
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลนิ - City gate Outlet - A Symphony of 
  Lights 
 

04.00 น.      พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบ
  เจ้าหน้าทีเ่พื่อรับเอกสารการเข้าเมือง และท าการเช็คอินตัว๋  
06.30 น.      บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616/CX700 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ที่มีจอ          
  ส่วนตัวทุกที่น่ัง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท าการจอง) 
 



 

 
 
 
 
10.30 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก 
  Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สถานีตงชุง เพื่อขึน้ กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  กรณีถ้าลกูค้าอยาก       

ท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พืน้ทึบ) เป็นกระเช้าคริสตัล (พืน้         
กระจกใส) สามารถแจ้งหวัหน้าทวัร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ  100 เหรียญฮ่องกง      ไปยงัเกาะลนัเตาเพื่อ
นมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์  
160 ชิน้ องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมี
ความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร้าง
พระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียน
ถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียน
ถานในปักกิ่ง น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานขอพร
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพรจากลานอธิษฐาน 
ท่านสามารถเดินขึน้ชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บริเวณฐานพระพุทธรูป
เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระเขีย้วแก้ว) และพระพทุธรูปหยกขาว ที่อนัเชิญมาจากศรีลงักา 
ภาพวาดพทุธประวติัโดยวาดจากสีน า้มนั (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิว
ของเกาะลนัเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปัน้ของเทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความเชื่อของนิกาย
มหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระนอกจากนีท้่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  
ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพทุธ โดยบนหลงัคา
วดัจะมีสตัว์มงคลตรงมมุของหลงัคา ห้ามน าเคร่ืองเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนือ้สตัว์เข้ามาไหว้เป็นอนัขาด
จากนัน้ให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่ บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า 
ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งนีท้่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ
และวฒันธรรมดัง้เดิมไว้ได้อย่างลงตวั แวะพกัเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอย
ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาด า (สีด า) กับกะทิ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เร่ืองความ
อร่อยพดูได้ค าเดียว “ต้องลอง”    หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจาก
สภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน าท่านขึน้สู่
ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงนิค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็ก
ท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้
ท่านช้อปปิง้สินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, 

ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเท้ากีฬามากมายหลาย
ยี่ห้อ และชัน้ใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ 
หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ น าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพาน



 

แขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สดุเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบนัอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมี
ความกว้าง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเส้นทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง ส่วนชัน้ล่างใช้ส าหรับรถไฟ 2 
ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต์ ในช่วงฤดมูรสมุอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 
แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พนัล้านเหรียญฮ่องกง 

 ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2)   
น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การ
แสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตาที่ได้รับการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพืน้ที่อาคารตึกระฟ้าส าคัญต่างๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรีย
โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านีป้ระดบัไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสี
ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั 
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วันท่ีสอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเคร่ืองเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)   

น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจกัรแห่งจินตนาการนีป้ระกอบด้วยพืน้ที่ 7 ส่วน  ได้แก่ 
เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอร่ี 
แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์  จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญ
ภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ต่ืนเต้น เข้าสู่
อาณาจกัรแห่งแฟนตาซี ที่ซึง่คณุจะได้พบกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกีเ้มาส์ 
พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้าม
เวลาไปยงัทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN 
แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี ้และจบัมือกบัเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่
เต็มไปด้วยวตัถโุบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ ส ารวจพิพิธภณัฑ์ลกึลบัที่ซึง่วตัถโุบราณน่าต่ืนตาจากทัว่
โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทคิ พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรือ
ชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊ กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตาม
เสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีที่เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และ
อย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย สนุกกบัเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี!้” 
จากนัน้เชิญท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ พบกับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด
ธีมมาร์ เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกไ ด้โดยการขี่
ยานพาหนะอนัทนัสมยัของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกบั Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสู้กบัเหล่าร้าย 
Zola และกองทัพ Hydra swarm-bots และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน 
เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision ขึน้สวมใส ่แล้วเตรียมตวัส าหรับการเข้าสูยุ่คใหม่
อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลงังานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของ
ตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี ้รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตวัเองได้ เมื่อคณุพร้อมส าหรับการบินขึน้ คณุจะได้ท่องฟากฟ้าที่



 

ต่ืนเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมมุมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสงูที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นัน่คือ – 
Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี ้ให้
เตรียมพร้อมส าหรับการต่อสู้ ! ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบัย่อส่วน
อย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสงัเกตการณ์วิคตอเรีย
ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวน
พาเหรดได้ที่เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนันัน้ๆ)  ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ที่ร่วม
ขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตวัการ์ตนูดงั อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  
ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเร่ือง อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   
หรือตวัละครจากภาพยนต์ดงัอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ  

  **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย**   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
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วันท่ีสาม น่ังรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปป้ิง
  จิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยต่ิมซ าขึน้ชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ ง,             
  ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (4)   

จากนัน้น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถรางพีคแทรม ขึน้สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสงูที่สุด
และสวยที่สุดของฮ่องกง โดยรถรางพีคแทรม เป็นรถรางที่ใช้เดินทางขึน้และลง ท่ีเปิดใช้บริการมา
มากกว่า 120 ปีแล้วหมายเหตุ: กรณีรถรางพีคแทรมปิดซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปล่ียนเป็นรถโค้ช เพ่ือน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างผู้ ใหญ่
ท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  10 เหรียญฮ่องกง       บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุก
ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศบริสทุธ์ิสดชื่น สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูน
ได้ทัง้เกาะอย่างชดัเจน จดุชมวิวที่ดีที่สดุและห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศ
ทัง้ 360 องศา มีความสงูถึง 428 เมตรจากระดบัน า้ทะเลที่จุดนีส้ามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทัง้วนัซึง่
ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกนัไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสงูระฟ้า
ของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ 
อันเป็นท่ีตัง้ของธุรกิจ ชัน้น าของฮ่องกงพร้อมทัง้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ ร้านไอศครีม 
Gino's Gelato ร้านไอศครีมเจลลาโตสไตล์อิตาลี ตัง้อยู่บริเวด้านลา่งตกึ The Peak หากท่านต้องการลิม้
รสไอศครีมที่เป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะน าให้ลองทานที่นี่ กลิ่นหอมของวาฟเฟิลบอล หรือ Egg 
Waffle ที่ท าสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยัว่น า้ลายนัก มีไอศครีมให้เลือกหลากหลายรสชาติ ที่สามารถเลือก
ท้อปปิง้ได้ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น มาชเมลโล ่อลัมอล หรือขนมต่างๆ   จากนัน้น าท่านนมสัการขอพร
สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพลัสเ์บย์ เป็นจดุที่
มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุของเกาะฮ่องกง น าท่านเร่ิมขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิง
เอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมัน่คง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเร่ือง
ลูกจากพระสังฆจาย ได้  จากนัน้น าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมีอายุ
เพิ่มขึน้ 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้  จากนัน้ขอ



 

พรเร่ืองการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภยัจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนัน้ให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปด
ทศิ ซึง่ถือว่าเป็นจดุรวมรับพลงัที่ดีที่สดุของฮ่องกง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ!! บริการท่านด้วยห่านย่าง 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สกัการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตัง้จิต
อธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนัน้ให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบ
หมายถึง เดินทางปลอดภยั, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกนัว่าหากหมนุครบ 3 รอบและตี
กลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิ่งชัว่ร้ายออกไป และน าพาสิ่งดีๆเข้ามาต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตัง้แต่ 300 ปีก่อน ตามต านาน
เลา่กนัว่าได้มีโจรสลดัต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพบักงัหนั
ลมแล้วน าไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลดัได้จากไปและไม่ได้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อ
ว่ากงัหนัลมนัน้ช่วยขจดัสิ่งชัว่ร้ายที่ก าลงัจะเข้ามา และน าพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวดัแชกงแห่งนีช้ึน้ 
เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สกัการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึน้ น าท่านเยี่ยมชม  โรงงาน
จิวเวอร์ร่ี ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวง
จุ้ย โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพื่อให้เป็น
เคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไล
หยก  หรือสตัว์น าโชคอย่างป่ีเสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลกึ หรือน าโชค
แด่ตวัท่านเอง  น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรน
เนมต่างๆ  จากนัน้อิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตัง้ต้นกันที่สถานีจิม
ซาจุ่ย มีร้านขายของทัง้เคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้า
แบบที่เป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซบัซ้อนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX 
ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัอยู่ และมีทางเชื่อม
ติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น 
COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก
มากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.35 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินท่ี   CX617/CX709 
  (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท าการจอง) 
23.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

   

คณะยืนยันการเดนิทางที่ 9 ท่านมีหวัหน้าทวัร์ 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนด 
การเดินทาง 

รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มี
เตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

10 – 12 มกราคม 2563 
BUS 1 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

10 – 12 มกราคม 2563 
BUS 2 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

11 – 13 มกราคม 2563 
BUS 1 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

11 – 13 มกราคม 2563 
BUS 2 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

12 – 14 มกราคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

08 – 10 
 กุมภาพันธ์ 2563 BUS 1 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

08 – 10  
กุมภาพันธ์ 2563BUS 2 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

09 – 11  
กุมภาพันธ์ 2563 BUS 1 

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

17,900 17,900 16,900 5,500 

09 – 11 
 กุมภาพันธ์ 2563 BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

14 – 16 
 กุมภาพันธ์ 2563 BUS 1 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16  
กุมภาพันธ์ 2563 BUS 2 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17  
กุมภาพันธ์ 2563 BUS 1 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17  
กุมภาพันธ์ 2563 BUS 2 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2563 

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

17,900 17,900 16,900 5,500 

21 – 23  
กุมภาพันธ์ 2563 BUS 1 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

21 – 23 กุมภาพันธ์
63BUS 2 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 



 

22 – 24 กุมภาพันธ์ 
2563BUS 1 

 

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

 

18,900 
 

18,900 
 

17,900 
 

5,500 

22 – 24 กุมภาพันธ์ 
2563BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

23 – 25 กุมภาพันธ์ 
2563 

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

17,900 17,900 16,900 5,500 

28 ก.พ. – 01  
มี.ค. 2563BUS 1 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

28 ก.พ. – 01  
มี.ค. 2563BUS 2 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

29 ก.พ. – 02  
มี.ค. 2563BUS 1 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

29 ก.พ. – 02 
 มี.ค. 2563BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

01 – 03 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

06 – 08 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

07 – 09 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

08 – 10 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

13 – 15  
มีนาคม 2563BUS 1 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

13 – 15  
มีนาคม 2563BUS 2 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16  
มีนาคม 2563BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16  
มีนาคม 2563BUS 2 

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

18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,500 

20 – 22  
มีนาคม 2563BUS 1 

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

19,900 19,900 18,900 5,500 

20 – 22 
 มีนาคม 2563BUS 2 

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

19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23  
มีนาคม 2563BUS 1 

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

19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 มี.ค.63 BUS 2 
 

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

19,900 19,900 18,900 5,500 



 

22 – 24 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

27 – 29 มีนาคม 2563 
BUS 1 

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

19,900 19,900 18,900 5,500 

27 – 29 มีนาคม 2563 
BUS 2 

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

19,900 19,900 18,900 5,500 

28 – 30 มีนาคม 2563 
BUS 1 

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

19,900 19,900 18,900 5,500 

28 – 30 มีนาคม 2563 
BUS 2 

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

19,900 19,900 18,900 5,500 

29 – 31 มีนาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,500 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง /ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันที่จองทัวร์ หักค่าดิสนีย์แลนด์ออกท่านละ  
2,000 บาท และตรวจสอบเที่ยวบินของท่านในวันที่ท่านต้องการเดินทางตามตารางรายละเอียดเที่ยวบิน 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์ร่ี ซึ่งจ าเป็นต้องระบุ
ไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรียญ / คน / ร้าน 

• โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

• หมายเหต ุที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสดุท้ายลกูทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซือ้ โดยไม่มีการบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      
 ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     
 ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 



 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่ ภายใน 1 วนัหลงัการจอง 
2. ช าระเงินค่าบริการสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 25 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือ

ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจันทร์ 
ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่

นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 



 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสือเดินทาง
ให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อบุติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

3. กระเป๋าสตางค์, เคร่ืองคอมพิวเตอร์, เคร่ืองประดบั, พาสปอร์ต, บตัรเครดิต, เอกสารส าคญั, กล้องถ่ายรูป และกล้อง
วีดีโอ, ยาประจ าตวั, แบตส ารอง (Power Bank) ขนาดไม่เกิน 30,000 mAh น าติดตวัขึน้เคร่ือง 

4. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ 
เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อตัราที่สงูมาก   

 


