
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12581 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 



 
 
 
 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ

23.50 น.    พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ HONG KONG AIRLINES พบเจา้หนา้ทีท่ า
การเชค็อนิตัว๋ 

ต ัง้แตก่รุป๊วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป เทีย่วบนิที ่HX780 
มกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเร็วขึน้ และเปลีย่นเวลานดัหมายเป็น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.00 น.    พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ HONG KONG AIRLINES พบเจา้หนา้ทีท่ า

การเชค็อนิตัว๋ 
 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - น ัง่กระเชา้นองปิง - วดัโป่วหลนิ - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights 

 
03.35 น. บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX780/ HX762 บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

(กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 
08.05 น.   ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออก Exit B 

 

ส าหรบักรุป๊วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

02.00 น. บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX780 บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ปรบัเวลาบนิเร็วขึน้) 
05.40 น.   ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออก Exit B 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจ๊ก 
เป็นตน้ (1) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

 
กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล 

(พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  
 

ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์

160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผ่นดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 26.4 เมตร 
บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง   

โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบชูามคีวามสงูเท่ากับตกึ  3 ชัน้  
ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 

 

 
น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน 

การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันได
ทอดยาวจ านวน  268 ขัน้  บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีย้วแกว้)  และพระพุทธรูป

หยกขาว ทีอ่ันเชญิมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  60 เหรยีญ
ฮอ่งกง)  หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูปปั้นของเทพธดิาถวายเครือ่งสกัการะตามความเชือ่ของนกิาย

มหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 



 
 
 
 

 

 
 

นอกจากนีท้า่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ อาคาร

หมืน่พุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีตัวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็น

อนัขาด 

 
จากนัน้ใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น
จ าลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

แวะพักเหนือ่ย หาของอร่อยกนิ แนะน าบวัลอยหยนิหยาง บัวลอยที่

ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตัวระหวา่งงาด า (สดี า) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วาม
สดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    

  



 
 
 
 

 

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่น
ละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 
 

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 
สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรอืวา่จะเป็น BURBERRY 

รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่

จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรอืวา่จะเป็น BURBERRY 

รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่
จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหมา่ ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของโลก และใน
ปัจจบุนัอยูท่ีอ่นัดบัที ่7 ของโลก  ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้

ล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดูมรสมุอกี 4 ช่องทาง เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 
1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  น าทา่นชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. 
ทุกค ่าคนื  การแสดงมัลตมิีเดยีสุดยอดตระการตาที่ไดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที่

ยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึ

เหลา่นี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคัก
ของฮอ่งกง จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 



 
 
 
 

 

 
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... DORSETT TSUEN WAN / PENTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมคา่เขา้และคา่เครือ่งเลน่ทกุชนดิเรยีบรอ้ยแลว้) 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์อาณาจักรแหง่จนิตนาการนีป้ระกอบดว้ยพืน้ที ่7 สว่น  ไดแ้ก ่เมนสตรที-ยูเอสเอ , 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี ่แลนด ์, กรซิลยี ์กลัช ์และมสิทคิ พอยท ์ 

จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรีนาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทาง

และโชวแ์รงระเบดิทีต่ ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแห่งแฟนตาซ ีทีซ่ ึง่คณุจะไดพ้บกับปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสาน
เสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไป

ยังทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแห่งอนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไม่ไดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อย่าลมืแวะไป
ถา่ยรูปกบัมคิกี ้และจับมอืกบัเจา้เป็ดชือ่กอ้งโลก เดนิทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถุโบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 3 มติ ิ

ส ารวจพพิธิภัณฑล์กึลบัทีซ่ ึง่วตัถโุบราณน่าตืน่ตาจากทั่วโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่ตาใน มสิทคิ พอยท ์และไมค่วรพลาดกบั  

IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุ๊กตานานาชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีาร
เคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและ

อย่าลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย สนุกกับเกมต่างๆ  การแสดงแสงส ี“เรารักมกิกี!้” จากนัน้เชญิท่าน
สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ในดสินยีแ์ลนดแ์ละโซนตา่งๆ  

 



 
 
 
 

 

 
 
พบกบัเครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุธมีมารเ์วล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทา่นสามารถร่วมความสนุกไดโ้ดยการ

ขีย่านพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสูอ้ย่างกลา้หาญแบบอนิเทอรแ์อคทฟีในพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีS.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกับ Ant-Man and The Wasp เพือ่ตอ่สูก้ับเหล่ารา้ย Arnim Zola และกองทัพของ 

Hydra Swarm-bots ผูช้ัว่รา้ย  

 

 
 



 
 
 
 

 

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บนิไปกบัไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา Stark Vision 

ขึน้สวมใส ่แลว้เตรยีมตวัส าหรับการเขา้สูย่คุใหมอ่ยา่งเต็มตวั! การบนิแตล่ะครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลังงาน
จากเตาปฏกิรณ์อาร์คของตนเองและมเีทคโนโลยลีา่สดุจากสตาร์ค อนิดัสตรี้ – รวมถงึ ชดุเกราะโลหะทีม่คีวามทนทานสงู 

ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกทีซ่อ่มแซมตัวเองได ้เมือ่คณุพรอ้มส าหรับการบนิขึน้ คณุจะไดท้่องฟากฟ้าทีต่ ืน่เตน้เรา้ใจ
ของตัวเมอืง เพือ่ชมมุมมองทีแ่ปลกใหม่ลา่สดุและสงูทีส่ดุบนขอบฟ้าของฮอ่งกง น่ันคอื – Hong Kong Stark Tower เพยีง

อยากเตอืนวา่ มรีายงานถงึปฏบิตักิารของไฮดรา้อยูบ่รเิวณนี ้ใหเ้ตรยีมพรอ้มส าหรับการตอ่สู!้ ซึง่แตล่ะแห่งตา่งมจีุดเดน่ความ
พเิศษเฉพาะตัว ท่องอเมรกิาฉบับย่อสว่นอย่างมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร์ รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอ

สงัเกตการณ์วคิตอเรยี 

 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีจะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท้ี่

เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนัน้ๆ)  ชมและเชยีร์ตัวละครดสินีย์ ทีร่่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว

การต์นูดัง อาท ิMickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดว้ยเจา้หญงิแสนสวยจากนทิานหลากหลาย
เรือ่ง อาท ิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรอืตัวละครจากภาพยนตด์ังอาท ิThe Jungle Book, The Lion 

King, Toy Story ฯลฯ  

 



 
 
 
 

 

 

**อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 
   สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... DORSETT TSUEN WAN / PENTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ น ัง่รถรางพคีแทรม-ยอดเขาวคิตรอเรยี พคี - รพีลัสเ์บย ์– วดัหวงัตา้เซยีน - วดัแชกงหมวิ - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ - 
ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจ๊ก 

เป็นตน้ (5)  
จากนัน้น าท่านเปลีย่นบรรยากาศน ัง่รถรางพคีแทรม ขึน้สูย่อดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของ

ฮอ่งกง  โดยรถรางพคีแทรม เป็นรถรางทีใ่ชเ้ดนิทางขึน้และลง ทีเ่ปิดใชบ้รกิารมามากกวา่ 120 ปีแลว้ 
 

 
 

บนยอดเขาวคิตอเรยีพคี ทกุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮอ่งกงและ
เกาลนูไดท้ัง้เกาะอย่างชดัเจน จุดชมววิทีด่ทีีส่ดุและหา้มพลาดเมือ่มา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิทัง้ 360 

องศา มคีวามสงูถงึ 428 เมตรจากระดับน ้าทะเลทีจุ่ดนี้สามารถมาชมววิเมอืงฮอ่งกงไดท้ัง้วันซึง่ในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมวีวิที่
สวยงามแตกตา่งกนัไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาท ิ

ตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮ่องกงพรอ้มท ัง้ถา่ยภาพอนั
สวยงามนา่ประทบัใจ 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

รา้นไอศครีม Gino's Gelato รา้นไอศครีมเจลลาโตสไตลอ์ติาล ีตัง้อยู่บรเิว

ดา้นลา่งตกึ The Peak หากท่านตอ้งการลิม้รสไอศครีมทีเ่ป็นแบบเฉพาะของฮอ่งกง 
แนะน าใหล้องทานทีน่ี่ กลิน่หอมของวาฟเฟิลบอล หรอื Egg Waffle ทีท่ าสดๆใหม่ๆ

จากเตาชวนยั่วน ้าลายนัก มไีอศครมีใหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิทีส่ามารถเลอืกทอ้ป

ป้ิงไดต้ามทีต่อ้งการไมว่า่จะเป็น มาชเมลโล ่อลัมอล หรอืขนมตา่งๆ   
 

 

 

 
จากนัน้น าทา่นนมัสการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่วา่ ณ บรเิวณหาดรพีลัสเบย ์
เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮอ่งกง น าทา่นเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊ เทพ

เจา้แหง่โชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 
 

 
 

จากนัน้น าทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู่ หรอืขอพรเรือ่ง
ความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้จากนัน้ขอพรเรื่องการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก  เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้ให ้

ทา่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 

 



 
 
 
 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้วา่ หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปี โดยชาว

ฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนี
หลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน 

 
 

 

 
 

 
วธิกีารอธษิฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ท านิ้วตามแบบใน

รูปเลยเอานิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ย

สอดเขา้ไปในรูของนิ้วนางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ท า 



 
 
 
 

 

ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจว่าจะท าไดม้ัย้ เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวธิกีารอธษิฐาน

โดยละเอยีดอกีครัง้ 
ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแช

กง จากนัน้ใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ 
และเงนิทอง เชือ่กนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 

 
 

ต านานวัดแชกง หรือเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมาตัง้แต ่

300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากันว่าไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกให ้
ชาวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจงึมี

ความเชือ่วา่กังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนี้ช ึน้ เพือ่ระลกึ

ถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 
 

 
น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บ

รางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของ

กังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพื่อให ้
เป็นเครือ่งประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรือสัตว์
น าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ 

หรอืน าโชคแดต่วัทา่นเอง  

 
 

   น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระใหท้า่น

เต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมี
ทางเชือ่มตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถึงกันได  ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, 

LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 



 
 
 
 

 

21.45 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX761 สายการบนิ HONG KONG AIRLINES (กรุณาเช็คเทีย่วบนิใน

ตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 
23.55 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  คณะยนืยันการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีัวหนา้ทัวร์ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 
เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ี

เตยีง 

ราคาจอย

แลนด ์
ไมใ่ชต้ ัว๋ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

31 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 
18,999 17,999 13,999 5,500 

14 – 17 มถิุนายน 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 
17,999 18,999 12,999 5,500 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 
ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 

17,999 18,999 12,999 5,500 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 
ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 

18,999 17,999 13,999 5,500 

12 – 15 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 
ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 

18,999 17,999 13,999 5,500 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

18,999 17,999 13,999 5,500 

25 – 28 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 
ขากลบั HX779 (20.45-22.50) 

18,999 17,999 13,999 5,500 

02 – 05 สงิหาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

16 – 19 สงิหาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

23 – 26 สงิหาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

06 – 09 กนัยายน 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

20 – 23 กนัยายน 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

27 – 30 กนัยายน 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 
19,999 18,999 14,999 5,500 

10 – 13 ตลุาคม 2562 
ขาไป    HX762 (03.20-06.55) 

ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 
21,999 20,999 16,999 5,500 

18 – 21 ตลุาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 
21,999 20,999 16,999 5,500 

23 – 26 ตลุาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 
ขากลบั HX761 (22.45-00.45) 

19,999 18,999 14,999 5,500 

25 – 28 ตลุาคม 2562 
ขาไป    HX780 (02.00-05.40) 
ขากลบั HX767 (02.00-04.10) 

19,999 18,999 14,999 5,500 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 เหรยีญ /ทรปิ/ทา่น 



 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ: หากลูกคา้ไมต่อ้งการเขา้ดสินยีแ์ลนด ์สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยไดท้า่นละ 2,000 บาท 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 5,900 บาท ** 
 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจนี และฮอ่งกงร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, 

ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ี่ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทาง

บรษัิทฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุแห่ง ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ / คน / รา้น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 



 
 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 



 
 
 
 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอก
ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  


