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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Disney Wonder Cruise Only 3 วัน 2 คืน 
เส้นทำง ซำนดเิอโก (รฐัแคลิฟอร์เนีย) - เอนเซนำดำ (เม็กซิโก) - ซำนดิเอโก (รัฐแคลิฟอรเ์นีย) 

 

       

 

อัตรำนี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสรมิบนฝั่ง - รถรับส่งสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบนิ 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่  12-14 เม.ย. 2562                                รำคำเริ่มต้นที่   22,440 บำท 

DAY PORT ASHORE ONBOARD 

1 San Diego, California - 4:00 PM 

2 Ensenada, Mexico 8:30 AM 4:45 PM 

3 San Diego, California 8:30 AM - 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พักรวมกัน 2 ท่ำน ต่อ 1 ห้อง  (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่  12-14 เม.ย. 62   

ประเภทห้องพัก ห้องพัก 
ผู้ใหญ่ ท่ำนที ่1 

(พัก 2 ท่ำนต่อห้อง) 
(บำทต่อท่ำน) 

ผู้ใหญ่ ท่ำนที ่2 
(พัก 2 ท่ำนต่อห้อง) 

(บำทต่อท่ำน) 

ภำษีเรือ 
(บำทต่อห้อง) 

รำคำรวมต่อห้อง 
ห้อง 2 ทำ่น 

(บำทต่อห้อง) 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง Inside 11B 22,440.- 22,440.- 6,400.- 51,280.- 

ห้องมีระเบียง Verandah 06A 28,560.- 28,560.- 6,400.- 63,520.- 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj2haWnsrLgAhUILo8KHZ7mDx8QkeECCCkoAA
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ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

 
 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในเรือ  

    
อินเตอร์เทรนเม้นท์ 

 

   
 

     
กิจกรรมผ่อนคลำย 

 
 

               
ห้องอำหำรสุดพิเศษ 
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อัตรำนี้รวม 
- ค่าห้องพักบนเรือ 2 คืน    
- อาหารบนเรือทุกม้ือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 
- กิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ บนเรือส ารา  (มบบางกิจกรรมทบทท่านจะต้องำ าระเงินเพิทมหากชำ้บริการ ตามทบทระบุชนเอกสารอองเรือ
ส ารา ) 
อัตรำนี้ไม่รวม 
- ภาษบท่าเรือ  
- ตั๋วเครืทองบิน ไปกลับ  
- ค่าภาษบสนามบินทุกแห่งทบทมบ และค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ 
- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน 
- ค่าธรรมเนบยมการยืทนวบซ่า 
- ทิปพนักงานบนเรือ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 
- ค่าชำ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทบทระบุ เำ่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
  ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรบด มินิบาร์ชนห้อง ฯ 
- ค่าภาษบมลูค่าเพิทม 7% และภาษบหัก ณ ทบทจ่าย 3% 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :  
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากทบทได้รับการยืทนยันทบทนัทงว่างทันทบ จากเจ้าหน้าทบทแล้ว ภายชน 2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ทบทไม่หมดอายุภายชน 6 เดือน นับจากวันริทมเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มชหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ทบท Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ำ าระเงินค่ามัด
จ า หรือำ าระไม่ครบ หรือเำ็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุชดชด ผู้จัดมบสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนบ้ ไม่มบเจ้าหน้าทบททัวร์เำ็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกชนระหว่างการท่องเทบทยว  
เงื่อนไขกำรยกเลิก : ยกเลิกภำยหลังกำรช ำระ เก็บเต็ม 100 %  

 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์ เม่ือช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

 

หมำยเหตุ : ออสงวนสิทธ์ชนการเปลบทยนแปลงราคา ทั้งนบ้อึ้นอยู่กับระยะเวลาชนการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือทบทยังว่างอยู่ 
- ส าหรับท่านทบทยังไม่มบวบซ่า แนะน าชห้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 60 วันท าการก่อนการเดินทางอ้ึนไป (เพืทอเผืทอเวลายืทนเอกสารออวบซ่า 
โดยชำ้เวลาพิจารณาวบซ่า ประมาณ 15-20 วันท าการ ต่อสถานฑูต) 
- ทางบริษัทฯ มบบริการออก E-Ticket เพืทอประกอบการยืทนเอกสารออวบซ่า (มบค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานบ้ เป็นราคาเริทมต้น อองห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลบทยนแปลงได้เนืทองจากการปรับอึ้นอองค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรบยกเก็บ เซอร์
ำาร์จ เพิทมเติมกรณบเอ้าพักชนำ่วงทบทมบการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนบ้เจ้าหน้าทบทจะแจ้งยืนยันราคาอบกครั้งหลังจากทบทได้รับการยืนยันห้องพักว่าง
แล้ว 
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- แพ็คเกจนบ้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางทบทต้องการออกแบบเส้นทางท่องเทบทยวด้วยตัวเอง มบความยืดหยุ่นชนการท่องเทบทยวสูงสามารถสืทอสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอืทนๆ อาทิ ฝรัทงเศส ฯ ได้ดบ  
- แพ็คเกจนบ้ ไม่มบเจ้าหน้าทบททัวร์เำ็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกชนระหว่างการท่องเทบทยว  
- เงืทอนไอเป็นไปตามทบทบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ออสงวนสิทธิ์ชนการเปลบทยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมำัทน และเงืทอนไอต่างๆ โดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
- กรณบทบทผู้เดินทาง ต้องการแวะเทบทยวก่อนเริทมทริป ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอบยดออง
แพ็คเกจทัวร์ทบทระบุไว้ 
* เมืทอำ าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถออคืนค่าเดินทางคืนได้ เมืทอประสงค์จะออยกเลิกการเดินทางชนทุกกรณบ  
* หากมบการปรับเปลบทยน สถานทบทเทบทยวำมต่างๆ ชนโปรแกรม จะมบโปรแกรมอืทนทดแทนเสมอ 
* เงืทอนไอเป็นไปตามทบทบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ออสงวนสิทธิ์ชนการเปลบทยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมำัทนและเงืทอนไอต่างๆ โดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทบทอองบริษัทชนกรณบทบทผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความำ่วยเหลือพิเศษชนอณะเดินทางท่องเทบทยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารทบทตั้งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสบทยงชนการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางอองท่านต้องไม่หมดอายุภายชน 6 เดือน นับจากวันเริทมเดินทาง และต้องมบหน้าว่าง 3 หน้า เพืทอชำ้ชนหารประทับตรา 
* การเปลบทยนำืทอผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเทบทยว ภายชนวันทบทำ าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองชหม่ 
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