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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Norwegian Joy 6 วัน 4 คืน 
โดยสำยกำรบินไทย 

เส้นทำง เซี่ยงไฮ้ - นำงำซำกิ - เซี่ยงไฮ้ 

 
เดินทำงแบบกรุ๊ปทัวร์ มีหัวหน้ำทัวร์ไทย อ ำนวยควำมสะดวก – รวมค่ำวีซ่ำจีนแล้ว 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 43.50 USD ช ำระบนเรือ - ค่ำทิป ไกด์ /TL ท่ำนละ 1,500 บำท  
- ค่ำทัวร์เสริม นำงำซำก ิ

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่  13-18 ม.ค. 62                       รำคำเพียง 49,900.-    (พักห้องแบบมีระเบียง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนำมบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ ้- ท่ำเรือ Wusongkou Cruise Port - เช็คอินท์ข้ึนเรือส ำรำญ Norwegian Joy - อิสระ
พักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือล่องน่ำนน้ ำสำกล - อิสระพักผ่อนท ำกิจกรรมต่ำงๆ บนเรือ อำทิ สระว่ำยน้ ำ, โรงละคร - ผับ - เลำจน์ - โชว์ฯ - 
พักบนเรือ 

วันที่4 
เรือจอดเทียบท่ำ นำงำซำกิ, ประเทศญี่ปุ่น - อิสระเดินเที่ยวชมเมืองด้วยตัวเอง หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง 
(สอบถำมค่ำบริกำรบนเรือเพิ่มเติม) 

วันที5่ 
เรือล่องน่ำนน้ ำสำกล - อิสระพักผ่อนท ำกิจกรรมต่ำงๆ บนเรือ อำทิ สระว่ำยน้ ำ, เต้นแอโรบิค, โรงละคร - ผับ - 
เลำจน์ - โชว์ฯ - พักบนเรือ 

วันที6่ 
อ ำลำเรือส ำรำญ จอดเทียบท่ำเซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขำว - บัวหิมะ - หำดไว่ทัน - ตลำดเฉินหวังเม่ียว  - สนำมบิน
ผู่ตง,  เซี่ยงไฮ ้- กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

 

วันที่แรก        สุวรรณภูมิ (13 มค. 62) 

21.00 น.       เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
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วันที่สอง         สุวรรณภูมิ  เซี้ยงไฮ้ NCL JOY (14 มค. 62) 

01.10 น. ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ 

06.25 น. เดินทางสู่ เซี่ยงไฮ ้ โดย สำยกำรบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 662 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง , น้ ำหนักกระเป๋ำ 

30 กิโล 1 ใบ) 

 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินฝู่ตง เซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ 

 
10.00  น.     บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม (แววะทานอาหารเช้า และ Refreshment). หลังจากนั้นเดินทางสู่

ท่าเรือ  

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

NCL JOY  เรือสาราญที่ทันสมัยและใหม่ทีสุ่ดในเอเชียล าหนึ่ง 

 
  12.00-14.00 น.       บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ 

   

    *** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในกฎการเดินเรือสากล โดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่ก าหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (The Joy 

Daily) ของท่าน *** 
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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 ชมโชวต์ามห้องที่ระบุในรายการ  The Joy  

วันที่สำม     น่ำนน้ ำสำกล (15 มค. 62) 

เช้า                  ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดให้บริการ  

                      กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตำมที่ระบุในรำยกำรThe Joy Daily) 
                      ***  บางกิจกรรม มีค่าใช้จ่าย และอาจต้องท าการจอง ก่อนล่วงหน้า *** 

 
ระหว่ำงวัน ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆที่ทำงเรือจัดเตรียมให้โดยท่ำนสำมำรถดูได้จำก The Joy Daily 

                            

 
วันที่สี่   นำงำซำกิ ประเทศ ญี่ปุ่น (16 ม.ค. 62) 

เช้า               ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆทีเ่ปิดให้บริการ 

08.00 น.         เรือเดินทางถึงท่าเรือ นางาซากิ อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อแพ็คเกจจากทางเรือ สถานที่ท่องเที่ยว
แนะน า 
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- สวนสันติภำพ นำงำซำกิ 

 
-  ย่ำนเดจิมะ 

                         
-   Huis Ten Bosch 

 

-   ย่ำนช๊อปปิ้ง ฮำมันมำจิ  

 
  17.00  น .    เดินทางกลับสู่ท่าเรือ กรุณากลับก่อนเวลาประมาณ 1 ชม.ท่านสามารถเช็คเวลาอีกครั้งกับทางเจ้าหน้าที่เรือ 

  18.00  น.     เรือเดินทางจากท่าเรือ นางาซากิ                                                                  

  เย็น           ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดให้บริการ  

                  กิจกรรมต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถเช็คได้จำก  The Joy Daily   

วันที่ห้ำ  น่ำนน้ ำสำกล  (17 ม.ค. 62) 

เช้ำ / กลำงวัน / ค่ ำ  ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรได้ตำมห้องอำหำรต่ำงๆทีเ่ปิดใหบ้ริกำร  
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ระหว่ำงวัน ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆที่ทำงเรือจัดเตรียมให้โดยท่ำนสำมำรถดูได้จำก The Joy Daily 

ท่ำนสำมำรถช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ได้ที่ Account Service desk ชั้น 6 เพื่อควำมสะดวกในกำรเช็คเอ๊ำท์วันรุ่งขึ้น.  

**กระเป๋ำเดินทำงสำมำรถวำงไว้หน้ำห้อง ก่อนเวลำ 24.00 น ** 

วันทีห่ก        เซี้ยงไฮ้ - วัดพระหยก - บัวหิมะ - หำดไว่ทัน - ตลำดเฉินหวังเม่ียว - สนำมบินฝู่ตง (18 ม.ค. 62) 

เช้า             ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิด  

07.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ Wusongkou Cruise Port  ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ  น าท่านท่องเที่ยวในเซีย่งไฮ้ 

- วัดพระหยก/ตลาดเฉินหวังเมี่ยว 

- ร้านบัวหิมะ 

  12.30 น.      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

14.00 น. เดินทางสู่ สนามบิน ฝู่ตง เซียงไฮ้ คณะเช็คอินสัมภาระ       

17.20 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที่  TG 665 

21.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

   *** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น *** 

ในกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธกำรขึ้นโดยเจ้ำที่เรือ ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพำะ พำสปอร์ตต่ำงด้ำว 
 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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        วันที่ 13-18 ม.ค. 62 
อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พักท่ำนที่ 1-2 งดแถมกระเป๋ำ 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง ห้องมีหน้ำต่ำง ห้องมีระเบียง 

       พักห้องละ 2 ท่ำน - - 49,900 - 

 
อัตรำนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดย  สำยกำรบินไทย  (น้ าหนักกระเป๋า 30 กิโล 1 ใบ บริการอาหารบนเครื่อง) 
     2.   ค่าหอ้งพักบนเรือแบบมีระเบียง ที่ท่านเลือก 4 คืน  
     3.    ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามท่ีระบุในรายการ  
     4.    ค่ำภำษีท่ำเรือ และค่ำทิปเรือ 
     5.  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
     6.    ค่าท่องเที่ยว รถ อาหาร ไกด์ท้องถิ่น เซียงไฮ้ 
     7.  ค่าหัวหน้าทัวร์ ดูแลตลอดทริป ( ลูกค้ำ 16 ท่ำนขึ้นไป / กรุ๊ปออกเดินทำงข้ึนต่ ำ 8 ท่ำน ไม่มีหัวหน้ำทัวร์) 
     8. ค่ำท ำ VISA จีน แบบ ดับเบิ้ลวีซ่ำ 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่ำทิป ไกด์ /TL ท่ำนละ 1,500 บำท  
2. ค่ำทิปเรือ 43.50 USD  ช ำระบนเรือ 
3. ค่ำท่องเที่ยว ณ.จุดจอด นำงำซำกิ  ประเทศญี่ปุ่น 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารและท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
***หมำยเหตุ : ส ำคัญมำก 
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์

เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว 

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 เพ่ือท าการ 
จองเรือ และตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น   (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ

การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
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- 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 
ห้องอำหำรทีไ่ม่รวมในรำยกำร ** 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  
Attractions 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  
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