วันแรก กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
12.00 น. พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC พบเจ้ าหน้ าทีทําการเช็คอินตัว
14.55 น. บินลัดฟ้ าสูฮ่ ่องกง โดยเทียวบิน CX654 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
(ทีมีจอส่ วนตัวทุกทีนัง)
18.45 น.
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง ให้ คณะท่านออก Exit B”จากนั นนําท่านเดินทางผ่านสะพาน
ชิงหม่า ซึงเป็ นสะพานทีถือได้ วา่ เป็ นสะพานรางคู่ ทียาวทีสดุ ในโลก
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (1) นําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ มต้ นในเวลา 20.00 น. ทุกคํา
คืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที ได้ รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที ยิงใหญ่ทีสดุ
ของโลกครอบคลุมพื นทีอาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่างๆทีตั งอยูส่ องฟากฝั งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี ประดับ
ไปด้ วยแสงไฟ ซึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีตา่ งๆ แสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
ทีพกั
SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันทีสอง
เช้ า

กลางวัน

วิคตอเรียพีค – รีพัลส์ เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ าเซียน – ช้ อปปิ งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลีหยุ่นมุ่น
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยติมซําขึ นชือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตียวหลอด, โจ๊ ก เป็ น
ต้ น (2) จากนั นนําท่านขึ นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวสูงทีสุดและสวยทีสุดของฮ่ องกง สัมผัส
บรรยากาศบริสุทธิสดชืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่ องกงและเกาลูนได้ ทั งเกาะอย่ างชัดเจน ทั งนี
ยังตืนตากับตึกระฟ้ าทีสงู ตระหง่านและอาคารต่างๆ ที ก่อสร้ างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า , ตึกไชน่าแบงค์
และตึกอืนๆ อันเป็ นทีตั งของธุรกิจ ชั นนําของฮ่องกงพร้ อมทั งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ นําท่านเยียมชมโรงงานจิว
เวอร์ รี ทีขึ นชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทีได้ รับรางวัลอันดับเยียมและใช้ ในการเสริ มดวงเรื องฮวงจุ้ย
จากนั นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพือเป็ นสิริมงคลทีบริ เวณชายหาด REPULSE
BAY ข้ ามสะพานต่ออายุซึงเชือกันว่าข้ ามหนึงครั งจะมีอายุเพิมขึ น3ปี จากนั นให้ ท่านได้ รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึงถือว่า
เป็ นจุดรวมรับพลังทีดีทีสดุ ของฮ่องกง อีกทั งยังให้ ทา่ นได้ ขอพรเรื องเนื อคู่ ณ จุดนี ได้ อกด้ี วย.นําท่านชมร้ านยาสมุนไพร เป็ น
สินค้ าโอท๊ อปท้ องถินของฮ่องกง ให้ ทา่ นได้ ชมยาจีน ซึงถือเป็ นภูมิปัญญาพื นบ้ านของคนจีนในการใช้ ยารักษาโรค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพือสักการะเทพเจ้ าแชกง และให้ ทา่ นหมุนกังหันทองแดง ทีเชือกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบ จะขับไล่
สิงชัวร้ ายและ นําแต่สิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที วดั นี ในวันขึ นปี ใหม่นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีน

คํา

วันทีสาม
เช้ า

กวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนี ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี เพือขอพรให้ สขุ ภาพ
แข็งแรง ไร้ โรคภัย
นําท่านช้ อปปิ งสินค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ ท่านได้ เลือกซื อสินค้ าแบรนเนมต่างๆ จากนั นอิสระให้ ท่านเต็มอิมกับ
การช้ อปปิ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั งต้ นกันทีสถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั งเครื องหนัง, เครื องกีฬา, เครื องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ อง
ถ่ายรู ปฯลฯและสินค้ าแบบทีเป็ นของพื นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้ อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชือ OCEAN TERMINAL ซึงประกอบไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื อมติดต่อกันสามารถเดิน
ทะลุถึงกันได้
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (4) บริ การท่ านด้ วยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง หลี หยุ่นมุ่น ให้ ท่านได้
เต็มอิมกับเมนู กุ้งมังกรอบซีส, เป๋าฮื อนึงซีอิ ว, กั งทอดกระเทียม, ปูผัดพริ กไทยดํา, กุ้งลวก, หอยเชลล์ นึงกระเทียม
และวุ้นเส้ น, ปลาสดนึงซีอิ ว เป็ นต้ น
ทีพกั
SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
กระเช้ านองปิ ง – พระใหญ่ โป่ วหลิน – ช้ อปปิ ง CITYGATE OUTLET – ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยติมซําขึ นชือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตียวหลอด, โจ๊ ก เป็ น
ต้ น (5) จากนั นนําท่านเดินทางสูส่ ถานี Tung Chung เพือขึ นกระเช้ าลอยฟ้า นองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลียน
บรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที สงู อีกทั งยังสามารถชืนชมพระใหญ่ พระพุทธรู ปนังปรางสมาธิทอง
สัมฤทธิกลางแจ้ งทีใหญ่ทีสดุ ในโลกจากกระเช้ า เมือลงจากกระเช้ าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ ทีวัดโป่ วหลิน หรือ นิยม
เรียกว่ าพระใหญ่ ลันเตา....องค์ พระสร้ างจากการเชือมแผ่ นสัมฤทธิถงึ 200 แผ่ น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์
พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื องล่ างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั นอิสระให้ ท่านได้ สมั ผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง
(Ngong Ping Villege) ให้ ทา่ นได้ อิสระเทียวชม ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ งมากมาย บริ เวณหมูบ่ ้ านจําลอง
แห่งนี ท่านจะได้ พบความสนุกทีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรมดั งเดิมไว้ ได้ อย่างลงตัว
(หมายเหตุ: กรณีกระเช้ านองปิ งปิ ดซ่ อมบํารุ ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนเป็ นรถโค้ ชของอุทยาน เพือ
นําท่ านขึ นสู่ยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินค่ าส่ วนต่ างกระเช้ าท่ านละ 40 เหรียญฮ่ องกง)
จากนั นให้ ทา่ นอิสระ ทีห้างดัง CITYGATE OUTLET ให้ ท่านช้ อปปิ งสินค้ าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้ าแบรนเนมระดับ
โลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั งรองเท้ ากีฬามากมายหลายยี ห้อ
และชั นใต้ ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ ทา่ นได้ จบั จ่ายกันได้ อย่างจุใจ (อิสระอาหารกลางวันและคําตามอัธยาศัย)

21.35 น.
23.35 น.

.....กรุ ณาตรงต่ อเวลานัดหมายเพือเดินทางสู่สนามบิน.....
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เทียวบินที CX617
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**************************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทกุ ครั งก่อนทําการ
ออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที 9 ท่านมีหวั หน้ าทัวร์
อัตราค่ าบริการ

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียด
เทียวบิน

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่ เด็ก
ผู้ใหญ่
พักเดียวเพิม
มีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง

ขาไป CX654 (14.55-18.45)
15,900
15,900
14,900
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX654 (14.55-18.45)
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
16,900
16,900
15,900
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX654 (15.15-18.50)
10 - 12 มีนาคม 2561
15,900
15,900
14,900
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX654 (15.15-18.50)
16 - 18 มีนาคม 2561
16,900
16,900
15,900
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
ขาไป CX654 (14.55-18.45)
17 – 19 มีนาคม 2561
16,900
16,900
15,900
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
ขาไป CX654 (14.55-18.45)
24 – 26 มีนาคม 2561
16,900
16,900
15,900
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
 โรงแรมทีพกั ทีอาจะมีการสลับปรับเปลียนขึ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
13 – 15 มกราคม 2561

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้ วมาจําหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื อ
โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ ทั งสิน แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
อัตราค่ าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน  ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์ ใน
ห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน ท่านละ 90 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนที เหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่
ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเทียวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร์ นั นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่า
เป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

2. กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์

หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ วทั งหมดทั งนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจาก
ค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเทียวให้ แก่นกั ท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพกั ฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรื อซื อขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่า
เป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทั งหมดหรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที ยว
หรื อเอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีมีวีซา่ แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าทีทางบริ ษัท
กําหนดเพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชื อ เลขทีหนังสือเดินทาง และ
อืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัด
จํา

5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทั งนีบริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที เพิมขึ นของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับราคาค่าบริ การเพิ มขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริ ษัทกํากับเท่านั น
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านั น ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที
โหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้
ท้ องเครื องบินเท่านั น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ที ทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพือ
เป็ นการป้องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้ าหน้ าทีตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีสงู มาก

