ทัวร์ฮ่องกง : รหัส HKG631

หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ บริเวณชายหาด REPULSE BAY
ช้อปปิ้ งย่านดัง ณ ถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก
ที่ลดราคากว่า 70-80% ทั ่วทั้งเกาะฮ่องกง

พิเศษ1. อิสระช็อปปิ้ งจุใจ บินเช้า กลับดึก
พิเศษ2. บินสบายไปกับ CATHAY PACIFIC

วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
12.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC
พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
15.15 น. บินลัดฟ้ า สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(มีจอส่วนตัวทุกที่นั ่ง)

18.50 น.

ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”จากนั้ น
นาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – พระใหญ่วดั
โปว่หลิน – CITYGATE OUTLET

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้
, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น (1)
นาท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่ บริเวณ
ชายหาด REPULSE BAY ข้า มสะพานต่ อ อายุ ซึ่ ง เชื่ อ กัน ว่ า ข้า มหนึ่ ง ครั้ง จะมี อ ายุ เพิ่ ม ขึ้ น 3ปี
จากนั้นให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้ง
ยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะ
เทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ
นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิว
เวอร์รี่ ที่ ขึ้นชื่อของฮ่ องกงพบกับ งานดี ไชน์ ที่ ได้รับรางวัลอันดับ เยี่ยม และใช้ในการเสริ มดวง

เรื่องฮวงจุย้ นาท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน
ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค

เที่ยง

คา่
วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้าง
จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระ
พักตร์ไปยังเนิ นเขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้ นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บา้ น
วัฒ นธรรมนองปิ ง ให้ท่ านได้อิ ส ระเที่ ย วชม ร้านค้า ร้า นอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง
มากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่สามารถผสมผสานระหว่างความ
เจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว หมายเหตุ: เดินทางขึ้ นโดยรถบัสของทางหมู่บา้ น
วัฒนธรรม เนื่องจากกระเช้านองปิ งปิ ดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 60 เป็ นเวลา 5 เดือน
ทางบริษทั ฯ จะทาการคืนส่วนต่างค่ากระเช้าให้ท่านละ 40 HKD ในวันเดินทาง

จากนั้ น ให้ท่ า นอิ ส ระช้อ ปปิ้ ง ที่ ห า้ งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่ า นช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า ตาม
อัธ ยาศัย กับ OUTLET สิ น ค้า แบรนด์เนมระดับ โลกมากมาย เช่ น COACH, ESPRIT, POLO,
RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้ และ
ชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
ช้อปปิ้ งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ยา่ นจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้า
แบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณ
จะมีรสนิ ยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ศูน ย์ก ารค้าที่ ก ว้า งขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่ งรวมห้อ งเสื้ อที่ จาหน่ า ยสิ น ค้า
แบรนด์เนมของ
ดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้น
เลิ ศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ ยน
เทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน
อ าทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ข อ งฝ าก
คุณหนูที่ Toy’s Us
*หมายเหตุ ช่วง SUMMER SALE ลด 50%-90% จะอยูใ่ นช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 60*

บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 709
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
22.25 น.
00.15 น.

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2
พักเดี่ยว
ห้องละ
เด็กมีเตียง
ผูใ้ หญ่
เพิ่ม
2-3 ท่าน
เด็กไม่มีเตียง
01 - 03 กรกฎาคม 2560
13,999
13,999
13,999
3,500
15 - 17 กรกฎาคม 2560
13,999
13,999
13,999
3,500
22 - 24 กรกฎาคม 2560
13,999
13,999
13,999
3,500
29 - 31 กรกฎาคม 2560
13,999
13,999
13,999
3,500
05 – 07 สิงหาคม 2560
13,999
13,999
13,999
3,500
19 – 21 สิงหาคม 2560
13,999
13,999
13,999
3,500
25 - 27 สิงหาคม 2560
13,999
13,999
13,999
3,500
26 - 28 สิงหาคม 2560
13,999
13,999
13,999
3,500
02 – 04 กันยายน 2560
12,999
12,999
12,999
3,500
08 - 10 กันยายน 2560
12,999
12,999
12,999
3,500
16 - 18 กันยายน 2560
12,999
12,999
12,999
3,500
23 - 25 กันยายน 2560
12,999
12,999
12,999
3,500
14 – 16 ตุลาคม 2560
14,999
14,999
14,999
3,500
28 – 30 ตุลาคม 2560
14,999
14,999
14,999
3,500
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ ง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
• โรงแรมที่ พกั ที่ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่ อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 15 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวัน หยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่ องเที่ ยวทุ กท่านยินดีที่ จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ ไม่ เกิ น 100
มิลลิ ลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของดังกล่า วมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ม ากกว่าที่ ก าหนดจะต้อ งใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

