
 

 

 

 

 



 

*ส ำหรับสำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์มีอีกหลำยเวลำเท่ียวบินใหท่้ำนเลือก ส ำหรับเวลำท่ีแสดงเป็นเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น* 

*หำกท่ำนตอ้งกำรเปล่ียนเป็นสำยกำรบิน Cathay Pacific หรือสำยกำรบินอ่ืนสำมำรถสอบถำมรำคำไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี* 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Disney Explorers Lodge    (-/-/-) 

05.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
  08.45 น. 
 

ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก  ชัน้ 4 ประต ู5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ  
ฮ่องกง แอร์ไลน์ Business Class (HX) กรุณาถงึสนามบนิก่อนการเดนิทาง 2-3 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกท่ี
นัง่ด้วยตวัเอง เช็คอินได้ท่ีช่อง Business Class  พร้อมรับเอกสารBoarding Pass และ Priority Pass /Lounge Invitation ส าหรับ
เข้าช่องพิเศษและส าหรับเข้ารับบริการท่ีห้องพกัรับรองของสายการบนิส าหรับผู้ เดนิทางชัน้ธุรกิจและชัน้หนึง่ อีกหนึง่ความ
สะดวกสบายของการเดนิทางคือใช้บริการเลาจ์หรือห้องพกัรับรองของสายการบนิท่ีไว้คอยต้อนรับผู้ เดนิทางก่อนขึน้เคร่ืองท่าน
สามารถใช้บริการทานอาหารหรือของวา่งและพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย    

 
 
ออกเดินทำงสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX768 Business Class (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม) 

12.40 น. ถึงสนำมบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง หลงัจำกรับกระเป๋ำเรียบร้อยใหเ้ดินไปท่ีทำงออก B ใหท่้ำนเดินมำยงั
เสำเลขท่ี 9. ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของกรุ๊ปทวัร์ใหสั้งเกตป้ำย C.P.Holidays ไกดท์อ้งถ่ินจะรอท่ำนบริเวณดงักล่ำวท ำกำรเช็คช่ือและ น า
ทา่นไปสง่ยงัโรงแรม 

โปรแกรม แพคเกจ Disney Explorers Lodge Business Class 3วนั 2คืน ราคาเร่ิมต้น (บาท)   32,900 

 เดนิทาง   10 ก.พ. – 30 ม.ิย.62  
*จองได้ตั้งแต่ 18-30 ม.ค.62* 

สายการบิน   HONG KONG AIRLINES แพคเกจเดนิทาง 2ท่านขึน้ไป 

ทีพ่กั Disney Explorers Lodge   2 คืน  

รถรับ-ส่ง รถรับส่งเป็นอลัพาร์ดส่วนตวั* 

อาหาร อาหารเช้าในโรงแรม  
  Hong Kong Airlines  HX  

ขำไป HX768 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 08.45-12.40 น. 
ขำกลบั HX761  ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.45 - 23.55น. 



 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปโรงแรม ดสินีย์ เอ๊กซ์พลอเร่อร์ ลอดจ์ *ทา่นสามารถฝากกระเป๋าไว้ท่ีล็อบบีข้องโรงแรม และใช้บริการรถ 
Shuttle Bus ของโรงแรม เพ่ือเดนิทางเข้าสู่ ดสินีย์แลนด์ฮ่องกง อาณาจกัรสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่** 
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
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 

 
 

พกัที่ 

 
พกัท่ี Disney Explorers Lodge  www.hongkongdisneyland.com/th/hotels/disney-explorers-lodge 
*ท่ำนสำมำรถเลือกพกัเป็นแบบ แพคเกจตกแตง่หอ้งพกั ไดต้ำมใจชอบ * 

 
รูปแบบที1่. ตกแต่งหอ้งพกั ธีม Ironman 

http://www.hongkongdisneyland.com/th/hotels/disney-explorers-lodge


 

 
รูปแบบที2่. ตกแต่งหอ้งพกั Celebration Room ธีมมิกก้ีเมำส์ 

 
รูปแบบที3่. ธีม Junior *มีเฉพำะ Disney Explorers Lodge  เท่ำนั้นค่ะ* 

 
รูปแบบท่ี4. ธีม princess เจำ้หญิงปร้ินเซส 

วนัทีส่อง ดิสนียย์แลนด์เต็มวนั  - Disney Explorers Lodge 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พกั   
*ทา่นสามารถใช้บริการรถ Shuttle Bus ของโรงแรม เพ่ือเดนิทางเข้าสู่ ดสินีย์แลนด์ฮ่องกง อาณาจกัรสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่* 
เข้าสู่อาณาจกัรแหง่เวทย์มนตร์ ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายในฝัน และส ารวจดนิแดนทัง้ 7 แหง่ ท่ีเตม็ไปด้วยมนตร์มายา 
ความสวยงาม ความตื่นเต้น การส ารวจ และตวัละครของดสินีย์ หากท่านพลาดความสนกุจากวนัแรก ท่านสามารถสานตอ่ความ
สนกุได้ท่ี ดสินีย์แลนด์ อีก 1วนั  บตัรดสินีย์แลนด์ยงัคงเข้าใช้บริการได้อีก 1 วนั  ใครท่ีลืมซือ้ของฝาก ก็อย่าลืมเข้าไปช้อปปิง้  
ร้านค้าทัว่ไปของมาร์ตี ้,แอนดีส์้ ทอย บอ็กซ์ , เซน็เตอร์ สตรีท บตูกิ,เมน สตรีท เอ็มโพเรียม,EXPO SHOP 
  



 

 
  

พกัที่ 

 
พกัท่ี Disney Explorers Lodge  www.hongkongdisneyland.com/th/hotels/disney-explorers-lodge 
*ท่ำนสำมำรถเลือกพกัเป็นแบบ แพคเกจตกแต่งหอ้งพกั ไดต้ำมใจชอบ * สอบถำมไดท้ำงเจำ้หนำ้ท่ี 

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

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ ณโรงแรมท่ีพกั   
ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินกบัส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง และ เลือกท ำกิจกรรมสันทนำกำรตำมควำมสนใจ โดยไม่มี
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติม เช่น 
-ฝึกไทเก็กกบัมำสเตอร์กู๊ฟฟ่ีช่วงเชำ้   
-กำรผจญภยัริมสระน ้ำของนกัส ำรวจ 
-ตำมหำมิกก้ีท่ีซ่อนอยู ่
-กิจกรรมงำนฝีมือสไตลดิ์สนียท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงแรม 
 

18.00 น. รถมารับที่หน้าโรงแรม เพ่ือน าท่านไปยังสนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี HX761หรือไฟลท่ี์ท่ำนเลือก  
บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ส ำหรับหอ้งพกัรับรองก่อนข้ึนเคร่ือง  CLUB BAUHINIA Lounge อยูไ่กลป้ระตูข้ึนเคร่ืองท่ี 23 
Terminal 1  



 

 
23.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภำพ.............พร้อมควำมประทบัใจ 

 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
•ตัว๋เคร่ืองบิน สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์  ชั้น Business Class 
ไป-กลบั รวมภำษีสนำมบินไทยและฮ่องกง (น ้ำหนกัสมัภำระ สำย
กำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์  30 kg)  
• โรงแรมในดิสนียแ์ลนด ์2 คืน พกัห้องละ 2-4 ท่ำน  
• บตัรเคร่ืองเล่น แบบ 2 วนั  
- อำหำรเชำ้  
- รถรับส่ง 

1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัท ์ค่ำ
ซกัรีดเส้ือผำ้ ค่ำมินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม
นอกเหนือรำยกำร (หำกตอ้งกำรสัง่เพ่ิมกรุณำแจง้หัวหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำย
เพ่ิมเองต่ำงหำก) 
2. ค่ำสมัภำระท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด 
3. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
4. ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงชำติหรือต่ำงดำ้ว  
5. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%(คิดค ำนวณจำกค่ำบริกำร กรณีตอ้งกำรใบก ำ 
6. แพคเกจน้ีไม่รวมประกนักำรเดินทำง (หำกตอ้งกำรซ้ือเพ่ิมกรุณำ
ติดต่อเจำ้หน้ำท่ี) 
7. รำคำน้ีไม่รวม รถรับส่ง 
8. ไม่รวมอำหำรกบัภำษี ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% (ค  ำนวณจำกค่ำบริกำร) 
 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับแพคเกจทัวร์ 
 

หมายเหตุ 

1. กรุณำช ำระค่ำบริกำรเตม็จ ำนวนเน่ืองจำกแพคเกจทวัร์ทำง
บริษทัตอ้งท ำกำรออกตัว๋เคร่ืองบินและท ำกำรันตีห้อง 
2. เง่ือนไขกำรยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทำงกรณีตัว๋ไดมี้กำรออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไข
เป็นไปตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด  
2.2 2.3ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน
เงินมดัจ ำทุกกรณี ยกเวน้กรณีหำคนมำเดินทำงแทนได ้และตอ้งมี
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  ำกำรออกแลว้และ
ตอ้งท ำกำรแกไ้ขช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตำมชนิดของตัว๋เคร่ืองบิน
หรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไขของทำงโรงแรมเป็นตน้ 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีท่ีมีกำรข้ึนลงของเงินตรำต่ำงประเทศและจำก
กำรปรับข้ึนค่ำน ้ำมนัของสำยกำรบิน 
2.รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมทั้งน้ี
จะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
3.บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสำยกำรบิน, โรงแรม, ภตัตำคำร หรืออ่ืนๆ 
ไม่อำจจะรับผิดชอบต่อปัญหำ นดัหยดุงำน กำรเมือง ควำมล่ำชำ้ 
กำรจรำจร หรือภยัธรรมชำติ แต่ยงัคงรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีดี  
เพ่ือให้ท่ำนเกิดประโยชน์และควำมสุขในกำรท่องเท่ียว กำรยกเลิก
เท่ียวบิน หรือควำมผิดพลำดของสำยกำรบิน แต่ทำงบริษทัจะแกไ้ขให้
ดีท่ีสุด 



 

3. เม่ือท่ำนออกเดินทำงแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใด
รำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิไม่อำจ
เรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืนได ้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่ำงประเทศ
ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
6. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยใุชง้ำน ไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทั
รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น (หนงัสือ
เดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6เดือน บริษทัไม่
รับผิดชอบหำกไม่เหลือถึงและไม่สำมำรถเดินทำงได)้ 
7. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนผำ่นตวัแทน
บริษทัฯหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯทำงบริษทัจะถือวำ่ท่ำน
ไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้แลว้ทั้งหมด 
8. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงอยำ่งถ่องแท ้
จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวำงมดัจ ำ 
9.กรณีไปซิต้ีทวัร์มีกำรลงร้ำนฮ่องกงจิวเวลล่ีหำกลูกคำ้ไม่ตอ้งกำร
เขำ้ไปชมสินคำ้ในร้ำน ขอสงวนสิทธ์ในกำรเก็บค่ำบริกำรเพ่ิมท่ำน
ละ 2,500บำท เน่ืองจำกทำงร้ำนเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยค่ำรถ
ให้กบัทำงทวัร์เพ่ือท่ีตอ้งกำรให้น ำลูกคำ้ไปเลือกซ้ือหรือชมสินคำ้ 
ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ไม่มีกำรบงัคบัซ้ือแต่อยำ่งใด  
 

4.หำกเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสำรส่วนตวัสูญหำยซ่ึงจะมีผลในกำร
เดินทำงของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหำยให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดและโปรแกรม
ทวัร์ตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม 
6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจำกเหตุอนัเน่ือง มำจำกภยั
จลำจล ประทว้ง ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง  
7.***ในกรณีท่ีลูกคำ้จองทวัร์และช ำระค่ำมดัจ ำแลว้ ถือวำ่ท่ำนได้
ยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้ขำ้งตน้** 
8. หลงัจำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคืนเงินใดๆไดใ้นทุกกรณี 

 


