
 

 
 

 
 

 

 
ฮ่องกง นองปิง ดสินีย์แลนด์ 3D2N 

 

 

 
 

 

นัง่รถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัส์เบย์-วดัแชกงหมวิ-ช้อปปิง้จิมซาจุ่ย 
ดิสนีย์แลนด์เต็มวนั เกาะลนัเตา-วดัโป่วหลนิ 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลนัเตา-วดัโป่วหลนิ-City gate Outlet -A Symphony of Lights 
04.00 น.      พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสาร

การเข้าเมือง และท าการเช็คอินตัว๋  
06.30 น.      บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน CX616/CX700 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง   (ที่มีจอส่วนตัวทุกที่ น่ัง) (กรุณา

เช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนท าการจอง) 
10.30 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สถานีตงชุง เพื่อขึน้ กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
กรณีถ้าลกูค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พืน้ทึบ) เป็นกระเช้าคริสตลั 
(พืน้กระจกใส) สามารถแจ้งหวัหน้าทวัร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ทา่นละ  100 เหรียญฮ่องกง/เที่ยว      

 
ไปยงัเกาะลนัเตาเพื่อนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 
ชิน้ องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่ จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่ โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐาน
ดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง   โดย
พระพทุธรูปมีช่ือเรียกอยา่งไม่เป็นทางการวา่ พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแทน่บชูามีความสงูเทา่กบัตกึ  3 ชัน้  ออกแบบ
ตามฐานโครงสร้างของหอฟา้เทียนถานในปักก่ิง 



 

 
 

 
 

 

 
 

น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทุกท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสขุภาพ การงาน 
การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ทา่นสามารถเดินขึน้ชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนัไดทอด
ยาวจ านวน  268 ขัน้  บริเวณฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระเขีย้วแก้ว)  และพระพทุธรูปหยกขาว ที่
อนัเชิญมาจากศรีลงักา  ภาพวาดพทุธประวตัิโดยวาดจากสีน า้มนั (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิว
ของเกาะลนัเตาในมุมสงูได้  และยงัมีรูปปัน้ของเทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่
รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ 
 



 

 
 

 
 

 

 
 
นอกจากนีท้่านยงัสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคาร
หมื่นพุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัว์มงคลตรงมมุของหลงัคา ห้ามน าเคร่ืองเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนือ้สตัว์เข้ามาไหว้เป็นอนั
ขาด 
 

 
 
จากนัน้ให้ทา่น อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ทา่นได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมูบ้่านจ าลอง
แหง่นีท้า่นจะได้พบความสนกุที่สามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไว้ได้อยา่งลงตัว  



 

 
 

 
 

 

แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าบวัลอยหยินหยาง บวัลอยที่
ผสมผสานกนัได้อยา่งลงตวัระหวา่งงาด า (สดี า) กบักระท ิ(สขีาว) ให้ความ
สดช่ืนไมน้่อย เร่ืองความอร่อยพดูได้ค าเดียว “ต้องลอง”    
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพ
อากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนเป็นรถโค้ชของ
อุทยาน เพื่อน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วน
ต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 
เหรียญฮ่องกง 

 
จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ที่ห้างดงั CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิง้สนิค้าตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินค้าแบ
รนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั ้ง
รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชัน้ใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า ไม่ว่าจะเป็น 
ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ  
 
จากนัน้น าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สดุเป็นอนัดบั 2 ของโลก และใน
ปัจจบุนัอยูท่ี่อนัดบัท่ี 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเส้นทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง สว่นชัน้ลา่ง
ใช้ส าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสมุอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้ว
เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พนัล้านเหรียญฮ่องกง 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2)  น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุก
ค ่าคืน  การแสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตาที่ได้รับการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ที่สดุ
ของโลกครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตึกระฟา้ส าคญัตา่งๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟา้ของตึกเหลา่นีป้ระดบัไป
ด้วยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสีตา่งๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง จากนัน้น า
ทา่นเข้าสูท่ี่พกั 

 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL/SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
วันที่ 2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเคร่ืองเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)   

น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนีป้ระกอบด้วยพืน้ที่ 7 สว่น  ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , 
แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอร่ี แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์  
จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภยักับการลอ่งเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสตัว์ตลอดเส้นทางและ
โชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสูอ่าณาจกัรแห่งแฟนตาซี ท่ีซึ่งคณุจะได้พบกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี ้
เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนษุย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยงัทมูอร์โรว์
แลนด์ ดินแดนแหง่อนาคตและสิง่ที่พลาดไมไ่ด้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนน่อนวา่อยา่ลมืแวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี ้และ
จบัมือกบัเจ้าเป็ดช่ือก้องโลก เดินทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มที่เต็มไปด้วยวตัถโุบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ ส ารวจพิพิธภณัฑ์ลกึลบั
ที่ซึง่วตัถโุบราณน่าตื่นตาจากทัว่โลกมามีชีวิตตอ่หน้าตอ่ตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD 
ลอ่งเรือชมเหลา่บรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A 

SMALL WORLD และแทรกด้วยเสยีงเคร่ืองดนตรีที่เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และอยา่ลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ า



 

 
 

 
 

 

ชาติของไทย สนกุกบัเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี!้” จากนัน้เชิญท่านสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ในดิสนีย์แลนด์และโซน
ตา่งๆ  
 

 
 
พบกับเคร่ืองเล่นใหม่อย่าง Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark 

Vision ขึน้สวมใส่ แล้วเตรียมตวัส าหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใช้
พลงังานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีลา่สดุจากสตาร์ค อินดสัตรี ้– รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทาน
สงู ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซอ่มแซมตวัเองได้ เมื่อคณุพร้อมส าหรับการบินขึน้ คณุจะได้ท่องฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจ
ของตวัเมือง เพื่อชมมมุมองที่แปลกใหม่ลา่สดุและสงูที่สดุบนขอบฟ้าของฮ่องกง นัน่คือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยาก
เตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบตัิการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี ้ให้เตรียมพร้อมส าหรับการต่อสู้ !  ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษ
เฉพาะตวั ทอ่งอเมริกาฉบบัย่อสว่นอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้านา่รัก ๆ และหอสงัเกตการณ์
วิคตอเรีย 
 



 

 
 

 
 

 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวนั โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ที่เมน
สตรีท ยเูอสเอ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนันัน้ๆ)  ชมและเชียร์ตวัละครดิสนีย์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตวัการ์ตนูดงั 
อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเร่ือง อาทิ  
Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตวัละครจากภาพยนต์ดงัอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story 
ฯลฯ  

 
 **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย**   สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL/SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3 น่ังรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวคิตรอเรีย พีค-รี พลัส์เบย์-วดัแชกงหมวิ-ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 



 

 
 

 
 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยติ่มซ าขึน้ช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น 
(4)   
จากนัน้น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถรางพีคแทรม ขึน้สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสงูที่สดุและสวยที่สดุของฮ่องกง  
โดยรถรางพีคแทรม เป็นรถรางที่ใช้เดินทางขึน้และลง ทีเ่ปิดใช้บริการมามากกวา่ 120 ปีแล้ว 
 

 
 
บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สมัผสับรรยากาศบริสทุธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและ
เกาลนูได้ทัง้เกาะอยา่งชดัเจน จดุชมวิวที่ดีที่สดุและห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทัง้ 360 องศา มี
ความสงูถึง 428 เมตรจากระดบัน า้ทะเลที่จุดนีส้ามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทัง้วนัซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงาม
แตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง  ที่ ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึก
เซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตัง้ของธุรกิจ ชัน้น าของฮ่องกงพร้อมทัง้ถ่ายภาพอันสวยงามน่า
ประทับใจ 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

ร้านไอศครีม Gino's Gelato ร้านไอศครีมเจลลาโตสไตล์อิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวด้านลา่งตกึ The Peak หากทา่นต้องการลิม้รส
ไอศครีมที่เป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะน าให้ลองทานที่นี่ กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล หรือ Egg Waffle ที่ท าสดๆใหม่ๆ จากเตา
ชวนยัว่น า้ลายนกั มีไอศครีมให้เลอืกหลากหลายรสชาติ ที่สามารถเลอืกท้อปปิง้ได้ตามที่ต้องการไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อลัมอล 
หรือขนมตา่งๆ   
จากนัน้น าท่านนมสัการขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเช่ือว่า ณ บริเวณหาดรีพลัส์เบย์ 
เป็นจดุที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุของเกาะฮอ่งกง  น าทา่นเร่ิมขอพร   เจ้าแม่กวนอิม  จากนัน้น าทา่นขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้า
แหง่โชคลาภ ความมัน่คง ทรัพย์สนิเงินทอง  หรือถ้าทา่นไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลกูจากพระสังฆจาย ได้  
 



 

 
 

 
 

 

 
 
จากนัน้น าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ือกนัว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมีอายุเพิ่มขึน้ 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเร่ือง
ความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้  จากนัน้ขอพรเร่ืองการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภยัจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนัน้ให้ท่าน
ได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึง่ถือวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที่ดีที่สดุของฮ่องกง 
 

 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พิเศษ!! บริการท่านด้วยห่านย่าง 

ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สกัการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง 
จากนัน้ให้ท่านหมนุกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงิน
ทอง เช่ือกนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิง่ชัว่ร้ายออกไป และน าพาสิง่ดีๆเข้ามา 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหนึง่วดัที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตัง้แต่ 300 
ปีก่อน ตามต านานเลา่กนัว่าได้มีโจรสลดัต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพบั
กงัหนัลมแล้วน าไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลดัได้จากไปและไม่ได้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่ากงัหนั
ลมนัน้ช่วยขจดัสิง่ชัว่ร้ายที่ก าลงัจะเข้ามา และน าพาสิ่งดีๆมาสูต่น จึงได้สร้างวดัแชกงแหง่นีช้ึน้ เพื่อระลกึถึงนายพลแช
กง และเป็นท่ีสกัการะบชูาเพื่อไมใ่ห้มีสิง่ไมไ่ด้เกิดขึน้ 
น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึน้ช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใช้ในการเสริม
ดวงเร่ืองฮวงจุ้ ย โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพื่อให้เป็น
เคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา น าทา่นชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสตัว์
น าโชคอยา่งป่ีเสี่ยะ  อิสระให้ทา่นได้เลอืกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลกึ หรือน าโชคแดต่วัทา่นเอง  น าท่าน ช้อป
ป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อิสระให้ท่านเต็มอิ่ม
กับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตัง้ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทัง้เคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอนัซบัซ้อน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปด้วยห้างสรรพสนิค้าเรียงราย
กนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลถุึงกนัได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น  
COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอี กม ากม าย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 



 

 
 

 
 

 

21.35 น.    บินลดัฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที่ยวบนิที่   CX703/CX709/CX617 (กรุณาเช็คเที่ยวบนิ
ในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

23.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***  คณะยนืยนัการเดนิทางที่ 9 ท่านมหีัวหน้าทวัร์ 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอียด 
เที่ยวบนิ 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

03 – 05 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

09 - 11 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

10 - 12 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

16 - 18 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

17 - 19 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

24 - 26 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

08 – 10 ธันวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

09 - 11 ธันวาคม 2561 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

09 - 11 ธันวาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 18,900 18,900 17,900 5,000 



 

 
 

 
 

 

(BUS B) ขากลับ CX703 (19.50-21.45) 

14 - 16 ธันวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

15 - 17 ธันวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

21 - 23 ธันวาคม 2561 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

21 - 23 ธันวาคม 2561 
(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

22 - 24 ธันวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

23 - 25 ธันวาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-21.45) 

21,900 21,900 20,900 5,000 

30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

26,900 26,900 25,900 5,000 

11 – 13 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

12 - 14 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

18 - 20 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

19 - 21 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

25 - 27 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

26 - 28 มกราคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

15 – 17 กุมภาพนัธ์ 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

16 - 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 



 

 
 

 
 

 

17 - 19 กุมภาพนัธ์ 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-21.45) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

22 - 24 กุมภาพนัธ์ 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

23 - 25 กุมภาพนัธ์ 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

03 – 05 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

09 - 11 มีนาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

10 - 12 มีนาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,900 17,900 16,900 5,000 

15 - 17 มีนาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

16 - 18 มีนาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

17 - 19 มีนาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

22 - 24 มีนาคม 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

22 - 24 มีนาคม 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

23 - 25 มีนาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

24 - 26 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

29 - 31 มนีาคม 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

29 - 31 มนีาคม 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 



 

 
 

 
 

 

ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-21.45) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน 
 
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ หักค่าดิสนีย์แลนด์ออกท่านละ  2,000 บาท  กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินของท่านใน
วันที่ท่านต้องการเดินทางตามตารางรายละเอียดเที่ยวบิน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ 
บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์ร่ี ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรียญ / คน / ร้าน 

• โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
• หมายเหต ุที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถา่ยรูปแล้วมาจ าหนา่ยวนัสดุท้ายลกูทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าทา่นใดไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ โดย

ไมม่ีการบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 



 

 
 

 
 

 

 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองที่นัง่  
2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอย่างหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 
โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 



 

 
 

 
 

 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-
ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่
มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา 
ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ

ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยั
สายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิ น 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 
อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลติภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข ่เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิ่งเหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก   


