WONDERFUL LAOS
หลวงพระบาง ตักบาตรข้ าวเหนียว
3 Days 2 Nights
ราคาเริ่ มต้น

15,900.บาท/ท่าน

กาหนดการเดินทาง : มิถุนายน-ตุลาคม 2563
เดินทางตั้งแต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้ บริการ

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

กรุ งเทพฯ – หลวงพระบาง – น้ าตกตาดกวงซี – พระธาตุพสู ี 1 ตลาดกลางคืน

มือ้ อาหาร
เช้ า กลางวัน

คา่

โรงแรม
หรือเทียบเท่า 3 ดาว***

 



MANO LUCK HOTEL

ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดใหม่ - หอพิพิธภัณฑ์หลวง
2 พระบาง – พระราชวังเก่า – หอพระบาง - ล่องเรื อชมถ้ าติ่ง –    MANO LUCK HOTEL
บ้านซ่างไห
หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง 3 บ้านผานม – สนามบินหลวงพระบาง – กรุ งเทพฯ
  
-

วันแรก
07.30 น.
09.55 น.
12.05 น.
กลางวัน

ค่า

วันที่สอง
05.00 น.

เช้ า

กรุ งเทพฯ – หลวงพระบาง – นา้ ตกตาดกวงซี – พระธาตุพูสี - ตลาดกลางคืน
คณะพร้อมกันท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG941
เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองหลวงพระบาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ นา้ ตกตาดกวงซี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บา้ นชนบทริ มสองข้าง
ทาง ชมความงดงามของน้ าตกซึ่ งเป็ นน้ าตกที่สวยงามแห่งหนึ่ งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้ าที่ลดหลัน่ ผ่าน
ชั้นหิ นปูนลงสู่ แอ่งน้ าที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ ช้ นั บนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่ งของน้ าตก อิสระ
ท่านดื่มด่ากับธรรมชาติและเล่นน้ าได้ตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับเข้าสู่ตวั เมือง
นาท่านสักการะ พระธาตุพูสี ที่ต้ งั อยู่บนเนินเขาสูง150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ใครก็ตามที่มาเยือน
หลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่บูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทาง ขึ้นพระธาตุ
ร่ มรื่ นและหอมอบอวลไปด้วยดอกจาปาลาวหลากสี สัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานี
เก่าแก่ ริ มแม่น้ าโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผาเมืองภูอ่อู ารยะธรรมล้านช้าง
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเที่ ยวชม ตลาดกลางคืน บนถนนศรี สว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุ ดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือก
ซื้ อสิ นค้า ในบรรยากาศ ถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
ที่พกั  โรงแรม โรงแรม MANO LUCK HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

ตักบาตรข้ าวเหนียว – ตลาดเช้ า – วัดใหม่ - หอพิพธิ ภัณฑ์ หลวงพระบาง – พระราชวังเก่ า – หอพระบาง ล่ องเรือชมถา้ ติง่ – บ้ านซ่ างไห
นาท่านร่ วมทาบุญ ตักบาตรข้ าวเหนียว เพื่อเป็ นศิริมงคล ซึ่ งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิ ณฑบาตรนับ
ร้อยรู ป จากนั้นนาท่านชม ตลาดเช้ า หลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิ ม
กาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่ อยที่สุดของหลวงพระบาง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม หรื อที่ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่ " เคยเป็ นที่ประทับของ

กลางวัน

ค่า

สมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่ งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิษฐานพระ
บาง พระพุทธรู ปคู่เมืองหลวงพระบาง เมื่อมาเยือนวัดแห่ งนี้ สิ่งที่ เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัด
อื่นๆ คื อตัวอุโบสถ(สิ ม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามี ขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ ดา้ นสอง
ระดับเท่าๆกันแล้ว นาท่านชม หอพิพิธภัณฑ์ หลวงพระบาง ที่ประทับเจ้ามหาชี วิตในอดีต ปั จจุบนั เป็ นหอ
พิพิธภัณฑ์พระราชวังเมื องหลวงพระบาง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2447 สมัยเจ้ามหาชี วิตศรี สว่างวงศ์ สื บทอด
ต่อมาจนถึงสมัยเจ้าชี วิตศรี สว่างวัฒนา กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของลาว ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี
พ.ศ. 2518 หลังจากนั้นไม่มีกษัตริ ยป์ ระทับอยู่ต่อไปอีกแล้ว จึงเปลี่ยนมาเป็ น “หอพิพิธภัณฑ์ ” ภายในแสดง
สิ่ งของเครื่ องใช้ ของเจ้ามหาชี วิตลาวในสมัยก่ อน และ“พระบาง”องค์จริ ง ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ป ศักดิ์ สิ ท ธิ์
คู่บา้ นคู่เมืองของหลวงพระบาง ชม พระราชวังเก่ าเจ้ ามหาชี วิต อดี ตเป็ นพระราชวังหลวงซึ่ งเป็ นที่ ประทับ
ของเจ้ามหาชี วิต ลาว สร้ างโดยสถาปนิ กชาวฝรั่ งเศสเป็ นผูอ้ อกแบบปั จจุ บัน เปิ ดเป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์ มี ห อที่
ประดิษฐานพระบางพระพุทธรู ปปางห้ามสมุทร เป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว
ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่ อเมืองหลวงพระบาง นมัสการหอพระบาง ซึ่ งเป็ นพระคู่บา้ นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็ น
พระพุ ท ธรู ป ประทับ ยืน ปรางค์ห้ามสมุ ท รเป็ นพระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะขอมสมัย หลังบายน น้ าหนัก 54 กก.
ประกอบด้วยทองคา 90% และยังมีพระพุทธรู ป นาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านออกเดิ นทางสู่ ท่าเรื อบ้านซ่ างไห เพื่อลงเรื อล่องไปตามลาน้ าโขงมุ่งหน้าสู่ ถ้าติ่ง เป็ นถ้ าบนหน้าผาที่
อยู่ติด ริ มแม่ น้ าโขง มี 2 ชั้น มี พระพุทธรู ปเป็ นจานวนมากนับ เป็ นถ้ าที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ทางศาสนา และยังเป็ น
สถานที่ ป ฏิ บัติ ธรรมของเจ้ามหาชี วิต ในอดี ตด้วย น าท่ านเดิ น ทางชมวิ ถีชี วิ ต ของชาวลาวที่ บ้ านซ่ างไห
หมู่บา้ นซ่างไห เป็ นหมู่บา้ นในชนบทที่ต้ งั รกรากใช้ชีวิตอยูร่ ิ มแม่น้ าโขงมาเป็ นระยะเวลานาน มีอาชี พในการ
หมักเหล้า สาโท และเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจาพวกผ้าทอ, กระเบื้องเคลือบเก่า วางจาหน่ายอย่างเป็ น
ระเบียบชมความร่ วมมือของชาวบ้านที่ได้จดั แต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
ที่พกั  โรงแรม โรงแรม MANO LUCK HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน

17.30 น.
19.35 น.

หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง - บ้ านผานม – สนามบินหลวงพระบาง –
กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วัดวิชุนราช วัดนี้ มีพระธาตุเจดียอ์ งค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรี ยกว่า พระธาตุหมากโม
วัดวิชุน มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ซ่ ึ งเดิมเป็ นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็ นแหล่งรวมผลงานฝี มือช่าง
สกุลต่างๆ นาท่านชม วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิ ราชได้โปรดให้สร้าง
ขึ้นบริ เวณที่ ต้ งั ของวัดที่ ตอนหัวโค้งของแผ่นดิ นที่ แม่น้ าคานมาบรรจบกันกับแม่น้ าโขง ชม สิ ม หรื อ โบสถ์
ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
จากนั้นนาท่านแวะช้อปปิ้ งผ้าพื้นเมืองที่ บ้ านผานม เป็ นหมู่บา้ นชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม
อดีตเป็ นแหล่ง ทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปั จจุบนั ผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสี ยงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้ง
เป็ นศูนย์หตั ถกรรมแสดงสิ นค้าและยังมีการสาธิ ต สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
ออกเดินทางลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG946
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ข้ อควรควรทราบ :

 สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่อนทำกำรออก
ตั๋ว เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรั บเปลี่ยนไฟล์ หรื อเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
******************ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ*****************

อัตราค่ าบริการ
-ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแลและบริการ
-ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแลและบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี
ผู้ใหญ่ พัก
กาหนดการดินทาง
ห้ องละ 2-3
พักกับ 1
พักกับ 2
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ท่ าน
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ มีเตียง
ไม่ มเี ตียง
05-07 มิถุนายน 63
15,900.15,900.14,900.13,900.12-14 มิถุนายน 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

19-21 มิถุนายน 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

26-28 มิถุนายน 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

07-09 สิ งหาคม 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

28-30 สิ งหาคม 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

04-06 กันยายน 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

11-13 กันายน 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

25-27 กันยายน 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

09-11 ตุลาคม 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน (กรณี กรุ๊ ปถึง 15 ท่านขึ้นไป
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว

 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 3 วัน = 600 บาท/ลูกค้ า 1 ท่ าน ตลอดการเดินทาง ***
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน**
เงือ่ นไขการเดินทาง
 ออกเดิ นทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้ นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทยให้บริ การ) // 15 ท่านขึ้ นไป มีหัวหน้า
ทัวร์
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวิ นาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิ ด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน

 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสือเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นง่ั เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)

การยกเลิก

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่
สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่
ละโรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และ
เพิ่มเตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และ
ต้องชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่ างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่ าตัวจาก
ราคาต้นทุ นที่ คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคี ยงเพื่ อความเหมาะสมของ
โปรแกรม

กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัม ภาระที่ โหลดลงใต้ท้องเครื่ อง สายการบิ น อนุ ญ าตท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่ เกิ น 20 กิ โลกรั ม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่ สายการบินอนุญาตให้นาขึ้ นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบิ นภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

