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HK89 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่โป่วหลิน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK)
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://chill.co.th/hongkong/tour.php?pid=1590

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ ชมวัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน ย่านเลดี้มาร์เก็ต ซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ
พร้อมเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง พักฮ่องกง 2 คืน
หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ชำระเพิ่มจากค่าทัวร์ 3,000 บาท

วันเดินทาง :

03 ตุลาคม - 05 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 10,901 บาท
04 ตุลาคม - 06 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 11,911 บาท
07 ตุลาคม - 09 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 9,999 บาท
08 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 9,999 บาท
09 ตุลาคม - 11 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 9,999 บาท
10 ตุลาคม - 12 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 10,901 บาท
12 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 12,921 บาท
13 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 12,921 บาท
14 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 10,901 บาท
15 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 9,999 บาท
16 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 9,999 บาท
18 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 11,911 บาท
19 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 11,911 บาท
20 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2019 (เต็ม)EK ราคา : 10,901 บาท
21 ตุลาคม - 23 ตุลาคม 2019EK ราคา : 10,901 บาท
23 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2019EK ราคา : 10,901 บาท
24 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2019EK ราคา : 10,901 บาท
28 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2019EK ราคา : 9,999 บาท
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29 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2019EK ราคา : 9,999 บาท
30 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2019EK ราคา : 9,999 บาท
Emirates (EK)

เวลาบินขาไป

14:00-18:05

BKK - HKG

EK384

เวลาบินขากลับ

21:50 - 23:45

HKG - BKK

EK385

รายละเอียด :
เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ ชมวัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน ย่านเลดี้มาร์เก็ต ซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ
พร้อมเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง พักฮ่องกง 2 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ (A
Symphony of Lights) / ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) /
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > บะหมี่ฮ่องกง / ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market) / O HOTEL
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) / วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che
Kung Temple) / โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ชายหาดรีพัลส์ เบย์ (Repulse Bay) /
วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลส์ เบย์ (Kwun Yam Shrine) / ถนนนาธาน / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / O HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ร้านหยก (Jade) / เกาะลันเตา (Lantau Island) / กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา
(Ngong Ping 360 Cable Car) / พระใหญ่โป่หลิน หรือ พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย /
ห้างสรรพสินค้า ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก
(Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

โปรแกรมการท่องเที่ยว
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ (A
Symphony of Lights) / ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) /
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > บะหมี่ฮ่องกง / ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market) / O HOTEL

ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (10:00) คณะพร้อมกันที่
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
(ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 14.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ช่วงบ่าย
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) (18:05) เดินทางถึง
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลท่าอากาศยานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติมาหลายครั้ง
ปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว และได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก
อันดับที่สองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่จุดหมายต่อไป

ช่วงค่ำ
โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ (A Symphony of Lights) นำทุกท่านชมความมหัศจรรย์แสงสีเสียงริมน้ำ อะ ซิมโฟนี่ ออฟ
ไลท์ (A Symphony of Lights) การแสดงนี้จะเริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน
การแสดงมัลติมีเดียสุดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมอาคารและ
ตึกระฟ้าสําคัญๆ ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ
ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > บะหมี่ฮ่องกง รับประทานบะหมี่ฮ่องกงแสนอร่อย
* เมนูบะหมี่ฮ่องกง
ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market) ด้วยร้านรวงขนาดเล็กกว่า 100
ร้านที่ขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของที่ระลึกในราคาย่อมเยา เลดี้ส์มาร์เก็ตบนถนนตุง ชอย เป็นแหล่งช้อปปิ้งทอดยาว 1
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กิโลเมตรให้โอกาสคุณได้ฝึกฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลิดเพลิน ชื่อของตลาดแห่งนี้
มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาถูกสำหรับสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา
เครื่องสำอาง กระเป๋า เครื่องตกแต่งบ้าน CD และของกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อ
จนคุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น
O HOTEL นำคณะเข้าสู่ที่พัก O HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) / วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che
Kung Temple) / โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ชายหาดรีพัลส์ เบย์ (Repulse Bay) /
วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลส์ เบย์ (Kwun Yam Shrine) / ถนนนาธาน / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / O HOTEL

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) จากนั้นนำท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
มีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ
ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ
ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ
และมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียนหรือที่รู้จักกันในชื่อฮวงชูปิง
เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)
วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ในสมัยราชวงศ์ชิง
ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด
ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ
และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพลแชกง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ
และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ
และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย
ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด
ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง
ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต
โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory)
ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่ง
ถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก แซ้ก๋งเหมียว กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ วัดแชกุง
ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก
และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเ
อาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไป

ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
ชายหาดรีพัลส์ เบย์ (Repulse Bay) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชายหาดรีพัลส์ เบย์ (Repulse Bay)
เป็นสถานที่พักผ่อนของทั้งชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีหาดที่โค้งยาว ทรายสีขาวสะอาดตา ติดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดของฮ่องกง
ผู้คนมันไปนอนอาบแดดและเล่นน้ำทะเล ซึ่งในวันหยุดชายหาดแห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ ด้านหลังหาดทรายจะมีห้องอาบน้ำไว้ให้บริการ
สามารถเข้าไปใช้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลย หรือหากใครร้อนก็สามารถเข้าไปพักในห้าง Thepulse ได้ ซึ่งอยู่ถัดจากที่อาบน้ำ
เป็นอาคารที่ยาวเกือบจะขนานไปกับชายหาดเลยทีเดียว ด้านในก็จะมีร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่า Market Place
ซึ่งเข้าไปซื้อของกินแล้วเอาไปนั่งทานที่ชายหาดได้ด้วย โดยซุปเปอร์มาร์เก็ตจะอยู่ในส่วนที่เกือบจะติดกับวัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว หรือเจ้าแม่กวนอิม
ริมหาดรีพลัสเบย์ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณท์สำหรับถ่ายภาพ 3 มิติ แบบ Trick eye ที่ชื่อว่า Repulse Bay Visual Art Museum
ด้วยอยู่ข้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลส์ เบย์ (Kwun Yam Shrine) จากนั้นนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลส์ เบย์
(Kwun Yam Shrine) คนฮ่องกงเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น
ซึ่งนอกจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจายน์, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ฯลฯ ให้ได้กราบไหว้ 8
สิ่งที่ต้องทำเมื่อไปถึงวัดเจ้าแม่กวนอิม เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย ออกด้วยเท้าขวา การเดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้ายและออกจากวัดด้วยเท้าขวานั้น
เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกงและคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ก็จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง, ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด
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เพื่อให้มีแต่ความโชคดี ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีแต่โชคลาภเข้ามาหาตัวเองและครอบครัว, ไหว้ขอพรต่อเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่,
ไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ในอดีตคนฮ่องกงประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก จึงนับถือเจ้าแม่ทับทิมกันมาก
โดยเชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยปกปักรักษายามที่ต้องออกเดินเรือ และยังให้พลังในการทำกิจการค้าขายอีกด้วย,
ไหว้ขอพรโชคลาภจากเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าที่ให้โชคลาภ และความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย, ขอลูกจากพระสังกัจจายน์
คู่ไหนที่แต่งงานกันมาแล้วและอยากได้ลูกก็สามารถมาขอพรกับพระสังกัจจายน์ได้ที่นี่, สะพานอายุยืน
โดยคนจีนเชื่อกันว่าหากเดินข้ามไปจะมีอายุยืนขึ้นอีก 3 ปี, ไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งความรัก
ใครที่มีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่ก็สามารถที่จะมาขอพรจากท่านได้, โยนเหรียญเสี่ยงทายคำอธิษฐาน
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องทำเมื่อไปถึงวัดเจ้าแม่กวนอิม ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกมากมาย
แต่ถ้าได้ทำทั้งหมดนี้ก็ถือว่าคุณได้รับพรอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว
ถนนนาธาน ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังอันดับหนึ่งของฮ่องกงที่เป็นเขตปลอดภาษี
จึงทำให้สินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่มาก
เป็นเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติเลือกมาชอบมาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ที่แห่งนี้กันอย่างคับคั่ง
อีกทั้งยังมีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมือสองให้ท่านเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งตัวจริง
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตึกโอเชี่ยนเทอร์มินอล และฮาเบอร์ ซิตี้ กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada,
Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy rus
แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ

ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มรสอาหารฮ่องกงในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่าง ๆ ตามร้านค้าด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
O HOTEL นำคณะเข้าสู่ที่พัก O HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ร้านหยก (Jade) / เกาะลันเตา (Lantau Island) / กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา
(Ngong Ping 360 Cable Car) / พระใหญ่โป่หลิน หรือ พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย /
ห้างสรรพสินค้า ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก
(Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ร้านหยก (Jade) จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade)
ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส
มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง
ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
เกาะลันเตา (Lantau Island) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา (Lantau Island) เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมดของฮ่องกง เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อก ใช้เวลาเดินทางเข้าตัวเมืองประมาณ
30-40 นาที บนเกาะมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งด้วยกัน เช่น สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่
หรือจะแวะช้อปปิ้งเดินเล่นที่ห้างซิตี้เกทเอาท์เล็ท ซึ่งเป็นห้าง Outlet ขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกงก็ได้
ในอดีตเกาะแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง มีอาชีพออกทะเลหาปลา ต่อมาจึงได้มีการสร้าง Tung Chung New Town ขึ้น
โดยมีการเปิดจุดท่องเที่ยวชื่อดังและสนามบิน ทำให้เกาะแห่งนี้มีความเจริญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ ของฮ่องกงได้
ด้วยรถไฟ 2 ขบวนคือสายสีเขียว Airport Express Line และสายสีส้ม Tung Chung Line รวมทั้งรถบัสอีกมากมายหลายสาย
กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 Cable Car) จากนั้นพาท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360
Cable Car) ชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค หนึ่งในที่เที่ยวอันดับต้นๆ ที่เมื่อไปฮ่องกงแล้วต้องไปเยือน เริ่มจากใจกลางเมืองที่สถานี
Tung Chung ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. เมื่อขึ้นกระเช้านองปิง
ที่ด้านบนจะได้พบกับหมู่บ้านนองปิงสองข้างทางจะเป็นร้านค้าต่างๆ ซึ่งเป็นทางเดินผ่านขึ้นไปไหว้พระใหญ่ที่ยอดเขาด้านบน
และหากใครมีเวลาเหลือก็สามารถเดินไปเที่ยวชมได้ จุดไฮไลท์ของกระเช้าลอยฟ้านองปิงก็คือ Crystal Cabin กระเช้าพื้นใส
ที่สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา แต่หากใครกลัวความสูงก็เลือกนั่งแบบกระเช้าปกติได้
จากนั้นก็เดินต่อขึ้นไปไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ด้านบนของยอดเขา ซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็มักจะสมความปรารถนา
กระเช้าที่นั่งสามารถเลือกได้ 3 แบบด้วยกันคือ 1. Standard Cabin กระเช้าแบบธรรมดา ที่พื้นของกระเช้าจะไม่ใช่กระจกใส
ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่กลัวความสูง 2. Crystal Cabin พื้นของกระเช้าจะเป็นแบบกระจกแก้ว สามารถมองเห็นวิวที่พื้นด้านล่างได้ด้วย เป็นมุมแบบ
Bird eye view ให้ภาพมุมมองที่แปลกใหม่ เพราะจะได้เห็นพื้นน้ำด้านล่างเมื่อนั่งผ่านอ่าวและยอดต้นไม้ต่างๆ ที่ภูเขาด้านล่าง
เป็นประสบการณ์ที่น่าลองเมื่อมาเที่ยวนองปิง 3. Private Cabin หากใครต้องการนั่งกระเช้าชมวิวแบบส่วนตัว
ก็สามารถเลือกขึ้นกระเช้าแบบไพรเวทได้ ซึ่งไม่ต้องรอคิว เป็นการจองแบบไป-กลับเท่านั้น มี 2 แบบคือ Standard Cabin และ Crystal Cabin
* ทางบริษัทจัดกระเช้าให้กับทุกท่านแบบ Standard Cabin หากลูกค้าท่านใดต้องการอัพเกรดเป็น Crystal Cabin (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ้น และหัวหน้าทัวร์ * หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าปิดให้บริการ
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือเปลี่ยนเป็นรถโค้ชเพื่อเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาแทน
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
พระใหญ่โป่หลิน หรือ พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) จากนั้นพาท่านกราบสักการะ พระใหญ่โป่หลิน หรือพระใหญ่เทียนถาน
(Tian Tan Buddha) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และวัดที่สำคัญของเกาะฮ่องกงคือวัดโป่หลินบนเกาะลันเตา
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดพระใหญ่ เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำริดนั่งกลางแจ้งซึ่งสูงที่สุดในโลก สร้างจากแผ่นทองกว่า 200 แผ่น หนัก
202 ตัน และสูง 26 เมตร หากไม่มีแรงพอที่จะปีนบันไดขึ้นเขาไปไหว้พระใหญ่ ผู้ศรัทธาสามารถเลือกที่จะไหว้ยังบริเวณที่จัดไว้ด้านล่าง
ในวงกลมเล็กที่พอให้วางเท้าได้นั่น เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระจะได้ยินคำขอพรของเราได้ชัดเจนที่สุด ว่ากันว่าใครได้มาเยือนที่นี่แล้ว
จะต้องได้กลับมาอีกครั้งในอนาคต ไปเยือนวัดนี้แล้วอย่าลืมลองรับประทานอาหารมังสวิรัติรสชาติเยี่ยมยอดในร้านของทางวัด

ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มรสอาหารฮ่องกงในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่าง ๆ ตามร้านค้าด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
ห้างสรรพสินค้า ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้า ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (Citygate Outlets)
ห้างที่รวมสินค้าหลากหลายแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งลดราคามาก ถึง 70%
ราคาถูกที่ลดตลอดปี ไม่สำคัญว่าจะเป็นช่วงลดยกเกาะหรือไม่ มาเมื่อไหร่ก็ได้ ใครมาฮ่องกงแล้วไม่ได้มาแวะนี่พลาด

ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มรสอาหารฮ่องกงในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่าง ๆ ตามร้านค้าด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) สมควรแก่เวลา
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 21.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (23:45) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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รายละเอียดเพิ่มเติม
ปล.ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :
รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอ
นการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่
ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท
โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจอ
งทัวร์หรือชำระเงินจากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน
(ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้)
อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ
ที่มิได้ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
(ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้
หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนภายใน 2 วันหลังทำการจอง
หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด,
วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
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และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10
วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดิน
ทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ
เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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