
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  
��.�� น.    พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ประตู # เคาน์เตอร ์K สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั �ว 
11.1� น.     บินลดัฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที6ยวบิน HX772 บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
1#.�# น.     ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”จากนั,น

นําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ�งเป็นสะพานที�ถือไดว้่าเป็นสะพานรางคู่ ที�ยาวที�สุดในโลก 
เพื�อเดินทางสู่ เซิ6นเจิ� น โดยรถโคช้ เมืองเซิ�นเจิ, น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียง
หมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื, อที� 6,868 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซิ�น
เจิ, นไดร้บัการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบียบสวยงาม 

คํ 6า  บรกิารอาหารคํ 6า ณ ภตัตาคาร (1)  *เมนูพิเศษเป็ดปักกิ6ง* 
นาํท่านเขา้สูที่6พกั HONG LI LAI HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 
วนัที6สอง เซิ6นเจิ� น – ชอ้ปปิ� งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชวอ์นัตระการตา 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)   
จากนั,นนําท่านชอ้ปปิ, งที� หลอหวู่ พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ�นเจิ, น ซึ�งคนไทยรูจ้กั            
ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 
เสื, อผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซื, อเป็นของฝากสําหรบัคนที�ท่านรัก และตัวท่านเอง และใหท่้านไดร้ับ
เลือกชม รา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน 

เที6ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   
บ่าย จากนั, นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที6ท ําจากผา้ไหมจีน             

ที�มีชื�อเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมที�ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้ารอ้น นําท่านชม
สินคา้ยาประจาํบา้นของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกนํ้,ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ 
แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นําท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ�งเป็นสวนจําลองจากสวน
หยวนหมิงที�นครปักกิ�ง หลังถูกทําลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่
การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึ, นใหม่
อีกครั,ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําใหส้วนแห่งนี, โอบลอ้มดว้ยขุนเขาที�เขียวชอุ่ม 
และมีพื, นที�ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ�งมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมใน
กรุงปักกิ�ง สิ�งที�ทาํใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าที�ปักกิ�ง คือการ
เพิ�มเติมและตกแตกสวนที�เป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ 
จึงถือไดว้่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวซึ�งจาํลองมาจากสถานที�ในประวติัศาสตร์ มีคุณค่าทั,งในแง่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และธุรกิจการท่องเที�ยว สวนนี, ไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั,งแต่วนัที� 1
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภู เขาโอบรอบทั, ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื, นที� ราบ 
สิ�งก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึ, นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ, น  มีมากกวา่ 100 ชิ, น อาทิ เสาหินคู่ สะพาน
ขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตาํหนักเจิ, งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี, ยว 

 
ค ํ 6า  บรกิารอาหารคํ 6า ณ ภตัตาคาร (4)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื� อ+ไวนแ์ดง 

จากนั,นชม โชวอ์นัตระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซึ�งใชผู้แ้สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ�งประกอบดว้ย
การแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และ
การละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถดู
โชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaในการคืนเงินค่าโชวท่์านละ c� หยวน) 
นาํท่านเขา้สูที่6พกั JIN JIANG HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที6สาม จูไห่ - ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปปิ� งนาธาน – กรุงเทพ ฯ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย เรือเฟอรร์ี6 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ N ช.ม.) 

จากนั,น นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื�อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกังหัน
ทองแดง ที�เชื�อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยม
ไปสกัการะที�วดันี, ในวนัขึ, นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ วัดหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดั
นี, ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดันี, เพื�อขอ
พรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภยันําท่านเยี�ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี6 ที�ขึ, นชื�อของฮ่องกงพบกบังาน
ดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้  นําท่านชมรา้นยาสมุนไพร 
เป็นสินคา้โอทอปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซึ�งถือเป็นภูมิปัญญาพื, นบา้นของคนจีน
ในการใชย้ารกัษาโรค  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที6ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
นําท่านชอ้ปปิ, งสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซื, อสินคา้แบรนเนมต่างๆ  
จากนั, นอิสระใหท่้านเต็มอิ�มกับการชอ้ปปิ, งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั,งตน้กันที�สถานีจิมซาจุ่ย              
มีรา้นขายของทั,งเครื�องหนัง, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบที�
เป็นของพื, นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซอ้นมากมายมีSHOPPING COMPLEX 
ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทาง
เชื�อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

��.c� น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES  เที6ยวบินที6 HX773 
03.00 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั,งก่อนทาํการ 
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที6ใชบ้ริการ *** คณะยนืยนัการเดินทางที� P ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบรกิาร 
กาํหนดการเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

p-q ท่าน 
พกัเดี6ยว

เพิ6ม 
1r – p1 มกราคม p#s1 r,rrr q,#�� 
ps – p� มกราคม p#s1 r,rrr q,#�� 

�p – �c กุมภาพนัธ ์p#s1 r,rrr q,#�� 

�r - 11 กุมภาพนัธ ์p#s1 r,rrr q,#�� 

�r – 11 มีนาคม p#s1 1�,rrr q,#�� 

 
• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ, นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 
• หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซื, อได้

แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื, อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั,งสิ, น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ,าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 68 กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 6 ท่านหรือ  R ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื, อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ N,888,888 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ N88 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม T% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย R% 
� ค่าทาํวีซาเดี�ยว (Single 1500 บาท / Double 2500 บาท) 
 
เงื6อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั,งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์,นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี,  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั,นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

เงื6อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี,  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า fg วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ N88 ของค่าบริการ
ที�ชาํระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า R8 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ g8 ของค่าบริการที�
ชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ Ng วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั,งหมด 
ทั,งนี,  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื, อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั,งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี,  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั,นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื6อนไขและขอ้กาํหนดอื6นๆ 

1. ทวัรนี์, สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั,น 
2. ทัวร์นี, เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั,งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั,งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า Ng 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย T วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย N8 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิp ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั,งนี,  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิp ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ, นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี, คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั,น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิpในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ, น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื, อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั,น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ, นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน N88 

มิลลิลิตรต่อชิ, น และรวมกนัทุกชิ, นไม่เกิน N,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
N ใบเท่านั,น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั,น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั,น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑ์ที�ทํามาจากพืช และเนื, อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 
ผลไมส้ด ไข่ เนื, อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี,  หากเจา้หน้าที�
ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที�สูงมาก   

 

 


