แพ็คเกจลองเรือสําราญ Disney Wonder บาฮามาส Cruise Only 5 วัน 4 คืน
เสนทาง ทาเรือ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดาม อเมริกา - แนสซอ เมืองหลวงบาฮามาส เกาะดิสนีย เคสตา เวย - ทาเรือ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดาม อเมริกา

เรือสําราญ Disney Wonder ประกอบดวย 11 ชั้น
(ไมรวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สนามบินออรแลนโด)
กําหนดการเดินทางวันที่ 1-5 เมษายน 61
ราคาเริ่มตนที่ 57,900 บาท
สรุปการเดินทางโดยยอ
อิสระเดินทางเอง - สนามบินออรแลนโด สหรัฐอเมริกา - ทาเรือ แหลมคานาเวอรัล (Port Canaveral) หางจาก
สนามบินฯ ประมาณ 75 กิโลเมตร หรือ 45 ไมล ใชเวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที
หรือ
วันที่1 เลือกเช็คอินที่ Disney’s Magical Express Welcome Center อาคารบี (Terminal B) ชั้น 1 (Level 1) ใน
สนามบินออรแลนโด - ซื้อบริการเสริม รถบัส รับสง สนามบิน ทาเรือ สนามบิน เวลา 9.00 น.-14.30 น. - โหลด
สัมภาระ และรับสัมภาระอีกครั้งที่ เคาทเตอรบริการลูกคา ( Guest Services ) บนเรือ อยูที่ชั้น 3 (อัตรานี้ไมรวม
ตั๋วเครื่องบิน, รถรับสงสนามบิน) - เช็คอินขึน้ เรือสําราญ Disney Dream - อิสระพักผอนบนเรือ
เรือสําราญเทียบทา แนสซอ เมืองหลวงบาฮามาส - อิสระเดินเที่ยวเอง หรือซื้อทัวรเสริมบนฝง พาเที่ยวอควาเรียม
วันที่2 Discover Atlantis Tour (N05) ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 25 นาที สูเมืองแนสซอ (สอบถามอัตราคาบริการ
เพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึน้ เรือ อิสระพักผอน
วันที่3

เรือสําราญเทียบทา ดิสนีย เคสตา เวย เปนเกาะสวนตัวของดิสนีย พบกับกิจกรรม อาทิ บริการเชาจักรยาน, ดําน้ํา
ดูปะการัง, บานานา โบต และอื่นๆอีกมากมาย

วันที่4 เรือลองนานน้าํ สากล - อิสระพักผอนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย
วันที่5 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา แหลมคานาเวอรัล - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราคาบริการ ตอทาน พักรวมกัน 1 หอง (งดแถมกระเปา)
เดินทาง 1-5 เมษายน 61
หองแบบไมมีหนาตาง Inside
หองแบบมีระเบียง Balcony

ผูใหญ ทานที1่ และ 2 (ทานละ)

ผูใหญหรือเด็ก ทานที่ 3, 4 (ทานละ)

57,900
78,900

N/A
N/A

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก

Standard Inside Stateroom
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Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah
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สิ่งอํานวยความสะดวกภายในเรือ

การเช็คอินขึ้นเรือ Disney’s Magical Express Welcome Center ตั้งอยูในอาคารบี (Terminal B) ชั้น 1 (Level 1)
สนามบินออรแลนโด - โหลดกระเปา (กอนขึ้นเรือ) - นั่งรถบัสเดินทางสูแหลมแหลมคาเวอรัล เวลา 9.00 น.-14.30 น. (เสีย
เงิน+จองกอน) - อาคารผูโดยสาร Private Cruise Terminal - รับกระเปาที่ เคาทเตอรบริการลูกคา ( Guest Services )บน
เรือ อยูที่ชนั้ 3 (Deck 3)

รีวิว Disney dream

แอพ Disney Cruise Line Navigator
https://www.thanop.com/disney-cruise-dream-review/4/

1

บนเรือมีสัญญาณ Wi-Fi ใหใชภายในเรือ เพื่อเชื่อมตอรับสง แลกเปลี่ยนขอมูลของแอพ Disney Cruise Line Navigator
ฟรี แตถาหากตองการจะตออินเตอรเน็ต ออกสูโลกภายนอก จะตองเสียเงิน ซึ่งแพงมากๆ ดวยเคานเตอรบริการลูกคา

(Guest Service) ไปขอโปรแกรมบนเรือ
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อัตรานี้รวม
- คาหองพักบนเรือ 4 คืน
- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ)
- ภาษีทาเรือ และประกันภัยบนเรือ
- ทิปพนักงานบนเรือ
อัตรานี้ไมรวม
- คาทัวรเสริมบนฝง / รถรับ-สง จากสนามบิน-ทาเรือ และ ทาเรือ-สนามบิน
- คาธรรมเนียมการยื่นวีซาอเมริกา
- ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินออรแลนโด - กรุงเทพฯ
- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี และคาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ
- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง ฯ
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
เงื่อนไขการชําระเงิน :
- โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันที่นั่งวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับ
จากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง
เลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- แพ็คเกจนี้ ไมมีเจาหนาที่ทวั รเช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวางการทองเที่ยว
เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชําระ เก็บเต็ม 100 %
เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเ ดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู
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