
 

 

 

รหัสทัวร  ZET1900671 
ทัวรฮองกง  นองปง  ดิสนียแลนด  3 วัน 2 คืน (CX) 
บินเชา-กลับดึก เที่ยวเต็มอ่ิมที่ดิสนียแลนด  ไหวพระใหญวัดโป�วหลิน    
น่ังรถรางพีคแทรม  ชมแสงสีSymphony of lights  ขอพรวัดแชกงหมิว   
ชมวิวยอดเขาวีคตรอเรียพีค 
 
 



 

 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ–ฮองกง–เกาะลันเตา-วดัโป�วหลนิ-City gate Outlet – 
                A Symphony of Lights 
04.00 น.   พรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภมิู ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบิน CATHAY 

PACIFIC  พบเจาหนาที่เพือ่รับเอกสารการเขาเมอืง และทําการเช็คอินต๋ัว  
06.30 น.   บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX616/CX700 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง   (ที่มีจอสวนตวัทกุที่น่ัง) (กรณุาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการ
จอง) 

10.30 น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจาก
สนามบิน ณ ทางออก Exit B 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1)   จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชงุ เพื่อ
ขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  

 
กรณีถาลกูคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบธรรมดา 
(พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได โดยเพิม่เงิน ทาน
ละ  100 เหรียญฮองกง      
 
ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ
ลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรปูหันพระพักตรไปทาง
เหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดษิฐานอยูโดยมีความสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั 
หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสรางพระพุทธรูป 60 ลาน
เหรียญฮองกง   โดยพระพทุธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปนทางการวา พระใหญเทียนถาน 
ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสงูเทากับตึก  3 ช้ัน  ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอ
ฟ�าเทียนถานในปกกิ่ง 
 



 

 

 

 
 

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุกทานไดตัง้จติอธษิฐานขอพร
ไมวาจะเปนเร่ืองสขุภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทานพร  จาก
ลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึน้ชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน  
268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนทีป่ระดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว)  
และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอั่นเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพทุธประวติัโดยวาดจากสี
น้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง)  หรือชมววิของเกาะลันเตาในมุม
สูงได  และยงัมีรูปปم�นของเทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายาน
ประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 
 



 

 

 

 
 
นอกจากน้ีทานยงัสามารถเขาชม วดัโป�วหลนิ  ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทัง้ 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวดัจะมีสตัวมงคล
ตรงมมุของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหวเปนอันขาด 
 

 
 
 



 

 

 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยวชม 
รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหวางความเจริญและวฒันธรรมด้ังเดมิไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอย
หยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัว
ระหวางงาดํา (สีดํา) กับกระทิ (สีขาว) ใหความสดช่ืน
ไมนอย เร่ืองความอรอยพดูไดคาํเดียว “ตองลอง”    
  
 
หมายเหต:ุ กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารงุ หรือปดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึ้นสูยอดเขา
แทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญฮองกง และ
เด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

 
 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน COACH, 
ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรอืวาจะเปน BURBERRY รวมทั้งรองเทา
กีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดนิจะมีซปุเปอรมาเก็ตขนาดใหญใหทานไดเลือก
ซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ จบัจายกันไดอยางจุใจ  
 
จากน้ันนําทานเดินทาง ผานสะพานชิงหมา ติดอันดับเปนสะพานแขวนทีม่ีชวงกลางยาว
ที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก และในปจจุบันอยูที่อันดับที ่7 ของโลก  ตัวสะพานมคีวาม
กวาง 41 เมตร มีสองช้ัน ช้ันบนมีเสนทางรถวิง่จํานวน 6 ชองทาง สวนช้ันลางใชสําหรับ
รถไฟ 2 ชองทาง และชองทางสํารองสําหรับรถยนต ในชวงฤดูมรสุมอีก 4 ชองทาง เร่ิม
กอสรางในป ค.ศ. 1992 แลวเสร็จในป ค.ศ. 1997 ดวยงบประมาณ 7.2 พันลาน
เหรียญฮองกง 
 



 

 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)  นําทานชม A SYMPHONY OF LIGHTS 

ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทกุคํ่าคนื  การแสดงมัลตมิีเดียสุดยอด
ตระการตาที่ไดรับการบันทกึในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิง่ใหญ
ที่สุดของโลกครอบคลมุพื้นที่อาคารตึกระฟ�าสําคัญตางๆทีต้ั่งอยูสองฟากฝم�งของอาว
วิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของตกึเหลาน้ีประดบัไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวติชก็จะสอง
แสงสวางตระการตาเปนสตีางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง จากน้ัน
นําทานเขาสูที่พกั 

 
นําทานเขาสูที่พัก... PENTA HOTEL/SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือ
เทียบเทา 



 

 

 

 
 
วันทีส่อง ดิสนียแลนดเต็มวัน (รวมคาเขาและคาเครือ่งเลนทุกชนิดเรียบรอยแลว) 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)   

นําทานเดินทางสู  ฮองกง ดสินียแลนด อาณาจักรแหงจินตนาการน้ีประกอบดวยพื้นที่ 7 
สวน  ไดแก เมนสตรที-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซแีลนด , ทูมอรโรว
แลนด , ทอย สตอรี่ แลนด , กริซลีย กลัช และมิสทิค พอยท  จากน้ันไปสูบฉีดอะดรีนา
ลีนในแอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือทองป�าที่เต็มไปดวยสิงสาราสตัวตลอด
เสนทางและโชวแรงระเบิดที่ต่ืนเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซ ีที่ซึ่งคุณจะไดพบกับ
ปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมคิกี้เมาส พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหว
ตระการตาแบบ 3 มติิ ลดัไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรว
แลนด ดินแดนแหงอนาคตและสิง่ที่พลาดไมไดคือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN 
แนนอนวาอยาลมืแวะไปถายรูปกับมคิกี ้และจบัมือกับเจาเปดช่ือกองโลก เดินทองไปผาน
สวนหยอมที่เต็มไปดวยวตัถุโบราณที่สรางภาพลวงตา 3 มติิ สํารวจพพิิธภัณฑลึกลับที่ซึ่ง
วัตถุโบราณนาตื่นตาจากทัว่โลกมามีชีวติตอหนาตอตาใน มิสทคิ พอยท และไมควรพลาด
กับ  IT’S A SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาต ิซึ่งแบงเปนโซน
ของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD 
และแทรกดวยเสียงเคร่ืองดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทกัทาย
ตุกตาสวมชุดประจําชาติของไทย สนุกกับเกมตางๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมกิกี้!” จากน้ัน
เชิญทานสนุกสนานกับเคร่ืองเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ  



 

 

 

 
พบกบัเคร่ืองเลนใหมลาสดุธมีมารเวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! 
ทานสามารถรวมความสนุกไดโดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการ
ตอสูอยางกลาหาญแบบอินเทอรแอคทีฟในพพิิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
S.H.I.E.L.D. ไปพรอมกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อตอสูกบัเหลาราย Zola และ
กองทัพ Hydra swarm-bots  

 
 



 

 

 

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บนิไปกบัไอรอนแมน เหนือฟากฟ�าของ
ฮองกง หยิบแวนตา Stark Vision ขึ้นสวมใส แลวเตรียมตัวสําหรับการเขาสูยุคใหม
อยางเต็มตวั! การบินแตละคร้ังของ Expo Edition Iron Wing จะใชพลงังานจากเตา
ปฏิกรณอารคของตนเองและมีเทคโนโลยีลาสุดจากสตารค อินดัสตร้ี – รวมถงึ ชุดเกราะ
โลหะทีม่คีวามทนทานสูง ระบบปญญาประดษิฐ และกระจกที่ซอมแซมตัวเองได เมื่อคุณ
พรอมสําหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟ�าที่ต่ืนเตนเราใจของตวัเมือง เพื่อชมมมุมองที่
แปลกใหมลาสดุและสูงที่สดุบนขอบฟ�าของฮองกง น่ันคือ – Hong Kong Stark Tower 
เพียงอยากเตือนวา มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดราอยูบริเวณน้ี ใหเตรียมพรอมสําหรับ
การตอสู! ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมี
ชีวติชีวาทีถ่นนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก ๆ และหอสงัเกตการณ
วิคตอเรีย 

 
ขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี จะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวัน โดย

สามารถชมขบวนพาเหรดไดที่เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันน้ันๆ)  ชม
และเชียรตัวละครดิสนีย ที่รวมขบวนมากมายไมวาจะเปนตัวการตูนดัง อาทิ Mickey 
mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดวยเจาหญงิแสนสวยจาก
นิทานหลากหลายเร่ือง อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตัว
ละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ  



 

 

 

 
 **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย**   สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางกลับสูที่พกั 
นําทานเขาสูที่พัก... PENTA HOTEL/SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือ
เทียบเทา 
 

วันทีส่าม น่ังรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พัลสเบย-วัดแชกงหมิว-ชอปปم�งจิม
ซาจุย  ฮองกง - กรุงเทพฯ 

เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะเกา, 
ขนมจบีกุง, กวยเต๋ียวหลอด, โจก เปนตน (4)   
จากน้ันนําทานเปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถรางพีคแทรม ขึ้นสูยอดเขาวคิตอเรียพีค จุดชม
วิวสงูที่สดุและสวยที่สดุของฮองกง  โดยรถรางพคีแทรม เปนรถรางที่ใชเดินทางขึ้นและลง 
ที่เปดใชบริการมามากกวา 120 ปแลว 
 

 



 

 

 

บนยอดเขาวิคตอเรียพคี ทกุทานจะไดสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดช่ืน สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทัง้เกาะอยางชัดเจน จดุชมววิทีดี่ที่สุด
และหามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดรอบทศิทัง้ 360 องศา มีความ
สูงถงึ 428 เมตรจากระดบัน้ําทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมววิเมอืงฮองกงไดทัง้วันซ่ึงในแต
ละชวงเวลาก็จะมีววิที่สวยงามแตกตางกันไป วิวที่มองเหน็ก็จะเปนวิวของตกึและอาคาร
สูงระฟ�าของฮองกง ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตกึไชนา
แบงคและตึกอื่นๆ อันเปนทีต่ั้งของธรุกิจ ช้ันนําของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอนั
สวยงามนาประทบัใจ 
 

 
รานไอศครีม Gino's Gelato รานไอศครีมเจลลาโตสไตลอิตาลี ต้ังอยูบริเว
ดานลางตึก The Peak หากทานตองการลิม้รสไอศครีมที่เปนแบบเฉพาะของ
ฮองกง แนะนําใหลองทานที่น่ี กลิ่นหอมของวาฟเฟลบอล หรือ Egg Waffle 
ที่ทําสดๆใหมๆจากเตาชวนยัว่น้ําลายนัก มีไอศครีมใหเลือกหลากหลายรสชาติ 
ที่สามารถเลือกทอปปم�งไดตามทีต่องการไมวาจะเปน มาชเมลโล อัลมอล หรือ
ขนมตางๆ   
 



 

 

 

จากน้ันนําทานนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิเ์พื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย 
โดยเช่ือวา ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจดุทีม่ีฮวงจุยทีดี่ที่สดุของเกาะฮองกง  นําทาน
เร่ิมขอพร   เจาแมกวนอิม  จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย  เทพเจาแหงโชค
ลาภ ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูก
จากพระสังฆจาย ได  

 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึง่เช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิม่ขึ้น 3 ป  หรือ
คนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได  จากน้ันขอ
พรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทบัทิม จากน้ันใหทานไดรับ พลงั
จากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจดุรวมรับพลังทีดี่ที่สดุของฮองกง 
 

 
 



 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (5) พิเศษ!! บรกิารทานดวยหานยาง 
ทานเดินทางสู วดัแชกงหมิว ใหทานไดจดุธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทานไดตัง้
จิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 4 
ใบพัด แตละใบหมายถงึ เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือ
กันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าสิง่ช่ัวรายออกไป และนําพา
สิ่งดีๆเขามา 
 

 
ตํานานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วดักงัหันลม” เปนอีกหน่ึงวดัทีม่ีประวติัศาสตร
อันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมีโจรสลัดตองการที่จะมา
ปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่
หนาบาน ปรากฎวาโจรสลดัไดจากไปและไมไดทําการ
ปลน ชาวบานจงึมคีวามเช่ือวากงัหนัลมน้ันชวยขจัดสิง่ช่ัว
รายทีก่ําลงัจะเขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสราง
วัดแชกงแหงน้ีช้ึน เพือ่ระลกึถึงนายพลแชกง และเปนที่
สักการะบูชาเพือ่ไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 

 



 

 

 

นําทานเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัล
อันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพดัของกงัหันวดัแชกง มา
ทําเปนเคร่ืองประดบั ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กําไล เพือ่ใหเปนเคร่ืองประดับติดตัว และ
เสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาท ิกาํไลหยก  หรือสตัวนําโชคอยาง
ปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชคแดตัวทาน
เอง  

 
   นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสนิคาแบรน

เนมตางๆ  จากน้ันอิสระใหทานเต็มอิ่มกบัการชอปปم�งยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกนัที่
สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า, กลอง
ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมอืงฮองกงอยูดวยและตามซอกตกึอันซับซอน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดินทะลุ
ถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานไดเลอืกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.35 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่   
CX703/CX709/CX617 (กรณุาเช็คเที่ยวบินในตารางวนัเดินทางกอนทําการ
จอง) 

23.35 น.   คณะเดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทาํ 
การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ 
ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทวัร 

 



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

15 – 17 กุมภาพันธ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

16 - 18 กุมภาพันธ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

17 - 19 กุมภาพันธ 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-21.45) 18,900 18,900 17,900 5,000 

17 - 19 กุมภาพันธ 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX703 (20.00-22.10) 18,900 18,900 17,900 5,000 

22 - 24 กุมภาพันธ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

23 - 25 กุมภาพันธ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

03 – 05 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,000 

09 - 11 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

10 - 12 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 17,900 17,900 16,900 5,000 

15 - 17 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

16 - 18 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

17 - 19 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

22 - 24 มีนาคม 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

22 - 24 มีนาคม 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 



 

 

 

23 - 25 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

24 - 26 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

29 - 31 มีนาคม 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

29 - 31 มีนาคม 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-21.45) 18,900 18,900 17,900 5,000 

04 – 06 เมษายน 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

04 – 06 เมษายน 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

05 – 07 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 20,900 20,900 19,900 5,000 

06 – 08 เมษายน 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 21,900 21,900 20,900 5,000 

06 – 08 เมษายน 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 21,900 21,900 20,900 5,000 

12 – 14 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 26,900 26,900 25,900 5,000 

13 – 15 เมษายน 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 26,900 26,900 25,900 5,000 

13 – 15 เมษายน 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX613 (17.55-20.00) 26,900 26,900 25,900 5,000 

14 – 16 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-2145) 26,900 26,900 25,900 5,000 

15 – 17 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 25,900 25,900 24,900 5,000 

19 – 21 เมษายน 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 



 

 

 

19 – 21 เมษายน 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

20 – 22 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

21 - 23 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-2145) 18,900 18,900 17,900 5,000 

25 – 27 เมษายน 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

25 – 27 เมษายน 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX613 (17.55-20.00) 18,900 18,900 17,900 5,000 

26 – 28 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

27 – 29 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

28 - 30 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

02 - 04 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

03 - 05 พฤษภาคม 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

03 - 05 พฤษภาคม 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

04 - 06 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

05 - 07 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-21.45) 18,900 18,900 17,900 5,000 

10 - 12 พฤษภาคม 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 19,900 19,900 18,900 5,000 

10 - 12 พฤษภาคม 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

11 - 13 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 19,900 19,900 18,900 5,000 

18 - 20 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 21,900 21,900 20,900 5,000 



 

 

 

24 - 26 พฤษภาคม 2562 
(BUS A) 

ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 18,900 18,900 17,900 5,000 

24 - 26 พฤษภาคม 2562 
(BUS B) 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-21.45) 18,900 18,900 17,900 5,000 

25 - 27 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

01 - 03 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

07 - 09 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

08 – 10 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

14 – 16 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX703 (19.50-21.45) 18,900 18,900 17,900 5,000 

21 – 23 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

22 – 24 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

28 – 30 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 18,900 18,900 17,900 5,000 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทปิ 

คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิน่*** 
** ทางบรษัิทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทปิ ทานละ 200 เหรียญ /ทรปิ/ทาน 

 
หมายเหต:ุ หากลูกคาไมตองการเขาดิสนียแลนด หักคาดสินียแลนดออกทานละ  2,000 บาท  
กรณุาตรวจสอบเที่ยวบินของทานในวันทีท่านตองการเดินทางตามตารางรายละเอียดเที่ยวบิน 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีน และฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเพ่ือโปรโมทสินคา
พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก และรานจิว
เวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทวัร เพราะมีผลกับราคาทวัร ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียน
ช้ีแจงลกูคาทุกทานวา รานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซือ้



 

 

 

ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกแหง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้
จากทานเปนจํานวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ราน 
 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเปนหลกัโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสดุทายลูกทวัรทานใดสนใจสามารถ

ซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซือ้ โดยไมมีการบังคับลกุทวัรทัง้สิ้น แตเปนการบอกกลาว
ลวงหนา 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือ
รายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 เหรียญ/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 
 



 

 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ั่ง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกาํหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธกิาร
เดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังน้ี วันจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 
น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุด
ทําการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรอืเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษทั
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคาบริการตางๆ และหนาสมดุบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงนิ
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 

ทั้งหมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 



 

 

 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังน้ี วันจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 
น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุด
ทําการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงนิ
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกบันักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่ีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายนิดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพือ่ใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเทีย่ว
หรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี
บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลงิ คาประกันภัยสายการบิน 
การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

3. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพือ่เปนการป�องกันโรคตดิตอที่จะมาจากสิง่เหลาน้ี หาก
เจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก   


