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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Disney Wonder Halloween on the High Seas Baja 
Cruise Only  3 วัน 2 คืน 

    

                                                                      

เส้นทาง ซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย - เอนเซนาดา เม็กซิโก - ซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนยี 
 

ก าหนดการเดินทางวันที่  5-7 ตุลาคม 2561                                 ราคาเริ่มต้นที ่ 27,250 บาท 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเอง - สนามบนิสนามบินซานดิเอโก รัฐแคลิฟอรเ์นีย - ท่าเทียบเรือ ซานดิเอโก รัฐแคลิฟอรเ์นีย - 
เช็คอนิขึ้นเรือส าราญ Disney Wonder - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 เรือส าราญเทยีบท่า เอนเซนาดา เม็กซิโก - อิสระเดินเทีย่วเอง หรือซือ้ทัวร์เสริมบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอ่น 

วันที่3 อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า ซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย - อิสระเดนิทางกลับ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พักรวมกัน 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง  (งดแถมกระเป๋า) 
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 

วันที่ 5-7 ต.ค. 61         
ผู้ใหญ่ ทา่นที1่-2 (ท่านละ)  ผู้ใหญ่ หรือเด็ก ท่านที่ 3, 4 (ท่านละ) 

ห้องแบบมีหน้าต่าง  Deluxe Ocean View 27,250.- N/A 
ห้องแบบมีระเบียง Deluxe Ocean View with Verandah 29,500.- N/A 

รวมค่าภาษีทา่เรือแล้ว 
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อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

ประเภทห้องพัก 

 
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือ และ เอนเตอรเ์ทน 

 

 

 
 
              

 

                                                                                   

http://www.etravelway.com/airticket
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ข้อมูลการเดินทางของท่าเรอื  
   

Cruise Terminal   
Port of San Diego San Diego B Street Pier  1140 N. Harbor Drive San Diego, California 92101 
Driving Directions 
From San Diego International Airport: 
 Exit the airport, onto Harbor Boulevard South 
 Follow Harbor Boulevard South toward the downtown area 
 Broadway Pier will be on your right 
Southbound on I-5: 
 Take the Front Street exit 
 Stay in the right lane for 2 lights 
 Turn right at Ash Street; follow until it dead ends at Harbor Drive 
 Turn left at Harbor Drive; Broadway Pier will be on the right 
Northbound on I-5: 
 Take the 6th Street exit 
 Turn left on to 6th Street 
 Go approximately 4 blocks 
 Turn right at Ash Street; follow until it dead ends at Harbor Drive 
 Turn left at Harbor Drive; the Broadway Pier will be on the right 
Parking  
Guests arriving by personal vehicle are unable to park on the pier while on the cruise. Short- and long-term 
parking is available at nearby parking facilities.  
Luggage Handling and Transfers  
Disney Cruise Line representatives will be at the terminal to meet, greet and check in Guests from 11:00 AM 
to 4:00 PM. Porters will be on hand to assist with luggage. These services are exclusively available to Guests 
with hotel accommodations, flights or transfers booked through Disney Cruise Line. 
Note: all Guests must be on board the ship by 4:00 PM. 
Youth Activities  
You can register your children for onboard youth activities at the terminal between 11:00 AM and 3:00 PM. 
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Families who have pre-registered online should go to the Youth Activities Check-In area at the terminal to 
pick up wristbands (if applicable). 
ATMs & Currency Exchange  
There are no ATMs in the terminal, but you can cash personal checks and exchange currency at the Guest 
Services desk on board the ship with a valid photo I.D. The various ports of call have ATMs as well. 
Wheelchair Accessibility  
The terminal building and parking areas are wheelchair accessible. If you require temporary use of a 
wheelchair at the pier upon embarkation or debarkation, please request one upon arrival at the cruise 
terminal. 
การจองโรงแรมเพื่อเข้าพักก่อน 

  
Pre- and Post-Cruise Hotel Stay - More Reservations:  Manchester Grand Hyatt San Diego is located in 
Seaport Village on San Diego Bay. Delight in fresh sea breezes from your resort room with windows that 
actually open, or venture out and explore—by foot or by trolley—the magic of the historic Gaslamp 
Quarter, with its numerous restaurants, bars, boutiques and art galleries. 

อัตรานี้รวม 
- ค่าห้องพักบนเรือ 2 คืน    
- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ) 
- ภาษีท่าเรือ  
อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน 
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า 
- ทิปพนักงานบนเรือ 

- ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบนิซานดิเอโก - กรุงเทพฯ 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ีและค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
  ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในห้อง ฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขการช าระเงิน :  
- โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ 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 %  

 
เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ เมื่อช าระคา่บริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 
 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ้านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 


