
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 
กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – น ้าตกตาดกวงซี – พระธาตุพสีู  - 
ตลาดกลางคืน    MANO LUCK HOTEL 

2 
ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ – วดัใหม่ - หอพิพิธภณัฑห์ลวง
พระบาง – พระราชวงัเก่า – หอพระบาง  -  ล่องเรือชมถ ้าต่ิง – 
บา้นซ่างไห  

   MANO LUCK HOTEL 

3 
หลวงพระบาง - วดัวิชุนราช พระธาตุหมากโม - วดัเชียงทอง - 
บา้นผานม – สนามบินหลวงพระบาง – กรุงเทพฯ                      - 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : มิถุนายน-ตุลาคม 2563 
เดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ 

 

WONDERFUL LAOS 
หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 

3 Days 2 Nights 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

15,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – น า้ตกตาดกวงซี – พระธาตุพูสี  - ตลาดกลางคืน 

07.30 น. คณะพร้อมกนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.55 น.  ออกเดนิทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG941  
12.05 น.  เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลงัผ่านพิธิการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้

น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
    น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกตาดกวงซี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ  30 กม. ผา่นหมู่บา้นชนบทริมสองขา้ง

ทาง ชมความงดงามของน ้าตกซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของหลวงพระบาง โดยมีสายน ้าท่ีลดหลัน่ผา่น
ชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน ้าท่ีสดใส มีทางเดินลดัเลาะข้ึนไปสู่ชั้นบนเพ่ือชมความงามอีกมุมหน่ึงของน ้าตก อิสระ
ท่านด่ืมด ่ากบัธรรมชาติและเล่นน ้าไดต้ามอธัยาศยั แลว้เดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมือง  

 น าท่านสกัการะ พระธาตุพูสี ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสูง150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ใครก็ตามท่ีมาเยือน
หลวงพระบางจะตอ้งข้ึนไปบูชาพระธาตุ  ถา้ไม่บูชากเ็หมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองขา้งทาง ข้ึนพระธาตุ
ร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดอกจ าปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานี
เก่าแก่ ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามวา่ บา้นผาเมืองภูอู่อารยะธรรมลา้นชา้ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเท่ียวชม ตลาดกลางคืน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือก
ซ้ือสินคา้ ในบรรยากาศ ถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี 
ที่พกั  โรงแรม  โรงแรม MANO LUCK HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สอง        ตกับาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วดัใหม่ - หอพพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง – พระราชวงัเก่า – หอพระบาง  -   
                       ล่องเรือชมถ า้ติง่ – บ้านซ่างไห  

05.00 น. น าท่านร่วมท าบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพ่ือเป็นศิริมงคล ซ่ึงในตอนเชา้จะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนบั
ร้อยรูป จากนั้นน าท่านชม ตลาดเช้า หลวงพระบาง ท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองหลวงพระบาง ชิม
กาแฟโบราณประชานิยม ท่ีหลายคนบอกวา่อร่อยท่ีสุดของหลวงพระบาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านชม วดัใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้นๆวา่ "วดัใหม่" เคยเป็นท่ีประทบัของ



 

 

สมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระ
บาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบาง   เม่ือมาเยือนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดั
อ่ืนๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสอง
ระดบัเท่าๆกนัแลว้  น าท่านชม หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ท่ีประทบัเจา้มหาชีวิตในอดีต ปัจจุบนัเป็นหอ
พิพิธภณัฑ์พระราชวงัเมืองหลวงพระบาง สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2447 สมยัเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ สืบทอด
ต่อมาจนถึงสมยัเจา้ชีวิตศรีสว่างวฒันา กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของลาว ภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง ในปี 
พ.ศ. 2518 หลงัจากนั้นไม่มีกษตัริยป์ระทบัอยู่ต่อไปอีกแลว้ จึงเปล่ียนมาเป็น “หอพิพิธภัณฑ์” ภายในแสดง
ส่ิงของเคร่ืองใช้ ของเจา้มหาชีวิตลาวในสมยัก่อน และ“พระบาง”องค์จริง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป ศกัด์ิสิทธ์ิ
คู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง ชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทบั
ของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ มีหอท่ี
ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางหา้มสมุทร เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว
ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระบาง นมัสการหอพระบาง ซ่ึงเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็น
พระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น ้ าหนัก 54 กก. 
ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมีพระพุทธรูป นาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู ่ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือบา้นซ่างไห เพ่ือลงเรือล่องไปตามล าน ้ าโขงมุ่งหนา้สู่ ถ ้าติ่ง เป็นถ ้าบนหนา้ผาท่ี

อยู่ติดริมแม่น ้ าโขง มี 2 ชั้น  มีพระพุทธรูปเป็นจ านวนมากนับเป็นถ ้าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา  และยงัเป็น
สถานท่ีปฏิบัติธรรมของเจ้ามหาชีวิตในอดีตด้วย น าท่านเดินทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวท่ี บ้านซ่างไห  
หมู่บา้นซ่างไห เป็นหมู่บา้นในชนบทท่ีตั้งรกรากใชชี้วิตอยูริ่มแม่น ้าโขงมาเป็นระยะเวลานาน มีอาชีพในการ
หมกัเหลา้ สาโท  และเป็นแหล่งรวมสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวกผา้ทอ, กระเบ้ืองเคลือบเก่า วางจ าหน่ายอย่างเป็น
ระเบียบชมความร่วมมือของชาวบา้นท่ีไดจ้ดัแต่งลานบา้นอยา่งสวยงามเพ่ือรอรับนกัท่องเท่ียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั  โรงแรม  โรงแรม MANO LUCK HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
 
 
 



 

 

วนัที่สาม        หลวงพระบาง - วดัวชุินราช พระธาตุหมากโม - วดัเชียงทอง - บ้านผานม – สนามบินหลวงพระบาง –  
                       กรุงเทพฯ                   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านชม วัดวิชุนราช วดัน้ีมีพระธาตุเจดียอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม 

วดัวิชุน  มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ซ่ึงเดิมเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่าง
สกลุต่างๆ น าท่านชม วดัเชียงทอง วดัหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจา้ชยัเชษฐาธิราชไดโ้ปรดใหส้ร้าง
ข้ึนบริเวณท่ีตั้งของวดัท่ีตอนหัวโคง้ของแผ่นดินท่ีแม่น ้ าคานมาบรรจบกนักบัแม่น ้ าโขง ชม สิม หรือ โบสถ์ 
ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของศิลปะสกลุช่างลา้นชา้ง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 จากนั้นน าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พ้ืนเมืองท่ี บ้านผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อย่างสวยงาม 

อดีตเป็นแหล่ง ทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีช่ือเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้ง
เป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสินคา้และยงัมีการสาธิต สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง 

17.30 น. ออกเดินทางลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG946 
19.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 
ข้อควรควรทราบ :  
 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออก

ตั๋ว เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลำบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***************** 

 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

05-07 มถุินายน 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
12-14 มถุินายน 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
19-21 มถุินายน 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
26-28 มถุินายน 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
07-09 สิงหาคม 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
28-30 สิงหาคม 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
04-06 กนัยายน 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
11-13 กนัายน 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
25-27 กนัยายน 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
09-11 ตุลาคม 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 



 

 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 3 วนั = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน  
 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 ออกเดินทางอยา่งนอ้ย 6 ท่านข้ึนไป ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริการ)  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 



 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และ

เพ่ิมเตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ

ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก

ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


