
 

 

 

 

 

รหสัทวัร ์KTM32 

 

 

 

 



    

 

 

 
 
  
  
    
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิตรภิูวนั – เมอืงกาฐมาณฑุ – จตุัรสักาฐมาณฑุ
ดรูบ์าร ์– สวยมัภูวนาถ หรอืวดัลงิ 

   
Hotel Thamel Park, Kathmandu 
หรอืเทยีบเท่า 

2 เมอืงกาฐมาณฑุ – เมอืงภกัตะปรู ์– จตุัรสัภกัตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมอืงนากากอ็ต    
Hotel Niva Niwa and Resort, 
Nagarkot หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงนากากอ็ต – ชมพระอาทติยข์ึน้ – เมอืงปาทนั – จตุัรสัปะฏนั ดรูบ์าร ์ 
เมอืงกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏนิารถ – มหาเจดยีโ์พธิน์าถ    

Hotel Thamel Park, Kathmandu 
หรอืเทยีบเท่า 

4 สนามบนิตรภิูวนั – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

  

BKK       KTM KTM       BKK 

  

WE069 10.10 12.25 WE320 13.30 18.00 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

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

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

03 – 06 ธันวาคม 2565 25,990 25,990 16,990 5,990 

10 – 13 ธนัวาคม 2565 25,990 25,990 16,990 5,990 

30 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 27,990 27,990 18,990 7,990 

31 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 27,990 27,990 18,990 7,990 

14 – 17 มกราคม 2566 23,990 23,990 14,990 5,990 

28 – 31 มกราคม 2566 24,990 24,990 14,990 5,990 

11 – 14 กมุภาพนัธ ์2566 24,990 24,990 14,990 5,990 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 24,990 24,990 14,990 5,990 

03 – 06 มนีาคม 2566 25,990 25,990 16,990 5,990 

18 – 21 มนีาคม 2566 24,990 24,990 14,990 5,990 

25 – 28 มนีาคม 2566 24,990 24,990 14,990 5,990 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 

 

** อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท ** 
** อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วซีา่เนปาล ทา่นละ 2,000 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก ** 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ 

THAI SMILE (WE) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิตรภิวูนั – เมอืงกาฐมาณฑ ุ– จตัรุสักาฐมาณฑดุรูบ์าร ์  

  สวยมัภวูนาถ หรอื วดัลงิ 

 
07.00 น. นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 
10.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิตรภิูวนั ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ 

WE319 พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง 
12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิตรภิูวนั เมอืงกาฐมณัฑ ุเป็นเมอืงหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในประเทศเนปาลอกีดว้ย เมอืงกาฐมัณฑุเป็นเมอืงที่ถอืว่าหากใครทีม่าเยอืนเนปาลแลว้ตอ้งมาเยอืนนี้ดว้ย 
เพราะทีน่ีนั่น้เป็นจดุศนูยร์วมทัง้การคา้ การเดนิทาง วัฒนธรรม หรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอกีมากมาย อาทิ
เชน่ สวยัมภวูนาถ หรอืวัดลงิ จัตรัุสกาฐมาณฑดุรูบ์าร ์ยา่นถนนทาเมล หรอือืน่ๆ จากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางไป
ยงัทีพั่กเพือ่ท าการเชค็อนิ 

 

 
 

จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั จตัรุสักาฐมาณฑุดรูบ์าร ์ภายในสถานทีแ่ห่งนี้ประกอบไปดว้ยวัดและปราสาททีเ่กา่แก ่ซึง่
แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุ่งเรืองของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภเิษกขึน้
ครองราชย ์อกีทัง้ยังมสีถานทีท่ีน่่าสนใจมากมาย ไดแ้ก ่พระราชวังกาฐมัณฑ ุวัดกมุาร ีกาฐมาณฑป หนุมานโธกา วัด
ตะเลชแุละจัตุรัสแห่งนี้ยังไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อกีดว้ย น า
ท่านนมัสการเทพธดิากุมาร ีณ วังกุมาร ีทีป่ระทับของเทพธดิากุมาร ีตัวแทนแห่งเทวพีรหมจารยีท์ีถ่อืก าเนดิในโลก
มนุษย ์มหีนา้ทีท่ าพธิบีชูาเทพธดิาแห่งเตาไฟหรอืเทพธดิาแหง่การด ารงชพี ซึง่ถอืเป็นเทพธดิายคุโบราณของศาสนา
ฮนิดู จากนัน้น าท่านไปยังกาฐมาณฑป ทีส่รา้งขึน้ในตอนตน้ของศตวรรษที ่12 ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งขึน้จากตน้ไมเ้พยีงตน้



เดยีว และเป็นทีม่าของชือ่เมอืงกาฐมาณฑ ุพาท่านชมวังหนุมานโธกา ทีด่า้นหนา้มรีูปปั้นหนุมานตัง้บนแท่นสูงคอย
รักษาประตทูางเขา้ของพระราชวัง และสกัาระเทวตีะเลชภุาวณีเทพประจ าองคพ์ระมหากษัตรยิ ์ทีว่ัดตะเลช ุ
 

น าท่านเดนิทางไปยัง สวยมัภูวนาถ หรือเป็นที่รูจั้กในชือ่ วดัลงิ เป็นเจดยีข์องชาว
พุทธ ที่ถือว่ายิง่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นสถานที่ที่เก่าแก่มีอายุนานถงึ 

2,000 ปี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัของพระเจา้มานะเทวะ เมือ่ปี พ.ศ. 963 ตัง้อยู่
บนยอดเขาห่างจากตัวเมืองกาฐมาณฑุไปทางตะวันตกประมาณ 3 
กโิลเมตร สถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรม การผสมผสานระหว่าง
ศาสนาฮนิดูและศาสนาพุทธ เป็นเจดยีท์ีย่ ิง่ใหญ่เเห่งหนึง่ของโลก
และยงัไดข้ึน้ทะเบยีนว่าเป็นมรดกของโลกอกีดว้ย โดยสถูปสวะยัม
ภูนาถนัน้มลีักษณะคลา้ยโอคว ่าขนาดใหญ่สขีาว เป็นสัญลักษณ์
ของศาสนาพุทธนกิายมหายาน ดา้นบนจนถงึยอดสถูปสรา้งเป็น
ทรงสี่เหลี่ยม มีภาพวาดเป็นรูปดวงตาไวท้ัง้หมด 4 ดา้น โดยมี
ความหมายถงึ ดวงตาแห่งธรรมของพระพุทธเจา้ หรอืดวงตาแห่ง

ปัญญาทัง้สีท่ศิ 
 

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

 

 
 
Day2  เมอืงกาฐมาณฑ ุ– เมอืงภกัตะปรู ์– จตัรุสัภกัตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมอืงนากากอ๊ต 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงภกัตะปุร ์หรือรูจ้ักกันในนาม เมืองแห่งผูม้ีจติศรัทธา ตัง้อยู่ห่างจากกรุง
กาฐมาณฑุ ไปทางทศิตะวันออกประมาณ 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หใ์นยุคกลาง มรี่องรอย
ความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นศลิปะและวัฒนธรรม โดยเสน่ห์ความน่าหลงใหลของเมืองนี้อยู่ที่วถิีชวีติของ
ชาวเมอืงที่สามารถอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณไดอ้ย่างกลมกลนื ปัจจุบันถอืว่าเป็นเมอืงแห่งวัฒนธรรมที่มี
ชือ่เสยีง ไดรั้บความนยิมอยา่งมากจากนักท่องเทีย่ว ไดรั้บขนานนามว่า เมอืงแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของ
เนปาล เมอืงภักตะปุรถ์อืว่าเป็นเมอืงเล็กทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของงานแกะสลักไม ้และการท าภาทคาวันโตปี 
หรอืหมวกแก๊ป นอกจากนี้แลว้ เมอืงบักตะปูร ์ยังเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขา
กาฐมาณฑุ ซึง่องคก์ารยูเนสโก ไดรั้บการยกย่องให ้เป็นมรดกโลก ในปี 1979 พาทุกท่านเยีย่มชม จตัุรสั
ภกัตะปุร ์ดูรบ์าร  ์ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากบริเวณของจตุรัสนั้นมี
สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม เป็นทีต่ัง้ของหมู่พระราชวัง วหิารและสิง่ก่อสรา้งต่างๆ และมสีถานทีส่ าคัญมากมาย 



อาทเิชน่ ประตทูองค า ประตทูีส่วยงามมากแหง่หนึง่ ความเกา่แกข่องประตนูานถงึกอ่นครสิตศ์ักราช 1756 และ
เป็นประตูทางเขา้ของ พระราชวัง 55 หนา้ต่าง มีการ
ตกแต่งลวดลายไปดว้ยของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ใน
ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ไดก้ลายเป็นหอศลิป์แห่งชาติ 
นอกจากนี้ยังมี ระฆังหมาเห่า รูปปั้นกษัตรยิ์ภูปตนิทระ
มัลละ วัดไภราพนาถ เป็นวัดที่สรา้งขึน้เพื่อถวายพระ
เจา้ไภราพเทพเจา้แหง่ความน่าเกรงขาม วัดมณฑปญาฎะ
โปละ มณฑปทีส่งูทีส่ดุในเนปาล สวยโดดเดน่ดว้ยหลังคา 
5 ชัน้ ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนี ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหาร
ไทย 

จากนัน้พาทกุทา่นมุง่หนา้สู ่เมอืงนากากอ๊ต หรอืสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เนปาล ตัง้อยูบ่นเขามคีวามสงูประมาณ 
2,195 เมตรจากระดับน ้าทะเล ห่างจากกรงุกาฐมาณฑ ุไปทางทศิตะวันออกประมาณ 32 กโิลเมตร นากากอ๊ต
ถอืวา่เป็นเมอืงทีส่ามารถชมววิเทอืกเขาหมิาลัย หรอืยอดเขาเอเวอเรสตไ์ดแ้บบพาโนรามา่ **หมายเหต ุ: ทุก
ทา่นจะสามารถเห็นเทอืกเขาหมิาลัยไดต้ลอดแนวตัง้แต่ฝ่ังตะวันตกไปจนถงึตะวันออกไดนั้น้ ขึน้อยูก่ับสภาพ
อากาศในวันนัน้ๆเป็นทีส่ 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 หรอืยอดเขาเอเวอ

เรสต ์ซึง่เป็นยอดเขาทีต่อ้งยอมรับว่าสูงทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามสงูราวๆ 8,848 เมตร และยอดเขาแห่งนี้ยัง

เปรยีบเสมอืนเป็น มงกฏุของโลก อกีดว้ยนอกจากนีท้กุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศความหนาว และความสดชืน่

ของธรรมชาต ิพรอ้มภาพภูเขาขา้งหนา้ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นนั้นจะค่อยๆเริม่เปลี่ยนเป็นสทีองเปล่งประกาย

ตลอดจนพระอาทติยข์ึน้ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นภาพทีห่ายาก และไมส่ามารถหาไดง้่ายๆไดใ้นทั่วไป  **หมายเหตุ : 

ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหมิาลัยไดต้ลอดแนวตัง้แต่ฝ่ังตะวันตกไปจนถงึตะวันออกไดนั้น้ ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศในวันนัน้ๆเป็นทีส่ าคัญ** 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงปาทนั หรอืเมอืงทีไ่ดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงเกา่มรดกโลก ดว้ยปะตมิากรรมที่

ประกอบไปดว้ยพระราชวังนอ้ยใหญ่ภายในเมอืงปาทัน หรอืเมอืงลลิติปูร ์

โดยเมอืงแห่งนี้นัน้เป็นเมอืงโบราณทีต่ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าพัคมาต ีอยูห่่าง

จากเมอืงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้5 กโิลเมตร ถูก

สรา้งในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช หรอืในชว่งศตวรรษที ่3 อกี

ทั ้ง เมืองแห่งนี้ นั ้นยังถือว่ า เ ป็นเมืองคู่แฝดของเมือง

กาฐมาณฑุอีกด ว้ย มีชื่อ เสียงทางด า้นศิลปะ เ ป็น

ศูนย์กลางกลางงานหัตถสลิป์ของชาวทิเบต และยังมี

ชือ่เสยีงในเรื่องของพระพุทธรูป นับเป็นครโบราณที่ยังมี

ชวีติ ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยวัดทางศาสนาฮนิดูและสิง่ปลูก

สรา้งในพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากความหลากหลายของ

วัฒนธรรมในยคุกลางทีท่ าใหท้ัง้ศาสนาฮนิดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟู

ในแถบนี ้น าทกุทา่นไปยงั จตัรุสัปะฏนั ดรูบ์าร ์ตัง้อยูต่รงใจกลางเมอืง 

สถานทีแ่ห่งนี้ประกอบไปดว้ยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถท์ี่เก่าแก่มี

ชือ่เสยีงในดา้นการแกะสลักที่ประณีตงดงาม โดยรอบจตุรัสนัน้ทุกท่านจะสามารถเห็นความสวยงามของ

บา้นเรอืนประชาชนทีม่กีารแกะสลักบานประตแูละหนา้ตา่งไดอ้ยา่งงดงามปราณีตอกีดว้ย 



 

 
จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางไปยัง ย่านถนนทาเมล ตัง้อยู่ในเมอืงกาฐมาณฑุ ใหทุ้กท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิน
เพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย ภายในตลาดสองขา้งทางจะประกอบไปดว้ย อาทเิชน่ รา้นอาหาร
นานาชาต ิรา้นขายของต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่ป็นหัตถกรรมพืน้เมอืง เครือ่งประดับทีท่ าจากหนิต างๆ 
และอปุกรณ์ส าหรับการปีนเขา สถานทีแ่หง่นี้ถอืไดว้า่เป็นจดุแลนดม์ารค์อกีหนึง่จุดทีไ่มว่า่นักทอ่งเทีย่วจะตอ้ง
ไมพ่ลาดทีจ่ะมาแวะเทีย่วชม หรอืเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝาก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 

หลังจากทีทุ่กท่านรับประทานอาหารกลางวันเรยีบรอ้ยแลว้นัน้พาทุกท่านชม ปศุปฏิ

นารถ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าพัคมาต ีหา่งจากกรงุกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวันออก ประมาณ 

5 กโิลเมตร ถูกสรา้งขึน้ในสมยัของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศม์ลัละ ซึง่ในการสรา้งวัด

ครัง้นี้ก็เพื่อถวายแด่องค์ปศุปฏนิาถภาคอวตารหนึ่งของพระศวิะ และยังมี

ความเชือ่อกีวา่แมน่ ้าพัคมาตนัีน้มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ปรยีบเสมอืนแมน่ ้าคงคา

แหง่เมอืงพาราณส ีประเทศอนิเดยี เนือ่งจากการไหลของแมน่ ้าสายนีนั้น้

จะไหลไปรวมกับแม่น ้าคงคา วัดนี้มหีลังคาที่ท าดว้ยทองซอ้นกัน 2 ชัน้ 

และประตูเงนิ ถือไดว้่าวัดแห่งนี้นัน้เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีสุ่ดวัดหนึ่งในศาสนา

ฮนิดขูองเนปาล  

 

 

หลังจากนัน้พาทกุทา่นเยีย่มชม มหาเจดยีโ์พธิน์าถ เจดยีท์ีใ่หญ ทีส่ดุในเนปาลบนเจดยีม์ดีวงตาเห็นธรรมของ

พระพุทธเจา้ทัง้สีท่ศิ เป็นสถูปทีต่ัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวันออกประมาณ 8 กโิลเมตร วัด

แหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 บรเิวณรอบๆวัดนัน้ถอืวา่เป็น

แหลง่ชมุชนของชาวพุทธมหายานทีอ่พยพมาจากทเิบต เมือ่ปีพ.ศ. 2502 เพราะเหตนุี้จงึท าใหเ้ห็นพระทเิบต

และคนทั่วไปยนืแกวง่ลอ้มนตพ์รอ้มกบัสวดมนตอ์ยูท่ั่วไป 



ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเมนูอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ!! ชมิอาหารพืน้เมอืงแบบด ัง้เดมิของเนปาล ลิม้รส
ไวนข์า้ว ซึง่ถอืวา่เป็นเครือ่งดืม่ทอ้งถิน่ พรอ้มชมการแสดงวฒันธรรมพืน้เมอืง 

พกัที ่  Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

Day4  สนามบนิตรภิวูนั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 
OPTION ► ทุกท่านสามารถซือ้กจิกรรมเสรมิทีถ่อืว่าเป็นกจิกกรมแนะน าทีไ่มค่วรพลาดหากท่านใดทีไ่ดม้าเยอืนยัง

ประเทศเนปาล “Everest Scenic Mountain Flight” หรอืทีเ่รยีกวา่การน่ังเครือ่งบนิชมววิของยอดเขา 
เพือ่สมัผัสบรรยากาศของเทอืกเขาหมิาลัย หรอืยอดเขาเอเวอเรสตไ์ดอ้ยา่งใกลช้ดิ และทีส่ าคัญยังถอืว่า
ทุกท่านจะไดม้โีอกาสไดข้ึน้ไปชมจุดที่สูงทีสุ่ดของโลกอกีดว้ยโดย จา่ยเพิม่ท่านละ 250 USD (ใช ้
ระยะเวลาส าหรับกจิกรรมนีป้ระมาณ 50 นาท)ี  

   05.00 น.   บรกิารรถรับจากโรงแรม ไปยงัสนามบนิ 
06.00 น.   น าทกุทา่นเพลดิเพลนิไปกบั Everest Scenic Mountain Flight 
07.00 น.   เดนิกลับมายงัโรงแรม 

หมายเหต:ุ ส าหรับ Option “Everest Scenic Mountain Flight” จะตอ้งท าการจองลว่งหนา้ 1-2 วัน โดย
สามารถแจง้ความประสงคไ์ดท้ีห่ัวหนา้ทัวร ์

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภิวูนั เมอืงกาฐมณัฑุ 
13.30 น. เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Smile Airways เที่ยวบนิที่ WE320 พรอ้มบรกิารอาหารบน

เครือ่ง 
18.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

********************************************************** 
 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระ
สว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ให ้
คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท า
การออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ
การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่
ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพัก
เพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุประเภท ผู ้
เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 



 

 



 
 



 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 


