
 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮองกง – ยานจมิซาจุย - A Symphony of Lights 

04.00 น.     พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร M สายการบิน CATHAY 

PACIFIC  พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 

06.30 น.     บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX616/CX700 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

(ที่มีจอสวนตัวทุกที่นั่ง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

10.30 น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหคณะทานออก Exit 

B” จากนั้นนําทานเดินทางผานสะพานชิงหมา ซึ่งเปนสะพานที่ถือไดวาเปนสะพานรางคู

ที่ยาวที่สุดในโลก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั้นนําทานเดินทางสูแหลง ชอปปงทีย่านจมิซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวม

สินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุ

ใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกง

มีทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลานี้เปนแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนาย



 
สินคา แบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาตชิื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ที่คณุ

สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของ

ฮองกง 

 

จากนั้นนําทานชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. 

ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปน

การแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟา

สําคัญตางๆที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับไป

ดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึง

บรรยากาศอันคึกคักของฮองกง  ***อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย*** 

 

นาํทานเขาสูทีพ่กั... Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทยีบเทา 

วนัทีส่อง วดัหวงัตาเซยีน – สาํนกัชฉีหีลนิ – เจาแมกวนอมิฮองฮาํ - วดัเจาแมทบัทมิ ทนิหวั - วดั

แชกงหมวิ – ฮองกง - กรงุเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยติ่มซําขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา, 

ขนมจีบกุง, กวยเตี๋ยวหลอด, โจก เปนตน (2)   

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) 

เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให

สุขภาพแข็งแรงไรโรคภัย 

 



 

เดินทางสู  สํานักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สํานักชีแหงนี้ เปนสํานักชีในนิกาย

มหายาน และสรางในรูปแบบสถาปตยกรรมยอนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศถังโดยเริ่ม

กอสรางขึ้นในป 1934 และกอนจะไดรับการบูรณะใหมในรูปแบบของราชวงศถัง (ค.ศ 

618–907) ในป 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ใหความสงบแก

ดวงวิญญาณ นอกจากนี้ สํานักชีแหงนี้ยังประกอบไปดวยโถงอารามหลายโถง บางโถงมี

รูปปนทอง ดินเหนียว และไมเปนตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน พระศากยมุนีและพระ

โพธิสัตวประกอบไปดวยวิหารอยูรายรอบ 13 หลัง จุดเดนในการสรางสํานักชีที่นี่ คือ 

สรางโดยไมใชตะปูซักตัวเดียวดานในของที่นี่มีความสงบเงียบ สวยงามใหเดินชม เชน 

สระบัวขนาดใหญ ตนบอนไซตัดแตงสวยงาม บริเวณวิหารที่สามารถมานั่งสมาธิ อาน

หนังสือได สวนหินที่สวยงามเปนธรรมชาติ และก็เจดียทองคํา สํานักชีนี้เปดทุกวัน 

ยกเวนวันพุธ 

 

นําทานไปไหว  เจาแมกวนอิมฮองฮํา  Hung Hom หรือ Hung Hom Kwun Yum  

Temple เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็กที่

ไมไดสวยงามมากมาย แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือมาก ทุกวันจะมีคนมา

บูชาขอพรกันแนนวัด เปนวัดเจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในฮองกง จากนั้นนํา

ทานเดินทางเขาสู วัดเจาแมทบัทิม ทินหัว Tin Hau Temple เปนวัดเกาแกและสําคัญอีก

วัดหนึ่งของฮองกง เพราะในสมัยกอนฮองกงเปนเพียงหมูบานชาวประมง ซึ่งเคารพนับ

ถือเจาแมทับทิมวาเปนเทพีแหงทะเล เพื่อใหเดินทางปลอดภัย เวลาออกไปทํางานไกลๆ

หรือออกหาปลา นอกจากการมาสักการะบูชาเจาแมทับทิมในเรื่องของการเดินทางให

ปลอดภัยแลว ไฮไลทสําคัญอีกอยางหนึ่งของ วัด

เจาแมทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) จะเปนขด

ธูปสีแดงขนาดใหญ ที่แขวนอยูตามเพดานดานใน

วิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามที่มี

แสงแดงสองลงมาเหมือนเปนลําแสงสองทะลุควนัธปู

แปลกตายิ่ งนั ก  ส วนอาคารของวั ดก็ จะ เปน

สถาปตยกรรมแบบวัดจีน สรางขึ้นตั้งแตปค.ศ. 



 

1876 โดยทางเขาของวัดจะอยูติดกับสวนสาธารณะเล็กๆที่มีตนไมใหญหลายตน ให

บรรยากาศรมรื่น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุน

กังหันทองแดง ที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งชั่วรายและ นําแตสิ่งดีๆมาให ชาว

ฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหม นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อ

ของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวง

จุย 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน  

21.35 น.    บิ นลั ดฟ าก ลั บสู  ก รุ ง เ ทพฯ  โดยสายก าร บิน  CATHAY PACIFIC เ ที่ ย ว บินที่  

CX617/CX709/CX703 (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

23.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทวัร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครั้งกอนทํา

การ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 

 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใหญ 

หองละ 

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ 

เดก็ไมมเีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

14 – 15 กรกฎาคม 

2561 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

10,999 10,999 9,999 5,500 

21 – 22 กรกฎาคม 

2561 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 

10,999 10,999 9,999 5,500 



 

ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

04 – 05 สงิหาคม 2561 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

10,999 10,999 9,999 5,500 

12 – 13 สงิหาคม 2561 

** BUS A ** 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

13,999 13,999 12,999 5,500 

12 – 13 สงิหาคม 2561 

** BUS B ** 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.10) 
ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

13,999 13,999 12,999 5,500 

18 – 19 สงิหาคม 2561 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

11,999 11,999 10,999 5,500 

19 – 20 สงิหาคม 2561 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

10,999 10,999 9,999 5,500 

25 – 26 สงิหาคม 2561 

ขาไป    CX616 
(06.30-10.15) 
ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

11,999 11,999 10,999 5,500 

01 – 02 กนัยายน 

2561 

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

11,999 11,999 10,999 5,500 

08 – 09 กนัยายน 

2561 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.10) 
ขากลบั CX617 
(21.35-23.40) 

11,999 11,999 10,999 5,500 

15 – 16 กนัยายน 

2561 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.10) 
ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

11,999 11,999 10,999 5,500 

21 – 22 กนัยายน 

2561 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.10) 
ขากลบั CX617 
(21.35-23.40) 

10,999 10,999 9,999 5,500 



 

05 – 06 ตลุาคม 2561 

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

10,999 10,999 9,999 5,500 

20 – 21 ตลุาคม 2561 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.10) 
ขากลบั CX703 
(19.50-21.45) 

11,999 11,999 10,999 5,500 

27 – 28 ตลุาคม 2561 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.10) 
ขากลบั CX709 
(22.25-00.15) 

11,999 11,999 10,999 5,500 

28 – 29 ตลุาคม 2561 

ขาไป    CX700 
(08.15-12.10) 
ขากลบั CX703 
(19.50-21.45) 

10,999 10,999 9,999 5,500 

 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อ

ไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาว

ลวงหนา 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงฮองกงเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนาม

ของรานรัฐบาลคือ รานยาสมุนไพร , หยก และจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร 

เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกราน

จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ

บังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลของฮองกง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 350 เหรียญ / คน / ราน 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.      คารถรับ-สง และนาํเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามทีร่ะบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตาม
รายการ  

 คาอาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิารตลอดการ
เดินทาง  

 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 



 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทาง

อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน

กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยว

สละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย

ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

4. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรบัเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท

อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม

หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ

เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่

พักฯลฯ 



 

5. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมี

การคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน

เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่

มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยว

รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ

ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น   

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป



 
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต

ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 

ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก

เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  


