
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  

08.00 น.    พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์K สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หน้าที่ท าการเช็คอินตัว๋ 

11.10 น.     บินลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX772 บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (กรุณา

เช็คเที่ยวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

15.05 น.     ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะท่านออก Exit B”จากน้ัน

น าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหมา่ ซึ่งเป็นสะพานที่ถือไดว้่าเป็นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก 

เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิ้ น โดยรถโคช้ เมอืงเซินเจิ้ น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจนี เดิมเป็นเพียง

หมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซิน

เจิ้ นไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอย่างดีมสีภาพภูมทิศัน์และสภาพแวดลอ้มที่เป็นระเบียบสวยงาม 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  *เมนูพิเศษเป็ดปักก่ิง* 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกั HONG LI LAI HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สอง เซินเจิ้ น – ชอ้ปป้ิงหลอวู่ - จไูห ่– สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชวอ์นัตระการตา 
 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)   

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงที่ หลอหวู่ พบกับสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น ซึ่งคนไทยรูจ้ัก            

ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 

เส้ือผา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากส าหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และใหท้่านไดร้ับ

เลือกชม รา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   

บา่ย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากผ้าไหมจีน             

ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้ารอ้น น าท่านชม

สินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ ารอ้นลวก , แผลไฟไหม,้ 

แกร้ิดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจ าลองจากสวน

หยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกท าลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่

การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมงิใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึ้ นใหม่

อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม 

และมพ้ืีนที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมขีนาดเท่ากับสวนเดิมใน

กรุงปักกิ่ง ส่ิงที่ท าใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการ

เพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม ่



 

 
 
 

 

จึงถือไดว้่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจ าลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่

วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่วนัที่ 1

กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภู เขาโอบรอบทั้ ง  3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพ้ืนที่ราบ 

ส่ิงก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น  มมีากกวา่ 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ สะพาน

ขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิ้ งตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เล้ียว 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 

จากน้ันชม โชวอ์ันตระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซึ่งใชผู้แ้สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบดว้ย

การแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และ

การละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดู

โชวไ์ด ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าโชวท์า่นละ 40 เหรียญฮ่องกง)  

 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกั JIN JIANG HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม จไูห ่- ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพ ฯ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย เรือเฟอรร์ี่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพ่ือสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกังหัน

ทองแดง ที่เชื่อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขับไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยม

ไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัขึ้ นปีใหม ่

 



 

 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่

อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภัย

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ที่ขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ไดร้ับรางวลัอนัดบัเยี่ยม 

และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ น าท่านชม รา้นหยก มีสินคา้มากมายเกี่ยวกับหยกใหท้่าน

ไดเ้ลือกชื้ อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตวัท่านเอง 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  

จากน้ันอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย               

มีรา้นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบที่

เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทาง

เชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

00.35 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES  เที่ยวบินที่ HX769 

(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

02.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 



 

 
 
 

 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** คณะยนืยนัการเดินทางที่ 9 ท่านมหีวัหน้าทวัร์ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

07 – 09 กันยายน 2561 ขาไป    HX772 (11.25-15.30) 
ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 

8,999 3,500 

14 – 16 กันยายน 2561 ขาไป    HX772 (11.25-15.30) 
ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 

8,999 3,500 

21 – 23 กันยายน 2561 ขาไป    HX772 (11.25-15.30) 
ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 

8,999 3,500 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน *** 

 

• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลัก 

• หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้

แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื้ อ โดยไมม่กีารบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวซี่ากรุ๊ป (วซี่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจนี 

 

 



 

 
 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าท าวซีาเด่ียวตามโปรแกรม (เขา้ออกเมอืงจนี 1 ครั้ง 1500 บาท) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 
ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่  (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 



 

 
 
 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ



 

 
 
 

 

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว์ ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่

ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สูงมาก  

 


