
 

 
 

 

 
 

 
 
 

       รหัสโปรแกรม : 24457  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

ปากเซ - ศลิปะมรดกโลกปราสาทวดัพ ู
หลี่ผ ี- จดุกำเนดิมหานทสีีพ่นัดอน 

คอนพะเพง็ - ไนแองการา่ทีเ่ดยีวแหง่เอเชยี 
ทีร่าบสงูบอละเวน - มนเสนห่แ์หง่ลาวใต ้

ปากซอง - เมอืงแหง่เมลด็พนักาแฟทา่มกลาฃธรรมชาติ 
นำ้ตกตาดเยือง-ตาดฟาน - นำ้ตกคูแ่ฝดทีส่งูทีส่ดุในแขวงจำปาสกั 

 

 



 

กำหนดวันเดินทาง 
 

วันทีอ่อกเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร พกัเดีย่ว 
04-08 สงิหาคม 2565 9,900. - 2,000. - 
11-15 สงิหาคม 2565 10,900. - 2,000. - 
25-29 สงิหาคม 2565 9,900. - 2,000. - 
15-19 กนัยายน 2565 9,900. - 2,000. - 
07-11 ตลุาคม 2565 9,900. - 2,000. - 
12-16 ตลุาคม 2565 10,900. - 2,000. - 
21-25 ตลุาคม 2565 10,900.- 2,000. - 

 
 
 
19.00  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง  
20.30 ออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี โดยรถไฟด่วนพิเศษ ( อสีานวตันา ) หมายเลขขบวน CNR 23  
          พกัคา้งคนืบนรถไฟ  (N1)       ***รถไฟตูน้อนชัน้ 2*** 
 
 

 
 
 
 
 
 

06.30   ถงึสถานีรถไฟอุบลราชธาน ีนำท่านเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก (45กม./50นาท)ี 
08.00   เชิญท่านทำธุระกิจส่วนตัวพร้อม บริการอาหารเช้า ณ ช่องเม็ก 
           หลงัอาหารเช้า นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไปยัง สปป.ลาว  แล้วให้ท่านได้ซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ Duty free Shop  

และแลกเงินสกุลเงินกีบ ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ  (44กม./50นาท)ี  
ถึงปากเซ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองตามอัธยาศัย ณ ตลาดปากเซ    

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
บ่าย นำท่านชม มรดกโลกปราสาทวดัพ ูที่สร้างขึ้นโดยชนเผ่าจามในยุคเรืองอำนาจในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่10 ก่อนสมัยที่ขอมจะเข้ามา

มีอำนาจแทนท่ีในบริเวณแถบนี้ ชมความสวยงามของศิลปะหินยุคปีพ.ศ. 1145 ก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิว
ลึงค์ สัมผัสกับล่องลอยอันยิ่งใหญ่ ประทับใจกับลวดลายแกะสลักหินที่สวยงาม เช่น  รูปพระศิวะ พระนารายณ์ และนางอัปสร  ภาพกวน
เกศียรสมุทร จากหลักฐานต่างๆสันนิษฐานได้ว่าปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบแห่งการสร้างนครวัด จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ยามอัสดง 
ณ พสูะเหลา จากจุดนี้ท่านสามารถเห็นแม่น้ำโขงและเมืองปากเซอย่างชัดเจน พร้อมบรรยกาศยามเย็นที่สวยงาม 

คำ่ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก จำปาศักดิ์ แกรนด์ หรือเทียบเท่า (N2) 

วนัแรก  พฤหสับดีท่ี  กรงุเทพฯ – อบุล 

วนัท่ีสอง  ศกุร ์ อบุลฯ - ปากเซ - ปราสาทวดัพ ู



 

 
 
 
 

 
เชา้     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  

                      นำท่านเดินทางสู่เกาะดอนโขง เกาะที่ใหญ่ที่สุดของ หมูเ่กาะมะหานาทสีีพ่นัดอน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งทำการ 
          ของเขตอำเภอโขงและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญสำหรับการเดินทางไปยังส่วนที่เหลือของเกาะต่าง ๆ  
          ทีม่ีความยาว 24 กิโลเมตร และกว้าง 8 กิโลเมตร และมี 19 หมู่บ้าน ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่ทำมาหากินจากการตก   
          ปลา ตลาดหลักในบ้านกลางดอนเป็นสถานท่ีที่เหมาะกับการไปเดินในตอนเช้าเพื่อดูปลาที่จับได้จากแม่น้ำโขงที่มีอยู่ 
          หลากหลายสายพันธุ์ 

               เทีย่ง    บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
บ่าย นำทา่นเดินทางสู่นำ้ตกคอนพะเพง็เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็ง 

                      เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้นตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกัน 
                      สงูประมาณ 10 เมตร น้ำตกคอนพะเพ็งได้รับฉายาว่า "ไนแอการาแหง่เอเชีย" ตัง้อยู่ในแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว  
                      ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 150 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีขึ้นช่ือและสวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศลาว  
                      นอกจากนี้แล้ว น้ำตกคอนพะเพ็งยังเป็นสถานที่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลายชนิด เช่น ปลาค้อคอนพะเพ็ง  
                      ที่เป็นปลาค้อเฉพาะถิ่นที่พบได้ในแถบนี้เท่าน้ัน และเป็นแหล่งอาศัยของโลมาหัวบาตร หรือ "ปลาข่า" ในภาษาลาว  
                      โลมาเพียงไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดได้ของโลก รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของปลาบึก ซึ่งเป็นปลาหนังน้ำจืดที่มีขนาด 
                      ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 
 

คำ่ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
          นำท่านเข้าสู่ที่พัก จำปาศักดิ์ แกรนด์ หรือเทียบเท่า (N3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม  หล่ีผี - ดอนโขง - น ้าตกคอนพะเพง็ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87


 

 
 

 
 
 
 
 
 

เชา้      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  
         นำท่านเดินทางสู่ เมอืงปากซอง (49กม./50นาที) เป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 
         ของแขวงจำปาสัก มีเน้ือที่ทั้งหมด 355,235 เฮกตาร์ หรือประมาณ 2,116,933 ไร่ ในเขตที่ราบสูงบอละเวน 

ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 600 เมตร-1400 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียสตลอดทั้งป ี  
พื้นท่ีส่วนมากใหญ่ถูกปกคลุมด้วยป่าเขาและธรรมชาติอันสมบูรณ์ สลับกับพื้นที่ราบบางส่วนซึ่งเหมาะสมกับการทำการเกษตร บริเวณนี้
จึงเต็มไปด้วยไร่ชา กาแฟ และโกโก้ที่มีคุณภาพ นำท่านสู่ น้ำตกตาดฟาน ได้ช่ือว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก และยังมีความ
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศลาว น้ำตกแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวใน Dong Hua Sao National Protected Area 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงบอละเวน โดยรอบของน้ำตกตาดฟานเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชพรรณต่างๆมากมาย มีจุดชมวิวให้
นักท่องเที่ยวได้ชมวิวสวย ๆ อยู่อีกด้านของน้ำตก ซึ่งจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำตกตาดฟานได้ในมุมกว้างและสวยงามมาก
ที่สุด  

เทีย่ง    บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
บ่าย    นำท่านสู่ น้ำตกตาดเยอืง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น และยังมีจุด 

ชมวิวสำหรับให้ทุกท่านถ่ายรูปบรรยากาศของน้ำตกตาดเยือง และน้ำตกแห่งนี้มีความสูงถึง 50 เมตร มีต้นกำเนิดจากสายน้ำห้วยบัง
เลียง น้ำตกตาดเยืองมีความโดดเด่นคือ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีการดำรงชีวิตของชนเผ่าดั้งเดิมท่ีอาศัยอยู่บริเวณนี้ซึ่งยังคงรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้จนถึงทุกวันนี้ ส่งผลให้น้ำตกตาดเยืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับและได้รับหลายรางวัลด้าน
การท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่นและอาเซียน 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดอุบลราชธานี (180กม./3ชม.) 

1700    ถึงจังหวัดอุบลราชธานี   อสิระอาหารคำ่ 
1900   เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยรถไฟขบวนด่านพิเศษ ขบวนที่ CNR 24 
 พกัค้างคนืบนรถไฟ (N4) 
 
 
 
 
0515 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
************************************************************************* 
 
 

วนัท่ีห้า   กรงุเทพฯ 

วนัท่ีส่ี   ปากเซ - ปากซอง - ท่ีราบสูงบอละเวน - อุบลฯ - กรงุเทพฯ 



 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าพาหนะและรถโค้ชในการเดินทางตามรายการ 
2. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือแยบเท่า 
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าประกันภัยการเดินกลุ่ม 
6. ค่ามัคคุเทศก์ชาวลาวที่เชี่ยวชาญการนำทาง (ไมร่วมทปิ) 
 
 อตัรานี้ไมร่วม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 
    ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปเจ้าหน้าที่บริการ จำนวน 800 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สถานีรถไฟ และโรงแรมทุกแห่ง 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย 
8. ค่าประกันการเดินทางรวมคุ้มครองโควิด ท่านสามารถซื้อและส่งให้เจ้าหน้าที่ 7 วันก่อนเดินทาง หรือให้ทางบริษัทซื้อให้ 
    ราคา   250 บาท/ท่าน 
9. รายการทัวร์นี้ คณะเดินทางที่ 8 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยกับคณะ  
    กรณีต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน 
 

** คา่ทปิโปรดชำระกบัเจา้หนา้ที่ที ่สถานรีถไฟ ณ วนัเดนิทาง รวมทัง้สิน้ 800 บาท ตอ่ทา่น** 
 
เงือ่นไขการจอง 
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 6,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง ทีน่ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจำแลว้เทา่นั้น  
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม   
   (สามารถทำขอได้ใน Application หมอพร้อม) 
3.หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร 

โดยสารทุกครั้ง หากออกโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
4.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ 
   เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของ 
   ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด    
 
 
 



 

เงือ่นไขการชำระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอื 
ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมผ่่านการอนมุตัิวซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุำเป็น ทางบรษิัทขอ
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียก
เก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันจากการยกเลิกของท่านอันมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 
ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แล้วแต่กรณี 
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น 
 
จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มี
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 
 
 
 



 

 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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