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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินตรภิูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัส
กาฐมาณฑดุรูบ์าร ์– สวยมัภวูนาถ หรอืวัดลงิ 

   

Hotel Grand, 
Kathmandu 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงกาฐมาณฑ ุ– เมอืงภักตะปรู ์– จัตุรัสภักตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมอืงนากา
ก็อต 

   

Hotel Mystic Mountain, 
Nagarkot 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงนากาก็อต – ชมพระอาทติยข์ึน้ – เมอืงปาทัน – จัตรัุสปะฏัน ดรูบ์าร ์
– เมอืงกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏนิารถ – มหาเจดียโ์พธิ์
นาถ 

   

Hotel Grand, 
Kathmandu 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 สนามบนิตรภิวูัน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิตรภิูวนั – เมอืงกาฐมาณฑ ุ– จตัรุสักาฐมาณฑดุรูบ์าร ์– สวยมั

ภวูนาถ หรอืวดัลงิ 

 
07.00 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 
10.10 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิตรภิวูนั ประเทศเนปาล โดยสายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE319 
12.25 เดนิทางถงึ สนามบนิตรภิูวนั เมอืงกาฐมณัฑุ เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศเนปาลอกีดว้ย เมอืงกาฐมณัฑเุป็นเมอืงทีถ่อืวา่หากใครทีม่าเยอืนเนปาลแลว้ตอ้งมาเยอืนนีด้ว้ย เพราะทีน่ี่
นัน้เป็นจุดศูนยร์วมทัง้การคา้ การเดนิทาง วัฒนธรรม หรอืสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญอกีมากมาย อาทเิชน่ สวยัม
ภวูนาถ หรอืวัดลงิ จัตุรัสกาฐมาณฑดุูรบ์าร ์ยา่นถนนทาเมล หรอือืน่ๆ จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยังทีพ่ักเพือ่
ท าการเชค็อนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั จตัรุสักาฐมาณฑดุรูบ์าร ์ภายในสถานทีแ่หง่นีป้ระกอบไปดว้ยวัดและปราสาททีเ่กา่แก ่
ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุง่เรอืงของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานทีร่าชาภเิษก
ขึน้ครองราชย ์อกีทัง้ยังมสีถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ไดแ้ก่ พระราชวังกาฐมัณฑุ วัดกุมาร ีกาฐมาณฑป หนุ
มานโธกา วัดตะเลชแุละจัตุรัสแห่งนี้ยังไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี พ.ศ. 
2522 อกีดว้ย น าทา่นนมสัการเทพธดิากมุาร ีณ วังกมุาร ีทีป่ระทับของเทพธดิากมุาร ีตัวแทนแหง่เทวพีรหมจารยี์
ที่ถือก าเนิดในโลกมนุษย์ มีหนา้ที่ท าพิธีบูชาเทพธดิาแห่งเตาไฟหรือเทพธดิาแห่งการด ารงชพี ซึง่ถือเป็น
เทพธดิายคุโบราณของศาสนาฮนิดู จากนัน้น าท่านไปยังกาฐมาณฑป ทีส่รา้งขึน้ในตอนตน้ของศตวรรษที ่12 ที่
เชือ่ว่าสรา้งขึน้จากตน้ไมเ้พียงตน้เดียว และเป็นที่มาของชือ่เมืองกาฐมาณฑุ พาท่านชมวังหนุมานโธกา ที่

ดา้นหนา้มรีูปปั้นหนุมานตัง้บนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเขา้ของพระราชวัง 
และสกัาระเทวตีะเลชภุาวณีเทพประจ าองคพ์ระมหากษัตรยิ ์ทีว่ัดตะเลช ุ

 
น าท่านเดนิทางไปยัง สวยมัภูวนาถ หรือเป็นที่รูจั้กในชือ่ วดัลงิ เป็น
เจดยีข์องชาวพทุธ ทีถ่อืวา่ยิง่ใหญแ่หง่หนึง่ของโลก เป็นสถานทีท่ีเ่กา่แก่
มอีายุนานถงึ 2,000 ปี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้มานะเทวะ เมือ่ปี 
พ.ศ. 963 ตัง้อยู่บนยอดเขาห่างจากตัวเมอืงกาฐมาณฑุไปทางตะวันตก

ประมาณ 3 กโิลเมตร สถานทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรม การผสมผสานระหว่าง
ศาสนาฮนิดแูละศาสนาพทุธ เป็นเจดยีท์ีย่ ิง่ใหญเ่เหง่หนึง่ของโลกและยงัไดข้ึน้

ทะเบยีนวา่เป็นมรดกของโลกอกีดว้ย โดยสถูปสวะยมัภนูาถนัน้มลีักษณะคลา้ยโอคว ่า
ขนาดใหญ่สขีาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนกิายมหายาน ดา้นบนจนถงึยอดสถูปสรา้งเป็นทรงสีเ่หลีย่ม มี
ภาพวาดเป็นรูปดวงตาไวท้ัง้หมด 4 ดา้น โดยมคีวามหมายถงึ ดวงตาแหง่ธรรมของพระพทุธเจา้ หรอืดวงตาแห่ง
ปัญญาทัง้สีท่ศิ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Day2 เมอืงกาฐมาณฑ ุ– เมอืงภกัตะปรู ์– จตัรุสัภกัตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมอืงนากากอ๊ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองภกัตะปุร  ์หรือรูจ้ักกันในนาม เมืองแห่งผูม้ีจิตศรัทธา ตั ้งอยู่ห่างจากกรุง
กาฐมาณฑ ุไปทางทศิตะวันออกประมาณ 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หใ์นยคุกลาง มรีอ่งรอยความ
เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศลิปะและวัฒนธรรม โดยเสน่ห์ความน่าหลงใหลของเมอืงนี้อยู่ที่วถิชีวีติของชาวเมอืงที่
สามารถอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณไดอ้ย่างกลมกลนื ปัจจุบันถอืว่าเป็นเมอืงแห่งวัฒนธรรมทีม่ชี ือ่เสยีง ไดรั้บ
ความนยิมอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่ว ไดรั้บขนานนามวา่ เมอืงแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล เมอืงภกัตะ
ปุร์ถือว่าเป็นเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานแกะสลักไม ้และการท าภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป 
นอกจากนีแ้ลว้ เมอืงบกัตะปรู ์ยงัเป็น 1 ใน 7 กลุม่ ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหบุเขากาฐมาณฑ ุซึง่องคก์าร
ยเูนสโก ไดรั้บการยกยอ่งให ้เป็นมรดกโลก ในปี 1979 พาทุกท่านเยีย่มชม จตัรุสัภกัตะปุร ์ดรูบ์าร ์ถอืว่าเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ เนื่องจากบรเิวณของจตุรัสนัน้มสีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม เป็นทีต่ัง้ของหมู่
พระราชวัง วหิารและสิง่ก่อสรา้งต่างๆ และมสีถานทีส่ าคัญมากมาย อาทเิชน่ ประตูทองค า ประตูทีส่วยงามมาก
แหง่หนึง่ ความเกา่แกข่องประตนูานถงึกอ่นครสิตศ์ักราช 1756 และเป็น
ประตูทางเขา้ของ พระราชวัง 55 หนา้ต่าง มกีารตกแต่งลวดลายไป
ดว้ยของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได ้
กลายเป็นหอศลิป์แหง่ชาต ินอกจากนีย้งัม ีระฆงัหมาเหา่ รปูปัน้กษัตรยิ์
ภปูตนิทระมัลละ วัดไภราพนาถ เป็นวัดทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวายพระเจา้ไภ
ราพเทพเจา้แห่งความน่าเกรงขาม วัดมณฑปญาฎะโปละ มณฑปทีส่งู
ทีส่ดุในเนปาล สวยโดดเด่นดว้ยหลังคา 5 ชัน้ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืงนี ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 
จากนัน้พาทกุทา่นมุง่หนา้สู ่เมอืงนากากอ๊ต หรอืสวติเซอรแ์ลนดแ์ห่ง
เนปาล ตัง้อยูบ่นเขามคีวามสงูประมาณ 2,195 เมตรจากระดับน ้าทะเล 
ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทศิตะวันออกประมาณ 32 กโิลเมตร นากาก๊อตถอืว่าเป็นเมอืงที่สามารถชมววิ
เทอืกเขาหมิาลัย หรอืยอดเขาเอเวอเรสตไ์ดแ้บบพาโนราม่า **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขา
หมิาลัยไดต้ลอดแนวตัง้แต่ฝ่ังตะวันตกไปจนถงึตะวันออกไดนั้น้ ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศในวันนัน้ๆเป็นทีส่ าคัญ** 
เป็นเมอืงทีส่ามารถชมพระอาทติยต์ก และพระอาทติยข์ึน้ไดอ้ยา่งสวยงาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารอนิเดยี 
พักที ่ Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
Day3 เมอืงนากากอ๊ต – ชมพระอาทติยข์ ึน้ – เมอืงปาทนั – จตัรุสัปะฏนั ดรูบ์าร ์– เมอืงกาฐมาณฑ ุ– 

ยา่นถนนทาเมล – ปศปุฏนิารถ – มหาเจดยีโ์พธิน์าถ 
 

 พาทุกท่าน ชมววิพระอาทติยข์ ึน้ ในยามเชา้ ทุกท่านสามารถเห็นววิเทอืกเขาหมิาลัย หรอืยอดเขาเอเวอเรสต ์
ซึ่งเป็นยอดเขาที่ตอ้งยอมรับว่าสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงราวๆ 8,848 เมตร และยอดเขาแห่งนี้ยัง
เปรยีบเสมอืนเป็น มงกฏุของโลก อกีดว้ยนอกจากนี้ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศความหนาว และความสดชืน่
ของธรรมชาติ พรอ้มภาพภูเขาขา้งหนา้ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นนั้นจะค่อยๆเริม่เปลี่ยนเป็นสีทองเปล่งประกาย
ตลอดจนพระอาทติยข์ึน้ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นภาพทีห่ายาก และไมส่ามารถหาไดง้า่ยๆไดใ้นทั่วไป  **หมายเหต ุ: ทกุ
ท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหมิาลัยไดต้ลอดแนวตัง้แต่ฝ่ังตะวันตกไปจนถงึตะวันออกไดนั้น้ ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศในวันนัน้ๆเป็นทีส่ าคัญ** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงปาทนั หรอืเมอืงที่ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงเก่ามรดกโลก ดว้ยปะตมิากรรมที่

ประกอบไปดว้ยพระราชวังนอ้ยใหญ่ภายในเมอืงปาทัน หรอืเมอืงลลิติปูร ์โดยเมอืงแห่งนี้นัน้เป็นเมอืงโบราณที่

ตัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าพัคมาต ีอยูห่่างจากเมอืงกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้5 กโิลเมตร ถูกสรา้งในสมัย

พระเจา้อโศกมหาราช หรอืในชว่งศตวรรษที ่3 อกีทัง้เมอืงแห่งนี้นัน้ยังถอื

วา่เป็นเมอืงคูแ่ฝดของเมอืงกาฐมาณฑอุกีดว้ย มชีือ่เสยีงทางดา้นศลิปะ 

เป็นศนูยก์ลางกลางงานหตัถสลิป์ของชาวทเิบต และยงัมชีือ่เสยีงใน

เรือ่งของพระพุทธรูป นับเป็นครโบราณทีย่ังมชีวีติ ภายในเมอืง

เต็มไปดว้ยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสรา้งในพุทธ

ศาสนา อันเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมใน

ยคุกลางทีท่ าใหท้ัง้ศาสนาฮนิดแูละศาสนาพทุธเฟ่ืองฟใูนแถบ

นี ้น าทุกท่านไปยัง จตัรุสัปะฏนั ดรูบ์าร ์ตัง้อยูต่รงใจกลางเมอืง 

สถานที่แห่งนี้ประกอบไปดว้ยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์ที่

เกา่แก่มชี ือ่เสยีงในดา้นการแกะสลักทีป่ระณีตงดงาม โดยรอบจตุรัสนัน้

ทุกท่านจะสามารถเห็นความสวยงามของบา้นเรือนประชาชนที่มีการ

แกะสลักบานประตแูละหนา้ตา่งไดอ้ยา่งงดงามปราณีตอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยัง ย่านถนนทาเมล ตัง้อยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ ใหทุ้กท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิน
เพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พื้นเมอืงมากมาย ภายในตลาดสองขา้งทางจะประกอบไปดว้ย อาทเิช่น รา้นอาหาร
นานาชาต ิรา้นขายของตา่งๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่ป็นหัตถกรรมพืน้เมอืง เครือ่งประดับทีท่ าจากหนิต างๆ และ
อุปกรณ์ส าหรับการปีนเขา สถานที่แห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นจุดแลนดม์ารค์อกีหนึ่งจุดที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะตอ้งไม่
พลาดทีจ่ะมาแวะเทีย่วชม หรอืเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝาก 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 
 หลังจากที่ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันเรยีบรอ้ยแลว้นัน้พา

ทุกท่ านชม ปศุปฏินารถ  ตั ้งอยู่ ร ิมแม่น ้ าพัคมาตี ห่างจากกรุง

กาฐมาณฑไุปทางทศิตะวันออก ประมาณ 5 กโิลเมตร ถกูสรา้งขึน้ใน

สมัยของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศม์ัลละ ซึง่ในการสรา้งวัดครัง้นี้ก็เพือ่

ถวายแดอ่งคป์ศปุฏนิาถภาคอวตารหนึง่ของพระศวิะ และยงัมคีวาม

เชือ่อกีว่าแมน่ ้าพัคมาตนัีน้มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ปรยีบเสมอืนแมน่ ้าคงคา

แ ห่ ง เ มื อ ง พ า ร า ณ ส ี

ประเทศอนิเดยี เนื่องจากการ

ไหลของแมน่ ้าสายนีนั้น้จะไหลไปรวมกับแมน่ ้าคงคา วัดนีม้หีลังคา

ที่ท าดว้ยทองซอ้นกัน 2 ชัน้ และประตูเงนิ ถือไดว้่าวัดแห่งนี้นั ้น

เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุวัดหนึง่ในศาสนาฮนิดขูองเนปาล  

หลังจากนัน้พาทุกท่านเยีย่มชม มหาเจดยีโ์พธิน์าถ เจดยีท์ีใ่หญ 

ทีส่ดุในเนปาลบนเจดยีม์ดีวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ทัง้สีท่ศิ 

เป็นสถูปที่ตั ้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก

ประมาณ 8 กโิลเมตร วัดแห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์าร



ยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 บรเิวณรอบๆวัดนัน้ถอืว่าเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานที่

อพยพมาจากทเิบต เมือ่ปีพ.ศ. 2502 เพราะเหตุนี้จงึท าใหเ้ห็นพระทเิบตและคนทั่วไปยนืแกว่งลอ้มนตพ์รอ้มกับ

สวดมนตอ์ยูท่ั่วไป 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ!! ชมิอาหารพืน้เมอืงแบบดัง้เดมิของเนปาล ลิม้รสไวน์
ขา้ว ซึง่ถอืวา่เป็นเครือ่งดืม่ทอ้งถิน่ พรอ้มชมการแสดงวัฒนธรรมพืน้เมอืง 

พักที ่ Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

Day4 สนามบนิตรภิวูนั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภิวูนั เมอืงกาฐมณัฑุ 
13.30 เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE320 
18.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

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

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

22 – 25 กนัยายน 2565 25,990 25,990 16,990 5,990 

24 – 27 กนัยายน 2565 25,990 25,990 16,990 5,990 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 65 25,990 25,990 16,990 5,990 

08 – 11 ตลุาคม 2565 27,990 27,990 17,990 6,990 

13 – 16 ตลุาคม 2565 29,990 29,990 19,990 7,990 

15 – 18 ตลุาคม 2565 27,990 27,990 17,990 6,990 

20 – 23 ตลุาคม 2565 29,990 29,990 19,990 7,990 

21 – 24 ตลุาคม 2565 29,990 29,990 19,990 7,990 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 
อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 
อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วซีา่เนปาล ทา่นละ 2,000 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 

**ทัง้นีท้กุทา่นสามารถซือ้กจิกรรมเสรมิทีถ่อืวา่เป็นกจิกกรมแนะน าทีไ่มค่วรพลาดหากทา่นใดทีไ่ดม้าเยอืนยงัประเทศ
เนปาล “Everest Scenic Mountain Flight” หรอืทีเ่รยีกวา่การน่ังเครือ่งบนิชมววิของยอดเขา เพือ่สมัผัสบรรยากาศของ
เทอืกเขาหมิาลัย หรอืยอดเขาเอเวอเรสตไ์ดอ้ยา่งใกลช้ดิ และทีส่ าคญัยงัถอืวา่ทกุทา่นจะไดม้โีอกาสไดข้ึน้ไปชมจดุทีส่งู

ทีส่ดุของโลกอกีดว้ยโดย จา่ยเพิม่ทา่นละ 200 USD 
(ใชร้ะยะเวลา 1 ชัว่โมง)** 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และ
ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน ก่อนการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 
เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคา
เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น
ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่
ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาด
หอ้งพักเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก
ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 



 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


