
 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ –  City gate Outlet  –  A Symphony 
of Lights 

 

04.00 น.      พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC        

พบเจา้หนา้ทีเ่พื่อรับเอกสารการเขา้เมอืง และท าการเช็คอนิต๋ัว  

06.30 น.      บนิลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX616/CX700 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  (ที่ม ีจอ

ส่วนตัวทุกทีน่ั่ง) (กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวันเดนิทางก่อนท าการจอง) 

10.30 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก 

Exit B 



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)    

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานตีงชุง เพื่อขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา หมายเหตุ :: กรณีถา้

ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล 

(พื้นกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิ่มเงนิ ท่านละ  100 เหรยีญฮ่องกง/เท ีย่ว  จากนัน้ น าท่าน

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรอื นยิมเรยีกว่า พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้ง

ทองสัมฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมี

ความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลว้มคีวามสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 

60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง   โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐาน

บนแท่นบูชามคีวามสูงเท่ากับตกึ  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง          

น าท่านขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดตั้ง้จติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

สุขภาพ การงาน การเงนิ เนือ่งจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดินขึ้น

ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบัีนไดทอดยาวจ านวน  268 ขัน้  บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของ

บรมสารกีธาตุ (พระเขีย้วแกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่ันเชญิมาจากศรลัีงกา  ภาพวาดพุทธประวัติ

โดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  60 เหรยีญฮ่องกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสูงได ้ 

และยังมรูีปป้ันของเทพธดิาถวายเครือ่งสักการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยู่รอบๆ บรเิวณ

ฐานองคพ์ระ  นอกจากนีท้่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลิน  ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา          

หา้มน าเครื่องเซ่นไหวท้ ี่ประกอบดว้ยเนื้อสัตว์เขา้มาไหวเ้ป็นอันขาด   จากนั้นใหท้่าน  อิสระ ณ              

บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเท ีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้นจ าลองแห่ง

นีท้่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตัว  

แวะพักเหนือ่ย หาของอร่อยกนิ แนะน าบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัว         

ระหว่างงาด า (สดี า) กับกระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชืน่ไม่นอ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดียว “ตอ้งลอง”          

หมายเหตุ :: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื่อน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิค่าส่วนต่างกระเชา้

ผูใ้หญ่ท่านละ 40 เหรยีญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรยีญฮ่องกง 

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย 

กับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรอืว่า

จะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยี่หอ้ และชัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไม่ว่าจะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืว่าผลไมส้ดๆ จับจ่ายกันไดอ้ย่างจุใจ จากนัน้น าท่าน

เดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ช่ีวงกลางยาวทีสุ่ดเป็นอันดับ 2 ของโลก และ

ในปัจจุบันอยู่ท ีอ่ันดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 

6 ช่องทาง ส่วนชัน้ล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในช่วงฤดูมรสุมอกี 4 

ช่องทาง เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮ่องกง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2)   

น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื  การแสดง

มัลตมิเีดยีสุดยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่

ทีสุ่ดของโลกครอบคลุมพื้นท ีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญต่างๆที่ตั ้งอยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบน

ดาดฟ้าของตกึเหล่านีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวติชก์็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดง

ใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮ่องกง จากนัน้น าท่านเขา้สู่ท ีพั่ก 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั... PENTA HOTEL/SIKLA TSUANWAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สอง ดสินยี์แลนดเ์ต็มวนั (รวมคา่เขา้และคา่เครือ่งเลน่ทุกชนดิเรยีบรอ้ยแลว้) 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

น าท่านเดนิทางสู่  ฮ่องกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแห่งจนิตนาการนีป้ระกอบดว้ยพื้นท ี ่7 ส่วน  ไดแ้ก่ เมน

สตรที-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ 

กัลช ์และมสิทคิ พอยท ์ จากนัน้ไปสูบฉดีอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภัยกับการล่องเรอืท่องป่า

ทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสัตวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ ืน่เตน้ เขา้สู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซ ีท ีซ่ึง่คุณ

จะไดพ้บกับปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหว

ตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและขา้มเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดน

แห่งอนาคตและสิง่ท ีพ่ลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลมืแวะไปถ่ายรูปกับ



 

มคิกี ้และจับมอืกับเจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถุโบราณทีส่รา้งภาพลวง

ตา 3 มติ ิส ารวจพิพิธภัณฑล์กึลับทีซ่ึง่วัตถุโบราณน่าตืน่ตาจากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหนา้ต่อตาใน มิสทิค 

พอยท ์และ ไม่ควรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาต ิ       

ซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL 

WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรที ีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและอย่าลมืแวะทักทายตุ๊กตา

สวมชุดประจ าชาตขิองไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การแสดงแสงส ี“เรารักมกิกี!้” จากนัน้เชญิท่านสนุกสนานกับ

เครือ่งเล่นในดสินยี์แลนดแ์ละโซนต่างๆ พบกับเครือ่งเล่นใหม่อย่าง Iron Man Experience บินไปกบั

ไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา Stark Vision ขึน้สวมใส่ แลว้เตรยีมตัวส าหรับการ

เขา้สู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบนิแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏิกรณ์

อารค์ของตนเองและมเีทคโนโลยีล่าสุดจากสตารค์ อนิดัสตรี ้– รวมถงึ ชุดเกราะโลหะทีม่คีวามทนทานสูง 

ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกทีซ่่อมแซมตัวเองได ้เมือ่คุณพรอ้มส าหรับการบนิขึน้ คุณจะไดท้่องฟากฟ้า

ทีต่ ืน่เตน้เรา้ใจของตัวเมอืง เพื่อชมมุมมองทีแ่ปลกใหม่ล่าสุดและสูงทีสุ่ดบนขอบฟ้าของฮ่องกง น่ันคือ – 

Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดรา้อยู่บริเวณนี้ ให ้

เตรยีมพรอ้มส าหรับการต่อสู!้ ซึง่แต่ละแห่งต่างมจุีดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมรกิาฉบับย่อส่วนอย่าง

มชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วคิตอเรยี 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวน

พาเหรดไดท้ ีเ่มนสตรที ยูเอสเอ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนัน้ๆ)  ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์  ท ี่ร่วม

ขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  

ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   

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

**อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั**    

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ท ีพั่ก 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั... PENTA HOTEL/SIKLA TSUANWAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สาม น ั่ง รถรางพีคแทรม  – ยอดเขาวิคตรอเรีย  พีค – รี พลัส์เบย์  – ว ัดแชกงหมิว  –                   

ช้อปป้ิงจมิซาจุย่  ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, 

ก๋วยเตีย๋วหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (4)   

จากนัน้น าท่าน เปลี่ยนบรรยากาศน ัง่รถรางพคีแทรม ขึน้สู่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิสูงทีสุ่ดและ

สวยทีสุ่ดของฮ่องกง  โดยรถรางพีคแทรม เป็นรถรางทีใ่ชเ้ดนิทางขึน้และลง ที่เปิดใชบ้ริการมามากกว่า 

120 ปีแลว้ บนยอดเขาวคิตอเรยีพีค ทุกท่านจะไดสั้มผัสบรรยากาศบรสุิทธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนยีภาพอัน

งดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ัง้เกาะอย่างชัดเจน จุดชมววิท ี่ดีท ี่สุดและหา้มพลาดเมื่อมา The 

Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 องศา มคีวามสูงถงึ 428 เมตรจากระดับน ้าทะเลทีจุ่ดนีส้ามารถ

มาชมววิเมอืงฮ่องกงไดท้ัง้วันซึง่ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมวีวิท ีส่วยงามแตกต่างกันไป ววิท ีม่องเห็นก็จะเป็นววิ

ของตกึและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ทีก่่อสรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซ่า,  ตึกไชน่า

แบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อันเป็นทีตั่ง้ของธุรกจิ ชัน้น าของฮ่องกงพรอ้มทัง้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

รา้นไอศครมี Gino's Gelato รา้นไอศครมีเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยู่บรเิวดา้นล่างตกึ The Peak หาก

ท่านตอ้งการลิม้รสไอศครมีทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะน าใหล้องทานทีน่ ี ่กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล 

หรอื Egg Waffle ทีท่ าสดๆใหม่ๆจากเตาชวนย่ัวน ้าลายนัก มไีอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิท ีส่ามารถ

เลอืกทอ้ปป้ิงไดต้ามทีต่อ้งการไม่ว่าจะเป็น มาชเมลโล่ อัลมอล หรอืขนมต่างๆ   

จากนัน้ น าท่านนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพลัส์เบย์ โดยเชื่อว่า        

ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย์ เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ท ีด่ที ีสุ่ดของเกาะฮ่องกง  น าท่านเริม่ขอพร   เจ้าแม่กวนอิม  

จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจา้ไฉซ่ิงเอี๊ย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สนิเงนิทอง  หรอืถา้ท่าน

ไหนมลูีกยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลูกจาก พระสงัฆจาย ได ้ จากนัน้ น าท่าน ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่

กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิ่มขึน้ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู่ หรอืขอพรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แห่ง

ความรักก็ได ้ จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้ใหท้่านไดรั้บ 

พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืว่าเป็นจุดรวมรับพลังทีด่ที ีสุ่ดของฮ่องกง 

 

 



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

ท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดตั้้งจิตอธิษฐาน

ดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทาง

ปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะช่วย

ปัดเป่าสิง่ช่ัวรา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

ต านานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้ง

มาตัง้แต่ 300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากันว่าไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้

ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ ีห่นา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการ

ปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ช่วยขจัดสิง่ช่ัวรา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสู่ตน จงึได ้

สรา้งวัดแชกงแห่งนีช้ึน้ เพื่อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีสั่กการะบูชาเพื่อไม่ใหม้สี ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 

น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ท ีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชนท์ ีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยี่ยม และใช ้

ในการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น        

จี ้ แหวน  ก าไล เพื่อใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา  น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมาย

เกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสัตวน์ าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็น

ของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแด่ตัวท่านเอง  น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อสิระใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งตน้กันที่

สถานจีมิซาจุ่ย มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบ

ทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาด

ใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมทีางเชือ่มตดิต่อกนั

สามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดดั์งมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, 

LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสู่สนามบนิ 

21.35 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ  CATHAY PACIFIC เท ีย่วบนิที ่CX703/CX709/CX617 

(กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวันเดนิทางก่อนท าการจอง) 

23.35 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

**************************************** 

** หมายเหตุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 

** หากท่านทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  คณะยนืยนัการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร  ์

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เท ีย่วบนิ 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่ม ี

เตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

03 – 05 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

09 - 11 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

10 - 12 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

16 - 18 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

17 - 19 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

24 - 26 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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



 

08 – 10 ธนัวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

09 - 11 ธนัวาคม 2561 

(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

09 - 11 ธนัวาคม 2561 

(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX703 (19.50-21.45) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

14 - 16 ธนัวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

15 - 17 ธนัวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

21 - 23 ธนัวาคม 2561 

(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

21 - 23 ธนัวาคม 2561 

(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

22 - 24 ธนัวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

23 - 25 ธนัวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX703 (19.50-21.45) 
21,900 21,900 20,900 5,000 

30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
26,900 26,900 25,900 5,000 

11 – 13 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

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

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

18 - 20 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

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

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

25 - 27 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

26 - 28 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

16 - 18 กุมภาพนัธ ์2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

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

ขากลบั CX703 (19.50-21.45) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

22 - 24 กุมภาพนัธ ์2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

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

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

03 – 05 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

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

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

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

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

15 - 17 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

16 - 18 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

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

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

22 - 24 มนีาคม 2562 

(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

22 - 24 มนีาคม 2562 

(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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



 

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

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

24 - 26 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

29 - 31 มนีาคม 2562 

(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

29 - 31 มนีาคม 2562 

(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

30 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

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

31 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX703 (19.50-21.45) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์้องถิน่***  

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ท่านละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ท่าน 

 

หมายเหตุ: หากลูกคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์หกัคา่ดสินยีแ์ลนดอ์อกทา่นละ  2,000 บาท  กรุณาตรวจสอบ

เทีย่วบนิของทา่นในวนัทีท่า่นตอ้งการเดนิทางตามตารางรายละเอียดเทีย่วบนิ 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮ่องกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เพือ่โปรโมทสินคา้พืน้เมอืง ในนาม

ของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร ้านรฐับาลทุกร้าน

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื้อหรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ 

และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลัก 

 หมายเหตุ ท ีฮ่่องกงมช่ีางภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสุดทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใด

ไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลุกทัวรท์ัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท ีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ท ีร่ะบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็น เงนิจ านวน 5,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 1 วัน หลังจากการจอง  

เพื่อส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเท ีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น.  นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเท ี่ยวหรือเอเจนซี ่   

(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร   ทางบรษิทัไมร่บัยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์

ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืท ีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงิน

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเท ี่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเท ีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเท ีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเท ีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 

 



 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา  หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการ  ไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ  ทางบรษัิทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท ี่ม ีนักท่องเท ี่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน            

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา  

และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเท ี่ยวทุกท่านยินดีท ี่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่นัีกท่องเท ีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายินดี

ท ีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรือเอเจนซี่ม ิไดส่้งหนา้หนังสือ

เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั ้งนี้บริษัทจะค านึงถ ึงความปลอดภัยของ

นักท่องเท ีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ  ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ  ท ี่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว            

ท ีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน           

เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท ีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า

ต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท ีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ท ีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ ีท่ ามาจากพืช และเนือ้สัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ 

เนือ้สัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ท ีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อัตราทีสู่งมาก   


