
 

 

 

 

 



 

 

 วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Disney’s Hollywood Hotel     (-/-/-) 

04.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 06.35 น. 
  

  คณะเดินทางพร้อมกนัตามเวลานดัหมาย  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สาย
การ บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX) 

 
 
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการ บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX)  เท่ียวบิน CX616 
 

10.25 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง *ไม่มีรถรับส่งนะคะ    
ท่ีพกั โรงแรมดสินีย์ ฮอลิวดูส์  *ทา่นสามารถฝากกระเป๋าไว้ท่ีล็อบบีข้องโรงแรม และใช้บริการรถ Shuttle Bus ของโรงแรม เพ่ือเดนิ
ทางเข้าสู่ ดสินีย์แลนด์ฮ่องกง อาณาจกัรสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่** รวมบตัรเคร่ืองเล่นแบบ 2 วนั สามารถเล่นเคร่ืองเล่นได้อย่างจใุจ 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบันานาเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ทัง้ 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure land , 
Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ท่ีดนิของ Toy Story ทกุอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาท ิการนัง่รถไฟไอน า้โบราณเพ่ือชมรอบ
สวนสนกุ, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตนูจากดสินีย์, นัง่รถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตนูสามมิตท่ีิ 
MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอนัตระการตาท่ี FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภยัไป

โปรแกรม แพคเกจ พกั  Disney's Hollywood Hotel  3วนั 2คืน ( พกัทีด่สินีย์ Hollywood  2 คืน ) ราคาเร่ิมต้น (บาท)   13,900 

วนัเดนิทางวนันี ้– 31 ตุลาคม 62 สายการบิน  คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) 

เดนิทาง 4 คน / ราคาเร่ิมต้น 13,900 
เดนิทาง 3 คน / ราคาเร่ิมต้น 14,900 
เดนิทาง 2 คน / ราคาเร่ิมต้น 15,900 

 

ทีพ่กั Disney's Hollywood Hotel   2 คืน  
รถรับ-ส่ง ไม่มีรถรับส่ง  ในกรณีลูกคา้ตอ้งการรถ *ติดต่อกบัทางเจา้หนา้ท่ี  
อาหาร ราคาน้ีไม่รวมอาหาร *ซ้ือเพ่ิมอาหารรบกวนติดต่อกบัทางเจา้หนา้ท่ี  

  คาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์(CX)  
ขาไป CX616 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 06.35 – 10.25 น. 
ขากลบั CX617  ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.35 – 23.30 น. 



 

กบัการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบท่ี RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หบุเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลยุขมุทองแดนเถ่ือน
กบั  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับ้านของ Andy  เพลิดเพลินกบัของเล่นและกิจกรรมมากมายใน
โซน Toy Story Land . 

 
ห้ามพลาด!!  หนึง่ในซุปเปอร์ฮีโร่ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุคนหนึง่ของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกบัโลกท่ีน่าตื่นตาตื่นใจของ
สตาร์ค อินดสัตรี!้ เชิญพบกบันวตักรรมล่าสดุของสตาร์คด้วยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man MARK III ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไอ
ร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานชิน้เอกด้านเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง 
 อาหารเช้า, อาหารกลางวนั และ อาหารค ่าไม่รวมอยู่ในรายการทอ่งเท่ียว เพ่ือให้ท่านได้  
เพลิดเพลินเตม็ที่กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
 ทา่นสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกบัร้านอาหาร และภตัตาคารมากมายภายในดสินีย์แลนด์ 

 
 
 



 

พกัที่ 

 
พกัท่ี Disney’s Hollywood Hotel  www.hongkongdisneyland.com/hotels/disneys-hollywood-hotel/ 

วนัทีส่อง สวนสนุกฮ่องกงดสินีย์แลนด์                (-/-/-)                                                                                                                                                                       

 *ท่านสามารถใชบ้ริการรถ Shuttle Bus ของโรงแรม เพ่ือเดินทางเขา้สู่ ดิสนียแ์ลนดฮ่์องกง อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่* 
เขา้สู่อาณาจกัรแห่งเวทยม์นตร์ ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายในฝัน และส ารวจดินแดนทั้ง 7 แห่ง ท่ีเตม็ไปดว้ยมนตร์มายา 
ความสวยงาม ความต่ืนเตน้ การส ารวจ และตวัละครของดิสนีย ์หากท่านพลาดความสนุกจากวนัแรก ท่านสามารถสานต่อความสนุก
ไดท่ี้ ดิสนียแ์ลนด ์อีก 1วนั  บตัรดิสนียแ์ลนดย์งัคงเขา้ใชบ้ริการไดอี้ก 1 วนั  ใครท่ีลืมซ้ือของฝาก ก็อยา่ลืมเขา้ไปชอ้ปป้ิง  
ร้านคา้ทัว่ไปของมาร์ต้ี ,แอนด้ีส์ ทอย บอ็กซ์ , เซ็นเตอร์ สตรีท บูติก,เมน สตรีท เอม็โพเรียม,EXPO SHOP 

  
 
*หากท่านเพลิดเพลินกบัสวนสนุกแลว้ ขากลบัโรงแรม ท่านสามารถไปยงัจุดบริการรับรถ Shuttle Bus เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั 
 

  
 



 

ทีพ่กั 

 พกัท่ี Disney’s Hollywood Hotel  www.hongkongdisneyland.com/hotels/disneys-hollywood-hotel/ 

วนัทีส่าม เลือกท ากจิกรรมต่างๆภายในโรงแรม – กรุงเทพฯ                                (-/-/-)                                                     

 ทา่นสามารถเพลิดเพลินกบัสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงแรมทัง้ 3 แหง่ และ เลือกท ากิจกรรมสนัทนาการตามความสนใจ โดยไม่มี
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิ เช่น 
-ฝึกไทเก็กกบัมาสเตอร์กู๊ฟฟ่ีช่วงเช้า   
-การผจญภยัริมสระน า้ของนกัส ารวจ 
-ตามหามิกกีท่ี้ซอ่นอยู่ 
-กิจกรรมงานฝีมือสไตล์ดสินีย์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะโรงแรม 
*อาหารเช้า, อาหารกลางวนั และ อาหารค ่าไม่รวมอยู่ในรายการทอ่งเท่ียว เพ่ือให้ท่านได้  
เพลิดเพลินเตม็ที่กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
 ทา่นสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกบัร้านอาหาร 
และภตัตาคารมากมายภายในดสินีย์แลนด์ 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) เที่ยวบินที่ CX617 หรือไฟลท่ี์ท่านเลือก บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 



 

 ราคาส าหรับการซ้ือเพิม่ 

รถรับส่งแบบส่วนตวั Toyata Vellfire 4-6 ท่ีนัง่ เท่ียวละ 3,500 บาท 

 ราคาอาหารเช้า 

Disney’s Hollywood Hotel    : ผู้ใหญ่ 1,200 บาท/คน/วนั     : เดก็ 3-11 ปี 900 บาท/คน/วนั 

 (เดก็ทารก – 3 ขวบ ฟรี) 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
•ตัว๋เคร่ืองบิน สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอร์เวย ์
(CX)  ชั้นประหยดั ไป-กลบั รวมภาษีสนามบิน
ไทยและฮ่องกง (น ้าหนกัสัมภาระ สายการบินคา
เธ่ยแ์ปซิฟิค 30 kg)  
• โรงแรมในดิสนียแ์ลนด ์2 คืน พกัหอ้งละ 2-4 
ท่าน  
• บตัรเคร่ืองเล่น แบบ 2 วนั  

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, 
ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง 
รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์
แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
5. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ 
กรณีตอ้งการใบก า 6. แพคเกจน้ีไม่รวมประกนัการ
เดินทาง (หากตอ้งการซ้ือเพิ่มกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 
7. ราคาน้ีไม่รวม รถรับส่ง 
8. ไม่รวมอาหารกบัภาษี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
(ค านวณจากค่าบริการ) 
 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับ
แพคเกจทวัร์ 

 

หมายเหตุ 

1. กรุณาช าระค่าบริการเตม็จ านวนเน่ืองจาก
แพคเกจทวัร์ทางบริษทัตอ้งท าการออกตัว๋
เคร่ืองบินและท าการันตีห้อง 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคา
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึน



 

2. เง่ือนไขการยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทางกรณีตัว๋ไดมี้การออกตัว๋ไป
แลว้เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด  
2.2 2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหา
คนมาเดินทางแทนได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม
กรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และ
ตอ้งท าการแกไ้ขช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตามชนิด
ของตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไขของทาง
โรงแรมเป็นตน้ 
3. เม่ือท่านออกเดินทางแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ 
และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และ
ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้
ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 
6. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 
เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง
เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมี
อายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่
รับผดิชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได)้ 
7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือ
บางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรง
กบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้
ทั้งหมด 

ลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่า
น ้ามนัของสายการบิน 
2.รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
3.บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, 
ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา 
นดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยั
ธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  
เพื่อใหท้่านเกิดประโยชน์และความสุขในการ
ท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาด
ของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 
4.หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหาย
ซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะท่ี
สูญหายใหถื้อเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็น และ
เหมาะสม 
6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุ
อนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทาง
การเมือง  
7.***ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ 
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทั
แจง้ขา้งตน้** 
8. หลงัจากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้
ในทุกกรณี 



 

8. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการ
เดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดั
จ า 
9.กรณีไปซิต้ีทวัร์มีการลงร้านฮ่องกงจิวเวลล่ีหาก
ลูกคา้ไม่ตอ้งการเขา้ไปชมสินคา้ในร้าน ขอสงวน
สิทธ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 2,500บาท 
เน่ืองจากทางร้านเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยค่ารถ
ใหก้บัทางทวัร์เพื่อท่ีตอ้งการใหน้ าลูกคา้ไปเลือก
ซ้ือหรือชมสินคา้ ส าหรับการซ้ือสินคา้ไม่มีการ
บงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด  
 

 


