
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - เกาะลนัเตา - วดัโป่วหลนิ - City gate Outlet - A Symphony of Lights 
 

04.00 น.      พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC พบ

เจา้หนา้ทีเ่พือ่รับเอกสารการเขา้เมอืง และท าการเช็คอนิตั๋ว  

06.30 น.      บนิลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิ CX616/CX700 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   (ทีม่จีอ

สว่นตวัทกุทีน่ ัง่) (กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

10.30 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก 

Exit B 



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชงุ เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอย

ฟ้านองปิง 360 องศา  

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้

ครสิตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ 100 เหรยีญฮอ่งกง      

ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระ

สรา้งทองสมัฤทธิ์ 160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนือสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ 

ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสงูท ัง้ส ิน้ 34 

เมตร คา่กอ่สรา้งพระพทุธรปู 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพทุธรปูมชีือ่เรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ 

พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอ

ฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไมว่า่จะเป็นเรือ่ง

สขุภาพ การงาน การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้

ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพทุธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของ

บรมสารีรกิธาต ุ(พระเขีย้วแกว้) และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่ันเชญิมาจากศรลัีงกา ภาพวาดพุทธประวัติ

โดยวาดจากสนี ้ามัน (ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมมุสงู

ได ้ และยังมรีูปปั้นของเทพธดิาถวายเครือ่งสักการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ 

บรเิวณฐานองคพ์ระ 

นอกจากนี้ทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ทัง้ 5 

พระองค ์ณ อาคารหมืน่พทุธ โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมมุของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ี่

ประกอบดว้ยเนื้อสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 

จากนัน้ใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร 

บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรม

ดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะน าบัวลอยหยนิหยาง บัวลอยทีผ่สมผสานกันไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงา

ด า (สดี า) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอรอ่ยพดูไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนื

เงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ 20 เหรยีญฮอ่งกง 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย 

กับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN 

หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซีุปเปอรม์า

เก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนั

ไดอ้ยา่งจใุจ  

น าทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของ

โลก และในปัจจบุนัอยูท่ีอ่นัดับที ่7 ของโลก ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถ

วิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใชส้ าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดู

มรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้น

เหรยีญฮอ่งกง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)  น าทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้

ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบนัทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็น



 

การแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆทีตั่ง้อยูส่อง

ฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่ง

แสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมคา่เขา้และคา่เครือ่งเลน่ทกุชนดิเรยีบรอ้ยแลว้) 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

น าทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแหง่จนิตนาการนี้ประกอบดว้ยพืน้ที ่7 สว่น  ไดแ้ก ่เมน

สตรที-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์, ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี ่แลนด ์, กรซิ

ลยี ์กลัช ์และมสิทคิ พอยท ์ จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภัยกบัการลอ่งเรอืทอ่ง

ป่าทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซ ีทีซ่ ึง่คณุ

จะไดพ้บกับปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสยีงมคิกี้เมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลื่อนไหว

ตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไปยังทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่

อนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อยา่ลมืแวะไปถา่ยรปูกบัมคิกี ้และ

จับมอืกับเจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถุโบราณที่สรา้งภาพลวงตา 3 มติ ิ

ส ารวจพพิธิภัณฑล์กึลับทีซ่ ึง่วัตถโุบราณน่าตืน่ตาจากท่ัวโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่ตาใน มสิทคิ พอยท ์และไม่

ควรพลาดกบั IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุก๊ตานานาชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะ

ชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่ง

ดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและอยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย สนุกกับเกม

ตา่งๆ  การแสดงแสงส ี“เรารักมกิกี!้” จากนัน้เชญิทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ  

พบกับเครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุธมีมารเ์วล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทา่นสามารถร่วมความ

สนุกไดโ้ดยการขีย่านพาหนะอนัทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอ่สูอ้ยา่งกลา้หาญแบบอนิเทอรแ์อคทฟีใน

พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสูก้ับ

เหลา่รา้ย Zola และกองทัพ Hydra swarm-bots  

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บนิไปกบัไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา 

Stark Vision ขึน้สวมใส ่แลว้เตรียมตัวส าหรับการเขา้สู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบนิแต่ละครัง้ของ Expo 

Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเองและมเีทคโนโลยลีา่สดุจากสตารค์ อนิดัสต

รี้ รวมถงึ ชดุเกราะโลหะทีม่คีวามทนทานสงู ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกทีซ่อ่มแซมตัวเองได ้เมือ่คณุ

พรอ้มส าหรับการบนิขึน้ คุณจะไดท้่องฟากฟ้าทีต่ืน่เตน้เรา้ใจของตัวเมอืง เพือ่ชมมุมมองทีแ่ปลกใหมล่่าสดุ

และสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง น่ันคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถงึ

ปฏบิัตกิารของไฮดรา้อยู่บรเิวณนี้ ใหเ้ตรียมพรอ้มส าหรับการต่อสู!้ ซ ึง่แต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพเิศษ

เฉพาะตัว ท่องอเมรกิาฉบับย่อสว่นอย่างมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารัก ๆ 

และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี 

ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวน

พาเหรดไดท้ีเ่มนสตรที ยเูอสเอ (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วันนัน้ๆ)  ชมและเชยีรตั์วละครดสินีย ์ทีร่่วมขบวน

มากมายไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนดัง อาท ิMickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดว้ย

เจา้หญงิแสนสวยจากนทิานหลากหลายเรือ่ง อาท ิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรอืตัวละคร

จากภาพยนตด์ังอาท ิThe Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ  

 **อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 



 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม น ัง่รถรางพคีแทรม - ยอดเขาวคิตรอเรยี พคี - ร ีพลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่  

ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋ว

หลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (4)   

จากนัน้น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศน ัง่รถรางพคีแทรม ขึน้สูย่อดเขาวคิตอเรยีพคี จดุชมววิสงูทีส่ดุและสวย

ทีส่ดุของฮอ่งกง โดยรถรางพคีแทรม เป็นรถรางทีใ่ชเ้ดนิทางขึน้และลง ทีเ่ปิดใชบ้รกิารมามากกวา่ 120 ปีแลว้ 

หมายเหตุ: กรณีรถรางพคีแทรมปิดซ่อมบ ารุง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ 

เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิคา่สว่นตา่งผูใ้หญท่า่นละ 20 เหรยีญฮอ่งกง และ

เด็กทา่นละ  10 เหรยีญฮอ่งกง 

บนยอดเขาวคิตอเรียพคี ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ 

เกาะฮอ่งกงและเกาลูนไดทั้ง้เกาะอย่างชัดเจน จุดชมววิทีด่ทีีส่ดุและหา้มพลาดเมือ่มา The Peak สามารถ

มองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 องศา มคีวามสงูถงึ 428 เมตรจากระดับน ้าทะเลทีจุ่ดนี้สามารถมาชมววิเมอืง

ฮอ่งกงไดทั้ง้วันซึง่ในแต่ละชว่งเวลาก็จะมวีวิที่สวยงามแตกต่างกันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและ

อาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ท ีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซา่, ตกึไชนา่แบงคแ์ละ

ตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศกรมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณดา้นลา่งตกึ The Peak หากทา่น

ตอ้งการลิม้รสไอศกรมีทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮอ่งกง แนะน าใหล้องทานทีน่ี่ กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล หรอื 

Egg Waffle ทีท่ าสดๆใหม่ๆ จากเตาชวนยั่วน ้าลายนัก มไีอศกรมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิทีส่ามารถเลอืก

ทอ้ปป้ิงไดต้ามทีต่อ้งการไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อลัมอล หรอืขนมตา่งๆ   

จากนัน้น าทา่นนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่วา่ ณ บรเิวณ

หาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮอ่งกง น าทา่นเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้น าทา่นขอ

พร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง หรือถา้ท่านไหนมลีูกยาก ก็

สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงัฆจายได ้ 

จากนัน้น าทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่

หรอืขอพรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก 

เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติ

อธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง จากนัน้ใหท้า่นหมนุกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ 

เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ 

จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

ต านานวัดแชกง หรือเรียกอกีชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมา

ตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามต านานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้

บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฏว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ 

ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กงัหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัด

แชกงแหง่นี้ข ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 



 

น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้น

การเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ ไมว่า่จะเป็น จี ้แหวน  

ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก อาท ิก าไลหยก หรอืสตัวน์ าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ อสิระใหท้า่น

ไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่ัวทา่นเอง  

น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ จากน ัน้

อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้

เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยู่

ดว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL 

ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บ

รนด์ดงัมากมายให้ท่านได้เล ือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 

HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่

สนามบนิ 

21.35 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC เทีย่วบนิที ่CX703/CX709/CX617 

(กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

23.35 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

คณะยนืยนัการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 
เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ี

เตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

05 - 07 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

06 - 08 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

12 - 14 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

13 - 15 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

20 - 22 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

26 - 28 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

27 - 29 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
21,900 21,900 20,900 5,000 

02 - 04 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

03 - 05 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

09 - 11 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

10 - 12 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
21,900 21,900 20,900 5,000 



 

16 - 18 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

17 - 19 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

23 - 25 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

24 - 26 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

06 - 08 กนัยายน 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

07 - 09 กนัยายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

13 - 15 กนัยายน 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

14 - 16 กนัยายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

20 - 22 กนัยายน 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

21 - 23 กนัยายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

05 - 07 ตลุาคม 2562 
BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

05 - 07 ตลุาคม 2562 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

12 - 14 ตลุาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
21,900 21,900 20,900 5,000 

24 - 26 ตลุาคม 2562 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

25 - 27 ตลุาคม 2562 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

25 - 27 ตลุาคม 2562 
BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

26 - 28 ตลุาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

27 - 29 ตลุาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก์

ทอ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /
ทรปิ/ทา่น 

 

หมายเหตุ: หากลูกคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์หกัคา่ดสินยีแ์ลนดอ์อกทา่นละ  2,000 บาท  กรณุาตรวจสอบ
เทีย่วบนิของทา่นในวนัทีท่า่นตอ้งการเดนิทางตามตารางรายละเอยีดเทีย่วบนิ 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนาม
ของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้น
จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

 หมายเหต ุทีฮ่อ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใด
ไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคับลกุทัวรทั์ง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นภายใน 1 วันเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผู ้

มชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพือ่

แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   



 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่

ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาด

บรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ 

เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับ

ในอตัราทีส่งูมาก   


