
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพ - ฮ่องกง              (-/-/-) 
10.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  ประตู 9 เคานเ์ตอร์ T  

สายการบิน Emirates Airline (EK) ** ควรถงึสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ช่ัวโมง  เพื่อ
สะดวกใน การเช็คอินและเลือกท่ีนัง่ดว้ยตวัเอง  

โปรแกรมแพค็เกจ พกั Disney's Hollywood Hotel 3วนั 2คืน + แถมฟรี บัตรกระเช้านองปิง 

เดินทางเข้าพกั 9 ก.พ. – 31 พ.ค. 2563  
จองและออกตั๋วภายใน 16 -29 มกราคม 2563 

ราคาเร่ิมต้น 9,999 บาท 

ท่ีพกั Disney's Hollywood Hotel  2 คืน  
อาหาร ราคาน้ีไม่รวมอาหาร * ตอ้งการซ้ืออาหารเพิ่ม รบกวนติดต่อกบัทางเจา้หนา้ท่ี 
รถรับส่ง  ไม่มีรถรับส่ง 

Emirates Airline EK ช ัน้ประหยดั 

ขาไป EK384 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 13.45 น. – 17.40 น. 
ขากลบั EK385  ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.00 น.– 23.15 น. 

เง่ือนไขและราคา ราคาเร่ิมต้น / ท่าน 
เดินทางผูใ้หญ่ 2 ท่าน + เดก็ 2 ท่าน ผูใ้หญ่ 9,999  บาท / เดก็ 9,499 บาท 
เดินทางผูใ้หญ่ 2 ท่าน + เดก็ 1 ท่าน ราคา 10,999 บาท/ท่าน 
เดินทางผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ราคา 12,999 บาท/ท่าน 
เดินทางผูใ้หญ่ 3 ท่าน ราคา 11,999 บาท/ท่าน 



 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates Airline เท่ียวบินท่ี EK384  ใชเ้วลาเดินทาง 
2 ชัว่โมง 55 นาที โดยประมาณ (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฮ่องกง และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  หลงัจากนั้น
เดินทางไป  Disney’s Hollywood ดว้ยตนเอง (การเดินทางไปท่ีพกัโดยวธีิท่ีง่ายท่ีสุด คือ  
รถไฟ  (MTR) และการเดินทางดว้ยแทก็ซ่ี สามารถเรียกแทก็ซ่ีไดทุ้กคนัทุกสี (สีแดง, สีเขียว, 
และสีนํ้าเงิน) หากวา่รถไม่ติด จะใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที เร็วท่ีสุด) 

 

 
ทีพ่กั โรงแรมดิสนีย์ ฮอลลวีู้ด  เอาใจคุณหนูๆ และครอบครัว  กบัโรงแรมท่ีมีส่ิงอาํนวยความ 
สะดวกครบครัน และชมสวนสวยของทวปีต่างๆ ท่ีจดัไวต้อ้นรับผูท่ี้มาเขา้พกัอยา่งสวยงาม   
อีกทั้งยงัมีการตกแต่งภายในโรงแรมและหอ้งพกั พร้อมทั้งมี กิจกรรมต่างๆ ท่ีรอใหคุ้ณไดร่้วม
สนุกกนัเตม็ท่ี  กจิกรรมทัง้หมดอาจเปลีย่นแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
วนัทีส่อง     เข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือ อสิระตามอธัยาศัย                                                              (-/-/-) 

เช้า  อิสระ อาหารเชา้ (หากท่านตอ้งการเพิ่มอาหารเชา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 
จากน้ันท่านสามารถใช้บริการรถ Shuttle Bus ของโรงแรม เพื่อเดินทางเข้าสู่สวนสนุกดิสนีย์ 

แลนด์ฮ่องกง อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่ ** ไม่รวมบัตรเคร่ืองเล่น** ท่านสามารถซ้ือ 
บัตรเคร่ืองเล่นแบบ 2 วันได้ในราคาพเิศษเพยีง 2,350 บาท (จากราคาเต็ม 3,300 บาท) สามารถ 
เล่นเคร่ืองเล่นไดอ้ยา่งจุใจ หากท่านพลาดความสนุกจากวนัแรก ท่านสามารถสานต่อ 

พกัที ่ Disney’s Hollywood Hotel www.hongkongdisneyland.com 
 

http://www.hongkongdisneyland.com/hotels/disneys-hollywood-hotel/


 

ความสนุกไดท่ี้ ดิสนียแ์ลนด ์อีก 1วนั  ให้ท่านเพลดิเพลนิไปกบันานาเคร่ืองเล่นกว่า 100 ชนิด 
ทัง้ 7 โซน Main Street, U.S.A. Fantasyland, Adventureland, Tomorrowland, Grizzly 
Gulch, Toy Story ,MysticPiont ทุกอยา่งไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนัง่รถไฟไอนํ้าโบราณเพื่อ
ชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซี ของเหล่าตวัการ์ตูนจากดิสนีย์ ,   
นัง่รถไฟเหาะท่ี Hyperspace Mountain, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติท่ี Mickey’s Philhar 
Magic, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอนัตระการตาท่ี  Festival of The Lion King และผจญ
ภยัไปกบัการล่องเรือเขา้ไปในป่าดงดิบท่ี Rafts to Tarzan’s Treehouse, “กริซลียก์ลัช” การผจญ 
ภยัแปลกใหม่กบัรถรางตะลุยขมุทองแดนเถ่ือน Runaway Mine Cars การแสดงแสงสี "เรา       
รักมกิกี!้" งานเฉลิมฉลองสุดเซอร์ไพรส์คร้ังใหม่ จะเปล่ียนโฉมอาคารต่างๆ ตามถนนเมน
สตรีท ยเูอสเอ 

 
 
 



 

"Moana: A Homecoming Celebration" พายเรือออกไปผจญภยักบัโมอาน่าในการแสดงละครเวที
เร่ืองใหม่ ตลาดคาริบูนิ ชมตลาดแอฟริกนัสุดคึกคกัท่ีเตม็ไปดว้ยแสงและเสียงเพลิดเพลินกบัเกม
อินเตอร์แอคทีฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หา้มพลาด!! กบัเคร่ืองเล่นใหม่ Iron Man Experience หน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด 

คนหน่ึงของโลกมาอยูท่่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกบัโลกท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจของ 
สตาร์ค อินดสัตร้ี! 

*หากท่านเพลดิเพลนิกบัสวนสนุกแล้ว ขากลบัโรงแรม ท่านสามารถไปยงัจุดบริการรับรถ Shuttle Bus เพ่ือเข้าสู่ทีพ่กั* 

 

 
 
 
 
 

พกัที ่ Disney’s Hollywood Hotel www.hongkongdisneyland.com 
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วนัทีส่าม   วนัสุดท้ายไปไหนดีน๊า  เทีย่วสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ต่ออกีวนั หรือใช้บัตรฟรีกระเช้านองปิง             (-/-/-)                                                          

เช้า  อิสระ อาหารเชา้ (หากท่านตอ้งการเพิ่มอาหารเชา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 
11.00 น. เช็คเอ้าท์ทีล่อ็บบี ้ หลงัจากนั้นท่านสามารถเลือกเท่ียวท่ีสวนสนุกดิสนียแ์ลนดต่์อ หรือจะไป

สักการะขอพรพระใหญ่โปหลิน เพื่อเป็นสิริมงมลท่ีนองปิง เพราะทางเราแถมฟรีบตัร
กระเชา้นองปิง ใหลู้กคา้ท่านละ 1 ใบ โดยการเดินทางไปนองปิงนั้นง่ายนิดเดียวค่ะ  
สามารถนัง่ MTR มาลงท่ีสถานี Tung Chung หาป้ายท่ีบอกวา่ Cable Car หรือ Ngong Ping 
360 แลว้เดินตามป้ายค่ะ รูปภาพแผนท่ี MTR ตามดา้นล่างนะคะ (สัมภาระกระเป๋าเดินทาง
ของท่านสามารถฝากไวท่ี้ City gate outlet จะมีจุดรับฝากกระเป๋าใหด้ว้ย แลว้ค่อยไปต่อคิว
ข้ึนกระเชา้นะคะ) จากนั้นการเดินทางไปสนามบิน เดินทางโดยรถแทก็ซ่ี หรือรถไฟ MTR 
ไดเ้ลยค่ะ 

 



 

 
 
 
 
 

 
21.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Emirates Airline เท่ียวบินท่ี EK385     

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
23.15 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ  
 
**อาหารเชา้ , อาหารกลางวนั และ อาหารคํ่าไม่รวมอยูใ่นรายการท่องเท่ียว เพื่อใหท้่านไดเ้พลิดเพลินเตม็ท่ีกบั
เคร่ืองเล่นนานาชนิด ท่านสามารถทานอาหารไดส้ะดวกสบายกบัร้านอาหารและภตัตาคารมากมายภายในดิสนีย์
แลนด ์
 

 
 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการให้บริการและรายละเอยีดแพค็เกจ 
1. วนัเดินทางเขา้พกั Disney’s Hollywood Hotel วนัอาทิตย-์วนัพฤหสับดี 
2. ประเภทหอ้งพกั Disney’s Hollywood Standard room พกั 2 คืน 
3. ราคาน้ีสาํหรับพกั 4 ท่าน / หอ้ง (ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 2 ) 
4. กรณีเด็ก กาํหนดอาย ุ2-12 ปีเท่านั้น 
5. ตัว๋เคร่ืองบิน สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์  ชั้น ECO ไป-กลบั EK384/EK385  รวมภาษีสนามบิน

ไทยและฮ่องกง (นํ้าหนกัสัมภาระ สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์  25 กิโลกรัม/ท่าน หากนํ้าหนกั
เกิน จะมีค่าใชจ่้าย ชาํระไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน)  

6. กรณีตอ้งการเดินทางโดยสายการบินอ่ืน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี  
7. กรณียกเลิกการเดินทาง 

7.1 หลงัจากทาํการจองแพค็เกจน้ีแลว้ ตอ้งการยกเลิกการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินทุกกรณี  กรณีตัว๋เคร่ืองบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี  

8. กรณีท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้
ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

9. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดินทาง และบริษทัรับเฉพาะผูมี้
จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

10. หากตอ้งการเพิ่มรถรับ-ส่ง แบบส่วนตวั Toyota Vellfire  4-6 ท่ีนัง่ เท่ียวละ 3,000 บาท 
11. ตอ้งการเพิ่มอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร: ผูใ้หญ่ 1,200 บาท/คน/วนั  : เด็ก 3-11 ปี -900 บาท/คน/วนั 

(เด็กทารก – 3 ขวบ ฟรี) 
12. แพค็เกจน้ีไม่รวม  

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ,ค่ามินิบาร์ในหอ้ง  
- ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ,ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
- ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดคาํนวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบกาํ 
- ภาษี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คาํนวณจากค่าบริการ) 
- รถรับส่ง 
-  ประกนัการเดินทาง 
- บตัรเคร่ืองเล่น  

 
 
 
 



 

 
  ขั้นตอนในการจอง 

 - โทร. 02-3205588 สายด่วน 081-804-1230,091-406-3311 และ  
 - Line ID : @cpholidays , @hongkongsmiletrip 
 - E-Mail : cpholidays88@gmail.com 
เวลาทาํการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 08.30 – 17.30 น. / วนัเสาร์ 08.30-15.00น. 

 - แจง้วนัท่ีตอ้งการเดินทางเขา้พกัท่ี Disney’s Hollywood Hotel 
 - ส่งสาํเนาพาสปอร์ตผูเ้ดินทางของทุกท่าน ผา่นทาง E-Mail หรือ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ กบัเจา้หนา้ท่ี 
ฝ่ายขาย (พาสปอร์ตมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดินทาง) 
 - การจองจะสมบูรณ์เม่ือมีการชาํระเงินเตม็จาํนวนทนัที  
- ส่งหลกัฐานการชาํระเงินมาท่ี cpholidays88@gmail.com หรือ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ กบัเจา้หนา้ท่ี         
ฝ่ายขาย (ลูกคา้เดินทางมาชาํระเงินไดท่ี้บริษทั แต่ไม่รับบตัรเครดิตนะคะ) 

  

 หมายเหตุ 
1. บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา การ

นดัหยดุงาน ความล่าชา้ ภยัการจลาจล ประทว้งการเมือง หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการ
ใหบ้ริการท่ีดีประสานงานให ้เพื่อรักษาผลประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียวใหดี้ท่ีสุด 

2. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของท่าน ทางบริษทัไม่
สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนได ้

3. ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ี  
บริษทัแจง้ขา้งตน้** 

 


