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Period

ADL

0-18 ป

Size

Airlines

28 กุมภาพันธ 2562 HX762/HX767

6,996

6,996

20

HX

2 มีนาคม 2562 HX780/HX767

7,997

7,997

20

HX
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ฮองกง ไหวพระ 9 วัด
เสริมสิริมงคลใหตัวเองและครอบครัว นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง
ขอพรเจาพอแชกงหมิว(วัดกังหัน) ... วัดกวนอู ... วังดอกบัว ... วัดปกไท ... วัดทินเฮา
เจาแมกวนอิมรีพลัสเบย ... เจาแมกวนอิมยืมเงิน ... วัดหวังตาเซียน ... เจาแมดอกไมทอง

อิสระชอปปงแบรนดเนมจุใจ … ยานดัง ถนนนาธาน
เดินทางโดยสายการบินฮองกงแอรไลน (HX)
หมายเหตุ : ราคานี้สําหรับคนไทยเทานัน
้ / ไมรวมทิปไกดและคนขับรถ 1,500 บาท/ทาน/ทริป

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮองกง – เจาแมกวนอิมรีพลัสเบย – วัดหลินฟา(วังดอกบัว) – วัดปกไท – วัด
กวนอู – เจาแมดอกไมทอง – เจาแมทับทิม – วัดหวังตาเซียน – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – เจาแม
กวนอิมยืมเงิน – ชอปปงถนนนาธาน – สนามบินฮองกง

00.00/01.00 คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตูทางเขาที่ 5-6 เคานเตอร K สายการ

บินฮองกงแอรไลน โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
03.20/04.00น.เดินทางสูฮองกง โดยสายการบินฮองกงแอรไลน เที่ยวบินที่ HX762/HX780 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)
07.05/08.10น.ถึงสนามบิน เช็กลัปกอก ฮองกง นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ออกทางออก B เพื่อพบไกดทองถิ่น
เชา
 รับประทานอาหารเชา(ติ่มซํา) สไตลฮองกง
★ นําทานสู หาดทรายรีพลัสเบย (REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงนี้
สวยทีสุดแหงหนึ่งและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปปน
ของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมงโดด
เดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาดใหทาน นมัสการขอพรจากเจา
แม ก วนอิ ม และเทพเจ า แห ง โชคลาภเพื่ อ เป น สิ ริ ม งคลข า มสะพานต อ อายุ ซึ่ ง เชื่ อ กั น ว า ข า มหนึ่ ง ครั้ ง จะมี อ ายุ
เพิ่มขึ้น 3 ป อิสระขอพรตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
★ นําทานเดินทางสู วัดหลินฟา(Lin Fa)หรือวังดอกบัว วัดจีนตั้งอยูบริเวณหวาน
จ า ย คอสเวย เ บย วั ด นี้ ส ร า งขึ้ น ในป 1863 ภายในประดิ ษ ฐานเจ า แม ก วนอิ ม ที่
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี โ คมไฟดอกบั ว นั บ ร อ ยโคมที่ เ ราสามารถมองเห็ น ได ใ นวิ ห าร
เปรียบเสมือนความเจริญรุงเรืองของผูที่มานมัสการเจาแมกวนอิม เคยมีประวัติเลา
ว า เจ า แม ก วนอิ ม เคยมาปรากฏกายภายในบริ เ วณวั ด ชาวบ า นจึ ง สร า งวิ ห ารที่ มี
ลั ก ษณะคล า ยดอกบั ว ขึ้ น นอกจากนี้ ภ ายในวั ด เรายั ง ได เ ห็ น ประติ ม ากรรม
จิตรกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะหลังคาและสวนบนของผนังจะไดเห็นมังกรและนก
ฟนิกซและยังมีอีกหลากหลายใหทานไดชม อิสระใหทานไดขอพรตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย
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เที่ยง

★ นําทานเขาสู วัดปกไท (Pak Tai Temple) วัดเตาโบราณยานหวานไจ มีเทพไมแกะสลักองคโตที่ตั้ง
ตระหงานอยูดานหนาและมีพระจีนซิ่มทงจี๋ พระองคเล็กๆ ที่ถือใบพัดดานซาย ที่วากันวาสามารถเปลี่ยนใจใหคน
ที่ไมรักเรา กลับมารักเราได วัดนี้ยังเปนศูนยกลางของการเฉลิมฉลองตางๆอีกดวย
★ นําทานสู วัดกวนอู ซัมสุยโปว นิยมมากราบไหววัดนี้สวนใหญจะเปนตํารวจกับผู
ที่ทําธุรกิจสีเทา ขอพรกับเทพเจากวนอูในเรื่องธุรกิจและบริวาร ใครทําธุรกิจก็จะ
ขอใหฝาฟนอุปสรรคไปได
★ นํ า ท า นขอพร เจ า แม ด อกไม ท องหรื อ ก้ํ า ฟ า เหลิ ง เหลิ ง องค เ จ า แม ที่ ค อย
ชว ยเหลือ ในเรื่ อ งของครอบครั ว ขอลูก ขอความรัก ขอในด า นครอบครัว ความ
สงบสุข อิสระขอพรตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
★ นําทานสู วัดเจาแมทับทิม ทินเฮา เยา มา เต(Tin Hau Yau Ma Tei) วัด
เก า แก แ ละสํ า คั ญ อี ก วั ด หนึ่ ง ของฮ อ งกง สมั ย ก อ น ฮ อ งกงเป น เพี ย งหมู บ า น
ชาวประมงซึ่งเคารพนับถือเจาแมทับทิมวาเปนเทพีแหงทะเล ที่ฮองกงจะมีวัดเจา
แมทับทิมอยูมากมาย ผูคนสวนใหญจะมาสักการะบูชาเจาแมทับทิมในเรื่องของ
การเดินทางใหปลอดภัย วัดจะเปนสถาปตยกรรมแบบวัดจีน สรางขึ้นตั้งแตปค.ศ. 1876 อิสระทานขอพรตาม
อัธยาศัย นําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และ
ใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย
★ นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพื่อเปนศิริ
มงคล วัดหวังตาเซียนเปนวัดเกาแกอายุกวารอยป ทานเทพเจาหวองซอเผง เปน
นักพรตมีความรูทางดานการแพทยและไดชวยคนอยางมากมายทําใหคนเหลานี้
ยกยอ งในตัว ท านและได ตั้ งศาลเพื่อ สัก การะ ใหท า นเปน เทพวอ งไทซิน คนใน
สมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพวาเมื่อทานรวยแคไหน ก็ตองมีที่ทุกคนตองเจ็บปวย
ก็เลยมีคนมาขอดานสุขภาพอยางมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผูคนศรัทธาและนิยมทําเมื่อมาถึงวัดหวังตาเซียน
ไดแก การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจาหวังตาเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮองกงมีความ
เชื่อถือศรัทธาวาเซียมซีวัดหวังตาเซียนมีความแมนยําเปนอยางยิ่ง
★ นําทานขอพร วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน วัดนี้ตั้งอยูที่ตําบลซาถิ่น ซึ่งถือเปน
ชานเมืองของฮองกง เปนวัดเกาแกของฮองกง สรางขึ้นเมื่อ 400 กวาปผาน
มาแลวในสมัยราชวงศชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในดานของโชคลาภ
ทรัพยสินเงินทอง โดยมีรูปปนเจาพอแชกง และดาบไรพายเปนสิ่งศักดิ์สิทธประจํา
วัด ตํานานเลาวาในชวงปลายของราชวงศชิง แผนดินจีนเกิดกลียุคมีการกอ
จลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณนี้ไดกอเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อวาขุนพล แช กง ที่ไดยกทัพไป
ปราบปรามความวุนวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ
และทานเองก็ไดชื่อวาเปนนักรบที่ไดชื่อวาไมเคยแพใคร
เพราะไมวาจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรับชัยชนะเสมอ และดาบคูกายของทานก็ไดชื่อวาเปนดาบไร
พายเชนกัน ดาบไรพายของทานคนจีนถือวามีความเปนมงคลในดานของศาสตรฮวงจุย ในเชิงของการตอสูเปน
อยางสูง ธนาคารแบงคออฟไชนาของฮองกง ถึงกับจําลองดาบของทานไป
กอสรางตึกสํานักงานใหญของธนาคารที่มีชื่อวาตึกใบมีด
ซึ่งเปนตึกที่ถือเปน
สัญลักษณของเกาะฮองกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเปนที่มาของจี้กังหันนํา
โชคที่มีชื่อเสียงของวงการการทองเที่ยวฮองกงที่ไมวาทัวรไหนที่มาฮองกง เปน
ตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสรางบารมี และศิริมงคลใหกับ
ชีวิต
★ นําทานไปไหว เจาแมกวนอิมฮองฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เปนวัด
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เจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในฮองกง ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา ชวยคุมครอง
และปกปกรักษาวัดเจาแมกวนอิมที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เปนวัดเกาแกของ
ฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็กที่ไมไดสวยงามมากมาย แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่
ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกวาที่นี่แมน
มากที่พิเศษกวานั้น นอกจากสักการะขอพรแลวยังมีพิธีขอซองอั่งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย อิสระทานขอพร
ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
นําทา นอิสระชอ ปปง ยา นจิม ซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเป นแหลงรวบรวมสิน คาแบ
รนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก เลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ (อิสระ
อาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการชอปปง) จากนั้นสมควรแกเวลานัดหมาย นํา
ทานเดินทางเขาสูสนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
หมายเหตุ

คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทําการเช็คอินกอนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น เชน สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร,คนขับรถ)เปนผู
พิจารณาและบริหารเวลาอยางเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกคาไมสามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและ
เวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร.

วันที่สอง

ฮองกง - กรุงเทพฯ

02.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินฮองกงแอรไลน เที่ยวบินที่ HX767
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ................................

04.10 น.

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง*
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาโดยมีตัวแทน
บริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร,คนขับรถของแตละประเทศ)เปนผูบริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร
,การตรวจคนเขาเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไมไดมาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ...กรุณาอานรายการและเงื่อนไขขอตกลงอยางละเอียดกอนทําการจองทัวรหรือชําระเงินจากนั้นจะถือวาลูกคารับทราบตาม
ขอกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบทุกกรณี.
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ไมรวมคาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนยื่นวีซาหมูคณะ (กรณีตางชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกคา
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เปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง ทางบริษัทฯไมสามารถแทรกแซงได)
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, (ชําระในอินวอย)
× คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
เดินทางขึ้นต่ํา 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและ
เลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน:
ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
 หากไมชําระตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ ……….
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทาง

ทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิท ธิ์ไม รับผิดชอบค าเสียหายอั นเกิด จากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่น ๆ เพื่อใชใ นการจองตั๋ ว
เครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนา หากไม
มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และกรณี
ที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลวงหนา อยา งนอย 7 วันกอนการเดินทางสํา หรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสํา หรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงิน
มัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
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8. มัค คุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลด
ใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ
เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก
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