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แพ็คเกจ Cruise ล่องเรือส าราญ  Disney Dream สวนสนุกลอยน้ า 4 วัน 3 คืน  
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สนามบินออร์แลนโด  

ขึ้นที่ท่าเรือ แหลมคานาเวอรัล (Port Canaveral) ห่างจากสนามบินฯ ประมาณ 75 กิโลเมตร (45 ไมล์)  
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที 

       

                                                                      

เส้นทาง ท่าเรือแหลมคะแนเวอรัล, รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา - แนสซอม บาฮามาส - ดิสนีย์ เคสต้า เวย์ - 
ท่าเรือแหลมคะแนเวอรัล, รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา 

ก าหนดการเดินทางวันที่  13-16 เมษายน 61                     ราคาเริ่มต้นที่   32,900   บาท  

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 

อิสระเดินทางเอง - สนามบนิออร์แลนโด สหรัฐอเมริกา - ท่าเรือ แหลมคานาเวอรลั (Port Canaveral) ห่างจาก
สนามบินฯ ประมาณ 75 กโิลเมตร หรือ 45 ไมล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที                       หรือ  

เลือกเช็คอินที ่Disney’s Magical Express Welcome Center อาคารบี (Terminal B) ชั้น 1 (Level 1) ใน
สนามบินออรแ์ลนโด - ซื้อบริการเสริม รถบัส รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน เวลา 9.00 น.-14.30 น. - โหลด
สัมภาระ และรับสัมภาระอีกครั้งที่ เคาท์เตอร์บริการลูกคา้ ( Guest Services ) บนเรือ อยู่ที่ชั้น 3 (อัตรานี้ไมร่วมตั๋ว
เครื่องบิน, รถรับส่งสนามบิน) - เช็คอนิขึ้นเรือส าราญ Disney Dream - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือส าราญเทยีบท่า แนสซอม บาฮามาส - อิสระเดินเทีย่วเอง หรือซือ้ทัวร์เสริมบนฝั่ง พาเที่ยวอควาเรียม Discover 
Atlantis Tour (N05) ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 25 นาที สู่เมืองแนสซัว (สอบถามอัตราค่าบรกิารเพิ่มเติมบนเรือ) 
- กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่3 
เรือส าราญเทยีบท่า ดิสนีย์ เคสต้า เวย์ เป็นเกาะส่วนตัวของดิสนีย์ พบกับกิจกรรม อาทิ บริการเช่าจักรยาน, ด าน้ าดู
ปะการัง, บานาน่า โบ๊ต และอ่ืนๆอีกมากมาย 

วันที่4 อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า แหลมคานาเวอรลั - อิสระเดนิทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พักรวมกัน 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง  (งดแถมกระเป๋า) 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

                         

                   Standard Inside Stateroom         Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah  
       

 
 

เดินทาง 13-16 เมษายน 61  ผู้ใหญ่ ทา่นที1่ และ 2 (ท่านละ)  ผู้ใหญ่ หรือเด็ก  ท่านที่ 3 , 4 (ท่านละ) 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง Inside    32,900 N/A 

ห้องแบบมีระเบียง  Balcony  35,900 N/A 

http://www.etravelway.com/airticket
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สิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือ 

   
อินเตอร์เทรนเม้นท ์

 

               
 

                                                                                 
กิจกรรมผ่อนคลาย 

 
 

               
ห้องอาหารสุดพิเศษ 

การเช็คอินขึ้นเรือ  
Disney’s Magical Express Welcome Center ตั้งอยู่ในอาคารบี (Terminal B) ชั้น 1 (Level 1) สนามบนิออร์แลนโด 

-   โหลดกระเป๋า (ก่อนขึ้นเรือ) - นั่งรถบัสเดินทางสู่แหลมแหลมคาเวอรัล เวลา 9.00 น.-14.30 น. (เสียเงิน+จอง
ก่อน) - อาคารผู้โดยสาร Private Cruise Terminal - รับกระเป๋าท่ี เคาท์เตอร์บริการลูกค้า ( Guest Services ) บน
เรือ อยู่ที่ชั้น 3 ( Deck 3 )  
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                                                                                                          แอพ Disney Cruise Line Navigator 

https://www.thanop.com/disney-cruise-dream-review/4/ 
1 
 

รีวิว Disney dream  

 

บนเรือมีสัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้ภายในเรือ เพื่อเชื่อมต่อรับส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลของแอพ Disney Cruise Line 

Navigator ฟรี แต่ถ้าหากต้องการจะต่ออินเตอร์เน็ต ออกสู่โลกภายนอก จะต้องเสียเงิน ซึ่งแพงมากๆ ด้วย 

เค้าน์เตอร์บริการลูกค้า (Guest Service)  ไปขอโปรแกรมบนเรือ 

 
อัตรานี้รวม 
- ค่าห้องพักบนเรือ 3 คืน    
- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ) 
- ภาษีท่าเรือ และประกันภัยบนเรือ  
- ทิปพนักงานบนเรือ  
อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน 
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอเมริกา 
- ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบนิออร์แลนโด - กรุงเทพฯ 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ีและค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 

https://www.thanop.com/disney-cruise-dream-review/4/
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- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
  ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในห้อง ฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการช าระเงิน :  
- โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 2 วันท้าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423  (การไม่ช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือช้าระไม่ 
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ้านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการช าระ เก็บเต็ม 100 %  

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวรร์าคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ้านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
 


