
ประกาศส าคญั 
1.กรณุาอยา่น าของเหลวทกุชนดิ ทีเ่กนิ 100 มลิลลิติร ถอืขึน้เครือ่ง ให ้Load ใสก่ระเป๋าใบใหญเ่ทา่น ัน้ 
หากตอ้งการน า ของเหลว เจล หรอืสเปรย ์ถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ของเหลวน ัน้ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 
มลิลลิติร โดยตอ้งน าใสไ่วใ้นถงุพลาสตกิใสแบบ Zip-Lock ขนาด 20 x 20ซ.ม. ผูโ้ดยสาร 1 คนตอ่1ถงุ 
โดยปรมิาณของเหลวเมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร (หรอื 1 ลติร)และของมคีา่ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู 
โทรศพัทม์อืถอื กญุแจบา้น กญุแจรถ ยาประจ าตวั(ทีส่ าคญั) กรณุาไวใ้นกระเป๋าทีถ่อืข ึน้เครือ่ง 
2.แบตเตอรีส่ ารองในรปูแบบ Power Bank ทกุชนดิ ไมอ่นญุาตใหใ้สใ่นสมัภาระเช็คอนิ แตส่ามารถใสใ่นสมัภาระที่
พกตดิตวั โดยมขีนาดความจไุฟฟ้าไมเ่กนิ 32,000 mAH หรอื 160 Wh ไดไ้มเ่กนิ 2 ชิน้/คน 

เวลา เวลาทีฮ่อ่งกง,จไูห,่เซนิเจิน้, มาเกา๊ เร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง 

การแลกเงนิ ฮอ่งกง-เมาเกา๊  ใชเ้งนิสกลุดอลลา่รฮ์อ่งกง  
อตัราแลกเปลีย่น โดยประมาณ 1 ดอลลา่รฮ์อ่งกง = 4.5 – 5 บาทไทย  
เซนิเจ ิน้-จไูห ่ใชเ้งนิหยวน อตัราแลกเปลีย่นประมาณ 5 บาท ตอ่ 1 หยวน 
***กรณุาแลกเงนิไปใหพ้รอ้ม ทัง้ 2 สกลุ*** การแลกเงนิควรแลกไปจากเมอืงไทย 
โดยสามารถแลกไดท้ีธ่นาคารพาณชิยโ์ดยทั่วไป และทีส่นามบนิตามเคานเ์ตอรแ์ลกเงนิ 

บตัรเครดติ เป็นทีย่อมรับทั่วไปของรา้นคา้ โรงแรม และภตัตาคารในยา่นแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

การแตง่กาย เตรยีม เสือ้ผา้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพอณุหภมูอิากาศชว่งทีเ่ดนิทางและรองเทา้ทีส่วมใสส่บาย  

สิง่ทีค่วรน าไป ยาประจ าตัว กลอ้งถา่ยรปูและเมมโมรีก่ารด์กลอ้งเพยีงพอ, แบตเตอรร์ี,่ครมีทาผวิ, หมวก 
ไฟฉาย, ครมีกนัแดด และแวน่ตากนัแดด, เครือ่งคดิเลข (เพราะสะดวกในการซือ้ขาย)  
รม่ ,เสือ้กนัฝน 

กระเป๋าเดนิทาง ควรเตรยีมกระเป๋าขนาดกะทดัรดั มลีอ้ส าหรบัลาก เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 
สายการบนิ Emirates  มนีโยบายจ ากดั น ้าหนักกระเป๋าขาไป-ขากลับ 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น  
กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิ ทา่นตอ้งช าระคา่น ้าหนักสว่นเกนิกบัสายการบนิโดยตรงตามอตัราสายการ
บนิเรยีกเก็บ 

ระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟทีจ่นี สามารถใชแ้บบสองขาแบน (แบบเดยีวกบัเมอืงไทยไดเ้ลย) 
ระบบ 220 V ไฟฟ้าในประเทศฮอ่งกง 
เทา่กบัประเทศไทย แตจ่ะมสีายดนิ (3 ร)ู 
เตรยีม Adapter แปลง 3 ขาส าหรับการ 
ชารต์แบตกลอ้ง หรอืมอืถอื 
 

ภาษา ภาษาราชการ 2 ภาษา คอื จนี (กวา้งตุง้) และ องักฤษ แตค่นสว่นใหญจ่ะใชภ้าษาจนีกวา้งตุง้ใน

การสือ่สารเป็นหลัก และเริม่มกีารใชภ้าษาจนีกลางอยา่งแพรห่ลาย 

น า้ดืม่     มบีรกิารน ้าดืม่ ขนม ระหวา่งการเดนิทาง 

โทรศพัท ์ โทรศัพทเ์คลือ่นทีส่ามารถใชท้ีฮ่อ่งกง, เซนิเจิน้, จไูหไ่ด ้(แตล่ะประเทศไมส่ามารถใชเ้ครอืขา่ย
รว่มกนัได)้ โดยทา่นตอ้งขอเปิดใชบ้รกิาร IR International Roaming กบัระบบโทรศัพทข์องทา่น
กอ่นเดนิทาง เพือ่ความสะดวกควรใชบ้ตัรโทรศัพทท์ีม่ขีายในโรงแรมทั่วไป โดยหมนุ 001-66-2 
(2-กรงุเทพฯ / 38-ชลบรุ ี/ 53-เชยีงใหม)่ ตามดว้ยเบอรโ์ทรศัพทบ์า้น เบอรม์อืถอื 001-66-1  
แลว้ตามดว้ย หมายเลขโทรศัพท ์7 หลัก เชน่ โทรเขา้เบอรบ์า้น 02 575-3855 ใหก้ด 001 66 2 
575 3855 หรอื โทรเขา้มอืถอื 081 – 3444 325  ใหก้ด  001 66 81 3444 324 เป็นตน้ 

ภาษาเบือ้งตน้ (จนีกวางตุง้) 

 

 

 

 
 

 
 

 

การเตรยีมตวัส าหรบัการเดนิทาง  

ตัวเลข (โหว่โซว) 

1         ยดั        8           ปาด  
2         หยี ่       9           เกา๋  
3         ซา้ม     10           สบั  
4         เซย ์     100         ยดัปาก, ยดัปะ  
5         อมื       1,000      ยดัชิน้  
6         หลก     10,000     ยดัหมา่น  
7         ชดั       100,000   สบัหมา่น   

 

สวัสด ี         เหนย ์โหว   
คณุสบายดไีหม          เหนย ์โหว มา   
สบายด ีแลว้คณุละ่        เกย๋ ์โหว เหนย ์
แนะ   
ลากอ่น          บา๊ย บาย  
ลากอ่น,แลว้พบกนัใหม ่จอย กนิ   
อรณุสวัสดิ ์        โจว๋ สัน่    
ราตรสีวัสดิ ์        โจว๋ เถา  
ขอบคณุ (มาก)        อึม่ กอ๊ย (ซาย)  
ขอโทษ         โตย อึม่ จยู่     
เทา่ไร         เกย๋ ์ต๊อ   
ราคาเทา่ไร         เกย๋ ์ต๊อ ฉีน/เกย๋ ์
ฉีน 


