ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์
อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์ สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวติ ในสงคราม
วังเวียง ล่องเรื อหางยาว ชมความงามของลํานํา้ ซอง สมญานามกุ้ยหลินเมืองลาว
วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของประเทศลาว
วัดศรีเมือง เป็ นวัดเก่าแก่มีความสําคัญและเป็ นที่ต้งั ของศาลหลักเมือง

กําหนดการเดินทาง : วันที่ 27-31 มกราคม 2559
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23-27 มีนาคม 2559
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – หนองคาย

(-/-/-)

18.00 น.

พร้ อมกันที่ ปั้ ม ปตท. วิภาวดี รั งสิ ต ตรงข้ ามมหาวิทยาลัยหอการค้ า โดยเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรั บและ
อํานวยความสะดวก พร้ อมออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

วันที่ 2

หนองคาย – ด่ านสะพานมิตรภาพ – เวียงจันทน์ – นํา้ งึม - วังเวียง

05.00 น.
เช้ า

ถึง จ. หนองคาย นําท่ านทําภารกิจส่ วนตัว พร้ อมล้ างหน้ า ณ ปั้ม ปตท. จ.หนองคาย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื อง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จากนั้นนําทุกท่านออกเดิ น
ทางผ่าน นครเวียงจั นทน์ เมื องหลวงของ สปป.ลาว มุ่งหน้าสู่ เขื่ อนนํ้างึม ซึ่ งห่ างจากนครเวียงจันทน์
ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2515 มีลกั ษณะเป็ นทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่กกั เก็บ
นํ้าในลํานํ้างึมเอาไว้ประมาณ250ตารางกิโลเมตรภายในเขื่อนนํ้างึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจัดกระจายอยู่
หลายร้อยเกาะและยังเป็ นเขื่อนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ในเวียงจันทน์และยังส่ งออกมาขาย
ทางฝั่งไทยอีกด้วย

กลางวัน

นําท่านล่องเรื อชมความงามของทะเลสาบ เขื่อนนํา้ งึม

(B/L/D)

รั บประทานอาหารบนเรื อ หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ เมื องวังเวียง ซึ่ งมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
จนได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว
บ่าย

เดินทางถึง เมืองวังเวียง พาทุกท่านเดินทางไป ถํา้ ปูคํา จะต้องมีไฟฉายสําหรับเข้าไปชมหิ นงอกหิ นย้อย
มีพระพุทธรู ปปางนอน เพราะภายในถํ้ามืดไม่มีไฟฟ้ า รวมถึ งเข้าไปดูปู่คํา มีระยะทางขึ้นถํ้าประมาณ 80
เมตร เป็ นทางลาดชัน ไม่เหมาะกับท่านสู งวัยเท่าไหร่ , หลังจากนั้นเราจะพาทุกท่านไปเล่นนํ้า บลูลากูน
เป็ นสถานที่ สําคัญที่ นัก ท่องเที่ ยวชอบมากกิ จกรรมที่ นิยมมากก็ คือเล่ นนํ้าที่ สระมรกตที่ ใสสะอาดจน
มองเห็นตัวปลาได้ นํ้าจะค่อนข้างลึ ก ใครที่ชอบโลดโผน ก็จะมีกิจกรรมกระโดดนํ้าให้บริ การเสร็ จแล้ว
สาวๆก็จะนอนอาบแดดกันแถวๆนั้นเลย (ท่านที่ตอ้ งการลงเล่นนํ้าให้นาํ ชุดเล่นนํ้ามาเปลี่ยนด้วยนะค่ะ)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ทวีสุข
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ โรงแรม THE ELEPHANT CROSSING HOTEL หรื อเทียบเท่ า
เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนในบรรยากาศเมืองแห่งขุนเขาและสายนํ้าซองหรื อจะอิสระยํ่าราตรี เมืองวัง
เวียงก็เชิญได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เมืองวังเวียง – ถํา้ นํา้ – ถํา้ จัง – เวียงจันทน์

(B/L/D

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารนํ า ท่ า นเดิ น ทางไปชม ถํ้ า ช้ าง หรื อ TamXang (elephant cave) ตั้ง อยู่ท างเหนื อ ของวัง
เวียง ภายในถํ้าจะมีพระพุทธรู ปโบราณ หิ นรู ปแบบคล้ายๆสัตว์ มีกอ้ นหนึ่งที่เหมือนช้าง เลยเป็ นที่มาของ
คําว่า ถํ้าช้าง หละงจากนั้นนําท่านไปชม ถํา้ นํ้า ถํ้านี้ตอ้ งเดินเท้าผ่านทุ่งนา ลําธาร ประมาณ 20 นาทีจากถํ้า
ช้าง, เป็ นถํ้าที่มีน้ าํ ลอด(สมชื่ อ) เราสามารถนัง่ ห่วงยางลอดถํ้าเข้าไปชมภายในได้แต่ตอ้ งใช้ไกด์ทอ้ งถิ่นนํา
ทางเท่านั้น นํ้าใสไหลเย็น เห็ นตัวปลาเลยนําท่านออกเดิ นทางมุ่งหน้าสู่ “เขื่อนนํ้างึ ม 1” เป็ นเขื่ อนผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าแห่ งแรกของประเทศลาว ซึ่ งในปั จจุบนั มีการผลิตกระแสไฟฟ้ าส่ งมาขายให้แก่ภาคอีสาน
ของไทย เที่ยวชมทัศนียภาพความงามรอบๆตัวเขื่อน ถ่ายภาพที่ระลึกกันอย่างจุใจ นอกจากนี้หากมองจาก
ฝั่งออกไปจะมองเห็น “ดอนท้าว” และ “ดอนนาง” ซึ่ งเป็ นสถานที่คุมขังนักโทษของลาวในปั จจุบนั

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชะนะชั ย

หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ถํา้ จัง ซึ่ งเป็ นถํ้าขนาดใหญ่ มีหินงอกหิ นย้อยสวยงาม และยังเป็ นถํ้าที่อากาศ
เย็นตลอดทั้งปี ชมความงามของลํานํ้าซอง ซึ่ งล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิ นปูนสู งใหญ่ มองเห็นสายนํ้ากว้าง
สลับกับเนินทราย ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ นครหลวงเวียงจันทน์

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําเที่ยวชม ตลาดนัดถนนคนเดินเวียงจันทน์ (ริ มแม่น้ าํ โขง) ซึ่ งมีพ่อค้าแม่คา้ นําสิ นค้านานา
ชนิ ดมาวางขาย ให้ท่านเลือกซื้ อ ต่อ-รองราคากันได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางกลับ
เข้าสู่ ที่พกั โรงแรมขอเชิญท่านนอนหลับพักผ่อนหรื อยํ่าราตรี เมืองเวียงจันทน์ได้อีกครั้งหนึ่ง

นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ โรงแรม THE ELEPHANT CROSSING HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 4

เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสี สะเกด – ตลาดเช้ า – วัดศรีเมือง ดิวตีฟ้ รี – หนองคาย

07.00 น.

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหารนํา ท่ า นไปสั ก การะ วัด พระธาตุ ห ลวง ตั้ง อยู่ท างทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประตู ชัย
เป็ นศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของประเทศลาว เป็ นสัญลักษณ์ ประจําชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของ
ประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่ หลวง แทนถึ งความเป็ นเอกราชและอํานาจอธิ ปไตยของลาว สร้ างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 16 เป็ นเจดี ย ์ที่ มี ล ัก ษณะโดดเด่ น ที่ สุ ด ในอาณาจัก รล้านช้าง เป็ นการผสมผสานระหว่า ง

สถาปั ตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปั ตยกรรมของอาณาจักร มีลกั ษณะคล้ายป้ อมปราการ มี การ
ก่ อสร้ างระเบี ยงสู งใหญ่ ข้ ึ นโอบล้อมองค์พ ระธาตุ ไว้พ ร้ อมกับ ทําช่ องหน้าต่างเล็ก ๆ เอาไว้โดยตลอด
ประตูทางเข้าเป็ นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสี แดงรอบๆ องค์พระธาตุยงั มีเจดียบ์ ริ วารล้อมอยู่โดยรอบ,นํา
ท่านชม อนุ สาวรี ย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะ
ไปสิ้ นสุ ดที่บริ เวณประตูชยั สร้างเสร็ จในปี พ.ศ.2512 เป็ นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่
สละชี วิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิ วตั ิพรรคคอมมิวนิ สต์ ประตูชยั มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง
เพราะการก่อสร้ างนี้ ใช้ปูนซี เมนส์ จากประเทศอเมริ กาที่ซ้ื อมาเพื่อสร้ างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ใน
ระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสี ยก่อนจึงได้นาํ มาสร้างประตูชยั แทน เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสาน
ศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม, นําท่านชม หอพระแก้ ว ตั้งอยูบ่ นถนนเชษฐาธิ ราช ติด
กับทําเนี ยบประธานประเทศ แต่เดิมเป็ นวัดหลวงประจําราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราชโปรด
เกล้าให้สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็ นที่ ประดิ ษฐานพระแก้วมรกต ที่อญั เชิ ญมาจากล้านนา ปั จจุบนั
เป็ นหอพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระแท่นราชบัลลังก์ปิดทองจารึ กพระไตรปิ ฎกภาษาขอมและกลองสําริ ด
ประจําราชวงศ์ข องลาว และรวบรวมศิ ล ปะโบราณวัต ถุ ล้ าํ ค่ าของลาวไว้ที่ นี่ แล้วนําท่ านชม วัด สี ส ะ
เกด หรื อ วัดสะตะสะหัดสาราม ซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลางตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ติดกับหอคํา พระราชวัง
หลวงของกษัตริ ยล์ าวสมัยก่อนสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2094โดยพระเจ้าโพธิ สารราชพระบิดาของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิ ราชในศตวรรษที่16 ในระยะที่ 2 วัดสิ สะเกด สร้ างขึ้นในวัดพฤหัสบดี ขึ้น 9 คํ่า เดือน 3 ปี ขาน
พ.ศ. 2361 โดย เจ้าอนุ วงศ์กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายแห่ งราชวงศ์ลา้ นช้างเวียงจันทน์ ถือว่าเป็ นวัดที่สําคัญแห่ ง
หนึ่ ง ในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างศึกสงครามหลายยุคหลายสมัย และเป็ นวัดเดียว ที่ไม่เคย
ถูกทําลายเหมือนวัดอื่น ๆ จากนั้นนําท่านเข้าช้อปปิ้ งที่ ตลาดเช้ า ซึ่ งเป็ นศูนย์การค้าที่หญ่ที่สุดของนคร
หลวงเวียงจันทน์ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้ อและเลือกช้อปปิ้ งได้อย่างจุใจ ทั้งผ้าไหม เครื่ องเงิน รวมถึ ง
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ เป็ นต้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แม่ โขง
หลังอาหารนําท่ านออกเดิ น ทางสู่ วัด ศรี เมื อ ง เป็ นวัดแห่ งหนึ่ งในนครเวีย งจัน ทน์ ที่ มี ป ระชาชนลาว
เดินทางไปสักการะบูชาเป็ น จํานวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรี เมืองเป็ นที่ต้ งั ของเสาหลักเมืองประจํา
นครเวียงจันทน์ วัดศรี เมืองสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2106 โดยเหล่าเสนาอํามาตย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธราชได้
ลงความเห็นให้สร้างวัดศรี เมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทําลายลงในปี พ.ศ.2371 และสร้างวัด

ศรี เมื องขึ้ นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรี เมื องมี พระพุ ทธรู ปประดิ ษ ฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะ
พระพุ ท ธรู ป ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ และเก่ า แก่ พระพุ ท ธรู ป องค์ น้ ี ได้ ช ํา รุ ด ไปบางส่ ว น ซึ่ งชาวลาวเชื่ อ กัน ว่ า
พระพุทธรู ปองค์น้ ีศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นอย่างมาก ด้านหน้าบริ เวณตรงข้ามประตูทางเข้าวัดศรี เมืองมีร้านจําหน่าย
ดอกไม้ ธู ป เที ยน และร้ านจําหน่ ายผลไม้ให้บริ การทางด้านตะวันออกของวัดศรี เมืองมีสวนสาธารณะ
เล็กๆ มีพระบรมรู ปของเจ้ามหาชี วิตศรี สว่างวงศ์ ตั้งอยูบ่ นแท่นสู งกลางสวนสาธารณะ พระหัตถ์ทรงถื อ
สมุดใบลานที่จารึ กประมวลกฏหมายฉบับแรกของลาวไว้ พระบรมรู ปเจ้ามหาชี วิตศรี สว่างวงศ์น้ ี เป็ น
ของขวัญที่ทางสหภาพโซเวียตมอบให้ มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลังจากนั้นแผ่นป้ ายโลหะ
จารึ กพระนามถูกฝ่ ายคอมมิวนิ สต์ร้ื อทิ้งออกไป ภายหลังฝ่ ายคอมมิวนิ สต์ประสบชัยชนะในปี พ.ศ.2518,
จากนั้นพาทุกท่านแวะช๊อปปิ้ งที่ ศูนย์หัตถกรรม เครื่ องเงิ น ผ้าซิ่ น ผ้าไหม สิ นค้าพื้นบ้าน O-Top ลาว ณ
ร้ านจิ นตนาหัตถกรรมลาว นําท่านออกเดิ นทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่
ดําเนิ นการเอกสารด้านศุลกากร ขอเชิ ญท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ้ นค้าปลอดภาษีราคาถูกๆ ที่ร้าน ดิวตีฟ้ รี ซึ่ งมี
ให้ท่านเลือกซื้ ออยูห่ ลายร้าน

15.00 น.

นําท่านเดินทางข้ามด่านสะพานมิตรภาพกลับสู่ ฝั่งไทยโดยสวัสดิภาพ

18.00 น.

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จ. หนองคาย เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ (รับประทานเย็น แบบกล่ อง)

วันที่ 5
05.00 น.

หนองคาย - กรุงเทพฯ

(-/-/-)

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ รถจอด ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิ ต ตรงข้ ามมหาวิทยาลัยหอการค้ า โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม***

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน

8,500

เด็กอายุไม่ เกิน 8 ปี

พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

8,500

พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียง

7,500

พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ไม่ มีเตียง

7,000

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

2,000

อัตรานีร้ วม
 ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP รับ ส่ ง กรุ งเทพฯ – หนองคาย – กรุ งเทพฯ
 ค่าที่พกั (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)
 ค่ารถตูป้ รับอากาศ รุ่ นใหม่/รถบัสปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามระบุในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
 ค่าล่องเรื อแม่น้ าํ โขงไปถํ้าจัง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
 มัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง (ไทย,ลาว )
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์
 ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่ากระติ๊บใส่ บาตรข้าวเหนียว ทําบุญ
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการออกใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขการเดินทาง

• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางตํ่ากว่ า 10 ท่ าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่ วงหน้ า
ก่ อนเดินทาง 7 วัน
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่ าช้าของสายการบิ น , การนัดหยุดงาน, ภัย ธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุ บ ตั ิ เหตุ ฯลฯ โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาํ ระมาแล้ว
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ

การสํ ารองทีน่ ั่งและชําระเงิน

• กรุณามัดจํา 2,500 บาท / ท่ าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขา หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จํากัด
เลขทีบ่ ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์ )
• แฟกซ์ สลิปโอนเงินมาทีบ่ ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689
• ค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ ชํ าระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วัน
พร้ อมแจ้งชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษของทุ ก ท่านที่ ตอ้ งการเดิ นทางตรงตามหน้าหนังสื อเดิ นทางเท่านั้นหรื อส่ งสําเนาหน้า
หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทาง
ตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน

การยกเลิก
•
•
•
•
•

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
• คืนเงินมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
• หักเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
• หักเงินค่าทัวร์ 75%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
• หักเงินค่าทัวร์ 100%
กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทํา REFUND ได้ ผูเ้ ดินทางต้อง
รอเงินค่า REFUND ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)

โรงแรมและห้ องพัก

• ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบ
ของแต่ละโรงแรม กรณี ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่ นๆ อาจทําให้ไม่ได้ห้องพักติ ดกันตามที่
ต้องการ
• โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
• โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่
และเพิ่มเตียงเสริ มให้ (EXTRA BED)
• หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว
และต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
• โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่ าํ เครื่ องปรับอากาศจะ
เปิ ดให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (TRADE FAIR) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว
จากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม

