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ปากเซ - ศิลปะมรดกโลกปราสาทวดัพู 

หลี่ผ ี- จุดก าเนิดมหานทีส่ีพนัดอน 

คอนพะเพ็ง - ไนแองการ่าที่เดียวแห่งเอเชีย 

ที่ราบสูงบอละเวน - มนเสน่หแ์ห่งลาวใต ้

ปากซอง - เมืองแห่งเมล็ดพนักาแฟท่ามกลาฃธรรมชาติ 

น ้าตกตาดเยือง-ตาดฟาน - น ้าตกคู่แฝดท่ีสูงท่ีสุดในแขวงจ  าปาสกั 

ก ำหนดวนัเดินทำง 
วนัท่ีออกเดินทำง อตัรำค่ำบริกำร พกัเด่ียว 

25 – 29 มี.ค. 66 10,900. - 3,900. - 

03 - 07 เม.ย. 66 10,900. - 3,900. - 

13 – 17 เม.ย. 66 12,900. - 3,900. - 

01 – 05 พ.ค. 66 10,900. - 3,900. - 

20 – 24 พ.ค. 66 10,900. - 3,900. - 

 
 
1900  คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัทีส่ถานีรถไฟหวัล าโพง  
2030 ออกเดนิทางสู ่จ.อุบลราชธานี โดยรถไฟด่วนพเิศษ ( อีสำนวตันำ ) หมายเลขขบวน CNR 23  
          พกัค้ำงคืนบนรถไฟ  (N1)       ***รถไฟตู้นอนชัน้ 2*** 
 
 

 
 
 
 
 

 
0630   ถึงสถานีรถไฟอุบลราชธานี น าท่านเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก (45กม./50นาที) 

0800   เชิญท่านท าธุระกิจส่วนตวัพรอ้ม บริการอาหารเชา้ ณ ช่องเม็ก 

           หลงัอาหารเชา้ น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองไปยงั สปป.ลาว  แลว้ใหท้่านไดซ้ื้ อสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty free Shop  

และแลกเงินสกุลเงินกีบ ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ  (44กม./50นาที)  

ถึงปากเซ อิสระใหท้่านเลือกซื้ อของฝากพื้ นเมืองตามอธัยาศยั ณ ตลาดปากเซ    

วนัแรก  พฤหสับดีท่ี  กรงุเทพฯ – อบุล 

วนัท่ีสอง  ศกุร ์ อบุลฯ - ปำกเซ - ปรำสำทวดัพ ู
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เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่ำย น าท่านชม มรดกโลกปรำสำทวดัพ ูทีส่รา้งขึน้โดยชนเผ่าจามในยุคเรอืงอ านาจในชว่งประมาณพุทธศตวรรษที1่0 ก่อนสมยัที่
ขอมจะเขา้มามอี านาจแทนทีใ่นบรเิวณแถบนี้ ชมความสวยงามของศลิปะหนิยุคปีพ.ศ. 1145 ก่อนสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่1 ซึง่
ตัง้อยู่รมิหน้าผาภูศวิลงึค์ สมัผสักบัล่องลอยอนัยิง่ใหญ่ ประทบัใจกบัลวดลายแกะสลกัหนิทีส่วยงาม เช่น  รปูพระศวิะ พระ
นารายณ์ และนางอปัสร  ภาพกวนเกศยีรสมุทร จากหลกัฐานต่างๆสนันิษฐานไดว้่าปราสาทแห่งนี้เป็นตน้แบบแห่งการสรา้งนคร 

 
วดั จากนัน้น าท่านชมพระอาทติยย์ามอสัดง ณ พสูะเหลำ จากจุดนี้ท่านสามารถเหน็แมน่ ้าโขงและเมอืงปากเซอย่างชดัเจน 
พรอ้มบรรยกาศยามเยน็ทีส่วยงาม 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำร 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั จ ำปำศกัด์ิ แกรนด ์หรอืเทยีบเท่า (N2) 
 
 

 

เช้ำ     บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร  
                      น าท่านเดินทางสูเ่กาะดอนโขง เกาะที่ใหญ่ท่ีสุดของ หมู่เกาะมะหานาทีสี่พนัดอน นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งท าการ 

          ของเขตอ าเภอโขงและเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมท่ีส าคญัส าหรบัการเดินทางไปยงัส่วนท่ีเหลือของเกาะต่าง ๆ  

          ท่ีมีความยาว 24 กโิลเมตร และกวา้ง 8 กิโลเมตร และมี 19 หมู่บา้น ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่ท ามาหากินจากการตก   

          ปลา ตลาดหลกัในบา้นกลางดอนเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการไปเดินในตอนเชา้เพื่อดูปลาท่ีจบัไดจ้ากแม่น ้าโขงท่ีมีอยู่ 

          หลากหลายสายพนัธุ ์

เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทางสู่น ้าตกคอนพะเพ็งเป็นน ้าตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงในภูมิภาคอินโดจีน น ้าตกคอนพะเพ็ง 

                      เป็นน ้าตกท่ีมีหลายชั้นตั้งอยูบ่นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเสน้ทางการไหลของแม่น ้าโขงทั้งสาย มีลกัษณะต่างระดับกนั 

                      สูงประมาณ 10 เมตร น ้าตกคอนพะเพ็งไดร้บัฉายาว่า "ไนแอการาแห่งเอเชีย" ตั้งอยูใ่นแขวงจ าปาศกัด์ิ ประเทศลาว  

                      ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 150 กโิลเมตร เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่ขึ้ นชื่อและสวยงามมากแห่งหน่ึงของประเทศลาว  

                      นอกจากน้ีแลว้ น ้าตกคอนพะเพ็งยงัเป็นสถานท่ีอาศยัของสตัวน์ ้าหายากหลายชนิด เช่น ปลาคอ้คอนพะเพ็ง  

                      ท่ีเป็นปลาคอ้เฉพาะถ่ินท่ีพบไดใ้นแถบน้ีเท่าน้ัน และเป็นแหล่งอาศยัของโลมาหวับาตร หรือ "ปลาข่า" ในภาษาลาว  

                      โลมาเพียงไม่กี่ชนิดท่ีอาศยัอยู่ในน ้าจืดไดข้องโลก รวมถึงเป็นแหล่งก าเนิดของปลาบึก ซึ่งเป็นปลาหนังน ้าจืดท่ีมีขนาด 

                      ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำร 
          น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั จ ำปำศกัด์ิ แกรนด ์หรอืเทยีบเท่า (N3) 

วนัท่ีสำม  หล่ีผี - ดอนโขง - น ้ำตกคอนพะเพง็ 

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
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เช้ำ      บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร  
         น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปากซอง (49กม./50นาที) เป็นเมืองหน่ึงท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ 

         ของแขวงจ าปาสกั มีเน้ือท่ีทั้งหมด 355,235 เฮกตาร ์หรือประมาณ 2,116,933 ไร่ ในเขตท่ีราบสูงบอละเวน 

ท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลเฉล่ีย 600 เมตร-1400 เมตร มีอุณหภูมิเฉล่ีย 20 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี   

พื้ นท่ีส่วนมากใหญ่ถูกปกคลุมดว้ยป่าเขาและธรรมชาติอนัสมบูรณ ์สลบักบัพื้ นท่ีราบบางส่วนซึ่งเหมาะสมกบัการท า

การเกษตร บริเวณน้ีจึงเต็มไปดว้ยไร่ชา กาแฟ และโกโกท่ี้มีคุณภาพ น าท่านสู ่น ้ำตกตำดฟำน ไดช้ื่อว่าเป็นน ้าตกท่ีสูง
ท่ีสุดในแขวงจ าปาสกั และยงัมีความสวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศลาว น ้าตกแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแหล่ง

ท่องเท่ียวใน Dong Hua Sao National Protected Area ตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีราบสูงบอละเวน โดยรอบของน ้าตกตาดฟานเป็นป่า

เขาท่ีอุดมสมบูรณ ์เต็มไปดว้ยพืชพรรณต่างๆมากมาย มีจุดชมวิวใหนั้กท่องเท่ียวไดช้มวิวสวย ๆ อยูอ่ีกดา้นของน ้าตก ซึ่ง

จะสามารถมองเห็นทศันียภาพของน ้าตกตาดฟานไดใ้นมุมกวา้งและสวยงามมากที่สุด  
เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร 
บ่ำย    น าท่านสู่ น ้าตกตาดเยือง เป็นน ้าตกท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของแขวงจ าปาสกั ท่ามกลางบรรยากาศอนัร่มรื่น และยงัมีจุด 

ชมวิวส าหรบัใหทุ้กท่านถ่ายรูปบรรยากาศของน ้าตกตาดเยือง และน ้าตกแห่งน้ีมีความสูงถึง 50 เมตร มีตน้ก าเนิดจาก

สายน ้าหว้ยบงัเลียง น ้าตกตาดเยืองมีความโดดเด่นคือ นักท่องเท่ียวจะไดส้มัผสักบัวิถีการด ารงชีวิตของชนเผ่าดั้งเดิมท่ี

อาศยัอยูบ่ริเวณน้ีซึ่งยงัคงรกัษาเอกลกัษณท์างวฒันธรรมไวจ้นถึงทุกวนัน้ี ส่งผลใหน้ ้าตกตาดเยืองเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีไดร้บัการยอมรบัและไดร้บัหลายรางวลัดา้นการท่องเท่ียวทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและอาเซียน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสูจ่งัหวดัอุบลราชธานี (180กม./3ชม.) 
1700    ถงึจงัหวดัอุบลราชธานี   อิสระอำหำรค ำ่ 
1900   เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ดว้ยรถไฟขบวนด่านพเิศษ ขบวนที่ CNR 24 
 พกัค้ำงคืนบนรถไฟ (N4) 
 

 
 
 
0515 เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพฯ 

************************************************************************* 
 

วนัท่ีห้ำ   กรงุเทพฯ 

วนัท่ีส่ี   ปำกเซ - ปำกซอง - ท่ีรำบสูงบอละเวน - อุบลฯ - กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าพาหนะและรถโคช้ในการเดินทางตามรายการ 

2. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือแยบเท่า 

3. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าประกนัภยัการเดินกลุ่ม 

6. ค่ามคัคุเทศกช์าวลาวท่ีเชี่ยวชาญการน าทาง (ไม่รวมทิป) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

    ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

5. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปเจา้หน้าท่ีบริการ จ านวน 800 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสถานีรถไฟ และโรงแรมทุกแห่ง 

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย 

8. ค่าประกนัการเดินทางรวมคุม้ครองโควิด ท่านสามารถซื้ อและส่งใหเ้จา้หน้าท่ี 7 วนัก่อนเดินทาง หรือใหท้างบริษัทซื้ อให  ้

    ราคา  250 บาท/ท่าน 

9. รายการทวัรน้ี์ คณะเดินทางท่ี 8 ท่าน ไม่มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางดว้ยกบัคณะ  

    กรณีตอ้งการหวัหน้าทวัร ์จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน 

 

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สถานีรถไฟ ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 800 บาท ตอ่ท่าน** 

 

เงื่อนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 6,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้     

   เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย 2 เข็ม   

   (สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม) 

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวัด) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร 

โดยสารทุกครั้ง หากออกโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน  

4.หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ 

   เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน ครอบครวัของ 

   ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด    
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ  าเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกนัจากการยกเลิกของท่านอนัมีผล

ต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แต่กรณี 

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึน 

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บั

ทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

2.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขน้ีแลว้เมื่อไดต้ดัสินใจ

จองทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า

ตัว๋  

4.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกั

แบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี จอรเ์จีย ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

 

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่

มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

