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Period ADL SGL 0-18 ป Size Airlines 
Availabl

e 

12-14 กันยายน 2562 (พฤ-ส) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 24 

14-16 กันยายน 2562 (ส-จ) 5,995 +3,500 +3,500 20 EK 24 

15-17 กันยายน 2562 (อา-อ) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 24 

16-18 กันยายน 2562 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 24 
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ฮองกง  เซินเจ้ิน  3 วัน 2 คืน 

วัดเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย / วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) 

ชอปปงแบรนดเนมเต็มอ่ิม ยานดัง ถนนนาธาน จิมซาจุย 

เดินทางโดยสายการบนิเอมิเรตแอรไลน  นั่งสบายๆ พรอมเสรฟิอาหารบนเครื่อง 

ปล.ไมมีราคาเด็ก ราคาน้ีไมรวมคาวีซาทานละ 1,650 บาท / ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดและคนขับรถ 2,000 บาท/ทาน/ทริป 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮองกง – เซินเจ้ิน 

10.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ันที่ 4 ประตูทางเขาที่ 9 เคานเตอร T สายการบินเอ

มิเรตแอรไลน (EK) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยสายการบินเอมิเรตแอรไลน  เทีย่วบินที่ EK384 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

18.05 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปกอก ฮองกง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว 

ออกทางออก B เพ่ือพบไกดทองถิ่น   

นําทานเดินทางเขาสู เซินเจิ้น โดยรถไฟ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง (ขึ้นอยูกับ

สภาพการจราจร)   

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

นําคณะเขาสูที่พัก SHAN SHUI  HOTEL หรือเทียบเทา  

17-19 กันยายน 2562 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 24 

18-20 กันยายน 2562 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 24 

19-21 กันยายน 2562 (พฤ-ส) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 24 

21-23 กันยายน 2562 (ส-จ) 5,995 +3,500 +3,500 20 EK 24 

22-24 กันยายน 2562 (อา-อ) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 24 

23-25 กันยายน 2562 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 24 

25-27 กันยายน 2562 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 24 

26-28 กันยายน 2562 (พฤ-ส) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 24 

29 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 (อา-อ) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 24 
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วันที่สอง เซินเจ้ิน – เมืองจําลองฮอลแลนด – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล – ชอปปง 3 ราน – ถนนคนเดินตงเหมิน – โชวน้ําพุ

เตนระบํา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําคณะเขาชม เมืองจําลองฮอลแลนด ที่สรางขึ้นมาเพ่ือให

เหมือนประเทศฮอลแลนด ใหทานไดชมดอกไมจําลอง และ

สถานที่ตกแตงใหเหมือนประเทศฮอลแลนด ใหทานได

ถายภาพที่มี วิวสวย ชมดอกทิวลิปจําลองประจําชาติ

ฮอลแลนด จากน้ันนําคณะสู สวนสาธารณะโลตัสฮิลล  ที่ต้ังอนุสาวรียของทานเต้ิงเสี่ยวผิงที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสราง

เมืองเซินเจิ้นใหทันสมัยและเปนเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ํายุคใหทานไดเพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบายและถายภาพที่

ระลึกของทานเต้ิงเสี่ยวผิง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล 

“บัวหิมะ” ของแท 100% ยาประจําบานที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชน 

นํ้ารอนลวก หรือ นํ้ามัน ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดดี หรือจะทาเพ่ือปองกันผิวไหมเสียจาก

การตากแดดเปนเวลานานและชวยแกปญหาสิว ฝา จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส นําทานสู รานผาไหม ชม

ขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผาหมไหมอันแสนนุมนานอนชวนสัมผัส  นําทานชมรานหยก มีสินคามากมาย

เกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึกแดตัวทานเอง 

นําทานสู ถนนคนเดินตงเหมิน (Dongmen) เปนศูนยรวมแหงการชอปปงสินคามากมายภายในประเทศ ที่น่ีนับวาเปน

สถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมมาชอปปงและเปนทั้งถนนและตลาดช่ือดังของเซินเจิ้น จะมีสินคาหลากหลายมากมายใหทุก

ทานไดเลือกชม และเลือกซื้อไมวาจะเปน กระเปาหลุยห ต๊ิงตอง ไอแพดจีน ไอโฟนจีน รวมถึงสินคาเสื้อผา 

เครื่องประดับ อุปกรณไอที รานอาหารฟาสตฟูด และแบรนดตางๆมากมายคะ 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ! เปดปกกิ่งเสริฟพรอมไวนแดง) 

นําทานสู ชมโชวนํ้าพุเตนระบํา ที่อลังการมาก ประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ อาทิ เหิน

หาวสูสวรรค เตนระบํา นํ้าพุอลังการงานสรางที่ไมไดเคยเห็นมากอน กับโปรแกรมใหม 

(ถาโชวปดไมมีการจายเงินคืนใดๆทั้งสิ้น) 

 นําคณะเขาสูที่พัก SHAN SHUI  HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่สาม เซินเจ้ิน – ฮองกง – วิคตอเรียพอยท – หาดรีพลัสเบย – โรงงานจิวเวอรรี่ – วัดแชกงหมิว – กรุงเทพฯ             

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางเขาสู ฮองกง โดยรถไฟ ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง (ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร) 

นําท านเที่ ยวเกาะฮองกง ชมวิว (VICTORIA POINT) หน่ึงในแหลง

ทองเที่ยวยอดนิยม เปนจุดชมวิวที่คุณจะตองทึ่งกับความสวยงาม อาว

วิคตอเรียที่มีช่ือเสียงระดับโลก และตึกระฟาที่พุงทะยานขึ้นสูงตัดกับแนว

เขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถายรูปตามอัธยาศัย  

นําทานสู หาดรีพลัสเบย (REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ี

สวยทีสุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิม และเจาแมทิน

โหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอ

พรจาก เจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุ

เพ่ิมขึ้น 3 ป  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงาน

ดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเย่ียม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวง 

นําทานขอพร วัดแชกงหมิว (วัดกังหันนําโชค) วัดน้ีต้ังอยูที่ตําบล

ซาถิ่น ซึ่งถือเปนชานเมืองของฮองกง เปนวัดเกาแกของฮองกง 

สรางขึ้นเมื่อ 400 กวาปผานมาแลวในสมัยราชวงศชิง ขึ้นช่ือลือ

ชาในเรื่องความศักด์ิสิทธ์ิในดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง 

โดยมีรูปปนเจาพอแชกง และดาบไรพายเปนสิ่งศักด์ิสิทธประจํา

วัด ตํานานเลาวาในชวงปลายของราชวงศชิง แผนดินจีนเกิดกลียุคมีการกอจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และ

เหตุการณน้ีไดกอเกิดบุรุษชาตินักรบที่ช่ือวาขุนพล แช กง ที่ไดยกทัพไปปราบปรามความวุนวายที่เกิดขึ้นแทบทุก

สารทิศ และทานเองก็ไดช่ือวาเปนนักรบที่ไดช่ือวาไมเคยแพใคร เพราะไมวาจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรับชัย

ชนะเสมอ และดาบคูกายของทานก็ไดช่ือวาเปนดาบไรพายเชนกัน ดาบไรพายของ

ทานคนจีนถือวามีความเปนมงคลในดานของศาสตรฮวงจุย ในเชิงของการตอสูเปน

อยางสูง ธนาคารแบงคออฟไชนาของฮองกง ถึงกับจําลองดาบของทานไปกอสรางตึก

สํานักงานใหญของธนาคารที่มีช่ือวาตึกใบมีด ซึ่งเปนตึกที่ถือเปนสัญลักษณของเกาะ
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ฮองกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเปนที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีช่ือเสียงของวงการการทองเที่ยวฮองกงที่ไมวาทัวร

ไหนที่มาฮองกง เปนตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสรางบารม ีและศิริมงคลใหกับชีวิต  

จากน้ันอิสระใหทานชอปปง ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก เลือก

ซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ จนถึงเวลานัดหมาย นําทานสูสนามบินฮองกง 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินกอนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เชน สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร

,คนขับรถ)เปนผูพิจารณาและบริหารเวลาอยางเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหากลูกคาไมสามารถขึ้น

เครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร.  

21.30 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตแอรไลน  เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

23.45 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ................................  

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง* 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทัวรทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร,คนขับรถของแตละประเทศ)เปนผูบริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเขาเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไมไดมาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ...กรุณาอานรายการและเงื่อนไขขอตกลงอยางละเอียดกอนทําการจองทัวรหรือชําระเงิน 

จากน้ันจะถือวาลูกคารับทราบตามขอกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบกรณีมีต๋ัว

เครื่องบินภายในประเทศเน่ืองจากเหตุไฟลทบินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง

จากสายการบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบทุกกรณี. 

 

หมายเหตุ : โปรดแจงในวันจองทัวร ชาวตางชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลูกคาเปน

ผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง บริษัททัวรไมสามารถแทรกแซงได) 

 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ  
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 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 2,000 บาท/ทาน/ทริป (ชําระที่สนามบิน) 

× คาวีซาแบบหมูคณะ 1,650 บาท/ทาน 

× คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน  

× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

เดินทางขึน้ตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให

คณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง

และเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกคาทาํการจองกอนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

• หากไมชําระตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

• หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข 

• เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

• หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสาํเนาการโอนเงิน พรอมระบชุื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ ………. 

• สงรายชื่อสาํรองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซน็ตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทาง

ทองเที่ยวทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสาํเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ไมรบัผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัว

เครื่องบนิทั้งสิน้ 
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โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา 

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี  และ

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมือ่ทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ

รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม

เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง 

และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ

ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรอืเสียหาย

ของสัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษี

เช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
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ขอแนะนาํกอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลลิิตรตอช้ิน และรวมกันทุก

ช้ินไมเกิน 1,000 มิลลลิิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมซีิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบ

ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสตัว ไสกรอก

ฯ เพ่ือเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  
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