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3 วัน 2 คืน 

เร่ิมตนที่ ทานละ 

14,600 ฿ 

 

 

 

 

 

โปรโมช่ันดิสนียแลนดฮองกง  2 วัน 
แพ็คเกจฮองกงพักดิสนียแลนด พรอมต๋ัวเครื่องเลน  2 วัน 
สุดคุมคาพิเศษกวาใคร !!! 

วันเดินทาง :    วันน้ี – 30 มิถุนายน 2563  

โรงแรมท่ีพัก :    พักโรงแรมใน DISNEY 2 คนื  

!! สดุพิเศษ !!  
ฟรีตั๋วเขาดิสนีย+เครื่องเลน 2 วัน คุมกวานี้ไมมีอีกแลว 

พัก DISNEYLAND 2 คืน 

  

DISNEY'S HOLLYWOOD  HOTEL DISNEY EXPLORERS  LODGE HONG KONG DISNEYLAND HOTEL 
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• ����������������� !"#$���%&'�(��#ก���*'������ +�'!"'  

�� !"���#���# �$ %&�ก��'(�)���'(�#�����)�")��������"*��+�,)��� � -.��
"ก �+��)
"ก �(��+�"*��+�,)��� � �"/���/�+�(�

#���0��,��"�-("�0ก��)(1ก+.�2ก�#���,)���.�0���(.� (Real Time +Case by Case) 

รายละเอียดแพคเกจ 
1. �"*��+�,)��� �A'ก("� ก�B���
-D���ก� #�ก�� �D���ก����EA(�E  
2. F!�#��� ��"/���)'����GA���(�'����GD���ก� 
3. ���"�#�� ��-��� #��� � - H����� - #��� � 
4. H�������)
"ก 02��� 1 +,� I H����� DISNEY'S HOLLYWOOD -�,� DISNEY EXPLORER LODGE -�,� DISNEYLAND 

HOTEL ( 1 -.��
"กAY. 2-4 ��� ) 
5. �"*�Y #���E�(�YE 2 �"� ���(� 1 &� 
** ���#��������#����"� �������)����#����)��)����.��ก�AY. �"/��)2 4 �")�H��  ���1. (ALPHARD & ESTIMA )  7 ��)�")� -�,� 
�� MINIBUS 20-24 ��)�")� 

อัตราคาบริการ (สายการบินฮองกงแอรไลน) 

����,-./$0+                 14,600 ��  

������6ก7�+������#     8,500 �� (��B�กก�� 2'a ���A���ก � 12'a) 

(!ก$.�#���:�;�(<:� +�'��         4,999 �� 

อัตราคาบริการ (สายการบินคาเธยแปซิฟก) 

����,-./$0+                 15,600 ��  

������6ก7�+������#     9,500 �� (��B�กก�� 2'a ���A���ก � 12'a) 

(!ก$.�#���:�;�(<:� +�'��         4,999 �� 

อัตราคาบริการ (สายการบินเอมิเรสต) 

����,-./$0+                 15,300 ��  

������6ก7�+������#     9,200 �� (��B�กก�� 2'a ���A���ก � 12'a) 

(!ก$.�#���:�;�(<:� +�'��         4,999 �� 

• �+�.��.� �'b��+�� )��.� ���H����� DISNEYcS HOLLYWOOD HY��+0��d/���1�ก"��"��Y ����(���)�")����&��+H'�H��")����#�ก�� �

�'b�-("ก ���#���#������)�")����AY.ก"��0.-�.��)�� !"�HY����  

• H����� DISNEY EXPLORER LODGE 0���#�������
 )��d/�'���I 600 �����������+,� 

• H����� HONGKONG DISNEYLAND HOTEL 0���#�������
 )��d/�'���I 1,300 �����������+,� 
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เลือกเท่ียวบิน  

สายการบินฮองกง แอรไลน 

กรุงเทพฯ - ฮองกง ฮองกง - กรุงเทพฯ 

□ HX  780 02:00 i 05:40  □ HX  765 17:00 i 19:15 

□ HX  762 04:40 i 08:25  □ HX  779 20:35 i 22:50 

□ HX  768 08:50 i 12:40  □ HX  761 23:50 i 01:50+1 

□ HX  772 11:25 i 15:30  □ HX  767 02:00 i 04:10+1 

สายการบินคาเธยแปซิฟก 

กรุงเทพฯ - ฮองกง ฮองกง - กรุงเทพฯ 

□ CX 616  06:35 i 10:15  □ CX 701 16:05 i 18:15 

□ CX 700 08:20 i 12:10  □ CX 757 20:25 i 22:35 

□ CX 750 11:40 i 15:30  □ CX 617 21:35 i 23:40 

□ CX 614 13:05 i 17:00  □ CX 709 22:00 i 00:05 

สายการบินเอมิเรสต 

กรุงเทพฯ - ฮองกง ฮองกง - กรุงเทพฯ 

□ EK 384 13:45 i 17:40  □ EK 385 21:10 i 23:15 

เลือกโรงแรม 
 

  

□ DISNEY'S HOLLYWOOD  HOTEL □ DISNEY EXPLORER  LODGE □ HONG KONG DISNEYLAND HOTEL 

รายการทัวร 

วันท่ี รายการ 

1 ก�B���
j i D���ก� (���)��� #��) 

2 #��#�BกD���ก�Y #���E�(�YE 

3 �������)��i�.�''kl�� #�� iก�B���
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 รายละเอียดการเดินทาง :    

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง (เที่ยวอิสระ) 

   

�Y ���#1�#��� �#B���IF1�  (���-�.ก��Y ��� 2-3 ��. 
 ��������ก#��
,)��2ก���m+� ����0�"��HY�#��(�ก���'n�Y ���Y.������� (A�����0.-�.��)) ��) �+�E����E#�ก�� �D���ก����EA(�E '���1 5 ROW K

#�ก�� �+�$��E�'o pkก '���1 6 ROW M, #�ก�� ���� ��#�E '���1 9 ROW T �Y ����d�#��� � Chek Lap Kok HY�#�"#Y F
 ���กG����/ 
�'b����กG���-��&-�����D���ก� ��)�"�#�"�Y.����+H�H(���(�# )��2���+��#�Y�ก���u -("�0กv��ก����0#����ก#�   

�(��"�#"�F��������.���(.�
��0.-�.��)+���.���"�0ก�"/��Y �����.#1���)
"ก��)����(,�กY.����H+.�'�"��กG 
"กv������"$�G"� 
���#����(,�ก��.Y #���E�(�YEAY. 2 �"� ���"���)����.��ก� 

 

วันที่สอง HONGKONG DISNEYLAND 

   

� #��&-.���AY.�
( Y�
( � &�#��#�BกY #���E�(�YE 

 

วันที่สาม ทองเที่ยว–ชอปปงอิสระ –กรุงเทพฯ 

   


"กv��� � �.�''kl�� #�� -�,�-ก����.��ก�
"ก�
 )�&��"���,��D���ก� #����
 )�AY. &��+�� )��.����(� 800 �����������+,�  
                                                  -�,� �(,�ก��H�������)����.��ก� #���#�����+AY.HY����0ก�0.-�.��)   

-�,�-ก���&Y�.��ก������#����"��
,)��������)����H'��ก��� #����)����(,�กกm�2AY. 
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สําหรับทานท่ีพักเพ่ิมในตัวเมืองฮองกง ทานสามารถเลือกซ้ือทัวรเสริมเพ่ิมเติมไดดังน้ี 

□ OPTION 1 □ OPTION 2 □ OPTION 3 

Macau Full Day Tour Shenzhen Day Tour Seafood Dinner @ Lei Yue Mun 

3,150 / ทาน 1,850 / ทาน 2,200 / ทาน 

 �"/��)2 3 ��� 10 ����d/�A'  (�Ymก��B�)2ก�� 3 ��� p��) 

��(B������,����กw 
A' �"Y���, 
� -��o��E'�((E, 0"�B�"#�o�HY. �(�  
�Y�������������#��E� 
 
�+��/��� 

+ +��"*���,� FERRY A'-ก("� 

+ ���"�0กH�����&�D���ก�A'����,� 

+ �-����)�� 1 �,/� 
�+��/�"�A����� 

- +�� 'AกYE 50 �-���y 
*AกYE������"�กz! 


��#��#$�I�Y�ก�"�, �1''{l����
�� /��#�)��v � � #���.�''kl�-.�-(��1 

 �G!!#����
 )�H'��ก��������m�  
��-�1��.��"}�$��� Cultural Village 

�.��Y1H��Eก��#Y�#BY�("�ก� 
+�&�.0���
 )����(� 600 �� 
�+��/��� 

+ +���Ap, ���"�#�� A'-ก("� 

+ �-����)�� 

+ ��o�0��-�.Y�� 

�"�'�����-���m����o�p1�Y��Y"�
�����)�� 
I.-�1��.���'����(��B��B� 
�ก"�
���1�-� 11 ���� AY.�ก� -������.�-�.�Ap 
oo � , กB.��"�ก������, -���'nD,/��d)�o�� /�, 
'(�ก��d)�o�� /�, ก"/���Yก�������, -����(�d)�
�B.��#.�, '1v"Y� �, '(-�dก�B��'����Y,  
กB.�#Y(�ก, �.�v"Y �(� v"Yv"ก��zY1ก(   

 
 

** �")���ก�'b�ก�Bw'#����"� 

 

-���-�B : - �� !"� ��#���# �$ %&�ก��'(�)���'(���ก����u ��+���-��#� HY��00�A��AY.�0.�&-.���(���-�.   

               - �� !"� ��#���# �$ %��)0�A���"�v Y������+�&�.0��&Yu �"/�# /� &�ก�I���)�ก Y+���#��-�0ก�-�B#BY� #"� ���� �B�"� �-�B, F"�$����� , ก��"Y-�BY 

 ��-�,�v(���, ก�(��.���#�ก�� � �(�Y0�+���#��-�-�,�#1y-����ก���'n�Y ��� �"��ก Y�d/���-����Y ���HY�#�ก�� � 

 
วิธีการจอง :    

1. �"�0��v�� 3 ������ 

• ก�0��v������ก�0����-�.��m�Ao�E ��� www.packagetourhongkong.com  

• Official Line Line ID: @Mileageair  

• ������( mileage-air2@hotmail.com  
HY����B���,)�v1.HY�#��Bก��� HY��� +2�2-�.�,)� + �,)� + ��#กB( #�กY��
#'��E��'b�F!�"�กz!  
(�.�'b��Ymกก�BI���B�"� �Y,���(�'a+.G.�ก Y) 
�.�����B-"��.�ก�0��  Magical Disney + �"��Y �����)����(,�ก 

2. ���B02���-.��
"ก �(�'���F�-.��
"ก (������Y�)��/ �����+1�) ��)�.��ก� 
3. ���B����EH��G"
�E� Y���ก("�AY. ( ����E�,��,��(��,)�u ) 
4. ��0����ก("� &-.��m���)#BY F�&��"��(���(�2ก� (�"�0"���E-GBก�E 09.00-18.30, �"��#�E 09.00-14.00 ) 


