HONGKONG SUMMER SALE
3 วัน 2 คืน

หมุนกังหัน แก้ ชง ขอพรรั บโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
นมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม ณ บริเวณชายหาด REPULSE BAY
ช้ อปปิ ้ งย่ านดัง ณ ถนนนาธานกับแบรนด์ เนมดังระดับโลก
ที่ลดราคากว่ า - % ทั่วทัง้ เกาะฮ่ องกง

วันที่ 1
12.00 น.
15.15 น.
18.50 น.

วันที่
เช้ า

เที่ยง

กรุ งเทพฯ ฮ่ องกง
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู เคาน์ เตอร์ M สายการบิน
CATHAY PACIFIC พบเจ้ าหน้ าที่ทาการเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้า สูฮ่ ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
(มีจอส่ วนตัวทุกที่น่ ัง)
ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง ให้ คณะท่านออก Exit B”จากนันน
้ าท่านเดินทางผ่านสะพานชิง
หม่า ซึง่ เป็ นสะพานที่ถือได้ วา่ เป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สดุ ในโลก
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – พระใหญ่ วัดโปว่ หลิน – CITYGATE OUTLET
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยติ่มซาขึ ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ ก เป็ นต้ น
นาท่านนมัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริ เวณชายหาด REPULSE BAY ข้ าม
สะพานต่ออายุซงึ่ เชื่อกันว่าข้ ามหนึง่ ครัง้ จะมีอายุเพิ่มขึ ้น 3ปี จากนันให้
้ ทา่ นได้ รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดรวมรับ
พลังที่ดีที่สดุ ของฮ่องกง อีกทังยั
้ งให้ ท่านได้ ขอพรเรื่ องเนื ้อคู่ ณ จุดนี ้ได้ อีกด้ วย นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะ
เทพเจ้ าแชกง และให้ ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้ าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกง
นิยมไปสักการะที่วดั นี ้ในวันขึ ้นปี ใหม่ นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ที่ขึ ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้ รับรางวัลอันดับ
เยี่ยม และใช้ ในการเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุ้ย นาท่านชมร้ านยาสมุนไพร เป็ นสินค้ าโอท็อปท้ องถิ่นของฮ่องกง ให้ ท่านได้ ชมยาจีน
ซึง่ ถือเป็ นภูมิปัญญาพื ้นบ้ านของคนจีนในการใช้ ยารักษาโรค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( )
นาท่านนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่ าพระใหญ่ ลันเตา....องค์ พระสร้ างจากการเชื่อมแผ่ นสัมฤทธิ์
ถึง
แผ่ น หนัก
ตันและสูง เมตร องค์ พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่ างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนัน้
อิสระให้ ท่านได้ สมั ผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ ท่านได้ อิสระเที่ยวชม ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ ง
มากมาย บริ เวณหมูบ่ ้ านจาลองแห่งนี ้ท่านจะได้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริ ญและวัฒนธรรมดังเดิ
้ มไว้
ได้ อย่างลงตัว หมายเหตุ: เดินทางขึน้ โดยรถบัสของทางหมู่บ้านวัฒนธรรม เนื่องจากกระเช้ านองปิ งปิ ดปรับปรุ งตัง้ แต่
วันที่ ม.ค. เป็ นเวลา เดือน ทางบริษัทฯ จะทาการคืนส่ วนต่ างค่ ากระเช้ าให้ ท่านละ HKD ในวันเดินทาง

ค่า

วันที่
.เช้ า

22.25 น.
00.15 น.

จากนัน้ ให้ ท่านอิส ระช้ อ ปปิ ง้ ที่ ห้ างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ ท่ า นช้ อ ปปิ ้ งสิ น ค้ าตามอั ธ ยาศั ย กั บ OUTLET
สิ น ค้ าแบ รน ด์ เน มระดั บ โลกมากมาย เช่ น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE ห รื อ ว่ าจะเป็ น
BURBERRY รวมทั ง้ รองเท้ า กี ฬ ามากมายหลายยี่ห้ อ และชั น้ ใต้ ดิ น จะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ ให้ ท่ านได้
จับจ่ ายกันได้ อย่ างจุใจ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( )
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

ช้ อปปิ ้ งถนนนาธาน ฮ่ องกง กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( )
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูแ่ หล่ง ช้ อปปิ ้ งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก
ท่านจะได้ เลือกซื ้อสินค้ าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรื องบประมาณเท่าใดศูนย์การค้ าชันเลิ
้ ศ
ของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้ องการ ศูนย์การค้ าที่กว้ างขวางเหล่านี ้เป็ นแหล่งรวมห้ องเสื ้อที่จาหน่ายสินค้ า แบรนด์เนมของ
ดีไซน์เนอร์ นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทังยั
้ งเป็ นที่ที่คณ
ุ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชันเลิ
้ ศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับ
ร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้ อปปิ ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์ มินัล แหล่ งรวมสินค้ า Brand Name ชัน้ นาที่มีให้ เลือกชม
และ ช้ อ ปมากกว่ า 700 ร้ าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR
ของฝากคุณหนูท่ ี Toy’s Us
*หมายเหตุ ช่ วง SUMMER SALE ลด %-90% จะอยู่ในช่ วงเดือน ก.ค. – ก.ย. *
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 709
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

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

** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ***
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้ าทัวร์
อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

- กรกฎาคม 2560
- กรกฎาคม
- กรกฎาคม
- กรกฎาคม
05 – 07 สิงหาคม 2560
19 – 21 สิงหาคม 2560
- สิงหาคม 2560
- สิงหาคม 2560
02 – 04 กันยายน 2560
- กันยายน 2560
- กันยายน 2560
- กันยายน 2560
14 – 16 ตุลาคม 2560
28 – 30 ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
- ท่ าน
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
14,999

เด็ก ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
14,999

13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
14,999

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้ าพืน้ เมือง ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัว
หิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้ จงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซือ้ หรือไม่ ซอื ้
ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ าน
รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน
หยวน /
คน / ร้ าน
อัตราค่ าบริการนีร้ วม



ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี









ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ , , บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซัก
รี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 9 เหรี ยญ/ทริ ป/ต่อท่าน


ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
•
โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซีต่ ้ องชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจน
ซี่ไม่ช าระเงิ น หรื อ ชาระเงิ น ไม่ครบภายในก าหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่านถูกปฏิ เสธการจ่า ยเงิ น ไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ ถื อว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาล
ประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.

2.

กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทาง
บริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้ มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์
อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้

2.1
2.2
2.3

3.
4.

5.

ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน
หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาล
ประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
ทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก การเดิ นทางในกรณี ที่มี นักท่องเที่ยวร่ วมเดิน ทางน้ อยกว่า 5 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กับ
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย วันก่อน
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วม
เดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
ทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้ าชื่ อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัท
พร้ อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิด
ของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี
เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของบริ ษัทกากับเท่านัน้

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน มิลลิลติ รต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้น
ไม่เกิน ,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ ใบเท่านันถ้
้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2.
สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
3.
เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอก
ฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

