
WONDERFUL PACKAGE
HONG KONG + ZHUHAI

SUPER SAVE
4 DAYS 3 NIGHTS

    ราคาเรรริ่มตต้น

  บาท/ทท่าน
  12,900.-

Highlight
 แกต้ปปีชงและขอพรเพพริ่อเสรรมสรรรมงคลแกท่ชปีวรตในววันขขขึ้นปปีใหมท่ไทย ณ ววัดแชกงหมรว และ ววัดหววังตต้าเซปียน
 นมวัสการสรริ่งศวักดรดิ์สรทธรดิ์ทปีริ่ชาวเมพองจจไหท่ใหต้ความนวับถพอ ณ ววัดไปป๋หลรน 
 พบกวับถนนสายโรแมนตรค LOVE ROAD @ จจไหท่ และ ฟรชเชอรร์เลดปีขึ้
 อรสระชต้อปปรขึ้งจจใจทวัขึ้งในจจไหท่ และฮท่องกง
 ลรขึ้มรสกวับเมนจพรเศษ ตรริ่มซซาแบบตต้นตซาหรวับ ฉบวับฮท่องกงแทต้ๆ

ชท่วงเวลาเดรนทาง : มปีนาคม - เมษายน 2560



ววันแรก       กรงเทพฯ  - ฮท่องกง ( -/-/- )          
08.00 น. คณะพรร้อมกกน ณ ทท่าอากาศยานสจวรรณภจมร  อาคารผจต้โดยสารขาออก ชวัขึ้น 4 ประตจ 5   เคานร์เตอรร์ K

สายการบรน Hong Kong Airlines โดยมมีเจร้าหนร้าทมีที่ของบรริษกทฯ คอยตร้อนรกบและอซานวยความสะดวก
   11.10 น. นนาททานเดรินทางสสท  เกาะฮท่องกง โดย สายการบรน Hong Kong Airlines ✈   เทปีริ่ยวบรนทปีริ่   HX772

15.05 น. เดรินทางถถึง ทท่าอากาศยานนานาชาตร เชช็ค เลป กก๊อก (CHEAK LAP KOK) หลกงผทานพริธมีการตรวจคนเขร้าเมมืองและ
ศศุลกากรเรมียบรร้อย ใหร้คณะททานออก Exit B  นนาททานเดรินทางผทานสะพานแขวนชริงหมทาชมวริวทริวทกศนน์อกนสวยงาม
นซาทท่านเขต้าสจท่ทปีริ่พวัก โรงแรม PANDA HOTEL หรพอเทปียบเทท่า

ววันทปีริ่สอง      ฮท่องกง – ววัดแชกงหมรว – ววัดหววังตต้าเซปียน – รต้านจรวเวอรปีริ่ –  รต้านสมจนไพร – จจไหท่ ( B/L/- )
เชต้า รวับประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหารโรงแรม

นนาททานนมกสการเทพเจร้าหวกงตร้าเซมียน ณ ววัดหววังตต้าเซปียน หนถึที่งในวกดทมีที่โดทงดกงทมีที่สศุดของฮทองกง เทพซถึที่งขถึขนชมืที่อ
เรมืที่องการดสแลรกกษาโรคภกยไขร้เจจ็บ และพบกกบผสร้คนมากมายทมีที่นนาธสป และของมาสกกการะเพมืที่อขอพรตทางๆตกขงแตท
เรมืที่องความรกกไปจนถถึงฤกษน์มงคลในการทนาธศุรกริจ นนาททานเยมีที่ยมชม โรงงานจรวเวอรร์รปีริ่ ทมีที่ขถึขนชมืที่อของฮทองกงพบกกบ
งานดมีไซนน์ทมีที่ไดร้รกบรางวกลอกนดกบเยมีที่ยมและใชร้ในการเสรริมดวงเรมืที่อง ฮวงจศุร้ย จากนกขนนนาททานสสท วกดเชอกศุง หรมือ        
ววัดแชกจงหมรว ถสกกลทาวขานใหร้เปจ็นปลายทางของการแกร้ชงตามความเชมืที่อทมีที่วทาการหมศุนกกงหกนจะชทวยหมศุนชมีวริต
พลริกผกนจากรร้ายกลายเปจ็นดมี  จากนกขน นนาททานชร้อปปริข ง รต้านสมจนไพร 

เทปีริ่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน  ณ ภวัตตาคาร
จากนกขนนนาททานเดรินทางสสทททาเรมือเฟอรรมีที่ เพมืที่อเดรินทางสสท มหานครจจไหท่ สามเหลมีที่ยมปากแมทนนขาไขทมศุกแหทง
ทะเลจมีนใตร้ แผทนดรินในเขตมณฑลกวางตศุร้ง

เยช็น อรสระรวับประทานอาหารเยช็น 
นซาทท่านเขต้าสจท่ทปีริ่พวัก โรงแรม LANDMARK HOTEL หรพอเทปียบเทท่า

ววันทปีริ่สาม      จจไหท่ – ถนนคจท่รวัก –ฟรชเชอรร์เกรรร์ล - ผต้าไหม – ศจนยร์สมจนไพร – รต้าหยก ( B/L/D )
เชต้า รวับประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหารโรงแรม

จากนกขนนนาททานเดรินทางสสท นนาททานสสท ถนนคจท่รวัก (The Lover Road) เรมียบชายฝกที่งทะเล ถนนคสทรกกเปจ็นสถานทมีที่ บน
สายถนนสวยงามสายโร แมนตริก ทมีที่เรมียบชายหาดทอดขนาดอทาวรสปจกนทรน์เสมีข ยวแสนสวยนมีข  เปจ็นเสร้นทางเดริน
เรมียบชายฝกที่งทะเลจมีนใตร้ ซถึที่งรกฐบาลเมมืองจสไหท ไดร้ตกแตทงภสมริทกศนน์ ไดร้สวยงาม เหมาะสนาหรกบพกกผทอนหยทอนใจ 
และทมีที่ไดร้ชมืที่อวทาเปจ็นถนนคสทรกก กจ็เนมืที่องมาจาก ภายในบรริเวณรริมชายหาด ไดร้มมีการนนาเก ร้าอมีขหรมือมร้านกที่ง ซถึที่งทนามา
สนาหรกบ 2 คนนกที่งเททานกขน จถึงไดร้ชมืที่อวทาถนนคสทรกกปกจจศุบกนเปจ็นทมีที่นริยมของคสทรกกในเมมือง จากเกร้าอมีขมาเปจ็นวลมี ใชร้เรมียก
ชมืที่อ ถนนคสทรกก จะมองเหจ็นรสปปกข นเจร้าแมท บรริเวณอทาวเซมียงลสท (Xianglu Bay) บรริเวณอทาว “เซมียงลสท” มมี “หวมีหนมี” 



เรมียกรสปปกข นอมีกชมืที่อวทา จจไหท่ฟรชเชอรร์เกรรร์ล (Fisher Girl Statue) เปจ็นรสปปกที่นแกะสลกก สสง 8.7 เมตร สรร้างจากหริน
แกรนริตทราย ในมมือถมือไขทมศุก ไมทวทาใครไป ใครมาเมมืองนมีข  กจ็ตร้องมาเยมีที่ยมเธอ 

เทปีริ่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน  ณ ภวัตตาคาร
นนาททานแวะ รต้านหยก เปจ็นสรินคร้าหยกตทางๆใหร้ททานไดร้เลมือกซมืขอเปจ็นของฝาก ชม ศจนยร์สมจนไพรจปีน แหลทง
คร้นควร้ายาแผนโบราณ ทมีที่เราเรมียกวทา บกวหริมะ ยาประจนาบร้านทมีที่มมีชมืที่อเสมียงและมมีสรรพคศุณมากมาย ผทอนคลายดร้วย
การนวดฝทาเทร้าพรร้อมฟกงการบรยายสรรพคศุณของสมศุนไพร แวะชมโรงงานผลริต ผต้าไหม ชมวริธมีการนนาเสร้นไหม
ออกมาผลริตเปจ็นสรินคร้าทกขงใชร้เครมืที่องจกกร และแรงงานคน ชมการดถึงใยไหมรกงแฝด ซถึที่งเหมาะกกบการซมืขอเปจ็นทกขง
ของฝาก 

เยช็น รวับประทานอาหารเยช็น  ณ ภวัตตาคาร
นซาทท่านเขต้าสจท่ทปีริ่พวัก โรงแรม LANDMARK HOTEL หรพอเทปียบเทท่า

ววันทปีริ่สปีริ่    จจไหท่ - ฮท่องกง (เรพอเฟอรร์รปีริ่) - สนามบรนฮท่องกง - กรจงเทพฯ  ( B/-/- )
เชต้า รวับประทานอาหารเชต้า ณ  โรงแรมทปีริ่พวัก

นนาททานกลกบสสท ฮท่องกง (โดยเรมือเฟอรน์รมีที่) จากนกขนอริสระททอเทมีที่ยวและชร้อปปริข งตามอกธยาศกย
เทปีริ่ยง อรสระรวับประทานอาหารกลางววัน 

สมควรแกทเวลา เดรินทางสสทสนามบรนเชช็ค เลป กก๊อกเชจ็ค เอกสารการเดรินทางและสกมภาระเตรมียมตกวเดรินทางกลกบ
17.00 น. นนาททานเดรินทางสสท กรจงเทพฯโดย สายการบรน Hong Kong Airlines ✈   เทปีริ่ยวบรนทปีริ่   HX765
19.05 น. เดรินทางถถึง ทท่าอากาศยานสจวรรณภจมร โดยสวกสดริภาพ พรร้อมเกจ็บความประทกบใจมริรสร้ลมืม

ขต้อควรควรทราบ : 
 สซาหรวับทท่านทปีริ่ตต้องออกตวัตั๋วภายในประเทศ (เครพริ่องบรน, รถทวัวรร์, รถไฟ) กรจณาสอบถามเจต้าหนต้าทปีริ่ฝท่ายขายกท่อนทซาการออกตวัตั๋ว 

เนพริ่องจากสายการบรนอาจมปีการปรวับเปลปีริ่ยนไฟลร์หรพอเวลาบรน โดยไมท่ไดต้แจต้งใหต้ทราบลท่วงหนต้า
หากททานมมีการเดรินทางขร้ามเกาะโดยเรมือเฟอรมีที่ กระเปป๋าเดรินทางตร้องมมีขนาดไมท่เกรน 24”

(  หากมปีขนาดเกรน   24   นรขึ้ว ทางทท่าเรพอจะเรปียกคท่าขนาดกระเปป๋าเพรริ่ม ทท่านละประมาณ   25   เหรปียญฮท่องกง  /  กระเปป๋า   1   ใบ  )

**รายการนปีขึ้จะเขต้ารต้านรวัฐบาลจปีน เพพริ่อโปรโมทการทท่องเทปีริ่ยว แตท่ละรต้านใชต้เวลาในการนซาเสนอประมาณ 45 นาทปี -1 ชวัริ่วโมง**



อวัตราคท่าบรรการ  10 ทท่าน ออกเดรนทางโดยไมท่มปีหวัวหนต้าทวัวรร์

กซาหนดการดรนทาง
ผจต้ใหญท่ พวัก
หต้องละ 2-3

ทท่าน

เดช็ก อายจ 2-12 ปปี
พวักเดปีริ่ยว

เพรริ่มทท่านละพวักกวับ 1
ผจต้ใหญท่

พวักกวับ 2
ผจต้ใหญท่ 
มปีเตปียง

พวักกวับ 2
ผจต้ใหญท่ไมท่

มปีเตปียง
03 – 06 มปีนาคม 2560 12,900 14,900 14,900 14,900 4,000
10 - 13 มปีนาคม 2560 12,900 14,900 14,900 14,900 4,000
24 – 27 มปีนาคม 2560 12,900 14,900 14,900 14,900 4,000

31 มปีนาคม – 03 เมษายน 2560 13,900 15,900 15,900 15,900 4,000
07- 10 เมษายน 2560 14,900 16,900 16,900 16,900 4,000

อวัตรานปีขึ้รวม 
 คทาตก ตวเครมืที่องบรินไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรินทางไปกลกบพรร้อมกรศุรุ๊ปเททานกขน) เสร้นทางและสายการบรินตามระบศุในรายการ
 คทาภาษมีสนามบริน และคทาภาษมีนนขามกนตามรายการทกวรน์ 
 คทารถปรกบอากาศนนาเทมีที่ยวตามระบศุไวร้ในรายการ พรร้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนศุญาตใหร้คนขกบรถเกริน 12 ช.ม. / วกน)
 คทาเขร้าชมสถานทมีที่ตทางๆ ตามทมีที่ระบศุไวร้ในรายการ (ไมทสามารถคมืนเปจ็นเงรินไดร้ เนมืที่องจากบรริษกทฯ ตร้องจองและซมืขอตก ตวลทวงหนร้า)
 โรงแรมตามระบศุ หรมือเทมียบเททา (หร้องละ 2-3 ททาน) 
 คทาอาหารตามทมีที่ระบศุในรายการ ใหร้ททานไดร้ลริขมลองอาหารพมืขนเมมืองของแตทละประเทศ
 คทาธรรมเนมียมวมีซทาเขร้าประเทศจมีน แบบหมสทคณะ
 คทานนขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีที่โหลดลงใตร้ทร้องเครมืที่อง สายการบรินอนศุญาตททานละ 1 ใบ นซขึ้าหนวักไมท่เกรน 20 กก. 
 คทาประกกนอศุบกตริเหตศุในการเดรินทาง คศุร้มครองวงเงรินททานละ 1 ลร้านบาท ของบรริษกท ชกบปน์ประกกนภกย (เงมืที่อนไขตามกรมธรรมน์)

อวัตรานปีขึ้ไมท่รวม 
 คทาดนาเนรินการทนาหนกงสมือเดรินทาง หรมือคทาธรรมเนมียมในการยมืที่นใบอนศุญาตเขร้า-ออกเมมืองสนาหรกบคนตทางดร้าว
 คทาใชร้จทายสทวนตกว อาทริ คทาโทรศกพทน์, คทาซกกรมีด, คทาเครมืที่องดมืที่มและอาหารนอกเหนมือจากทมีที่ระบศุในรายการ
 คทาอาหารและเครมืที่องดมืที่มทมีที่สกที่งพริเศษในรร้านอาหาร นอกเหนมือจากทมีที่บรริษกทฯ จกดใหร้ ยกเวร้นจะตกลงกกนเปจ็นกรณมีพริเศษ
 คทานนขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีที่เกรินกวทาสายการบรินกนาหนด 
 คทาภาษมีมสลคทาเพริที่ม 7% และคทาภาษมีหกก ณ ทมีที่จทาย 3%
 คทาทริปพนกกงานขกบรถ คทาทริปไกดน์ทร้องถริที่น  = 100 HKD / ทวัขึ้งทรรป / ตท่อทท่าน



เงพริ่อนไขการเดรนทาง
 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการยกเลริกการเดรินทาง กรณมีมมีผสร้เดรินทางตนที่ากวทา 10 ททาน โดยจะแจร้งใหร้ผสร้เดรินทางทราบลทวงหนร้ากทอนเดริน

ทาง 15 วกน

 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการปรกบเปลมีที่ยนโปรแกรมเพมืที่อความเหมาะสมโดยมริตร้องแจร้งลทวงหนร้า สาเหตศุอกนเนมืที่องมาจากการลทาชร้าของ
สายการบริน, การนกดหยศุดงาน, ภกยธรรมชาตริ, การกทอวรินาศภกย, การกทอจลาจล, อศุบกตริเหตศุ ฯลฯ โดยจะคนานถึงถถึงผลประโยชนน์ของผสร้เดริน
ทางเปจ็นสนาคกญ

 บรริษกทฯ จะไมทรกบผริดชอบคทาใชร้จทายทมีที่เกริดขถึขน หากททานถสกปฏริเสธการเขร้าเมมือง อกนเนมืที่องจากการกระทนาทมีที่สทอไปในทางผริด กฎหมาย
หรมือการหลบหนมีเขร้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรินคทาทกวรน์ทมีที่ชนาระมาแลร้ว

 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการยกเลริกการเดรินทางในกรณมีทมีที่เกริดภกยพริบกตริทางธรรมชาตริ อาทริ สถึนามริ แผทนดรินไหว ภสเขาไฟระเบริด 
อศุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนมือจากการควบคศุมของบรริษกทฯ โดยทางบรริษกทฯ จะขอเกจ็บเฉพาะคทาใชร้จทายทมีที่เกริดขถึขนตามจรริงเททานกขน 
เชทน คทามกดจนาตก ตวเครมืที่องบริน, คทาวมีซทาในกรณมีทมีที่ยมืที่นวมีซทาแลร้ว และคทาวางมกดจนาหร้องพกก ฯลฯ

การสซารองทปีริ่นวัริ่งและชซาระเงรน
 ยพนยวันการสซารองทปีริ่นวัริ่งกกบเจร้าหนร้าทมีที่ฝทายขาย พรต้อมสท่งสซาเนาหนวังสพอเดรนทาง 

 ชนาระเงรินมกดจนาภายใน 3 วกนนกบจากวกนทมีที่จอง เงรินมกดจนาถมือเปจ็นการยมืนยกนการจองของททาน

o ยศุโรป อเมรริกา ออสเตรเลมีย นริวซมีแลนดน์ ททานละ 25,000 บาท

o ญมีที่ปศุทน เกาหลมี ดสไบ ศรมีลกงกา อรินเดมีย อรินโดนมีเซมีย ททานละ 10,000 บาท

o จมีน ไตร้หวกน เวมียดนาม พมทา กกมพสชา ลาว สริงคโปรน์ ททานละ 5,000 บาท

 คทาทกวรน์สทวนทมีที่เหลมือทกขงหมด ชนาระลทวงหนร้า 21 วกนกทอนเดรินทาง
 หากททานไมทชนาระเงรินคทาทกวรน์สทวนทมีที่เหลมือตามกนาหนดวกนดกงกลทาว ทางบรริษกทฯ ถมือวทาททานยกเลริกการเดรินทางโดยไมทมมีเงมืที่อนไข และขอ

สงวนสริทธริธ ในการคมืนเงรินมกดจนา
 หลกงจากสนารองทมีที่นก ที่งเรมียบรร้อยแลร้ว เจร้าหนร้าทมีที่ฝทายขายจะนกดวกน-เวลา ไปรกบหนกงสมือเดรินทางและเอกสารอมืที่นทมีที่แจร้งไวร้ในโปรแกรม 

เพมืที่อดนาเนรินการยมืที่นขอวมีซทา (สนาหรกบประเทศทมีที่ตร้องทนาวมีซทา)



การยกเลรก
 ยกเลริกกทอนออกเดรินทาง 30 - 15 วกน  หกกเงรินคทาทกวรน์ 50%

 ยกเลริกกทอนออกเดรินทาง 14 - 7 วกน  หกกเงรินคทาทกวรน์ 75%

 ยกเลริกกทอนออกเดรินทาง 6 - วกนเดรินทาง  หกกเงรินคทาทกวรน์ 100%

 กรณมียกเลริกการเดรินทางหลกงจากออกตก ตวเครมืที่องบรินแลร้ว หากเปจ็นตก ตวทมีที่สามารถทนา Refund ไดร้ ผสร้เดรินทางตร้องรอเงรินคทา Refund 
ตามระบบและเงมืที่อนไขของสายการบรินเททานกขน (ประมาณ 3 เดมือน)

 หากททานยกเลริกการเดรินทางเงมืที่อนไขใดเงมืที่อนไขหนถึที่ง แตทททานสามารถหาผสร้เดรินทางมาแทนไดร้ โดยสามารถยมืที่นขอวมีซทาไดร้ทกนตาม
กนาหนดเวลา ทางบรริษกทฯ ขอคริดคทาใชร้จทายเพริที่ม คมือคทาวมีซทา และคทาเปลมีที่ยนชมืที่อตก ตวเครมืที่องบรินเททานกขน ทกขงนมีขตร้องไมทอยสทในเงมืที่อนไขตก ตวทมีที่
ไมทอนศุญาตใหร้เปลมีที่ยนชมืที่อ และไมทอนศุญาตใหร้คมืนบกตรโดยสาร

 หากททานยกเลริกการเดรินทาง อกนเนมืที่องมาจากบศุคคลใดบศุคคลหนถึที่งในคณะของททานไมทไดร้รกบการพริจารณาวมีซทาไมทวทาดร้วยเหตศุผลใด
ๆ กจ็ตามอกนเปจ็นการพริจารณาจากสถานฑสต ซถึที่งการยกเลริกเฉพาะบศุคคลหรมือการยกเลริกพรร้อมก กนทกขงหมด ใหร้ถมือเปจ็นการยกเลริก
ตามเงมืที่อนไขของวกนเวลาทมีที่ยกเลริกดกงกลทาวขร้างตร้น 

ตวัตั๋วเครพริ่องบรน
 ตก ตวเครมืที่องบรินแบบหมสทคณะ ตร้องเดรินทางไป-กลกบพรร้อมกกน หากตร้องการเลมืที่อนวกนเดรินทางกลกบ ททานตร้องชนาระคทาใชร้จทายทมีที่สายการบริน

เรมียกเกจ็บ และการจกดทมีที่นก ที่งของกรศุรุ๊ปเปจ็นไปโดยสายการบรินก นาหนด ทางบรริษกทฯ ไมทสามารถเขร้าไปแทรกแซงไดร้ 
 คทาภาษมีสนามบริน, คทาภาษมีนนขามกนเชมืขอเพลริงและคทาประกกนวรินาศภกยทางอากาศ คริดตามอกตราทมีที่ทางสายการบรินแจร้ง ณ วกนทมีที่ออกราคา

ขาย หากสายการบรินมมีการปรกบขถึขนราคาในภายหลกง ถมือเปจ็นคทาใชร้จทายสทวนทมีที่เพริที่ม ทางบรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการเรมียกเกจ็บตาม
ความเปจ็นจรริง ณ วกนทมีที่ออกตก ตว

โรงแรมและหต้องพวัก
 หร้องพกกในโรงแรมสทวนใหญทเปจ็นแบบหร้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหร้องพกกขถึขนอยสทกกบการวางรสปแบบของแตทละโรงแรม 

กรณมีผสร้รทวมเดรินทางในคณะของททานจองหร้องประเภทอมืที่นๆ อาจทนาใหร้ไมทไดร้หร้องพกกตริดกกนตามทมีที่ตร้องการ 
 โดยทก ที่วไป โรงแรมอนศุญาตใหร้มมีผสร้เขร้าพกกใน 1 หร้องมากทมีที่สศุด คมือ 3 คนเททานกขน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมมีหร้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือมมีจนานวนจนากกด บางโรงแรมอาจจกดเปจ็นหร้องพกกคสท และเพริที่มเตมียงเสรริม

ใหร้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมทมมีหร้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือไมทมมีเตมียงเสรริมใหร้ ททานจนาเปจ็นตร้องแยกเปจ็นพกกหร้องเดมีที่ยว และตร้องชนาระคทา

หร้องพกกเดมีที่ยวเพริที่มดร้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปริดใชร้เครมืที่องปรกบอากาศ เนมืที่องจากเปจ็นประเทศทมีที่อยส ทในแถบอศุณหภสมริตนที่า เครมืที่องปรกบอากาศจะเปริดใหร้บรริการ

ในชทวงฤดสรร้อนเททานกขน



 ในกรณมีทมีที่มมีการจกดประชศุมนานาชาตริ (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปจ็นผลใหร้คทาโรงแรมสสงขถึขน 3-4 เททาตกวจากราคาตร้นทศุนทมีที่
คริดไวร้ บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการปรกบเปลมีที่ยนหรมือยร้ายไปพกกเมมืองใกลร้เคมียงเพมืที่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและสวัมภาระเดรนทาง
 นนขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีที่โหลดลงใตร้ทร้องเครมืที่อง สายการบรินอนศุญาตททานละ 1 ใบ นนขาหนกกไมทเกริน 20 กริโลกรกม (สนาหรกบผสร้โดยสาร

ชกขน Economy Class) หากสกมภาระมมีนนขาหนกกเกริน สายการบรินมมีสริทธริธ เรมียกเกจ็บคทาระวางนนขาหนกกเพริที่มไดร้
 กระเปป๋าสกมภาระทมีที่สายการบรินอนศุญาตใหร้นนาขถึขนเครมืที่องไดร้ ตร้องมมีนนขาหนกกไมทเกริน 7 กริโลกรกม และมมีความกวร้าง+ยาว+สสง ไมทเกริน 115 

เซนตริเมตร หรมือ 25 เซนตริเมตร (9.75 นริขว) x 56 เซนตริเมตร (21.5 นริขว) x 46 เซนตริเมตร (18 นริขว) 
 ในบางรายการทกวรน์ ทมีที่ตร้องมมีบรินดร้วยสายการบรินภายในประเทศ นนขาหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกก นาหนดใหร้ตนที่ากวทามาตรฐานไดร้ ทกขงนมีข

ขถึขนอยสทกกบขร้อกนาหนดของแตทละสายการบริน ซถึที่งผสร้เดรินทางตร้องเปจ็นผสร้รกบผริดชอบคทาใชร้จทายเอง


