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**** ราคาพกัเดีย่ว เปน็ราคาพกัเดีย่วโรงแรม 3 คนื ที่วงัเวยีง และ หลวงพระบางเทา่นั้น 
กรณทีา่นตอ้งการพกัเดีย่วบนรถไฟ กรณุาตดิตอ่เจา้ที ่**** 

 
 
 
 
 
19.30  คณะเจอกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง   
20.00 ออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย โดยรถไฟด่วนพิเศษ หมายเลขขบวน CNR 25    

พกัค้างคนืบนรถไฟ (N1)   ***รถไฟตู้นอนชัน้ 2*** 
 
 
 
 

วันทีอ่อกเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร พกัเดีย่ว 

01-06 สงิหาคม 2565 15,900.- 3,500.- 

11-16 สงิหาคม 2565 17,900.- 3,5000.- 

18-23 สงิหาคม 2565 16,900.- 3,500.- 

22-27 สงิหาคม 2565 15,900.- 3,500.- 

05-10 กนัยายน 2565 15,900.- 3,500.- 

15-20 กนัยายน 2565 16,900.- 3,500.- 

22-27 กนัยายน 2565 16,900.- 3,500.- 

03-08 ตลุาคม 2565 15,900.- 3,500.- 

10-15 ตลุาคม 2565 16,900.- 3,500.- 

12–17 ตลุาคม 2565 17,900.- 3,500.- 

17-22 ตลุาคม 2565 16,900.- 3,500.- 

21-26 ตลุาคม 2565 17,900.- 3,500.- 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - หนองคาย  
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06.25   ถงึสถานีรถไฟหนองคาย   
เชา้ บริการอาหารเช้า   

หลังอาหารเข้า นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไปยัง สปป.ลาว นครเวียงจันทน์ นำท่านแวะตลาดเช้าเพื่อแลกเงินกีบ และเลือกซื้อสินค้า
จำพวกเครื่องหนัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพาย เข็มนำหนัง ผ้าซิ่นพื้นเมือง ฯลฯ จากนั้นนำนมัสการ พระธาตหุลวง หรือพระเจดยีโ์ลก
จฬุามณี ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างในสมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรี
ประสิทธิศักดิ์ และพระอรหันต์ 5  องค์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็นพระธาตุ
องค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้นำพาประชาชน  สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ ปัจจุบันเป็น
พระธาตุทีส่วยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศลาว  ผ่านชม หอคำ อดีตพระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวนับแต่สถาปนาเวียงจันทน์เป็น
เมืองหลวง ปัจจุบันใช้เป็นท่ีทำเนียบประธานประเทศ แล้วนำท่านสู่ วัดเจา้แมศ่รเีมอืง  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อันเป็นที่ตั้งของ
ศาลหลักเมืองมาตั้งแต่ตรั้งก่อตั้งกรุงเวียงจันทน์ เป็นที่เคารพบบูชาของคนลาวโดยท่ัวไป    

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
บ่าย ชมอนสุาวรยีป์ระตชูยั สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างลาวล้านช้างกับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ใจกลางนครเวียงจันทน์ เพื่อ

รำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง  
15.05 นำท่านเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองหลวงพระบาง 
17.10   เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง 
คำ่  นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่ ยอดดอยพสูี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อย ถึงยอดดอย นำสักการะพระธาตุพสูี ที่เป็นทั้งหลัก

เมืองของหลวงพระบาง พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี (ชื่อเดิม) มีอายุราว 227 ปี อีกทั้งบริเวณที่ตั้งของพระธาตุยังเป็นจุดชม
วิวตัวเมืองและแม่น้ำโขงที่สวยงาม สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่าน
โอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยธรรมล้านช้าง พร้อมชมอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระ
บาง จากนั้นนำท่านย่านช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมดื (ไนท์บาซาร์) ตลาดยามค่ำคืนที่ชาวบ้านนำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง มาวางขาย
เรียงรายตาม ถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา เสื้อผ้า กระเป๋าปัก ผ้าปัก ผ้าซิ่น ผ้าปูเตียง ไม้แกะสลัก เครื่องเงิน 
ฯลฯ  
อสิระอาหารคำ่ ณ ตลาดมดื 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Villa Sanesouk หรือเทียบเท่า (N2) 

 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง  หนองคาย - เวียงจนัทน์ - หลวงพระบาง 
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05.00 ตื่นเช้า เพื่อร่วมทำบญุ-ตกับาตรข้าวเหนยีว (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตักบาตรข้าวเหนียว ท่านที่ต้องการร่วมตักบาตร กรุณาแจ้งกับไกด์ลาว) 
ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูปซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มี
ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาท่ีหยั่งรากลึกลงใน
วัฒนธรรมของชาวล้านช้าง หลังเสร็จจากร่วมตักบาตรข้าวเหนียว นำท่านแวะชม ตลาดเชา้ ใหท้่านได้ซื้อของกินของฝากคนทางบ้าน 
หรือนั่งดื่มกาแฟที่ร้านประชานิยม 

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  
จากนั้นเดินทางเพื่อชมวิธีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำโขงที่ บ้างซา่งไห ที่มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าโรงขาย ทั้งยังเป็นแหล่งรวม
สินค้าจำพวกผ้าทอ ที่ทอเป็นลายสวยงามหลากหลายวางเรียงโชว์นักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางไป ถ้ำติง่ เป็นถ้ำที่อยู่
บนหน้าผาริมน้ำโขง โดยจะมีทั้งถ้ำบนและถ้ำล่าง ในสมัยก่อนเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก แต่ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวน
กว่าพันองค์   

เทีย่ง บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร 
บ่าย นําชม วัดเชียงทอง คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางมาแต่โบราณ สร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช เมื่อพ.ศ. 2103ก่อนที่จะย้ายเมือง

หลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของ
ลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ติดริมน้ำโขงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง  
จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกตาด กวงส ีKuang Xi Waterfall อยู่ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งใน
น้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูง
ราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก 

คำ่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Villa Sanesouk หรือเทียบเท่า (N3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม  หลวงพระบาง 
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เชา้      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  
 นำชม พระราชวงัหลวงพระบาง สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2477 โดยเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส ถวายเป็นที่ประทับของเจ้ามหา  

ชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสม ผสานความงดงาม
ของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสและศิลปะแบบล้านช้างได้อย่างลงตัว ต่อมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังแห่ง
นี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้ชม พร้อมสกักการะพระบาง พระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดวิชนุ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ. 2057 วัดนี้
เคยถูกเผาทำลายโดยจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นเมืองในอดีตและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2457 โดยนายช่างชาวฝรั่งเศสในยุคอาณา
นิคม จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตหุมากโม ที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปสาญจี ประเทศอินเดีย   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง ระหว่างทางแวะชมผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ        ทีม่ีฝีมือในการ
ทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมน้ีมีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็น
ศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย 

13.53   นำท่านโดยสารรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองวังเวียง 
14.45   เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองวังเวียง 

นำท่านสู่ บลลูากนู ( Blue Lagoon ) เดิมทีเป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีการขุดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในภายหลัง ทำให้วังเวียงมีบลู
ลากูน กระจายตัวอยู่หลายมุมเมือง สาเหตุที่น้ำเป็นสีเขียวมรกต เป็นเพราะน้ำท่ีผุดขึ้น มาจากบาดาล มีแหล่งกำเนิดจากภูเขาหินปูนที่โอบ
ล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึ่งในหินปูนมีแคลเซียมคาร์บอเนตจึงทำให้น้ำตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน้ำเท่านั้น อิสระให้ท่านไดพ้ักผ่อน
เล่นน้ำตามอัตยาศัย 

คำ่ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
สีสันยามค่ำคืนของวังเวียง เป็นที่เลื่องลือของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย เกาหลี และต่างชาติ แนะนำให้ท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศ ชิม
อาหาร Street Food หรือการจะนั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมของทานเล่น ก็เป็นไอเดียที่ดี 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Vansana Hotel หรือเทียบเท่า (N4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ี  หลวงพระบาง - เวียงจนัทน์ - วงัเวียง 
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06.00 นำท่านขึ้นบอลลูนชมวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียงที่ปกคลุมไปด้วยหมอกและบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางท้องฟ้า 
ในยามเช้า วิวที่ทุกท่านจะได้เห็น วิวภูเขาหินปูน ทุ่งนาสีเขียว และแม่น้ำซองที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง  
(คา่ใชจ้า่ยในการขึน้บอลลนูไมร่วมกบัคา่ทวัร์  ทา่นใดทีส่นใจโปรดแจง้กบัไกดล์าว) 

เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหาร 
 นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจงั ถ้ำที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของวังเวียง สปป.ลาว หลังจากข้าม สะพานสม้ มาเลี้ยวมาทางซ้ายจะพบพื้นที่ขาย

ของพวกขนมและผลไม้ท้องถิ่นของชาวบ้าน หลากหลายชนิด เดินเข้ามาประมาณ 200 เมตรก็จะถึงพื้นท่ีของ "ถ้ำจัง" บรรยากาศร่มรื่น
เย็นสบาย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ร่างกายค่อยข้างฟิต เพราะหากจะขึ้นไปชื่้นชมความงามภายใน จะต้องฝ่าด่านบันไดถึง 147 ขั้น ใน
ถ้ำติดไฟส่องแสงสว่างเพื่อให้เห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยได้อย่างชัดเจนทุกท่านจะได้เห็นหินที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น ฤๅษี แท่น
ประทับองค์ พระพุทธเจ้า ช้างสามเศียร แล้วแต่ทุกท่านจะจินตนาการ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป สะพานฟา้ สะพานสีฟ้าเป็นอีกมุมนึงใน
วังเวียงที่นักท่องเทียวทั้งชาวลาวและต่างชาตินิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปบนสะพานแห่งนี้ นำท่านชม ถ้ำนางฟา้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมสำหรับท่านที่ต้องการรับบรรยากาศแปลกใหม่สำหรับถ้ำแห่งนี้ ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปนางฟ้า หัวใจ 
ช้าง และอื่นๆ และจุดเด่นของที่นี่คือ ใครที่อยากขอลูกสามารถมาขอได้จากหินงอกหินย้อยรูปศิวลึงที่ถ้ำนางฟ้าแห่งนี้ และถ้ำแห่งนี้ยัง
ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ลายล้อมด้วยบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นนำท่านแวะทำกิจกรรม พายเรอืคายคั ที่แม่น้ำซองซึ่งทุกท่านจะได้
เห็นบรรยากาศของริมฝั่งแม่น้ำซองที่ลายล้อมไปด้วยภูเขาที่เขียวชอุ่ม น้ำในแม่น้ำซองบางจุดสามารถมองเห็นปลาได้ และไฮไลท์ของ
กิจกรรมนี้บางจุดจะมีน้ำเชื่ยวให้ทุกท่านได้พายเรือฝ่าน้ำเช่ียวไปนี่จึงเป็นจุดเด่นของการพายเรือคายัคที่วังเวียง หรือท่านสามารถ 
ลอ่งเรอืชมแม่นำ้ซอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการมาวังเวียง ท่านจะได้ชมบรรยากาศรอบๆที่เป็นธรรมชาติ และจะมีนักท่องเที่ยว
ออกมาพายเรือ เล่นน้ำ และอาจจะเห็นบอลลูนที่ลอยอยู่บนฟ้า แล้วแต่ช่วงเวลาที่ท่านได้ทำกิจกรรม  
(คา่ใชจ้า่ยในการพายเรอืและลอ่งเรอืชมแม่นำ้ซองไมร่วมกบัคา่ทวัร ์ทา่นใดทีส่นใจโปรดแจง้กบัไกดล์าว) 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เวียงจันทน์ (156กม./2ชม.)  
15.00 เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเวียงจันทน์ แวะร้านดิวตีฟ้รี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก แล้วนำท่าน 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเพื่อกลับสู่ประเทศไทย แล้วมีเวลาให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อของกินของฝากที่ตลาดอนิโดจนี 
อสิระอาหารคำ่ตามอธัยาศยั 

18.00 ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหนองคาย 
19.40 เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยรถไฟขบวนด่านพิเศษ ขบวนที่ CNR26  พักคา้งคนืบนรถไฟ (N4) 
 
 
06.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
************************************************************************* 
 

วนัท่ีหก หนองคาย - กรงุเทพฯ 

วนัท่ีห้า  วงัเวียง – เวียงจนัทน์ - หนองคาย - สะพายไทยลาว 
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 อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าพาหนะและรถโค้ชในการเดินทางตามรายการ 
2. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าประกันภัยการเดินกลุ่ม 
6. ค่ามัคคุเทศก์ชาวลาวที่เชี่ยวชาญการนำทาง  
 
 อตัรานี้ไมร่วม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปเจ้าหน้าที่บริการ จำนวน 1,000 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สถานีรถไฟ และโรงแรมทุกแห่ง 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย 
8. ค่าข้าวเหนียวเพื่อใส่บาตรข้าวเหนียว ท่านละ 100 บาท ชำระกับไกด์ลาว) 
9. รายการทัวร์นี้ คณะเดินทางที่ 8 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยกับคณะ  
กรณีต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน 

** คา่ทปิโปรดชำระกบัเจา้หนา้ที่ที ่สถานรีถไฟ ณ วนัเดนิทาง รวมทัง้สิน้ 1,000 บาท ตอ่ทา่น** 
 
เงือ่นไขการจอง 
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 8,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นัง่จะยนืยันเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจำแลว้เทา่นั้น  
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม (สามารถทำขอได้
ใน Application หมอพร้อม) 
3.หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่ 
 
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด    
 
เงือ่นไขการชำระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอื 
ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมผ่่านการอนมุตัิวซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุำเป็น ทางบรษิัทขอ
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จรงิ 
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ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียก
เก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันจากการยกเลิกของท่านอันมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 
ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แล้วแต่กรณี 
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ Refund 
จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมี
ปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทำใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจำนวนทีบ่รษิัทฯกำหนด
ไว ้(15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิด
จากการยกเลิกของท่าน  
2.บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีที่เกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย 
ฯลฯ เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วเมื่อได้ตัดสินใจจองทัวร์ หรือชำระมัดจำ 
3.กรณเีจ็บปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  
4.กรณผีู้เดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ใน
การ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง 
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี จอร์เจีย ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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หากสนจองกรุณาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน  -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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