
 

 

 

 

 

  
 

 

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค + นมสัการเจา้แม่กวนอิมที�หาด 
REPULSE BAY + หมุนกงัหนัแกช้ง ณ วดัแชกงหมิว + วดัหวงัตา้เซียน 

ชมโชวใ์หม่ของเซิ�นเจิ0 นสุดอลงัการกบัโชวม่์านนํ0า 3D 
ชอ้ปปิ0 งยา่นดงัถนนนาธาน + ชอ้ปสุดมนัส ์ณ หลอวู่ เซ็นเตอร ์+ ตงเหมิน 

 
 

พิเศษ<. บิน THAI AIRWAYS โปรโมชั �นตั Bวสะสมไมล ์DE% 
พิเศษD. เมนูพิเศษ ซีฟู้ด + ไวนแ์ดง  
 
 



 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – เซิ�นเจิ0 น     
05.MM น.    พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั0น 4 ประตู P เคานเ์ตอร ์H สายการบิน THAI  พบ

เจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั �ว 
08.00 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน TG600 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
 (มีจอสว่นตวัทุกที�นั �ง) 
11.45 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง 
ที�เชื�อกันว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไป
สกัการะที�วดันี2 ในวนัขึ2 นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ วดัหวังตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดั
นี2 ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดันี2 เพื�อ
ขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภยั 

 
   
 
 
 
 
 นําท่านเดินทางสู่ เซิ�นเจิ0 น โดยรถรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชั �วโมง) เซิ�นเจิ2 น เป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มี
เนื2 อที� >,@>@ ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซิ�นเจิ2 นไดร้บัการวางระบบผังเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิ
ทศัน์และสภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบียบสวยงาม 

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (D) 
นาํท่านเขา้สูที่�พกั QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที�สอง เซิ�นเจิ0 น - ชอ้ปปิ0 งหลอวู่ – ตลาดตงเหมิน - โชวม่์านนํ0า 3 มิต ิ
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) จากนั2นนําท่านชมโรงงานผลิตหยกที�

ขึ2 นชื�อของประเทศจีน แลว้นําท่านเดินทางสู่ที�ชอ้ปปิ2 งสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ�นเจิ2 น



 

 

 

 

 

Lowu City”คนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท่้าน
ไดเ้ลือกซื2 อเป็นของฝากสาํหรับคนที�ท่านรกัและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เสื2 อผา้, กระเป๋า, 
นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ มีใหไ้ดเ้ลือกสรรมากมาย ทุกชิ2 นลว้นเป็นของเลียนแบบ แวะ 
แลว้ชมสินคา้ยาประจาํบา้นของชาวจีน ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกนํ้2ารอ้นลวก, 
แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  และ รา้นเยื�อไผ่ ซึ�งเป็นรา้นที�มีชื�อเสียงในดา้น
การนําเยื�อไผ่มาแปรรปูมาเป็นเครื�องแต่งกายและของใชป้ระจาํวนั อาทิเช่น เสื2 อ กางเกง ชุด
ชั2นใน หมอน และครีมต่างๆ ลว้นผลิตจากเยื�อไผ่ ซึ�งมีสรรพคุณทางการแพทยม์ากมาย 
เหมาะกบัผูที้�ชื�นชอบสินคา้จากธรรมชาติและซื2 อเป็นของฝากใหก้บัคนที�คุณรกั 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (P)  
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปปิ2 งสินคา้ภายในประเทศ ที�นี�
นับว่าเป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยวนิยมมาชอ้ปปิ2 งเป็นอนัดบัสองรองจากหา้ง Lowu นอกจาก
ที� นี� จะเป็นแหล่งชอ้ปปิ2 งแล้วยังเป็นแหล่งรวมเรื�องอาหารการกินอีกด้วย ที� นี� มี สินค้า
หลากหลายมากๆ ไม่วา่จะเป็นเสื2 อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ใหท่้านไดช้อ้ปปิ2 งกนัอยา่งจุ
ใจ 
นาํท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ํ0าแบบ 3D ที�ใชทุ้นสรา้งกว่า200 ลา้น
หยวน จดัแสดงที� OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ�งเป็นโรงละครทางนํ2าขนาดใหญ่ที�
สามารถจุได ้2595 คน เป็นโชวที์�เกี�ยวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษที�ออกตามหาเครื�อง
บรรเลงเพลงที�มีชื�อวา่ "ปีกแหง่ความรกั" เพื�อเอามาช่วยนกที�ถูกทาํลายจากมนต(์มลพิษ)ใน
ป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ ์เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครื�องเปล่งแสง ม่านนํ2า ระเบิดนํ2า ฯลฯ 
กวา่ 600 ชนิด เป็นโชวนํ์2าที�ใหญ่และทนัสมยัที�สุดในโลก  

คํ �า บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (E) อาหารมื0 อพิเศษ!! ซีฟู้ด + ไวนแ์ดง 
 นาํท่านเขา้สูที่�พกั QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรอืระดบัเดียวกนั 

 
วนัที�สาม เซิ�นเจิ0 น - ฮ่องกง - วิคตอเรยีพีค – รพีลสัเบย ์ -  ชอ้ปปิ0 งนาธาน – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (j) หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง  
โดยรถไฟใชเ้วลาเดินทางประมาณ  9 ชั �วโมง  จากนั2นนําท่านเที�ยวเกาะฮ่องกงขึ2 นสู่ยอดเขา  
VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที�สุดและสวยที�สุดของฮ่องกง สมัผัสบรรยากาศบริสุทธิ[สดชื�น 
สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั2งเกาะอยา่งชดัเจน  ทั2งนี2 ยงั



 

 

 

 

 

ตื�นตากับตึกระฟ้าที�สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที�ก่อสรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึก
เซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอื�นๆ อนัเป็นที�ตั2งของธุรกิจ ชั2นนําของฮ่องกงพรอ้มทั2ง
ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ  พรอ้มนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และ เทพเจา้
แหง่โชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคลที�บริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนั
ว่าขา้มหนึ�งครั2งจะมีอายุเพิ�มขึ2 น 3 ปี  จากนั2นใหท่้านไดร้บัพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ�งถือว่า
เป็นจุดรวมรบัพลงัที�ดีที�สุดของฮ่องกง อีกทั2งยงัใหท่้านไดข้อพรเรื�องเนื2 อคู่ ณ จุดนี2 ไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (k) แลว้นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี� ที�ขึ2 นชื�อ

ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที�ไดร้ับรางวลัอันดับเยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้ 
หลงัจากนั2นนําท่านชอ้ปปิ2 งสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซื2 อสินคา้แบรน
เนมต่างๆ  จากนั2นอิสระใหท่้านเต็มอิ�มกบัการชอ้ปปิ2 งยา่นจิมซาจุ่ย มกัจะตั2งตน้กนัที�สถานี
จิมซาจุ่ย มีรา้นขายของทั2งเครื�องหนัง, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและ
สินคา้แบบที�เป็นของพื2 นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย หรือเลือกช้
อปปิ0 งที� โอเชี�ยนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั0นนาํที�มีใหเ้ลือกชมและ ช้
อปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK 
& SPENSOR ของฝากคุณหนูที� Toy’s Us สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

DM.PE น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย เที�ยวบินที� TG607 
DD.3M น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

***************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั2งก่อนทํา
การออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 

คณะยนืยนัการเดินทางที�  <E ทา่นมีหวัหนา้ทวัร ์



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

D-3 ท่าน 

< เด็ก D ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

D| – 3< มกราคม DEE| |,||| |,||| |,||| 3,MMM 
3M มกราคม – M< กุมภาพนัธ ์E| |,||| |,||| |,||| 3,MMM 

D< – D3 กุมภาพนัธ ์DEE| <M,||| <M,||| <M,||| 3,MMM 
Dk – D| กุมภาพนัธ ์DEE| |,||| |,||| |,||| 3,MMM 

<D – <P มีนาคม DEE| |,||| |,||| |,||| 3,MMM 
<| – D< มีนาคม DEE| |,||| |,||| |,||| 3,MMM 
DE – Dk มีนาคม DEE| |,||| |,||| |,||| 3,MMM 
Dj – D} มีนาคม DEE| |,||| |,||| |,||| 3,MMM 

 

• ตั Bวเครื�องบินเป็นโปรโมชั �นตั Bวกรุป๊ของสายการบิน ตอ้งทาํการจองพรอ้มหนา้พาส และเมื�อที�
นั �งคอนเฟิรม์ ตอ้งทาํการจ่ายค่าทัวรเ์ต็มทันที  และเมื�อออกตั Bวเครื�องบินแลว้ไม่สามารถ
เปลี�ยนแปลง หรอืยกเลิกการเดินทางได ้

• โรงแรมที�พักที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ2 นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

• หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใดสนใจสามารถซื2 อ
ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื2 อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั2งสิ2 น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

• ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจนีเพื�อโปรโมทสนิคา้พื0 นเมือง ใน
นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไว้
ในโปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรียนชี0 แจงลกูคา้ทุกท่านว่า 
รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื0 อหรอืไม่ซื0 อขึ0 นอยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั0งสิ0 น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ0 นจากท่านเป็น
จาํนวนเงิน 3MM หยวน / คน / รา้น 
 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี0 รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ2าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน ^@ กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ > ท่านหรือ  ^ ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื2 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 9,@@@,@@@ บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี0 ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม b% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย ^% 
 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าทวัรท์ั0งหมดตอ่ท่านเพื�อสาํรองที�นั �ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั2งหมดทันทีที�ตั �วเครื�องบินคอนเฟิร์ม 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์2นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี2  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั2นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการ
ของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
- ไม่สามารถยกเลิกหรอืคืนเงินไดทุ้กกรณี 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 



 

 

 

 

 

1. ทวัรนี์2 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั2น 
2. ทัวร์นี2 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั2งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั2งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ[ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 9i 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย b วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 9@ วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ[ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ[ ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั2งนี2  
บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ[ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ2 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี2 คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั2น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ[ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ2 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื2 อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั2น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ2 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 9@@ 

มิลลิลิตรต่อชิ2 น และรวมกนัทุกชิ2 นไม่เกิน 9,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด



 

 

 

 

 

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน
ละ 9 ใบเท่านั2น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั2น  

2. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั2น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทํามาจากพืช และเนื2 อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 
ผลไมส้ด ไข่ เนื2 อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี2  หากเจา้หน้าที�
ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก  

 


