WONDERFUL VIETNAM
Hanoi – Halong

HIGHLIGHT
- ชมนครหลวงฮานอย สั มผัสประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวติ อันเรียบง่ ายของชาวเวียดนาม
- รับประทานอาหารซีฟู้ด ระหว่ างล่ องเรื อ ณ อ่ าวฮาลอง ท่ ามกลางวิวทิวทัศน์ อนั สวยงาม
- ชมโชว์ ห่ ุนกระบอกนา้ ทีม่ ีเพียงแห่ งเดียวในโลก
- ลัดเลาะถนน 36 สาย ย่ านโบราณแห่ งกรุ งฮานอย ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน้ เมืองมากมายให้ เลือกสรร
- เยือนวัดหง๊ อกเซิน ข้ ามสะพานสงอาทิตย์ เอกลักษณ์ อันโงดังประจากรุ งฮานอย
- ให้ ท่านเต็มอิม่ ก่อนเดินทางกลับด้ วย Internationnal Sen Buffet บริการท่านด้ วยอาหารนานาชาติกว่า
ราคาเริ
่ มต้น
150 เมนู แบบไม่ จากัดเวลา
เดินไลน์
ทางระหว่
าง 13-15,
- เดินทางด้ วยสายการบินเวียดนาม แอร์
(VN) สายการบิ
นแห่27-29
งชาติพตุร้ลอาคม
มเสิ ร์ฟ2560
อาหารบนเครื่อง
เดินทางตั้งแต่ 10 ท่ านขึน้ ไปไม่ มีหัวหน้ าทัวร์
- พิเศษ! แต่ งกายชุ ดประจาพืน้ เมืองเวียดนาม ณ Global Tour Lounge

3 Days 2 Nights

9,999.บาท/ท่าน

มีไกด์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้ บริการ

วันแรก กรุ งเทพฯ – เวียดนาม – ฮานอย – ฮาลอง – ฮาลอง ไนท์ มาร์ เก็ต
พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับและอํานวยอํานวยก่อนเดินทาง
12.20 น.
เหิ นฟ้ าสู่ เวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610
14.10 น.
ถึงสนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองฮานอย
มีความหมายว่า
“เมืองที่มแี ม่ นา้ ไหลผ่ าน”
ซึ่ งหมายถึงแม่น้ าํ แดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย
อันเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูท่ างเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยูใ่ น จังหวัดกว่างนิ งห์ซ่ ึ งจังหวัดนี้จะมี
พรมแดนร่ วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ
180
กิโลเมตร
ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง
ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
การเกษตรกรรม
และนาข้าวเขียวขจี พร้อมแวะให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ หรื อเลือกซื้ อของที่ระลึกจากทางร้านค้า
ค่า
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านอิสระช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน้ เมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน (NIGHT MARKET) ให้ ท่าน
ได้ เพลินเพลิดกับการต่ อรองเลือกซื้อสิ นค้ า ไม่ ว่าจะเป็ นกระเป๋ า KIPLING ไม้ หอมแกะสลัก เสื้อผ้ า หรือ
สิ นค้ าพืน้ เมืองต่ างๆ มากมาย
ที่พกั โรงแรม BLUE SKY HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
วันที่สอง
ฮาลอง – ล่ องอ่ าวฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – โชว์ ห่ ุนกระบอกนา้
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อล่องเรื อชมความงดงามของ
อ่ าวฮาลอง
หมายถึงอ่าวที่มงั กรโบราณ
เคยมาร่ อนลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดําบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง
จนทาให้ ได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์ การยูเนสโก้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2537
สั มผัสความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติที่ได้ แต่ งแต้ มด้ วยเกาะหินปูนรู ปร่ างแปลกตา
เรียงตัวกัน
อย่ างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่ างแปลกตา ลักษณะทัว่ ไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วย
เกาะเล็ก เกาะน้อยจํานวนกว่า 1,000 เกาะ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นําท่านเข้าชม
ถา้ สวรรค์ ชมหิ นงอกหิ นย้อยต่างๆ ภายในถํ้าที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สี สวยงาม หิ นแต่ละก้อนจะมี
ลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนา และระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชม เกาะหมา เกาะแมว
เกาะไก่ชน ฯลฯ และลักษณะทัว่ ไปตามจิตนการ
กลางวัน
 บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ ามกลางวิวทิวทัศน์ ของอ่ าวฮาลอง
ถึงท่าเรื อฮาลอง นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย เส้นทางเดิม และใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชัว่ โมง
จากนั้นนําท่านถึง เมืองหลวงฮานอย
นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
ทะเลสาบแห่งนี้มีตาํ นานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูร้ บกับประเทศจีนกษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนาม
ได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกั ที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย

09.30 น.

เมื่อได้มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทํา
สงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทําสงครามอีกครั้ง และได้
รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บา้ นเมืองสงบสุ ข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาํ ดาบมาคืน ณ
ทะเลสาบแห่งนี้ นําท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สี แดงสดใสสู่ กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊ อกเซิน วั ดโบรา
ณ
ภายในประกอบ ด้ ว ย ศา ลเ จ้ าโบราณ และ เต่าส ต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี ความเ ชื่ อ ว่ าเ ต่ า ตั ว นี้ คื อ เ ต่ าศั ก ดิ์ สิ ท
ธิ์ 1 ใน 2 ตั ว ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ท ะ เ ล ส า บ แ ห่ ง นี้ ม า เ ป็ น เ ว ล า ช้ า น า น
ค่า
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูเฝอ เวียดนาม)
จากนั้นชมการแสดง ระบาตุ๊กตาหุ่นกระบอกนา้ ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม
และมีแห่ งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนํ้าผสมผสานกับเสี ยง
บรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)
ที่พกั โรงแรม SUNSET WEST LAKE หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
วันที่สาม
ฮานอย–จัตุรัสบาดึงห์ -สุ สานลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม - Global Tour Lounge ถนน 36 สาย - กรุ งเทพฯ
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนําท่านชม จัตุรัสบาดิญ
่ (Ba Dinh Square) ซึ่ งถือเป็ นสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ที่ลุงโฮประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ชม สุ สานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 ชมร่ างของ
รัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิ บดีโฮจิมินห์ซ่ ึ งได้รับการอาบนํ้ายาเป็ นอย่างดีอยูใ่ นโลงแก้วภายใน
ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมเขตบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิ บดีโฮจิมินห์ซ่ ึ งครั้งหนึ่งใช้
เป็ นศูนย์บญั ชาการในสงครามเวียดนาม สุ สานประธานาธิบดี โฮจิมนิ ห์ (สุ สานประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์
จะปิ ดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสั ปดาห์ และ จะปิ ดบริการช่ วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน**ห้ าม
ใส่ กางเกงขาสั้ นและ รองเท้ าแตะ - ถ้ าลูกค้ าเดินทางตรงกับช่ วงเวลาดังกล่ าว จะนาท่ านเที่ยวชมที่วดั
ขว่ านถันห์ แทน) จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็ นเจดียไ์ ม้ที่มีความ
งดงามมาก ตั้งอยูบ่ นเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็ นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ นําท่าน
ชม วัดแห่ งวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่ งมีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้อยปี เป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งแรกและยังเป็ น
สถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ ายหิ นประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านเป็ น จองหงวน และ
ยังมี ศาลเทพเจ้ าขงจือ้ และสานุศิษย์ ปัจจุบนั ได้เป็ นวัดที่นกั เรี ยนนักศึกษาชาวเวียดนามมาขอพรในการสอบ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เต็มอิม่ ก่ อนเดินทางกลับด้ วย Internationnal Sen Buffet
บริการท่ านด้ วยอาหารนานาชาติกว่ า 150 เมนู แบบไม่ จากัดเวลา
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน ดื่มกาแฟ หรื อ แต่งกายชุดประจําพื้นเมืองเวียดนามพร้อมเก็บภาพสวยๆความ
ประทับใจ ที่ Global Tour Lounge นําท่านสู่ยา่ น ถนน 36 สายเก่ า แหล่งขายของที่ระลึกและสิ นค้า
พื้นเมืองให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัยซึ่ งมีของฝาก และของที่ระลึก มากมาก อาทิ กระเป๋ าก็อปปี้ แบ
รนด์เนม รองเท้าก็อปปี้ แบรนด์เนม เสื้ อผ้า ไม้แกะสลักตุ๊กตาสาวเวียดนาม ที่ทาํ จากไม้ ฯลฯ ช้อปปิ้ ง

อย่างจุใจเป็ นของฝากคนทางบ้าน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
15.35 น.
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN613
17.35 น.
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************************
ข้ อควรควรทราบ :
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ ( ออกเดินทาง 10 ท่านโดยไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
เด็ก อายุ 2-12 ปี
กาหนดการเดินทาง

13-15, 27-29 ต.ค.2560

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

9,999 บาท/ท่ าน

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

2,500

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับทีท่ ่องเที่ยวตามความเหมาะสม
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ าํ มันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 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
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก.

ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MISG (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าดําเนินการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี

พิเศษ




ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD. x 3 วัน = 15 USD.

เงือ่ นไขการเดินทาง
 ออกเดินทางตั้งแต่ 10 คน ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาไทยคอยให้บริ การ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ 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 ชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจํา
 หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)

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 ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่
สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ 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) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่
ละโรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และ
เพิ่มเตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และ
ต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจาก
ราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม

กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

