โปรแกรมแพ็คเกจ พัก Disney's Hollywood Hotel 3วัน 2คืน + แถมฟรี บัตรกระเช้ านองปิ ง
เดินทางเข้ าพัก 9 ก.พ. – 31 พ.ค. 2563
ราคาเริ่มต้ น 9,999 บาท
จองและออกตั๋วภายใน 16 -29 มกราคม 2563
ที่พกั
Disney's Hollywood Hotel 2 คืน
อาหาร
ราคานี้ไม่รวมอาหาร * ต้องการซื้ออาหารเพิ่ม รบกวนติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่
รถรับส่ ง
ไม่มีรถรับส่ ง
ั้
Emirates Airline EK ชนประหย
ัด

ขาไป
ขากลับ

EK384
EK385

กรุ งเทพ (BKK) - ฮ่องกง (HKG)
ฮ่องกง (HKG) - กรุ งเทพ (BKK)

เงื่อนไขและราคา
เดินทางผูใ้ หญ่ 2 ท่าน + เด็ก 2 ท่าน
เดินทางผูใ้ หญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน
เดินทางผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เดินทางผูใ้ หญ่ 3 ท่าน

13.45 น. – 17.40 น.
21.00 น.– 23.15 น.

ราคาเริ่มต้ น / ท่ าน
ผูใ้ หญ่ 9,999 บาท / เด็ก 9,499 บาท
ราคา 10,999 บาท/ท่าน
ราคา 12,999 บาท/ท่าน
ราคา 11,999 บาท/ท่าน

วันแรก กรุงเทพ - ฮ่ องกง
(-/-/-)
10.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์
T
สายการบิน Emirates Airline (EK) ** ควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อ
สะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นงั่ ด้วยตัวเอง

13.45 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK384 ใช้เวลาเดินทาง
2 ชัว่ โมง 55 นาที โดยประมาณ (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

17.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฮ่องกง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้น
เดินทางไป Disney’s Hollywood ด้วยตนเอง (การเดินทางไปที่พกั โดยวิธีที่ง่ายที่สุด คือ
รถไฟ (MTR) และการเดินทางด้วยแท็กซี่ สามารถเรี ยกแท็กซี่ได้ทุกคันทุกสี (สี แดง, สี เขียว,
และสี น้ าํ เงิน) หากว่ารถไม่ติด จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เร็วที่สุด)

พักที่ Disney’s Hollywood Hotel www.hongkongdisneyland.com
ทีพ่ กั โรงแรมดิสนีย์ ฮอลลีว้ ดู เอาใจคุณหนูๆ และครอบครัว กับโรงแรมที่มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน และชมสวนสวยของทวีปต่างๆ ที่จดั ไว้ตอ้ นรับผูท้ ี่มาเข้าพักอย่างสวยงาม
อีกทั้งยังมีการตกแต่งภายในโรงแรมและห้องพัก พร้อมทั้งมี กิจกรรมต่างๆ ที่รอให้คุณได้ร่วม
สนุกกันเต็มที่ กิจกรรมทัง้ หมดอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
วันทีส่ อง เข้ าสวนสนุกฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ หรื อ อิสระตามอัธยาศัย
(-/-/-)
เช้ า อิสระ
อาหารเช้า (หากท่านต้องการเพิ่มอาหารเช้า กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
จากนั้นท่ านสามารถใช้ บริการรถ Shuttle Bus ของโรงแรม เพื่อเดินทางเข้ าสู่ สวนสนุกดิสนีย์
แลนด์ ฮ่องกง อาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่ ** ไม่ รวมบัตรเครื่องเล่ น** ท่ านสามารถซื้อ
บัตรเครื่องเล่ นแบบ 2 วันได้ ในราคาพิเศษเพียง 2,350 บาท (จากราคาเต็ม 3,300 บาท) สามารถ
เล่นเครื่ องเล่นได้อย่างจุใจ หากท่านพลาดความสนุกจากวันแรก ท่านสามารถสานต่อ

ความสนุกได้ที่ ดิสนียแ์ ลนด์ อีก 1วัน ให้ ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่ นกว่ า 100 ชนิด
ทัง้ 7 โซน Main Street, U.S.A. Fantasyland, Adventureland, Tomorrowland, Grizzly
Gulch, Toy Story ,MysticPiont ทุกอย่างไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนัง่ รถไฟไอนํ้าโบราณเพื่อ
ชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย ์ ,
นัง่ รถไฟเหาะที่ Hyperspace Mountain, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ Mickey’s Philhar
Magic, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสี ยงอันตระการตาที่ Festival of The Lion King และผจญ
ภัยไปกับการล่องเรื อเข้าไปในป่ าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Treehouse, “กริ ซลียก์ ลั ช” การผจญ
ภัยแปลกใหม่กบั รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน Runaway Mine Cars การแสดงแสงสี "เรา
รักมิกกี!้ " งานเฉลิมฉลองสุ ดเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ จะเปลี่ยนโฉมอาคารต่างๆ ตามถนนเมน
สตรี ท ยูเอสเอ

"Moana: A Homecoming Celebration" พายเรื อออกไปผจญภัยกับโมอาน่าในการแสดงละครเวที
เรื่ องใหม่ ตลาดคาริบูนิ ชมตลาดแอฟริ กนั สุ ดคึกคักที่เต็มไปด้วยแสงและเสี ยงเพลิดเพลินกับเกม
อินเตอร์แอคทีฟ

ห้ามพลาด!! กับเครื่ องเล่นใหม่ Iron Man Experience หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
คนหนึ่งของโลกมาอยูท่ ่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของ
สตาร์ค อินดัสตรี้ !
*หากท่ านเพลิดเพลินกับสวนสนุกแล้ ว ขากลับโรงแรม ท่ านสามารถไปยังจุดบริการรับรถ Shuttle Bus เพื่อเข้ าสู่ ทพี่ กั *

พักที่ Disney’s Hollywood Hotel www.hongkongdisneyland.com

วันทีส่ าม วันสุ ดท้ ายไปไหนดีน๊า เทีย่ วสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ต่ออีกวัน หรื อใช้ บัตรฟรีกระเช้ านองปิ ง
เช้ า อิสระ
อาหารเช้า (หากท่านต้องการเพิ่มอาหารเช้า กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
11.00 น. เช็คเอ้าท์ ทลี่ อ็ บบี้
หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกเที่ยวที่สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ต่อ หรื อจะไป
สักการะขอพรพระใหญ่โปหลิน เพื่อเป็ นสิ ริมงมลที่นองปิ ง เพราะทางเราแถมฟรี บตั ร
กระเช้านองปิ ง ให้ลูกค้าท่านละ 1 ใบ โดยการเดินทางไปนองปิ งนั้นง่ายนิดเดียวค่ะ
สามารถนัง่ MTR มาลงที่สถานี Tung Chung หาป้ายที่บอกว่า Cable Car หรื อ Ngong Ping
360 แล้วเดินตามป้ายค่ะ รู ปภาพแผนที่ MTR ตามด้านล่างนะคะ (สัมภาระกระเป๋ าเดินทาง
ของท่านสามารถฝากไว้ที่ City gate outlet จะมีจุดรับฝากกระเป๋ าให้ดว้ ย แล้วค่อยไปต่อคิว
ขึ้นกระเช้านะคะ) จากนั้นการเดินทางไปสนามบิน เดินทางโดยรถแท็กซี่ หรื อรถไฟ MTR
ได้เลยค่ะ

(-/-/-)

21.00 น.
23.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

**อาหารเช้า , อาหารกลางวัน และ อาหารคํ่าไม่รวมอยูใ่ นรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินเต็มที่กบั
เครื่ องเล่นนานาชนิด ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย ์
แลนด์

เงื่อนไขการให้ บริการและรายละเอียดแพ็คเกจ
1. วันเดินทางเข้าพัก Disney’s Hollywood Hotel วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี
2. ประเภทห้องพัก Disney’s Hollywood Standard room พัก 2 คืน
3. ราคานี้สาํ หรับพัก 4 ท่าน / ห้อง (ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 2 )
4. กรณี เด็ก กําหนดอายุ 2-12 ปี เท่านั้น
5. ตัว๋ เครื่ องบิน สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ ชั้น ECO ไป-กลับ EK384/EK385 รวมภาษีสนามบิน
ไทยและฮ่องกง (นํ้าหนักสัมภาระ สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ 25 กิโลกรัม/ท่าน หากนํ้าหนัก
เกิน จะมีค่าใช้จ่าย ชําระได้ที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน )
6. กรณี ตอ้ งการเดินทางโดยสายการบินอื่น กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่
7. กรณี ยกเลิกการเดินทาง
7.1 หลังจากทําการจองแพ็คเกจนี้แล้ว ต้องการยกเลิกการเดินทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงินทุกกรณี กรณี ตวั๋ เครื่ องบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่
8. กรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้า
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
9. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุใช้งาน ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และบริ ษทั รับเฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
10. หากต้องการเพิม่ รถรับ-ส่ ง แบบส่ วนตัว Toyota Vellfire 4-6 ที่นงั่ เที่ยวละ 3,000 บาท
11. ต้องการเพิ่มอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร: ผูใ้ หญ่ 1,200 บาท/คน/วัน : เด็ก 3-11 ปี -900 บาท/คน/วัน
(เด็กทารก – 3 ขวบ ฟรี )
12. แพ็คเกจนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า ,ค่ามินิบาร์ ในห้อง
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง ,ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างชาติหรื อต่างด้าว
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%(คิดคํานวณจากค่าบริ การ กรณี ตอ้ งการใบกํา
- ภาษี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คํานวณจากค่าบริ การ)
- รถรับส่ ง
- ประกันการเดินทาง
- บัตรเครื่ องเล่น

 ขั้นตอนในการจอง
- โทร. 02-3205588 สายด่วน 081-804-1230,091-406-3311 และ
- Line ID : @cpholidays , @hongkongsmiletrip
- E-Mail : cpholidays88@gmail.com
เวลาทําการ วันจันทร์ -วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น. / วันเสาร์ 08.30-15.00น.
- แจ้งวันที่ตอ้ งการเดินทางเข้าพักที่ Disney’s Hollywood Hotel
- ส่ งสําเนาพาสปอร์ ตผูเ้ ดินทางของทุกท่าน ผ่านทาง E-Mail หรื อ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ กับเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายขาย (พาสปอร์ตมีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชําระเงินเต็มจํานวนทันที
- ส่ งหลักฐานการชําระเงินมาที่ cpholidays88@gmail.com หรื อ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ กับเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายขาย (ลูกค้าเดินทางมาชําระเงินได้ที่บริ ษทั แต่ไม่รับบัตรเครดิตนะคะ)
 หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯเป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน , โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา การ
นัดหยุดงาน ความล่าช้า ภัยการจลาจล ประท้วงการเมือง หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการ
ให้บริ การที่ดีประสานงานให้ เพื่อรักษาผลประโยชน์และความสุ ขในการท่องเที่ยวให้ดีที่สุด
2. หากเกิดกรณี ทรัพย์สินหรื อเอกสารส่ วนตัวสู ญหายซึ่ งจะมีผลในการเดินทางของท่าน ทางบริ ษทั ไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้
3. ในกรณี ที่ลูกค้าจองทัวร์ และชําระค่ามัดจําแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่
บริ ษทั แจ้งข้างต้น**

