
 

รหัสโปรแกรม : 23900 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 



 

ก ำหนดวันเดินทำง 

 
 
**** รำคำพักเดี่ยว เป็นรำคำพักเดี่ยวโรงแรม 2 คืน ที่วังเวียง และ หลวงพระบำงเท่ำนั้น กรณีท่ำนต้องกำรพักเดี่ยวบนรถไฟ 
กรุณำติดต่อเจ้ำที่ **** 
 
 
1930   คณะเจอกันที่สถานีรถไฟหัวล าโพง   
2000  ออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย โดยรถไฟด่วนพิเศษ หมายเลขขบวน CNR 25   พักค้ำงคืนบนรถไฟ (N1) 

***รถไฟตู้นอนชั้น 2*** 

วันที่ออกเดินทำง อัตรำค่ำบริกำร พักเดี่ยว 

07-11 กรกฎำคม 2565 12,900.- 2,000.- 

21-25 กรกฎำคม 2565 12,900.- 2,000.- 

27-31 กรกฎำคม 2565 13,900.- 2,000.- 

28 กรกฏำคม - 01 สิงหำคม 2565 13,900.- 2,000.- 

11-15 สิงหำคม 2565 13,900.- 2,000.- 

18-22 สิงหำคม 2565 12,900.- 2,000.- 

25-29 สิงหำคม 2565 12,900.- 2,000.- 

01-05 กันยำยน 2565 12,900.- 2,000.- 

08-12 กันยำยน 2565 12,900.- 2,000.- 

15-19 กันยำยน 2565 12,900.- 2,000.- 

22-26 กันยำยน 2565 12,900.- 2,000.- 

วันแรก  พฤหัสบดีที ่  กรุงเทพฯ - หนองคำย 



 

 
 

 
0625    ถึงสถานีรถไฟหนองคาย   
เช้ำ บริการอาหารเช้า  (ชุดไข่กะทะ+ขนมปัง+ชา/กาแฟ)  

หลังอาหารเข้า น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไปยัง สปป.ลาว นครเวียงจันทน์ น าท่านมัสการ พระธำตุหลวง 
หรือพระเจดีย์โลกจุฬำมณี เป็น ปูชนียสถานที่ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับ
การสร้างเมืองเวียงจันทน์ เดิมเป็นพระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้น า พาประชาชน  
สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว น าชมวัด
สีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับ หอค ำ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน วัดสีสะเกดสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้าโพธิสารราช พระบิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในพุทธศตวรรษที่ 16 สาเหตุที่ได้ชื่อว่า
วัดสีสะเกดเพราะอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง พระเจ้าแผ่นดินลาวทุกพระองค์นับแต่พระเจ้าโพธิสารราชผู้สร้างนคร
หลวงเวียงจันทน์ ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพ่ือแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย  เพราะมีพระพุทธรูป
ส าคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์  ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว Hor Phra Kaew Museum ซึ่งครั้งหนึ่ง 
เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร. 1) เมื่อปี 
ค.ศ. 1778  น าท่านเข้านมัสการวัดเจ้ำแม่ศรีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ของเวียงจันทน์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
บ่ำย ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง ระยะทาง 156  ก.ม.(ประมาณ 1.30 ชม.)  
  

 
 
 
 
 

 
 

วันที่สอง  ศุกร์    หนองคำย - เวียงจันทน์ - วังเวียง 



 

ถึงเมืองวังเวียง น าชมถ ้ำจัง และสะพำนข้ำมแม่น ้ำซอง  พร้อมน าท่านล่องเรือแม่น ้ำซองชมธรรมธรรมชาติที่
สวยงาม อิสระให้ท่านมีเวลาพักผ่อนบลูลำกูน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเมืองวังเวียง สระน ้าจืดสีมรกตหรือที่
เรียกว่าบลูลากูน  เดิมทีเป็นสระที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และมีการขุดเพ่ิมเติมข้ึนมาอีกในภายหลัง ท าให้วังเวียงมีบลู 
ลากูนกระจายตัวอยู่หลาย มุมเมือง สาเหตุที่น ้าในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเช่นนี้ เป็นเพราะน ้าที่ผุดขึ้นมาจาก
บาดาลมี แหล่งก าเนิดมาจากภูเขา หินปูนที่โอบล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึ่งในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งท าให้น ้า
ตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน ้า เท่านั้น 

ค ่ำ  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร 
สีสันยำมค ่ำคืนของวังเวียง เป็นที่เลื่องชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย เกาหลี และต่างชาติ แนะน าให้ท่านเดินเล่น 
ชมบรรยากาศ ชิมอาหาร Street Food หรือการจะนั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมของทานเล่น ก็เป็นไอเดียที่ดี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Thavisouk Hotel and Island (N2) 

 
 
 

 
  
เช้ำ  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร   
0855 น าท่านโดยสำรรถไฟด่วน ไปหลวงพระบำง  
0953 ถึงเมืองหลวงพระบำง เมืองมรดกโลก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม พ .ศ. 2538 

ด้วยเหตุผลก็คือเมืองหลวง มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น ้าโขงและ
แม่น ้าคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวเมืองหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เป็นมิตร มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม น าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองมรกดกโลกหลวงพระบาง ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาท ี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
บ่ำย  น าชม วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า

ไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพ้ืนบ้าน
สวยงาม น าท่านเดินทางสู่ น ้ำตกตำดกวงชี Kuang Xi Waterfall ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน ้าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน ้าตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ
อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทาง

วันที่สำม  เสำร์     วังเวียง - หลวงพระบำง  



 

เดินชมรอบๆน ้าตก จากนั้นน าท่านเดินขึ้นบันได 328  ขั้นสู่ พระธำตุพูสี Phou Si Mountian สองข้างทางร่มรื่น
ด้วยต้นดอกจ าปาพูสี นี้หมายถึง “พูสี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิว
ก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น ้าโขงจรดปากแม่น ้าคานยอดสูงสุดของพูสีอยู่บน
พ้ืนที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทอง
ส าริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็นแบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุก ป ลั่ ง  มี
ทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว 

ค ่ำ  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร  อิสระให้ท่านได้เดินช้อบปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองที่ ตลำดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน น า
สินค้าที่ท าเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก  
ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  Villa Sanesouk  (N3) 

 
 

   
 
0500 ตื่นเช้าไปร่วม ท ำบุญ-ตักบำตรข้ำวเหนียว (ไม่รวมค่าข้าวเหนียวเพ่ือใส่บาตรในค่าทัวร์ ต้องจ่ายเพิ่มกรณี ต้องการ

ใส่บาตรท่านละ 100 บาท) ข้ากับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตัก
บาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ  รูปซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย
สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงใน วัฒนธรรม
ของชาว ล้านช้างและน าท่านแวะเที่ยวชม ตลำดเช้ำ ให้ท่านได้ซื้อของฝากและของที่ระลึก 

เช้ำ  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร   
 น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพ่ือเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัว
อาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัวพระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่
พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปี พ .ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูก
เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้เข้าชม น าท่านเที่ยวชม วัดวิชุน
รำช น าท่านนมัสการ พระธำตุหมำกโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุ
หมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว ่า คล้ายสถูปฟองน ้าที่สาญจีประเทศอินเดีย 
ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและ

วันที่สี่  อำทิตย์    หลวงพระบำง - เวียงจันทน์ - หนองคำย 



 

ชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม น าท่านชมผ้าพ้ืนเมืองที่ บ้ำนผำนม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอ
ผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการ
รวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
1330   โดยสารรถไฟความเร็วสูงกลับสู่เวียงจันทน์ 1535 เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเวียงจันทน์ แวะร้ำนดิวตี้ฟรี อิสระให้

ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก จากนั้นน าท่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือกลับสู่ประเทศไทย เมื่อถึงฝั่งไทย 
อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่น ซื้อของกินของฝากที่ตลำดอินโดจีน  

ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำ ถึงเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนานีรถไฟหนองคาย 1940 เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยรถไฟ
ขบวนด่านพิเศษ ขบวนที่ CNR26  พักค้ำงคืนบนรถไฟ (N4) 

 
 
 
0600 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************************************* 
 
 อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าพาหนะและรถโค้ชในการเดินทางตามรายการ 
2. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือแยบเท่า 
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าประกันภัยการเดินกลุ่ม 
6. ค่ามัคคุเทศก์ชาวลาวที่เชี่ยวชาญการน าทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 
 อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปเจ้าหน้าที่บริการ จ านวน 800 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สถานีรถไฟ และโรงแรมทุกแห่ง 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณท่ีผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย 
8. ค่าข้าวเหนียวเพ่ือใส่บาตรข้าวเหนียว ท่านละ 100 บาท ช าระกับไกด์ลาว) 
9. รายการทัวร์นี้ คณะเดินทางที่ 8 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยกับคณะ  
กรณีต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน 

วันที่ห้ำ  จันทร์ที่   กรุงเทพฯ 



 

** ค่ำทิปโปรดช ำระกับเจ้ำหน้ำที่ที่ สถำนีรถไฟ ณ วันเดินทำง รวมทั้งสิ้น 800 บำท ต่อท่ำน** 
 
เงื่อนไขกำรจอง 
1.ช าระเงินมัดจ าท่านละ 7,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ ำแล้ว
เท่ำนั้น  
2 .ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย  2 เข็ม 
)สามารถท าขอได้ใน Application หมอพร้อม( 
3.หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด( ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น   
4 .หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น )Wheelchair(, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด    
 
 
เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุ
จ ำเป็น ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 
1.ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกันจากการยกเลิกของท่านอันมีผลต่อท่าน
อ่ืนๆของคณะ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,000 – 30 ,000 บาท  แล้วแตก่รณ ี
2.หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น   สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ )น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม (ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่
บริษัทฯก ำหนดไว้ (15 ท่ำนขึ้นไป( เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้อง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  



 

.2บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด กรณีที่เกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วเมื่อได้ตัดสินใจจองทัวร์ หรือ
ช าระมัดจ า 
3.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ อาทิ  ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว  
4.กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพั กแบบห้องเดี่ยว )Single (และห้องคู่  
)Twin/Double (และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง )Triple Room (ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 
3 เตียง 
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี  จอร์ เจีย ส่ วนใหญ่ อาจจะไม่มี เครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ ในแถบที่มี อุณหภูมิต ่ า   
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ )Trade Fair (เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถำมผ่ำน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่ำน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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