
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

    
 

 
  
  
    
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวนั – เมืองกาฐมาณฑุ – จตัุรสักาฐมาณฑุ
ดูร์บาร์ – สวยมัภูวนาถ หรือวดัลงิ 

 

07.00 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

10.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินตริภูวนั  ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Smile Airways 
เทีย่วบนิที ่WE319 

12.25 เดนิทางถึง สนามบินตริภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่
ใหญท่ีส่ดุในประเทศเนปาลอีกดว้ย เมืองกาฐมณัฑุเป็นเมืองทีถ่ือวา่หากใครทีม่าเยือนเนปาลแลว้
ตอ้งมาเยือนน้ีดว้ย เพราะทีน่ี่น ั้นเป็นจุดศูนย์รวมท ัง้การคา้ การเดนิทาง วฒันธรรม หรือสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัอกีมากมาย อาทเิชน่ สวยมัภวูนาถ หรือวดัลงิ จตัุรสักาฐมาณฑุดูร์บาร์ ยา่นถนน
ทาเมล หรืออืน่ๆ จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางไปยงัทีพ่กัเพือ่ท าการเช็คอนิ 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิตรภิูวนั – เมืองกาฐมาณฑุ – 
จตัุรสักาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยมัภวูนาถ หรือวดัลงิ 

   
Hotel Grand, 
Kathmandu 
หรือเทยีบเทา่ 

2 
เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภกัตะปูร์ – จตัุรสัภกัตะปูร์ ดูร์บาร์ – 
เมอืงนากาก็อต 

   

Hotel Mystic 
Mountain, 
Nagarkot 
หรือเทยีบเทา่ 

3 
เมืองนากาก็อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทนั – จตัุรสั
ปะฏนั ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏิ
นารถ – มหาเจดีย์โพธิน์าถ 

   
Hotel Grand, 
Kathmandu 
หรือเทยีบเทา่ 

4 สนามบนิตรภิวูนั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 

 

 
 
 

 
 

จากนั้นเดินทางต่อไปยงั จตัุรสักาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานที่แหง่น้ีประกอบไปด้วยวดัและ
ปราสาททีเ่กา่แก ่ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุง่เรืองของศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล 



 

 

เน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ อีกท ั้งยงัมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก ่
พระราชวงักาฐมณัฑุ วดักุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วดัตะเลชุและจตัุรสัแหง่น้ียงัไดร้บัการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกดว้ย น าทา่นนมสัการ
เทพธดิากุมารี ณ วงักุมารี ทีป่ระทบัของเทพธดิากุมารี ตวัแทนแหง่เทวีพรหมจารีย์ทีถ่ือก าเนิดใน
โลกมนุษย์ มีหน้าที่ท าพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ ซึ่งถือเป็น
เทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮนิดู จากนั้นน าทา่นไปยงักาฐมาณฑป ทีส่รา้งขึน้ในตอนตน้ของ
ศตวรรษที ่12 ทีเ่ชือ่วา่สรา้งขึน้จากตน้ไมเ้พียงตน้เดียว และเป็นทีม่าของชือ่เมืองกาฐมาณฑุ พา
ท่านชมวงัหนุมานโธกา ที่ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานต ัง้บนแท่นสูงคอยรกัษาประตูทางเข้าของ
พระราชวงั และสกัาระเทวีตะเลชุภาวณีเทพประจ าองค์พระมหากษตัรย์ิ ทีว่ดัตะเลชุ 
 

น าทา่นเดนิทางไปยงั สวยมัภูวนาถ หรือเป็นทีรู่จ้กัในชือ่ วดัลงิ เป็น
เจดีย์ของชาวพุทธ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก เป็น

สถานทีท่ีเ่กา่แกม่อีายุนานถงึ 2,000 ปี ถูกสรา้งขึน้ในสมยั
ของพระเจ้ามานะเทวะ เมือ่ปี พ.ศ. 963 ต ัง้อยู่บนยอด
เขาห่างจากต ัวเมืองกาฐมาณฑุไปทางตะวนัตก
ประมาณ 3 กโิลเมตร สถานทีแ่หง่น้ีมสีถาปตัยกรรม 
การผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ 
เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่เเห่งหน่ึงของโลกและยงัได้ขึ้น
ทะเบียนว่าเป็นมรดกของโลกอีกด้วย โดยสถูป
สวะยมัภูนาถนั้นมีลกัษณะคล้ายโอคว ่าขนาดใหญ่สี
ขาว เป็นสญัลกัษณ์ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน 

ด้านบนจนถึงยอดสถูปสร้างเป็นทรงสี่ เหลี่ยม มี
ภาพวาดเป็นรูปดวงตาไว้ท ั้งหมด 4 ด้าน โดยมีความ

หมายถงึ ดวงตาแหง่ธรรมของพระพุทธเจา้ หรือดวงตาแหง่
ปญัญาท ัง้สีท่ศิ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Hotel Grand, Kathmandu หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 



 

 

 
 

Day2 เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภกัตะปูร์ – จตัุรสัภกัตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากากอ๊ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมืองภกัตะปร์ุ หรือรูจ้กักนัในนาม เมอืงแหง่ผูม้จีติศรทัธา ต ัง้อยูห่า่งจาก
กรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเมืองทีเ่ต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุค
กลาง มีรอ่งรอยความเจรญิรุง่เรืองทางดา้นศลิปะและวฒันธรรม โดยเสน่ห์ความน่าหลงใหลของ
เมืองน้ีอยูท่ีว่ถิีชีวติของชาวเมืองทีส่ามารถอยูร่วมกบัอาณาจกัรโบราณไดอ้ยา่งกลมกลืน ปัจจุบนั
ถือว่าเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมที่มีชื่อเสียง ได้รบัความนิยมอย่างมากจากนกัท่องเที่ยว ได้รบั
ขนานนามว่า เมืองแห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของเนปาล เมืองภกัตะปุร์ถือว่าเป็นเมืองเล็กที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องของงานแกะสลกัไม้ และการท าภาทคาวนัโตปี หรือหมวกแก๊ป นอกจากน้ีแล้ว 
เมืองบกัตะปูร์ ยงัเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวฒันธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่ง
องค์การยูเนสโก ไดร้บัการยกยอ่งให ้เป็นมรดกโลก ในปี 1979 พาทุกทา่นเยีย่มชม จตัุรสัภกัตะ
ปุร์ ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานทีท่อ่งเที่ยวทีส่ าคญัทีสุ่ด
แห่ งห น่ึ ง  เน่ื อ งจ ากบริ เวณ ของจตุ ร ัสนั้ น มี
สถาปตัยกรรมทีง่ดงาม เป็นทีต่ ัง้ของหมูพ่ระราชวงั 
วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมีสถานที่ส าคญั
มากมาย อาทเิช่น ประตูทองค า ประตูทีส่วยงามมาก
แห่งห น่ึง ความเก่าแก่ของประตูนานถึงก่อน
คริสต์ศกัราช 1756 และเป็นประตูทางเข้าของ 
พระราชวงั 55 หน้าต่าง มีการตกแต่งลวดลายไป
ด้วยของเหล่าเทพและอสูรต่ างๆ  ในปัจจุบ ัน
พระราชวงัแหง่น้ีไดก้ลายเป็นหอศลิป์แหง่ชาต ินอกจากน้ียงัมี ระฆงัหมาเหา่ รูปปั้นกษตัรย์ิภูปติ
นทระมลัละ วดัไภราพนาถ เป็นวดัทีส่รา้งขึน้เพื่อถวายพระเจา้ไภราพเทพเจ้าแหง่ความน่าเกรง



 

 

ขาม วดัมณฑปญาฎะโปละ มณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลงัคา 5 ช ั้น ถือเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงน้ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
จากนัน้พาทกุทา่นมุง่หน้าสู ่เมืองนากากอ๊ต หรือสวติเซอร์แลนด์แหง่เนปาล ต ัง้อยูบ่นเขามคีวาม
สูงประมาณ 2,195 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวนัออก
ประมาณ 32 กโิลเมตร นากากอ๊ตถือวา่เป็นเมืองทีส่ามารถชมววิเทือกเขาหมิาลยั หรือยอดเขาเอ
เวอเรสต์ได้แบบพาโนราม่า **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลยัได้ตลอด
แนวต ัง้แตฝ่ั่งตะวนัตกไปจนถงึตะวนัออกไดน้ ั้น ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวนันัน้ๆเป็นทีส่ าคญั** 
เป็นเมอืงทีส่ามารถชมพระอาทติย์ตก และพระอาทติย์ขึน้ไดอ้ยา่งสวยงาม 

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารอนิเดีย 
พกัที ่ Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 

Day3 เมืองนากากอ๊ต – ชมพระอาทติย์ขึน้ – เมืองปาทนั – จตัุรสัปะฏนั ดูร์บาร์ – เมือง
กาฐมาณฑุ – ยา่นถนนทาเมล – ปศุปฏนิารถ – มหาเจดีย์โพธิน์าถ 

 

 พาทกุทา่น ชมววิพระอาทติย์ขึน้ ในยามเชา้ ทกุทา่นสามารถเห็นววิเทอืกเขาหมิาลยั หรือยอดเขา

เอเวอเรสต์ ซึง่เป็นยอดเขาทีต่อ้งยอมรบัวา่สูงทีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงูราวๆ 8,848 เมตร และ

ยอดเขาแห่งน้ียงัเปรียบเสมือนเป็น มงกุฏของโลก อีกด้วยนอกจากน้ีทุกท่านจะได้สมัผสั

บรรยากาศความหนาว และความสดชื่นของธรรมชาติ พรอ้มภาพภูเขาข้างหน้าทีทุ่กทา่นจะได้

เห็นนั้นจะคอ่ยๆเริม่เปลีย่นเป็นสีทองเปลง่ประกายตลอดจนพระอาทติย์ขึน้ ซึง่ถือไดว้า่เป็นภาพที่

หายาก และไมส่ามารถหาได้ง่ายๆได้ในท ั่วไป  **หมายเหตุ : ทุกทา่นจะสามารถเห็นเทือกเขา

หมิาลยัได้ตลอดแนวต ัง้แต่ฝั่ งตะวนัตกไปจนถึงตะวนัออกได้นั้น ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในวนั

นัน้ๆเป็นทีส่ าคญั** 



 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ออกเดนิทางมุง่หน้าสู ่เมืองปาทนั หรือเมอืงทีไ่ดร้บัขนานนามวา่เป็นเมอืงเกา่มรดกโลก ดว้ยปะติ

มากรรมทีป่ระกอบไปดว้ยพระราชวงัน้อยใหญภ่ายในเมอืงปาทนั หรือเมอืงลลิติปร์ู โดยเมอืงแหง่

น้ีนัน้เป็นเมอืงโบราณทีต่ ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าพคัมาตี อยูห่า่งจากเมอืงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวนัออก

เฉียงใต้ 5 กิโลเมตร ถูกสรา้งในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช 

หรือในช่วงศตวรรษที ่3 อีกท ัง้เมืองแหง่น้ีนั้นยงัถือวา่เป็น

เมืองคู่แฝดของเมืองกาฐมาณฑุอีกด้วย มีชื่อเสียง

ทางดา้นศลิปะ เป็นศูนย์กลางกลางงานหตัถสลิป์ของ

ช าวทิ เบต  แ ละย ังมี ชื่ อ เสี ย งใน เรื่ อ งของ

พระพุทธรูป นับเป็นครโบราณที่ยงัมีชีวิต 

ภายในเมืองเต็มไปด้วยวดัทางศาสนาฮินดู

และสิง่ปลูกสรา้งในพุทธศาสนา อนัเน่ืองมาจาก

ความหลากหลายของวฒันธรรมในยุคกลางทีท่ าให้

ท ัง้ศาสนาฮนิดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบน้ี น าทุก

ท่านไปยงั จตัุรสัปะฏนั ดูร์บาร์ ต ั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง 

สถานที่แห่งน้ีประกอบไปด้วยพระราชวงัโบราณ วดั และ

โบสถ์ทีเ่กา่แกม่ชืีอ่เสยีงในดา้นการแกะสลกัทีป่ระณีตงดงาม โดยรอบจตุรสันัน้ทกุทา่นจะสามารถ

เห็นความสวยงามของบา้นเรือนประชาชนทีม่ีการแกะสลกับานประตูและหน้าตา่งไดอ้ยา่งงดงาม

ปราณีตอกีดว้ย 

 

 
 จากนั้นน าทุกทา่นเดนิทางไปยงั ย่านถนนทาเมล ต ัง้อยูใ่นเมืองกาฐมาณฑุ ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระช้
อปป้ินเพลดิเพลนิไปกบัสนิคา้พื้นเมืองมากมาย ภายในตลาดสองขา้งทางจะประกอบไปดว้ย อาทิ
เช่น รา้นอาหารนานาชาติ รา้นขายของต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหตัถกรรมพื้นเมือง 
เครื่องประดบัที่ท าจากหินต างๆ และอุปกรณ์ส าหรบัการปีนเขา สถานที่แห่งน้ีถือได้ว่าเป็นจุด
แลนด์มาร์คอีกหน่ึงจุดทีไ่มว่่านกัทอ่งเทีย่วจะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาแวะเทีย่วชม หรือเดนิช้อปป้ิง
เลือกซ้ือของฝาก 



 

 

 
 

   
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
 หลงัจากทีทุ่กทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัเรียบรอ้ยแลว้นั้นพาทุกทา่นชม ปศุปฏนิารถ ต ัง้อยู่

รมิแมน่ ้าพคัมาตี หา่งจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวนัออก ประมาณ 5 กโิลเมตร ถูกสรา้งขึน้

ในสมยัของกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลัละ ซึ่งใน

การสรา้งวดัคร ัง้น้ีก็เพื่อถวายแด่องค์ปศุปฏิ

นาถภาคอวตารหน่ึงของพระศวิะ และยงั

มีความเชื่ออีกว่าแม่น ้าพคัมาตีนั้นมี

ความศ ักดิ ์สิทธิ ์เปรียบเสมือน

แมน่ ้าคงคาแหง่เมอืงพาราณส ี

ประเทศอินเดีย เน่ืองจาก

การไหลของแม่น ้าสายน้ีนั้น

จะไหลไปรวมกบัแมน่ ้าคงคา วดั

น้ีมีหลงัคาที่ท าด้วยทองซ้อนกนั 2 

ช ัน้ และประตูเงนิ ถือไดว้า่วดัแหง่น้ีนั้น

เป็นวดัที่ศกัดิส์ิทธิท์ี่สุดวดัหน่ึงในศาสนา

ฮนิดูของเนปาล  

 

 

 

 



 

 

 
 

หลงัจากนั้นพาทุกทา่นเยี่ยมชม มหาเจดีย์โพธิน์าถ เจดีย์ที่ใหญ ที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตา

เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าท ัง้สีท่ศิ เป็นสถูปทีต่ ัง้อยู่หา่งจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวนัออก

ประมาณ 8 กโิลเมตร วดัแหง่น้ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

พ.ศ. 2522 บรเิวณรอบๆวดันัน้ถือวา่เป็นแหลง่ชุมชนของชาวพุทธมหายานทีอ่พยพมาจากทเิบต 

เมือ่ปีพ.ศ. 2502 เพราะเหตุน้ีจงึท าใหเ้ห็นพระทเิบตและคนท ั่วไปยืนแกวง่ลอ้มนต์พรอ้มกบัสวด

มนต์อยูท่ ั่วไป 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเมนูอาหารท้องถิ่น พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบด ัง้เดิมของ
เนปาล ลิม้รสไวน์ขา้ว ซึง่ถือวา่เป็นเครือ่งดืม่ทอ้งถิน่ พรอ้มชมการแสดงวฒันธรรมพ้ืนเมอืง 

พกัที ่ Hotel Grand, Kathmandu หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 

Day4 สนามบนิตรภิูวนั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภิูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 
13.30 เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE320 
18.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไมร่วม 
ต ั๋วเครือ่งบนิ 

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 ตุลาคม 
2565 

27,990 27,990 
17,990 6,990 

13 – 16 ตุลาคม 
2565 

29,990 29,990 
19,990 7,990 

15 – 18 ตุลาคม 
2565 

27,990 27,990 
17,990 6,990 

20 – 23 ตุลาคม 
2565 

29,990 29,990 
19,990 7,990 

21 – 24 ตุลาคม 
2565 

29,990 29,990 
19,990 7,990 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 
อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วีซา่เนปาล ทา่นละ 2,000 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 

**ท ัง้น้ีทกุทา่นสามารถซื้อกจิกรรมเสรมิทีถ่ือวา่เป็นกจิกกรมแนะน าทีไ่มค่วรพลาดหากทา่นใดทีไ่ดม้า
เยือนยงัประเทศเนปาล “Everest Scenic Mountain Flight” หรือทีเ่รียกวา่การนั่งเครือ่งบนิชมววิ
ของยอดเขา เพือ่สมัผสับรรยากาศของเทอืกเขาหมิาลยั หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ และที่
ส าคญัยงัถือวา่ทกุทา่นจะไดม้โีอกาสไดข้ึน้ไปชมจุดทีส่งูทีส่ดุของโลกอกีดว้ยโดย จา่ยเพิม่ทา่นละ 200 

USD 
(ใชร้ะยะเวลา 1 ช ั่วโมง)** 

 
 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 

บาท/ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั กอ่นการเดินทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้ง
ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้
เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 



 

 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท 
หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน า
เทา่นัน้ 

4. นกัทอ่งเทีย่วทีต่้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่
คณะกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกวา่ทีร่ะบุไว้
ขา้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวีซา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรือมีผลตอ่การพจิารณาวี
ซา่ของทา่น 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วได้รบัการตรวจยืนยนัว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีคา่ท า
ความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโค
วดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใช้จา่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง ถา้มี (ไมร่วมอยูใ่น
รายการทวัร์) 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


