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ไฮไลทท์วัร ์
เทีย่วเต็มอิม่บนิเชา้ - กลบัดกึ พกัฮอ่งกง 2 คนื  เทีย่วเต็มวนัสวนสนุกชวนฝนัดสินยีแ์ลนด ์

น ัง่กระเชา้นองปิง - วดัโป่วหลนิ – CityGate Outlet Mall 

ชมแสงสเีสยีง A Symphony of Lights 

น ัง่รถรางพคีแทรม ขึน้สูย่อดเขาวคิตรอเรยีพคี - - วดัแชกงหมวิ  

 ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – ยา่นจมิซาจุย่ 

พเิศษ !! เมนูหา่นยา่ง 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - เกาะลนัเตา - วดัโป่วหลนิ - City gate Outlet - A Symphony 

of Lights 

04.00 น.      พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบิน CATHAY 

PACIFIC  พบเจา้หนา้ทีเ่พือ่รับเอกสารการเขา้เมอืง และท าการเช็คอนิตั๋ว  

06.30 น.      บนิลัดฟ้าสู่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX616/CX700 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง (ทีม่ี

จอสว่นตัวทุกทีน่ั่ง) (กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวันเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

 

 

 

 
10.30 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านออกจากสนามบนิ ณ 

ทางออก Exit B 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา 

(พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตลั (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หวัหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ 

ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง     

ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่ลันเตา องค์

พระสรา้งทองสัมฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือสู่จีนแผ่นดนิใหญ่ 

ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลว้มคีวามสงูทัง้สิน้ 

34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรยีกอย่างไม่เป็น

ทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามคีวามสูงเท่ากับตกึ 3 ชัน้ ออกแบบ

ตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่วา่

จะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพรจากลานอธษิฐาน 

ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองค์พระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐาน

พระพุทธรูปเป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีย้วแกว้) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่

อันเชญิมาจากศรลีังกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมคา่เขา้ชม ท่านละ  60 

เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้และยังมรีูปปั้นของเทพธดิาถวายเครื่อง

สักการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที่ประดษิฐานของ พระสัมมาสัม

พุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของ

หลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อสัตวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอันขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ 

รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่าง

ความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตัว  

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะน าบัวลอยหยนิหยาง บัวลอยทีผ่สมผสานกันไดอ้ย่างลง

ตัวระหวา่งงาด า (สดี า) กับกะท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชืน่ไม่นอ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว 

“ตอ้งลอง”    

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพื่อน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการ

คนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญ่ท่านละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กท่านละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ที่หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, 

POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่อ้ 



 

และชัน้ใตด้นิจะมซีปุเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไม่วา่จะเป็น ของกนิ ของ

ใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จับจ่ายกันไดอ้ย่างจุใจ 

น าท่านเดนิทาง ผ่านสะพานชงิหม่า ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชี่วงกลางยาวที่สุดเป็น

อันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ทีอ่ันดับที ่7 ของโลก ตัวสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มี

สองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ช่องทาง ส่วนชัน้ล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และ

ชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดมูรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1992 แลว้

เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS  ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่า

คนื  การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสง

และเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลกครอบคลุมพื้นทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญต่างๆทีต่ัง้อยู่สอง

ฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติช์

ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั  PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมคา่เขา้และคา่เครือ่งเลน่ทุกชนดิเรยีบรอ้ยแลว้) 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแหง่จนิตนาการนี้ประกอบดว้ยพืน้ที ่7 สว่น  

ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด์ , แฟนตาซีแลนด ์, ทูมอร์โรวแ์ลนด์ , ทอย 

สตอรี่ แลนด ์, กรซิลยี ์กัลช ์และมสิทคิ พอยท ์ จากนัน้ไปสูบฉีดอะดรีนาลนีในแอดเวนเจอร์

แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปดว้ยสงิสาราสัตว์ตลอดเสน้ทางและโชวแ์รง

ระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซ ีทีซ่ ึง่คณุจะไดพ้บกับปราสาทซนิเดอเรลลา และ

วงดนตรีประสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไป

ยังอาณาจักรของมนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไปยังทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่อนาคตและสิง่

ทีพ่ลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลมืแวะไปถ่ายรูปกับมคิกี ้และ

จับมอืกับเจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถุโบราณทีส่รา้งภาพ

ลวงตา 3 มติ ิส ารวจพพิธิภัณฑล์กึลับทีซ่ ึง่วัตถุโบราณน่าตืน่ตาจากทั่วโลกมามชีวีติตอ่หนา้ต่อ

ตาใน มสิทคิ พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดา



 

ตุ๊กตานานาชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตาม

เสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื่องดนตรีทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแต่

ละชาต ิและอย่าลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย สนุกกับเกมตา่งๆ  การแสดง

แสงส ี“เรารักมกิกี!้” จากนัน้เชญิท่านสนุกสนานกับเครือ่งเลน่ในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่าน

สามารถร่วมความสนุกไดโ้ดยการขีย่านพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอ่สูอ้ย่าง

กลา้หาญแบบอนิเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไป

พรอ้มกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสูก้ับเหล่ารา้ย Zola และกองทัพ Hydra swarm-

bots  

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง 

หยบิแว่นตา Stark Vision ขึน้สวมใส่ แลว้เตรียมตัวส าหรับการเขา้สู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การ

บนิแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงานจากเตาปฏกิรณ์อาร์คของตนเอง

และมเีทคโนโลยลีา่สุดจากสตารค์ อนิดัสตรี้ รวมถงึ ชุดเกราะโลหะทีม่คีวามทนทานสูง ระบบ

ปัญญาประดษิฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได ้เมื่อคุณพรอ้มส าหรับการบนิขึน้ คุณจะได ้

ท่องฟากฟ้าทีต่ืน่เตน้เรา้ใจของตัวเมอืง เพื่อชมมุมมองทีแ่ปลกใหม่ล่าสุดและสูงทีสุ่ดบนขอบ

ฟ้าของฮอ่งกง น่ันคอื – Hong Kong Stark Tower เพยีงอยากเตอืนวา่ มรีายงานถงึปฏบิัตกิาร

ของไฮดรา้อยู่บรเิวณนี้ ใหเ้ตรยีมพรอ้มส าหรับการตอ่สู!้ ซึง่แตล่ะแหง่ตา่งมจุีดเดน่ความพิเศษ

เฉพาะตัว ท่องอเมรกิาฉบับย่อส่วนอย่างมชีวีติชวีาที่ถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร์ 

รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วคิตอเรยี 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีจะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวนั โดย

สามารถชมขบวนพาเหรดไดท้ีเ่มนสตรที ยูเอสเอ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัน ัน้ๆ)  

ชมและเชียร์ตวัละครดสินีย์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตวัการ์ตูนดงั อาทิ 

Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิงแสน

สวยจากนทิานหลากหลายเรื่อง อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   

หรอืตวัละครจากภาพยนตด์งัอาท ิThe Jungle Book, The Lion King, Toy Story 

ฯลฯ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**    

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั  PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

จมิซาจุย่  ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเก๋า, ขนม

จบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจ๊ก เป็นตน้   

จากนัน้น าท่านเปลีย่นบรรยากาศ น ัง่รถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิ

สงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของฮอ่งกง โดยรถรางพคีแทรม เป็นรถรางทีใ่ชเ้ดนิทางขึน้และลง ทีเ่ปิด

ใชบ้รกิารมามากกวา่ 120 ปีแลว้ 

หมายเหตุ: กรณีรถรางพีคแทรมปิดซ่อมบ ารุง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถ

โคช้ เพื่อน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิคา่ส่วนต่างผูใ้หญ่ท่านละ 20 เหรียญ

ฮอ่งกง และเด็กท่านละ  10 เหรยีญฮอ่งกง 

บนยอดเขาวคิตอเรยีพีค ทุกท่านจะไดสั้มผัสบรรยากาศบรสิุทธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพ

อันงดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอย่างชดัเจน จุดชมววิทีด่ทีีส่ดุและหา้มพลาด

เมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 องศา มีความสูงถงึ 428 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงไดท้ัง้วันซึง่ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่

สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตกึและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่

กอ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชนา่แบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อนั

เป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พื่อเป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดย

เชือ่ว่า ณ บรเิวณหาดรีพัลสเ์บย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ดของเกาะฮ่องกง น าท่านเริม่ขอพร 

เจา้แม่กวนอมิ จากนั้นน าท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง 

ทรัพยส์นิเงนิทอง หรอืถา้ท่านไหนมลีกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจาก พระสงัฆจาย ได ้

จากนัน้น าท่าน ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิ่มขึน้ 3 ปี หรือคน

โสด จะเลอืกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนัน้ขอพรเรื่อง

การเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แม่ทบัทมิ จากนั้นใหท้่านไดร้ับ พลงัจากศาลา

แปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่าน

ไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 

ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันวา่

หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

น าท่านเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดร้ับรางวัลอันดับ

เยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็น

เครือ่งประดับ ไม่วา่จะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรือสัตวน์ าโชคอย่างป่ี

เสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่ัวท่านเอง  

น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  

จากนัน้อสิระใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ยมักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานีจมิซาจุ่ย มรีา้น

ขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครื่องกฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็น

ของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันอยู่ และมี

ทางเชือ่มตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์ังมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ไม่ว่า

จ ะ เ ป็ น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 

BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.35 น.    บินลั ด ฟ้ ากลั บสู่  ก รุง เทพฯ   โ ดยสายกา รบิน   CATHAY PACIFIC เที่ ย วบินที่    

CX617/CX709 

(กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวันเดนิทางกอ่นท าการจอง) 



 

23.35 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

  

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ** 

คณะยนืยนัการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ทา่น 

เด็กมี

เตยีง 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

09 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,900 17,900 16,900 5,500 

09 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,900 17,900 16,900 5,500 

14 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 



 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

16 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,900 17,900 16,900 5,500 

21 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

21 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

23 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,900 17,900 16,900 5,500 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

01 – 03 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,900 17,900 16,900 5,500 

06 – 08 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 



 

07 – 09 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

08 – 10 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,900 17,900 16,900 5,500 

13 – 15 มนีาคม 2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

13 – 15 มนีาคม 2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 มนีาคม 2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

14 – 16 มนีาคม 2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

15 – 17 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,900 17,900 16,900 5,500 

20 – 22 มนีาคม 2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

20 – 22 มนีาคม 2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 มนีาคม 2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 23 มนีาคม 2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

22 – 24 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

27 – 29 มนีาคม 2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
19,900 19,900 18,900 5,500 



 

27 – 29 มนีาคม 2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

28 – 30 มนีาคม 2563 

BUS 1 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

28 – 30 มนีาคม 2563 

BUS 2 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

29 – 31 มนีาคม 2563 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ 

และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญฮอ่งกง /ทรปิ/ทา่น 

หมายเหตุ: หากลกูคา้ไม่ตอ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวันทีจ่องทัวร ์หักคา่ดสินียแ์ลนดอ์อกท่านละ  

2,000 บาท และตรวจสอบเทีย่วบนิของท่านในวันทีท่่านตอ้งการเดนิทางตามตารางรายละเอยีดเทีย่วบนิ 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเพื่อโปรโมทสนิคา้พื้นเมอืง ใน

นามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุ

ไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับ

ใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกแห่ง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถงึผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลัก 

• หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมชี่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสุดทา้ยลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้

แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลกุทัวรท์ัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ 

✓ คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก. 

✓ คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

✓ คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

✓ คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

× คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 200 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

➢ นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

➢ นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 

กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

➢ การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ

ทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

❖ กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่

บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

❖ กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ



 

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิา 

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

❖ การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอื

คา่บรกิารทัง้หมด   

❖ การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ

ทางบรษัิท 

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

▪ ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

▪ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่น

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

▪ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง

บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

▪ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอื

เอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

▪ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ

ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

▪ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 



 

▪ อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

▪ มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้

แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

❖ กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน

ละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

❖ สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

❖ กระเป๋าสตางค์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องประดับ, พาสปอร์ต, บัตรเครดติ, เอกสารส าคัญ, กลอ้ง

ถ่ายรูป และกลอ้งวดีโีอ, ยาประจ าตัว, แบตส ารอง (Power Bank) ขนาดไม่เกนิ 30,000 mAh น าตดิ

ตัวขึน้เครือ่ง 

❖ เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ที่

ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก   

 


