วันแรก
04.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่ วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้ น
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิ น CATHAY
PACIFIC พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
06.30 น. บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616 / CX700 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
(มีจอส่วนตัวทุกที่นั ่ง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทาการจอง)
10.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ้ น กระเช้าลอยฟ้านองปิ ง 360
องศา ไปยังเกาะลันเตาเพื่อ นาท่านนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่า
พระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250
ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
จากนั้นอิสระให้ท่านได้สมั ผัสกับหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า
ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบ
ความสนุ กที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
(หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิ งปิ ดซ่อมบารุ ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนาท่านขึ้ นสู่ยอดเขาแทน และจะทาการคืนเงินค่า
ส่วนต่างกระเช้าท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง)

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่หา้ งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตาม
อัธยาศัย พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT,
POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมาย
หลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่าง
จุใจ

คา่

จากนั้นเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้ น โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เซิ่นเจิ้ น เป็ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มี
เนื้ อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่ นเจิ้ นได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพ
ภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2)

วันที่สอง

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
เซิ่นเจิ้ น – ช้อปปิ้ งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อนั ตระการ
ตา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่ นเจิ้ น ซึ่งคนไทย
รูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า
นาฬิกา เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้
ท่านได้รบั เลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหมจีน
ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นาท่าน
ชม สวนหยวนหมิ งหยวน ซึ่ งเป็ นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิ ง ที่ น ครปั กกิ่ ง หลัง ถู ก
ทาลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนห
มิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ
ภู เ ขาชิ ลิ น ในเมื อ งจู ไ ห่ ท าให้ส วนแห่ ง นี้ โอบล้อ มด้ว ยขุ น เขาที่ เ ขี ย วชอุ่ ม และมี พื้ นที่
ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุง
ปั กกิ่ง สิ่งที่ทาให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการ
เพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวน
ใหม่ จึงถือได้วา่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจาลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้ง
ในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ ได้เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่
วันที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้ นที่
ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น มีมากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสาหิน
คู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนักเจิ้ งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ ยว

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้ อ+ไวน์แดง
จากนั้ นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่ งใช้ผูแ้ สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยการแสดงชุ ด ต่ า งๆ อาทิ เ ฉี ย นหลงฮ่ อ งเต้ท่ อ งเจี ย งหนาน พระราชพิ ธี
ปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุ

สุดวิสยั ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40
เหรียญฮ่องกง)

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ถนนคู่รกั – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
–ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้น นาท่านนัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาด
ที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิ ทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะ
สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาด
แห่งนี้ ได้มีการนาเก้าอี้ หรือม้านั ง่ ซึ่ งทามาสาหรับ 2 คนนั ง่ เท่านั้ น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก
ปั จจุบันเป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาว
งามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือ
ไข่มุกอยูร่ ิมทะเล และชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลาย
แก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวงฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่ง
เป็ นไข่มุกน้ าจืดขึ้ นชื่อของเมืองจีน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า
ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ น
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ ยนเป็ นชนชาติด้งั เดิม จนมาถึ ง
ช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขาย
กับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความ
เจริ ญรุ่งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ ตะวันตกเข้ามาอย่า ง
มากมาย ทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บ
รักษาศิลปะวัตถุ เก่าแก่ซึ่งมีมลู ค่ามหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยูม่ า
ได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม

HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ
ZHENJIAO CHANLIN ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิมทาร์ตไข่ จากนั้นผ่านชม เจ้า
แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง
18 เมตรหนั กกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับ
แดดเป็ นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิม
ลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่ เป็ น
เช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าใน
โอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน และนาท่ านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ น
ส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ น
มหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี
1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิง
ไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์
ส่ว นใหญ่ และบันไดด้า นหน้า ของตึ ก แสดงให้เ ห็ น ถึ ง สไตล์ผ สมระหว่า งตะวันออกและ
ตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก

จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของ
จากนั้นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จาลองมาจากฝรัง่ เศส ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้
ว่าเป็ นหอไอเฟลจาลองที่ ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด
6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้ นไปชมวิวที่ ช้นั 7 และ ชั้น 37
โดยที่ ช้นั นี้ ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั ่งโคไทของมาเก๊า
สามารถขึ้ นชมวิวได้ต้งั แต่เวลา 10.0-22.00 น. (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) นาท่านเยี่ยมชม
THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยกาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อ มสรรพด้วย สิ่ ง อานวยความสะดวกที่ ให้ความ
บันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
กว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่าน
ชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ น
รายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูท่ ้งั หมด 4 โซนใหญ่

คา่

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ จูไห่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ!! เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ งนาธาน –
กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) จากนั้นนาท่านนมัสการขอ
พรจากเจ้า แม่ ก วนอิ ม และเทพเจ้า แห่ ง โชคลาภเพื่ อ เป็ นสิ ริ ม งคลที่ บ ริ เ วณชายหาด
REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้น
ให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้ง
ยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย นาท่านชม ร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้า
โอท็ อปท้องถิ่ นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่ งถื อเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนใน
การใช้ยารักษาโรค นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่
ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง
ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่ องกงนิ ยมไป
สักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ยา่ นจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวม
สินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุ
ใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิ ยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุก
สิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่จาหน่ ายสินค้าแบ
รนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะ
อิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้า นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ
เลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลือกชม
และ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI
DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
หมายเหตุ: กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี ท่านจะได้เต็มอิ่มกับ
เทศกาลลดทั้งเกาะ ให้ท่านอิสระเลือกซื้ อสินค้าลดราคากว่า 50-90%

21.35 น.
23.35 น.

บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX617/ CX703/ CX709
(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทาการจอง)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
รายละเอียด
เที่ยวบิน

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มี
เตียง

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

16,999

16,999

15,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.30)
ขากล ับ CX703 (19.50-21.45)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)

17,999
15,999
15,999

17,999
15,999
15,999

16,999
14,999
14,999

3,500
3,500
3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)

15,999
14,999
14,999

15,999
14,999
14,999

14,999
13,999
13,999

3,500
3,500
3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

กาหนดการเดินทาง

21 - 24 เมษายน 2561
**BUS 1**

21 - 24 เมษายน 2561
**BUS 2**

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
04 – 07 พฤษภาคม 2561
05 – 08 พฤษภาคม 2561
12 – 15 พฤษภาคม 2561
**BUS 1**

12 – 15 พฤษภาคม 2561
**BUS 2**

18 – 21 พฤษภาคม 2561
**BUS 1**

18 – 21 พฤษภาคม 2561
**BUS 2**

19 - 22 พฤษภาคม 2561
**BUS 1**

19 - 22 พฤษภาคม 2561
**BUS 2**

25 - 28 พฤษภาคม 2561
**BUS 1**

25 - 28 พฤษภาคม 2561
**BUS 2**

26 - 29 พฤษภาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
09 – 12 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
**BUS 1**

15 – 18 มิถุนายน 2561
**BUS 2**

16 - 19 มิถุนายน 2561
23 – 26 มิถุนายน 2561
**BUS 1**

23 – 26 มิถุนายน 2561
**BUS 2**

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
**BUS 1**

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
**BUS 2**

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561
**BUS 1**

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561
**BUS 2**

06 – 09 กรกฎาคม 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 24 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
**BUS 1**

03 – 06 สิงหาคม 2561
**BUS 2**

04 - 07 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
**BUS 1**

10 – 13 สิงหาคม 2561
**BUS 2**

11 - 14 สิงหาคม 2561

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX700 (08.15-12.10)
CX617 (21.35-23.35)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)

15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
17,999

15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
17,999

14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
16,999

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

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

17,999

17,999

16,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

17 - 20 สิงหาคม 2561
18 – 21 สิงหาคม 2561
24 - 27 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
**BUS 1**

25 – 28 สิงหาคม 2561
**BUS 2**

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
01 – 04 กันยายน 2561
08 – 11 กันยายน 2561
**BUS 1**

08 – 11 กันยายน 2561
**BUS 2**

14 – 17 กันยายน 2561
15 – 18 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
**BUS 1**

21 – 24 กันยายน 2561
**BUS 2**

22 – 25 กันยายน 2561
**BUS 1**

22 – 25 กันยายน 2561
**BUS 2**

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
**BUS 1**

13 – 16 ตุลาคม 2561
**BUS 2**

19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)

15,999
15,999
15,999

15,999
15,999
15,999

14,999
14,999
14,999

3,500
3,500
3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)

15,999
14,999

15,999
14,999

14,999
13,999

3,500
3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)

15,999
15,999

15,999
15,999

14,999
14,999

3,500
3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)

15,999
14,999

15,999
14,999

14,999
13,999

3,500
3,500

ขาไป CX616 (06.30-10.15)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

ขาไป CX700 (08.15-12.10)
ขากล ับ CX617 (21.35-23.35)

17,999

17,999

16,999

3,500

ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ
ขาไป
ขากล ับ

16,999
16,999
16,999
16,999

16,999
16,999
16,999
16,999

15,999
15,999
15,999
15,999

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

CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)
CX616 (06.30-10.15)
CX617 (21.35-23.40)

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองเพื่อโปรโมท
สินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และจิว
เวอร์รี่ ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียน
ชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั
ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะ
เข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ น
จานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่า
กรุป๊ ) ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สัง่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทาวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เข้าออกเมืองจีน 2 ครั้ง เป็ นเงินจานวน 2500 บาท/ท่าน)
 โรงแรมที่ พัก ที่ อ าจะมี ก ารสลับ ปรับ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่ กับ ความเหมาะสมเป็ นหลั ก โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่

2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15
วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านั กท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์
นั้นๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00
น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็ นเอกสารการ
ยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทาง
บริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่าง
ใดอย่า งหนึ่ ง เพื่ อ ท าเรื่ อ งขอรับ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มหลัก ฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการ
นาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00
น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิ วัติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้

ท่านละ 1 ใบเท่านั้ นถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

