
  

WONDERFUL   LAOS
LUANGPRABANG
3 DAYS  2 NIGHTS

Highlights
 เดดินทางดด้วยสายการบดินบางกอก แอรร์เวยร์ (PG) 
 โรงแรมททที่พพักใกลด้สถานททที่ทท่องเททที่ยว สะดวกสบายตท่อการเดดินทาง
 รถรพับสท่งสนามบดิน – โรงแรม – สนามบดิน 
 สถานททที่ทท่องเททที่ยวแนะนนา อาทดิ  พระราชวพังเกท่า – วพัดเชทยงทอง – วพัดวดิชชน – พระธาตชพพสท - วพัดวดิชชน – 

นนนาตกตาดกวงสท 

จองและเดดินทางระหวท่าง วพันนทน - 31 ตชลาคม 2559
**ยกเวด้น เทศกาล และวพันหยชดนพักขพัตฤกษร์**

ราคาเรดิที่มตด้น

บาท/ทท่าน
 10,900.-



รายละเออียดการเดดินทาง อาหาร

ววันทอีที่ 1 –.-- น.

–.-- น.

ทอีที่พวัก

ออกเดดินทางจาก สนามบดินสสุวรรณภภูมดิ กรสุงเทพฯ โดยสายการบดิน Bangkok Airways 
เททที่ยวบดินททที่ PG641 / PG945
เดดินทางถถึง สนามบดินหลวงพระบาง ประเทศลาว
นนาทท่านเขข้าสภูท่ททที่พพัก
Villa Santi**** หรรือเทอียบเทท่า

No meal

ววันทอีที่ 2 เชชา

ทอีที่พวัก

บรดิการอาหารเช ข้า ณ หข้องอาหารของโรงแรม
สถานทอีที่ทท่องเทอีที่ยวทอีที่แนะนนา
พระราชวพังเกท่า – วพัดเชทยงทอง – วพัดวดิชสุน – พระธาตสุพภูสท - วพัดวดิชสุน – นนนาตกตาดกวงสท 
Villa Santi**** หรรือเทอียบเทท่า

B / - / -

ววันทอีที่ 3 เชชา

–.-- น.
–.-- น.

บรดิการอาหารเช ข้า ณ หข้องอาหารของโรงแรม
กรสุณา Check out จากโรงแรม กท่อนเวลา 12.00 น.
สมควรแกท่เวลา เดดินทางสภูท่สนามบดิน
ออกเดดินทางจากสนามบดินหลวงพระบาง โดยเททที่ยวบดินททที่ PG942 / PG946
เดดินทางกลพับถถึงกรสุงเทพฯ โดยสวพัสดดิภาพ

B / - / -

ตารางเทอีที่ยวบดินของสายการบดิน   BANGKOK AIRWAYS (PG)

ขาไป
Flight No.

ออกจาก
กรรุงเทพ

เดดินทางถถึง
หลวงพระบาง ววันบดิน

ขากลวับ
Flight No.

ออกจาก
หลวงพระบาง

เดดินทางถถึง
กรรุงเทพ ววันบดิน

PG941 10:00 12:05 DAILY PG942 12:45 14:50 DAILY

PG945 14:45 16:45 DAILY PG946 17:25 19:25 DAILY

อวัตราคท่าบรดิการ

Hotel.
ผผชใหญท่ 

พวักหชองละ
2-3 ทท่าน

เดด็ก อายรุ 2-12 ปอี
พวักเดอีที่ยว

เพดิที่มทท่านละ EXTN TWN EXTN TPLพวักกวับ 1
ผผชใหญท่

พวักกวับ 2
ผผชใหญท่ 
มอีเตอียง

พวักกวับ 2
ผผชใหญท่ไมท่มอี

เตอียง

Mylaohome
Boutique 3*

10,900 10,900 9,900 8,900 2,000 2,500 3,500

Villa Santi 4* 11,900 11,900 10,900 9,900 3,000 3,000 4,000

Santi Resort
& Spa 4*

11,900 11,900 10,900 9,900 3,000 3,000 4,000

Villa Maly 5* 12,900 12,900 11,900 10,900 4,000 4,000 5,000

Optional Tour ราคา / ทท่าน

Option 1 : Full day Tour วพัดเชทยงทอง – พระราชวพังเกท่า – พระธาตสุพภูส ท – วพัดวดิชสุน – นนนาตกตาดกวงสท 
(รพับ-สท่ง ททที่โรงแรม ไมท่รวมอาหารกลางวพัน) 3,800

Option 2 : Half day Tour พระราชวพังเกท่า – วพัดเช ทยงทอง – วพัดวดิชสุน – พระธาตสุพภูสท
(รพับ-สท่ง ททที่โรงแรม ไมท่รวมอาหารกลางวพัน)

2,800



อวัตรานอี นรวม

 คท่าตพัตั๋วเครรที่องบดินไป–กลพับ ชพันนประหยพัด  สายการบดินบางกอก แอรร์เวยร์ (PG / G Class)

 คท่าภาษทสนามบดิน และคท่าภาษทนนนามพันตามรายการทพัวรร์ 

 คท่ารถรพับสท่ง สนามบดิน-โรงแรม-สนามบดิน

 โรงแรมตามระบสุ หรรอเททยบเทท่า (หข้องละ 2-3 ทท่าน) พรข้อมอาหารเช ข้า 

 คท่านนนาหนพักกระเปป๋าสพัมภาระททที่โหลดลงใตข้ทข้องเครรที่อง สายการบดินอนสุญาตทท่านละ 1 ใบ นนนาหนพักไมท่เกดิน 20 กก. 

อวัตรานอี นไมท่รวม

 คท่าดนาเนดินการทนาหนพังสรอเดดินทาง หรรอคท่าธรรมเนทยมในการยรที่นใบอนสุญาตเขข้า-ออกเมรองสนาหรพับคนตท่างดข้าว

 คท่าใช ข้จท่ายสท่วนตพัว อาทดิ คท่าโทรศพัพทร์, คท่าซพักรทด, คท่าเครรที่องดรที่มและอาหารนอกเหนรอจากททที่ระบสุในรายการ

 คท่านนนาหนพักกระเปป๋าสพัมภาระททที่เกดินกวท่าสายการบดินกนาหนด 

 คท่าภาษทมภูลคท่าเพดิที่ม 7% และคท่าภาษทหพัก ณ ททที่จท่าย 3%

 คท่าทดิปพนพักงานขพับรถ

เงรืที่อนไขการเดดินทาง

 ราคาดพังกลท่าวสนาหรพับผสุข้เดดินทางตพันงแตท่  2  ทท่านขถึนนไป  จองและเดดินทางไดข้ตพันงแตท่ วพันนทน - 31 ตสุลาคม 2559

 บรดิษพัทฯ ขอสงวนสดิทธดิธิ์ในการปรพับเปลทที่ยนโปรแกรมเพรที่อความเหมาะสมโดยมดิตข้องแจข้งลท่วงหนข้า สาเหตสุอพันเนรที่องมาจากการลท่าช ข้าของสายการบดิน, 
การนพัดหยสุดงาน, ภพัยธรรมชาตดิ, การกท่อวดินาศภพัย, การกท่อจลาจล, อสุบพัตดิเหตสุ ฯลฯ โดยจะคนานถึงถถึงผลประโยชนร์ของผภูข้เดดินทางเปป็นสนาคพัญ

 บรดิษพัทฯ จะไมท่รพับผดิดชอบคท่าใช ข้จท่ายททที่เกดิดขถึนน หากทท่านถภูกปฏดิเสธการเขข้าเมรอง อพันเนรที่องจากการกระทนาททที่ส ท่อไปในทางผดิด กฎหมายหรรอการหลบ
หนทเขข้าเมรอง ฯลฯ และจะไมท่ครนเงดินคท่าทพัวรร์ททที่ชนาระมาแลข้ว

 บรดิษพัทฯ ขอสงวนสดิทธดิธิ์ในการยกเลดิกการเดดินทางในกรณทททที่เกดิดภพัยพดิบพัตดิทางธรรมชาตดิ อาทดิ ส ถึนามดิ แผท่นดดินไหว ภภูเขาไฟระเบดิด อสุทกภพัย วาตภพัย 
ฯลฯ อพันนอกเหนรอจากการควบคสุมของบรดิษพัทฯ โดยทางบรดิษพัทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคท่าใช ข้จท่ายททที่เกดิดขถึนนตามจรดิงเทท่านพันน เชท่น คท่ามพัดจนาตพัตั๋วเครรที่องบดิน, 
คท่าวทซท่าในกรณทททที่ยรที่นวทซท่าแลข้ว และคท่าวางมพัดจนาหข้องพพัก ฯลฯ

การสนารองทอีที่นวัที่งและชนาระเงดิน

 ยรืนยวันการสนารองทอีที่นวัที่งกพับเจข้าหนข้าททที่ฝท่ายขาย พรชอมสท่งสนาเนาหนวังสรือเดดินทาง 

 ชนาระเงดินเตป็มจนานวนหลพังจากไดข้รพับการพันตทททที่นพัที่งจากสายการบดินและไดข้รพับการยรนยพังหข้องพพักเรทยบรข้อยแลข้ว

 หากทท่านไมท่ชนาระเงดินคท่าแพคเกจตามกนาหนดวพันดพังกลท่าว ทางบรดิษพัทฯ ถรอวท่าทท่านยกเลดิกการเดดินทางโดยไมท่มทเงรที่อนไข 

โรงแรมและหชองพวัก

 หข้องพพักในโรงแรมสท่วนใหญท่เปป็นแบบหข้องคภูท่ (Twin / Double Room) ประเภทหข้องพพักขถึนนอยภูท่กพับการวางรภูปแบบของแตท่ละโรงแรม กรณทผภูข้รท่วมเดดิน
ทางในคณะของทท่านจองหข้องประเภทอรที่นๆ อาจทนาใหข้ไมท่ไดข้หข้องพพักตดิดกพันตามททที่ตข้องการ 

 โรงแรมอนสุญาตใหข้มทผภูข้เขข้าพพักใน 1 หข้องมากททที่สสุด ครอ 3 คนเทท่านพันน

 โรงแรมสท่วนใหญท่ไมท่มทหข้องพพักแบบ 3 ทท่าน (Triple Room) หรรอมทจนานวนจนากพัด บางโรงแรมอาจจพัดเปป็นหข้องพพักคภูท่ และเพดิที่มเตทยงเสรดิมใหข้ (Extra 
Bed) 

 หากโรงแรมไมท่มทหข้องพพักแบบ 3 ทท่าน (Triple Room) หรรอไมท่มทเตทยงเสรดิมใหข้ ทท่านจนาเปป็นตข้องแยกเปป็นพพักหข้องเดทที่ยว และตข้องชนาระคท่าหข้องพพัก
เดทที่ยวเพดิที่มดข้วย

 โรงแรมบางแหท่งอาจไมท่เปดิดใช ข้เครรที่องปรพับอากาศ เนรที่องจากเปป็นประเทศททที่อยภูท่ในแถบอสุณหภภูมดิตนที่า เครรที่องปรพับอากาศจะเปดิดใหข้บรดิการในช ท่วงฤดภูรข้อน
เทท่านพันน

 ในกรณทททที่มทการจพัดประชสุมนานาชาตดิ (Trade Fair) หรรองานเทศกาลตท่างๆ เปป็นผลใหข้คท่าโรงแรมสภูงขถึนน 3-4 เทท่าตพัวจากราคาตข้นทสุนททที่คดิดไวข้ บรดิษพัทฯ
ขอสงวนสดิทธดิธิ์ในการปรพับเปลทที่ยนหรรอยข้ายไปพพักเมรองใกลข้เคทยงเพรที่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและส วัมภาระเดดินทาง

 นนนาหนพักกระเปป๋าสพัมภาระททที่โหลดลงใตข้ทข้องเครรที่อง สายการบดินอนสุญาตทท่านละ 1 ใบ นนนาหนพักไมท่เกดิน 20 กดิโลกรพัม (สนาหรพับผภูข้โดยสารชพันน Economy 
Class) หากสพัมภาระมทนนนาหนพักเกดิน สายการบดินมทส ดิทธดิธิ์เรทยกเกป็บคท่าระวางนนนาหนพักเพดิที่มไดข้

 กระเปป๋าสพัมภาระททที่สายการบดินอนสุญาตใหข้นนาขถึนนเครรที่องไดข้ ตข้องมทนนนาหนพักไมท่เกดิน 7 กดิโลกรพัม และมทความกวข้าง+ยาว+สภูง ไมท่เกดิน 115 เซนตดิเมตร 
หรรอ 25 เซนตดิเมตร (9.75 นดินว) x 56 เซนตดิเมตร (21.5 นดินว) x 46 เซนตดิเมตร (18 นดินว) 


