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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Disney Magic Cruise Only 6 วัน 5 คืน  
เส้นทาง ไมอามี (ฟลอริด้า) - จอร์จทาวน์ (เมืองหลวงของหมู่เกาะเคย์แมน) - ดิสนยี์ เคสต้า เวย์ - ไมอามี (ฟลอริด้า)  

 
 
 
 
 
 

Disney Magic เรือส าราญล าแรกของดิสนีย์ สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง 2,400 คน 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางวันที่  15-20  เมษายน  61         ราคาเริ่มต้นที่  51,900 บาท  

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเอง - สนามบนิไมแอมี อเมริกา - ท่าเรือ ไมแอมี (ห่างจากสนามบินฯ ประมาณ 16 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 20 นาที) - เช็คอินขึ้นเรือส าราญ - เชค็อินขึ้นเรือส าราญ Disney Magic - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาท ิสระ
ว่ายน้ า, Fitness Center, Casino, โชว,์ ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที่3 
เรือส าราญเทยีบท่า จอร์จทาวน์ (เมืองหลวงของหมู่เกาะเคย์แมน) - อิสระเดินเที่ยวเอง หรือเลือกทัวร์เสริม พาเที่ยว
บนฝัง่ (สอบถามอัตราค่าบรกิารเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 เรือล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย 

วันที5่ 
เรือส าราญเทยีบท่า ดิสนีย์ เคสต้า เวย์ - อิสระเดินเที่ยวเอง หรือเลือกทัวร์เสริม พาเที่ยวบนฝั่ง (สอบถามอัตรา
ค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที6่ อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า ไมแอมี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ 
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ขี้นท่าเรือ ไมอาม ี(Port of Miami) - ท่าอากาศยานนานาชาติไมแอมี ( Miami International 
Airport) ระยะทาง 20 นาทีโดยประมาณ 10  ไมล์ ประมาณ 16 กิโลเมตร 

 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พักรวมกัน 1 ห้อง   

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
   

              
  Standard Inside Stateroom  (184 sq. ft.)     Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah (268 sq. ft.) 

พบกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ เชน่   

        
   พบปะกับเหล่าวีรบุรุษ และ การแสดง    ห้องอาหาร พร้อม เหล่าตัวละครจาก ดิสนีย์                 ห้องไนท์คลับ  

เดินทางวันที่ 15-20 เม.ย. 61 ผู้ใหญ่ ทา่นที1่ และ 2 (ท่านละ)  ผู้ใหญ่หรือเด็กท่านที่ 3, 4(ท่านละ) 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง Inside 51,900 N/A 

ห้องแบบมีระเบียง Balcony 62,900 N/A 

http://www.etravelway.com/airticket
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                             ห้องเสริมสวย ซาลอน                            โชว์ The Musical 

อัตรานี้รวม 
- ค่าห้องพักบนเรือ 5 คืน    
- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ) 
- ภาษีท่าเรือ และประกันภัยบนเรือ  
- ทิปพนักงานบนเรือ  
อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน 
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอเมริกา 
- ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - ไมอามี (ฟลอริด้า) - กรุงเทพฯ 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ีและค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 
- 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 ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ้านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการช าระ เก็บเต็ม 100 %  

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวรร์าคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ้านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 


