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Period
21 - 23 มีนาคม 2562
26 - 28 มีนาคม 2562
29เมษายน-01พฤษภาคม 2562
(ไป CX654 15.00-18.50) New!!!

ADL
10,901
9,999

SGL บวกเพิ่ มเด็ก0-18ปี
5,500
5,500
5,500
5,500

10,901

5,500
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Size
20
20

Flight
CX
CX

20

CX
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รหัสทัวร HK 99-53 CX

ฮองกง . . . เสียวจัง . . . 3 วัน 2 คืน
ขอพรเจาแมกวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย / วัดแชกงหมิว / วัดหวังตาเซียน

นมัสการพระใหญโปวหลิน+นั่งกระเชานองปง 360
ชอปปงจุใจ ถนนนาธาน / ยานเลดี้มารเก็ต / ซิตี้เกทเอาทเลต
เดินทางโดยสายการบินคาเธยแปซิฟคแอรไลน พรอมเสริฟอาหารบนเครื่อง
ปล.ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ/ ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถ 1,500 บาท/ทาน/ทริป

โครตโปร... ไมคิดมากเรื่องทีพ
่ ัก... จองเลย
ราคาโปรสําหรับผูท
 ี่อยากไหวพระใหญนองปง
รวมเที่ยวซิตี้ทัวร มีหัวหนาทัวรเดินทางจากเมืองไทยไปกลับพรอมคณะ

แคราคาตั๋วเครื่องบิน + ขึน
้ กระเชานองปง ก็คม
ุ แลว

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กลัปกอก(ฮองกง) – เลดี้มารเก็ต – The Symphony Of Light

10.00 น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตูทางเขาที่ 6 เคานเตอร M สายการ
บินคาเธยแปซิฟคแอรไลน โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเกาะฮองกง โดยสายการบินคาเธยแปซิฟคแอรไลน เที่ยวบินที่ CX614
ถึงสนามบิน เช็กลัปกอก ฮองกงหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวออกทางออก B เพื่อพบ
ไกดทองถิ่น
นําทานเลือกซื้อสินคาตลาดกลางแจงที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของฮองกง เลดี้ มารเก็ต เปนจุดหมายที่ตอง
ไปเยือนสําหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการตอรองราคากระเปา, เครื่องประดับ, ของเลน, เครื่องสําอาง และ
ของแตงบานเล็กๆนอยๆ รานแผงลอยตางๆ ที่ตั้งกระจุกรวมตัวกันจนเกิดเปนตลาดที่มีบรรยากาศสนุกสนานนี้
ตั้งอยูบนถนนตุงชอย ในมงกก เปดตั้งแตเที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืน
 รับประทานอาหารค่ํา (บะหมี่ฮองกง)
นําทานชมความมหัศจรรยการแสดงมัลติมีเดีย The Symphony Of Light
สุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึก ในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสง,สี
และเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกสําคัญตาง
ๆที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ จะ
ประดับประดาดวยแสงไฟ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง
 นําคณะเขาสูที่พัก O HOTEL หรือเทียบเทา
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รหัสทัวร HK 99-53 CX
วันที่สอง

ฮองกง – วัดหวังตาเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอรรี่ – หาดรีพลัสเบย – ชอปปงถนนนาธาน

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซํา)
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน ขอพรเพื่อเปนศิริมงคล วัดหวังตาเซียนเปนวัดเกาแกอายุกวารอยป ทานเทพ
เจาหวองซอเผง เปนนักพรตมีความรูทางดานการแพทยและไดชวยคนอยางมากมายทําใหคนเหลานี้ยกยองใน
ตัวทานและไดตั้งศาลเพื่อสักการะ ใหทานเปนเทพวองไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพวาเมื่อทาน
รวยแคไหน ก็ตองมีที่ทุกคนตองเจ็บปวยก็เลยมีคนมาขอดานสุขภาพอยางมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผูคน
ศรัทธาและนิยมทําเมื่อมาถึงวัดหวังตาเซียนไดแก การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจาหวังตาเซียน โดยมีกระบอก
เซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮองกงมีความเชื่อถือศรัทธาวาเซียมซีวัดหวังตาเซียนมีความแมนยําเปนอยางยิ่ง
นําเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมและใชในการเสริม
ดวงเรื่องฮวงจุย
นําทานขอพร วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันนําโชค วัดนี้ตงั้ อยูที่ตําบลซา
ถิ่นซึ่งถือเปนชานเมืองของฮองกงเปนวัดเกาแกของฮองกงสรางขึ้นเมื่อ
400 กวาปผานมาแลวในสมัยราชวงศชิงขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ในดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทองโดยมีรูปปนเจาพอแช
กงและดาบไรพายเปนสิ่งศักดิ์สิทธประจําวัดตํานานเลาวาในชวงปลาย
ของราชวงศชิงแผนดินจีนเกิดกลียุคมีการกอจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่ว
ประเทศและเหตุการณนี้ไดกอเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อวาขุนพลแชกงที่
ไดยกทัพไปปราบปรามความวุนวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศและทาน
เองก็ไดชื่อวาเปนนักรบที่ไดชื่อวาไมเคยแพใครเพราะไมวาจะยกทัพไป
ปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรับชัยชนะเสมอและดาบคูกายของทานก็ไดชื่อวาเปนดาบไรพายเชนกันดาบไรพายของ
ทานคนจีนถือวามีความเปนมงคลในดานของศาสตรฮวงจุยในเชิงของการตอสูเปนอยางสูงธนาคารแบงคออฟ
ไชนาของฮองกงถึงกับจําลองดาบของทานไปกอสรางตึกสํานักงานใหญของธนาคารที่มีชื่อวาตึกใบมีดซึ่งเปน
ตึกที่ถือเปนสัญลักษณของเกาะฮองกงเลยทีเดียวและวัดแชกงยังเปน
ที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการทองเที่ยวฮองกงที่ไม
วาทัวรไหนที่มาฮองกงเปนตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลชิ้นนี้เพื่อ
เสริมสรางบารมีและศิริมงคลใหกับชีวิต
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู หาดทรายรีพลัสเบยREPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเสี้ยว
แหงนี้สวยทีสุดแหงหนึ่งและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไป
หลายเรื่องมีรป
ู ปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมงโดดเดนอยู
ทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาดใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ
เพื่อเปนสิริมงคลขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุ
เพิ่มขึ้น 3 ป
จากนั้นนําทาน อิสระชอปปงตามอัธยาศัยถนนนาธาน ยานชอปปงสินคา
อันมีชื่อเสียงที่ ยานจิมซาจุย ซึ่งถือไดวาเปน แหลงชอปปงชั้นนําของ
ฮองกงและของโลกกับสินคาหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton,
Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us,
Giordano, Armani, Feragamo, Bally, G2000 เปนตน ใหทานอิสระชอปปงอยางจุใจตามอัธยาศัย (อิสระ
อาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปงของทาน) จนถึงเวลานัดหมาย นําทานกลับสูที่พัก
 นําคณะเขาสูที่พัก O HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่สาม

รานหยก – นั่งกระเชานองปง 360 องศา+พระใหญเกาะลันเตา – ชอปปงซิตี้เกทเอาทเลต –
สนามบินฮองกง – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซํา)
นําทานเขาชม รานหยก ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ทําจากหยกตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสู เกาะลันเตา ซึ่งถือไดวาเปนแหลงทองเที่ยว
อันมีเอกลักษณระดับโลกของฮองกง นําคณะขึ้นสูดานบนโดย
กระเชานองปง360 องศาสักการะพระใหญเกาะลันเตา ซึ่งเปน
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจงใหญที่สุดในโลกองคพระทําขิ้
นจากการเชื่อมแผนทองสัมฤทธิ์กวา 200 แผนเขาดวยกันหันพระ
พักตรไปทางดานทะเลจีนใตและมองอยางสงบลงมายังหุบเขา
และโขดหินเบื้องลาง ใหทานชมความงดงามตามอัธยาศัย(หาก
ทัศนวิสัยไมเอื้ออํานวย เชน ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชาอาจปด
ใหบริการ เราจะนําทานขึ้นสักการะพระใหญโดยรถโคชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ)
จากนั้นอิสระใหทานไดชอปปงที่ Citygate ซึ่งจะเปน Outlet ทั้งหาง มีแบรนดดัง มากมาย เชน Nike ,
Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอื่นๆอีกมากมาย ของที่นี่ราคาจะลดอยูประมาณ 30% หรือ
บางรุนลดถึง 70% เลยทีเดียว ซึ่งราคาจะถูกกวาปกติอยางแนนอน (อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น) ชอป
ปงตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสูสนามบินฮองกง
คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทําการเช็คอินกอนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพือ
่ หลีกเลี่ยงสถานการณฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้น เชน สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร
,คนขับรถ)เปนผูพิจารณาและบริหารเวลาอยางเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกคาไมสามารถขึ้น
เครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟคแอรไลน เที่ยวบินที่ CX617
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ................................

หมายเหตุ

21.35 น.
23.40 น.

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง*
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรทองเทีย
่ วสามารถเปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาโดยมีตัวแทน
บริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร,คนขับรถของแตละประเทศ)เปนผูบริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกบ
ั สภาพการจราจร
,การตรวจคนเขาเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไมไดมาจากทางบริษท
ั โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ...กรุณาอานรายการและเงื่อนไขขอตกลงอยางละเอียดกอนทําการจองทัวรหรือชําระเงินจากนั้นจะถือวาลูกคารับทราบตาม
ขอกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบทุกกรณี.

หมายเหตุ: โปรดแจงในวันจองทัวร ชาวตางชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและ
ลูกคาเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง บริษัททัวรไมสามารถแทรกแซงได)
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 คาอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเทีย
่ ว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม
่ คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาทีส
่ ายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาภาษีนา้ํ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป (ชําระที่สนามบินวันแรก กับเจาหนาที่สงทัวร)
×คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
เดินทางขึ้นต่า
ํ 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีทจ
ี่ ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทา นตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษท
ั ฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน:
ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
 หากไมชําระตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษท
ั ฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทงั้ หมดนี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ ……….
 สงรายชือ
่ สํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทาง

ทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษท
ั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอืน
่ ๆ เพื่อใชในการจองตัว๋
เครื่องบินทั้งสิน
้
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนา หากไม
มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชั่น เมือ
่ จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และกรณี
ั ฯ ขอ
ที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศทีร่ ะบุไว ในรายการเดินทาง บริษท
สงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
ี้ ําหรับผูม
 ีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย
่ วเทานั้น
1. ทัวรนส
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษท
ั จะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
ั นักทองเที่ยว
3. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มน
ี ักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกบ
หรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีไ
่ มมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มวี ีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีทจ
ี่ ะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มน
ี ักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท
่ าง
บริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีที่นักทองเทีย
่ วหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษท
ั พรอมการชําระเงิน
มัดจํา
5. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมอ
ิ ากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษท
ั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจา ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษท
ั เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
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7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันทีท
่ างบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชือ
้ เพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอาํ นาจในการใหคาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลต
ิ รตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต
่ รวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานัน
้ ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครือ
่ งบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลด
ใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทาํ มาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ
เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาทีต
่ รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราทีส
่ ูงมาก
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