลินกับเสียงเพลง ขับกล่อมท่าน
ด้ วยดีเจที่ได้ รับความนิยม หรื อ ขับร้ องเพลงคาราโอเกะกับ Karaoke Super Star เป็ นต้ น

18.45
ค่า

เรื อออกจากท่า มุง่ หน้ าสู่ เซี่ยงไฮ้ , สาธารณรัฐประชาชนจีน
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อรับประทาน
อาหารมื ้อพิเศษที่ห้องอาหารพิเศษ (มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม) ได้ ที่
06.00-22.00 La Patisserie (Deck 4)
17.00-01.00 Michael’s Genuine Pub (Deck 4)
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17.30-21.30 Izumi Japanese Cuisine (Deck 5)
17.30-21.30 Jamie’s Italian (Deck 5)
17.30-21.30 Chops Grille (Deck 5)
17.30-21.30 Dadong Wonderland (Deck 5)
17.30-21.30 Vintages-Jamie’s Italian Tapas (Deck 5)
18.00
Chef’s Table (Deck 5)
17.30-21.30 Hot Pot at the Solarium Bistro (Deck 14)
หลังมื ้ออาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อสาหรับช่วงเย็น ท่านสามารถเลือก
ทาในสิ่งที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่คณ
ุ ถนัด กิจกรรม
แนะนาต่างๆ ยามค่าคืนอาทิ เช่น ชมภาพยนตร์ จอยักษ์ กลางแจ้ ง ด้ วยระบบภาพและเสียงที่คมชัด บน
ชันดาดฟ้
้
าของเรื อ, ร่ วมสนุกกับเกมส์โชว์ Battle of Sexes, สนุกสนานกับดนตรี เสียงเพลงของค่าคืน
ปาร์ ตี ้แห่งพลุไฟ Fireworks Party เป็ นต้ น
** กรุณาเช็คเวลาห้ องอาหารและกิจกรรมต่างๆ ที่แน่นอน จากข่าวสารบนเรื อ (Cruise Compass) อีกครัง้ **
(บางกิจกรรมมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติม)
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Quantum of The Seas

วันที่หกของการเดินทาง

เที่ยง

ค่า

ล่ องทะเลสู่เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หลังมื ้ออาหาร เต็มอิ่มกับความบันเทิง ความสนุกสนาน ความตื่นเต้ น ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมมากมาย
ทังในร่
้ มและกลางแจ้ งที่เตรี ยมไว้ เพื่อท่านตลอดทังวั
้ น กิจกรรมแนะนาในยามเช้ า อาทิ เช่น ตื่นเต้ นและ
ท้ าทายกับเครื่ องเล่นกระดานโต้ คลื่น FlowRider®, กิจกรรมปี นหน้ าผาจาลอง Rock Climbing, คลาส
เต้ นรายามเช้ า, ตื่นเต้ นกับเครื่ องเล่นที่ท้าทายความสามารถกับเครื่ องเล่นดิ่งพสุธา RipCord by iFly
Flight, ออกกาลังกายยามเช้ าไปกับ Morning Fitness Class, ขึ ้นชมวิวมุมมอง 360° องศาบนความสูง
ที่ 300 ฟุตจากระดับน ้าทะเล กับเครื่ องเล่น North Star Ride เป็ นต้ น
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หลังมื ้ออาหาร ท่านสามารถสัมผัสความสนุกสนาน ความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบกันอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยกิจกรรมต่างๆ มากมายในยามบ่าย อาทิ เช่น กิจกรรมเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ , สนุกกับกิจกรรมกลุ่ม
Language Exchange, สนุกกับกิจกรรมเต้ นราเข้ าจังหวะที่ SeaPlexsm ชมการแสดงและร่วมถ่ายภาพ
กับเหล่าการ์ ตนู ชื่อดัง จากบริษัทผลิตการ์ ตนู ยักษ์ ใหญ่ DreamWorks® เป็ นต้ น
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์หรื อ รับประทาน
อาหารมื ้อพิเศษที่ห้องอาหารพิเศษ (มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม) ได้ ที่
07.00-22.00 La Patisserie
11.30-01.00 Michael’s Genuine Pub (Deck 4)
17.30-21.30 Vintages-Jamies’ Italian Tapas (Deck 5)
17.30-21.30 Dadong Wonderland (Deck 5)

รหัสทัวร์ : THV7-PKG-CN-9-15DEC17
17.30-21.30 Izumi Japanese Cuisine (Deck 5)
17.30-21.30 Jamie’s Italian (Deck 5)
17.30-21.30 Chops Grills (Deck 5)
18.00
Chef’s Table (Deck 5)
17.30-21.30 Hot Pot at the Solarium Bistro (Deck 14)
หลังมื ้ออาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อ สาหรับช่วงเย็น ท่านสามารถเลือก
ทาในสิ่งที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ ที่คณ
ุ ถนัด กิจกรรม
แนะนายามค่าคืนต่างๆ อาทิ เช่น ตื่นเต้ นกับเครื่ องเล่นที่ท้าทายความสามารถกับเครื่ องเล่นดิ่งพสุธา
RipCord by iFly Flight, ขึ ้นชมวิวมุมมอง 360° องศาบนความสูงที่ 300 ฟุตจากระดับน ้าทะเล
** กรุณาเช็คเวลาห้ องอาหารและกิจกรรมต่างๆ ที่แน่นอน จากข่าวสารบนเรื อ (Cruise Compass) อีกครัง้ **
(บางกิจกรรมมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติม) พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Quantum of The Seas

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

07.00

เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรือเทียบท่ าเซี่ยงไฮ้ เวลา 07.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
เรื อเทียบท่าที่ท่าเรื อ เซี่ยงไฮ้ ฉุ่งคง อินเตอร์ เนชัน่ แนล ครุยส์ เทอร์ มนิ ลั , เบาเซียน เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
X X X X X X หมายเหตุ รถรับ-ส่ง ระหว่างท่าเรื อ- สนามบิน ไม่รวมอยูใ่ นรายการ X X X X X X

อัตราค่ าบริการ
- ห้ องพักแบบมีระเบียง

(Balcony Cabin)

ค่ าบริการรวม
ห้ องพักบนเรื อ 4 คืน (พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้ อง)
ภาษีท่าเรื อ
ค่าทิปบนเรื อ

ท่านละ 29,900.- บาท

รหัสทัวร์ : THV7-PKG-CN-9-15DEC17
ค่ าบริการไม่ รวม

 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์ เน็ต, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 ทัวร์ บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงือนไขการชาระเงิน (เมื่อทาการจอง)
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ บริษัทฯ ใคร่ขอเรี ยกเก็บยอดทังหมดทั
้
นทีที่จอง
เงือนไขการยกเลิก (หลังจากทาการสารองห้ องพัก)
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกห้ องพักบนเรือ และสายการบินในทุกกรณี

