
 

 

 
 

 
 

หนีร้อนไปช้อปปิ้ง สงกรานต์ ที่ฮ่องกง เดินทางโดย สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค แอร์เวย์ 
ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา  

พบกับแหล่งช้อปปิ้งทีด่ังที่สดุ อาท ิCITTY GATE OUTLET และ OCEAN TERMINAL 
นมัสการสิงศักดิ์สิทธิท์ีเ่ก่าแก่ประจ าฮ่องกงเพ่ือเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต  

วัดอิมฮ่องฮ า ขอพรเรื่องโชคลาภ , วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องโชคชะตา แก้ปีชง  
วัดหวังต้าเซียน ขอเร่ืองสุขภาพ พร้อม จัดเตม็กับเมนูพิเศษ!!   

ติ่มซ าต้นต าหรับ , เป็ดปักกิ่ง , ห่านย่าง อาหารขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง 
 



 

 
04.00น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สาย

การบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน
เอกสาร 

06.40 น.  น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี CX616 
1030 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (CHEAK LAP KOK) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร เรียบร้อย ให้คณะท่านออก EXIT B จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า 
ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม  จากนั้น น าท่านสู่สัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจการ นั่งกระเช้า
นองปิง (NGONG PING 360) ชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิคเชื่อมจากใจกลางเมือง ชม
ทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง น าท่านสักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระท าขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปนั่งท าจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด เลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้าน
นองปิง *หากไม่สามารถขึ้นกระเช้านองปิงได้ การชมหมู่บ้านและนมัสการพระใหญ่ลันเตาต้องใช้โดยรถ
โค้ชเท่านั้น* 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านสู่ CITYGATE OUTLET ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยกับสินค้าแบรนด์เนมระดับ

โลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE, BURBERRY มากมายหลายยี่ห้อ 
และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ  

 
ค่ า                       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS  ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นกับการแสดงมัลติมีเดียสุดยอด

ตระการตาเป็นการแสดงแสงและเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ณ PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า    

วันแรก  กรุงเทพ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – CITYGATE OUTLET–A SYMPHONY OF LIGHTS     



 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  ติ่มซ ารสชาติต้นต ารับ 

น าท่านเดินทางสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 
24 ของฮ่องกงสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกง นั่งรถโค้ชสู่ชายหาดน้ าตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ สถานที่
พักผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่งของอ่าวนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม , 
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ลงสู่ชายหาด  จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับ
งานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย น าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ชม
สาธิตการเลือกซื้อหยกที่มีคุณภาพ ให้ท่านสามารถเลือกซื้อไปเป็นของขวัญของฝาก 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนามวัดกังหันวัดนี้
มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและน าแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไป
สักการะที่วัดนี้ในวันขึ้น ปีใหม่ของจีน หรือวันตรุษจีนนั่นเอง ซึ่งชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะ  ผู้ที่
เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง เมื่อถึงบริเวณวัดจะเห็นถึงความร่มเย็นของวัดได้ อย่างดี
ทีเดียว เข้าข้างในวัด จะมีเจ้าหน้าทีวัดขายธูป จากนั้นน าท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้า
เซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อเร่ืองการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และพบกับผู้คน
มากมายที่น าธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท า
ธุรกิจ  

วันที่สอง ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี ่– ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตา้
เซียน – MONGKOK MARKET  



 

ค่ า                       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ห่านย่าง   
  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านดัง MONGKOK MARKET ตามอัธยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  ติ่มซ ารสชาติต้นต ารับ 

น าท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดอิมฮ่องฮ า ( KUN IM TEMPLE) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองปกปักรักษา  โดดเด่นเร่ือง
เซียมซีและโชคลาภ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร + พาท่านชิม ของหวานขึ้นชื่อท่ีฮ่องกง ซึ่งเป็นการน าเอาผลไม้มา
ท าเป็นของหวานท่ีร้าน สวีทไดนาสตี้  พุดดิ้งมะม่วง  

  น าท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่กับสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลกบน ถนนนาธาน ซึ่ง
เป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิด อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ย ตาม
อัธยาศัย อาทิ ช้อปปิ้งที่ OCEANTERMINA และ HARBOUR CITY กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ
ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่นAMANI , PRADA , GUCCI , BURBERRY , CARTIER , CHANEL , 
COACH , DIOR  , FENDI  , LOUISVUITTON , ของเด็กเล่นห้าง TOYR’US     

 
ค่ า  *** อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย  เพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง ***                                      

ได้เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพื่อเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ   

21.20น.  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี CX617 
23.10น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***   
 

ข้อควรควรทราบ :  
 การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่าน
ทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั้งสิ้น  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วันที่สาม ฮ่องกง –วัดอิมฮ่องฮ า – ดวิตี้ฟรี – ช้อปปิ้งถนนาธาน + พิเศษ! ชิมพุดดิ้งมะมว่ง ร้านสวีทได
นาสตี้ – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ  



 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พัก 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พักเดี่ยว 

เพิ่มท่านละ 
พักกับ 1 
ผู้ใหญ่ 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ มีเตียง 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตียง 

 สงกรานต์ 13-15 เมษายน 2559 25,900 25,900 25,900 24,900 8,000  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋ว 

ล่วงหน้า) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบหมู่คณะ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองส าหรับคนต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์  =  180 HKD / ท้ังทริป 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 



 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  21 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามก าหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 
 หลังจากส ารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนที่แจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศที่ต้องท าวีซ่า) 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯโดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจ าห้องพัก ฯลฯ 
 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน  คืนเงินมัดจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถท า REFUND ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า 

REFUND ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งนี้ต้องไม่อยู่
ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

 
 



 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องช าระค่าใช้จ่ายที่

สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้  

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
 

โรงแรมและห้องพัก 
 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบ

ของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่
ต้องการ  

 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจ านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ 

และเพิ่มเตียงเสริมให้ (EXTRA BED)  ถ้าไม่มีเตียงเสริมให้ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องช าระค่า
ห้องพักเด่ียวเพิ่มด้วย  

 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเด่ียว 
และต้องช าระค่าห้องพักเด่ียวเพิ่มด้วย 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
จากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

(ส าหรับผู้โดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ าหนัก
เพิ่มได้ 

 กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง 
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 


