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ชมพระอาทิตยขึ์น้หรือตกพร้อมวิวเทือกเขาหิมาลยั 

 

 

 

 

 

 

VTG ขอน ำทำ่นเดินทำงสู่ประเทศเนปำล ดินแดนแห่งวฒันธรรม 

โบรำณสถำนและธรรมชำต ิณ เมืองกำฐมณัฑุ ปำทนัและดลูิเคล 

โดยสายการบนิ  Thai Smile Airways (WE) 

งาน เงิน ความ

รกั ปังๆๆๆ !!! 



 

 

 

 

 
ก าหนดการเดินทาง  
13-16 / 21-24 ตุลาคม  
12-15 / 25-28 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม 
2-5 / 9-12 / 24-27 ธนัวาคม / 30 ธนัวาคม – 2 มกราคม 

 
 
 

07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 สายการบิน 
Thai Smile Airways เคาน์เตอร ์B เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก
ให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบิน Thai Smile Airways เท่ียวบินท่ี 
WE319 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินตรีภวูนั (Tribhuvan International Airport)  
(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทย 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปาทนั (Patan) เมอืงทีม่คีวามงดงามมากจนไดส้มญาว่า 
ลลิตปรุ ์ซึง่แปลว่า “เมืองอนังดงาม” เมอืงแห่งนี้ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงกาฐมณัฑุ
มาทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กโิลเมตร ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงคู่แฝดของ
เมอืงกาฐมณัฑ ุ เชื่อกนัว่าเมอืงแห่งนี้ถูกก่อตัง้โดยพระเจา้อโศกมหาราชในช่วง

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินตรีภวูนั – ปาทนั – ดลิูเคล 



 

 

 

 

พุทธศตวรษที ่3 เป็นหน่ึงในเมอืงทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี พ.ศ. 2522  อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปูและ เดนิชมรอบๆ 
จตุัรสัแห่งนี้ทีเ่ตม็ไปดว้ยพระราชวงัโบราณ วดั และโบสถเ์ก่าแก่ทีม่ชีื่อเสยีงโดด
เด่นอยา่งยิง่ในเรือ่งการแกะสลกัอยา่งประณตีงดงาม รวมถงึอาคารทีต่ ัง้โดยรอบ
จตุัรสักเ็ป็นบา้นเรอืนของชาวบา้นทีแ่กะสลกับานประตูและหน้าต่างอยา่ง
สวยงามอกีเช่นกนั 
Tips !!! ท่านสามารถบชูาขอพรเร่ืองความรกัได้ท่ีพระราชวงัปาทนั 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมืองดลิูเคล (Dhulikhel) เมอืงรสีอรท์ตาก
อากาศทีต่ ัง้อยูไ่มไ่กลจากเมอืงกาฐมณัฑ ุเมอืงแห่งนี้ตัง้อยูบ่นภเูขาทีร่ะดบั
ความสงู 1,550 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของเมอืง
กาฐมณัฑแุละเทอืกเขาหมิาลยัในยามพระอาทติยต์กไดอ้ยา่งสวยงามและน่า
ประทบัใจ 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
 

  
 
 

 ตื่นแต่เช้าเพื่อรอรบัแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์  ในวนัที่อากาศดีท่านจะได้ชม
ความงดงามที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสทีองดงัเส้นไหมตดัเรยีบระหว่างขอบฟ้า
กบัภูเขาสูงชนั เพยีงไม่นานภูเขาทัง้ลูกก็แปรเปลีย่นเหมอืนดงัมใีครน าผ้าทอง
ผนืใหญ่มาปกคลุมไว้เกอืบทัง้แนวเขา และค่อย ๆ แปรเปลี่ยนทลีะน้อยเป็นสี
ขาวของหมิะทีท่บัถมอยูเ่ป็นพนั ๆ ปี 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

วนัท่ีสอง ดลิูเคล - บคัตาปรู ์– กาฐมณัฑุ - วดัปศปุฏินารถ – วดัพทุธนารถ 



 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง บคัตาปรู ์
(Bhaktapur) เมอืงทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี พ.ศ. 2522 เมอืง
แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 เป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดในหุบเขากาฐมณัฑ ุและมคีวามเจรญิสงูสุดบน
เสน้ทางการคา้สู่ทเิบต และดว้ยความงดงามของเมอืง
นี้ จงึเคยถูกน ามาใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรเ์รือ่ง 
“LITTLE BUDDHA” มาแลว้ น าท่านชม จตรุสับคั
ตาปรู ์ดรูบ์าร ์(BHAKTAPUR DURBAR 
SQUARE) จตุรสัใจกลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ย
โบราณสถานทีส่ าคญัมากมาย น าชม พระราชวงัแห่ง
เมืองบกัตาปรู ์(Fifty-Five Windows Palace) ทีถู่ก

สรา้งขึน้ตามแบบศลิปะของเนปาลแท้ๆ  ตวัพระราชวงัเป็นอาคารอฐิ 3 ชัน้
ประดบัดว้ยหน้าต่างไมแ้กะสลกัทัง้หมด 55 บาน ส่วนประตูทางเขา้ของ
พระราชวงั มกีารประดบัตกแต่งลวดลายดว้ยรปูเทพเจา้และสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พื่อ
ความเป็นศริมิงคลแก่ผูท้ีเ่ดนิเขา้ออก และมกีารน าแผ่นทองค ามาหุม้จนไดร้บั
สมญาว่า “ประตทูองค า” ซึง่เป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมอนังดงาม   
Tips !!! ท่านสามารถบูชาขอพรเร่ืองความส าเรจ็ทางธรุกิจได้ท่ีวิหารพระ
ลกัษมี ในพระราชวงับคัตาปรูแ์ห่งน้ี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ เมอืงหลวงของประเทศเนปาล  ซึ่งเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ การคมนาคม ศาสนาและวฒันธรรมของประเทศ   



 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางชม วดัปศปุฏินารถ (Pasupatinath Temple) เป็นวดัทาง
ศาสนาฮนิดทูีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในประเทศ
เนปาล  ชาวฮนิดเูชื่อกนัว่าเกดิมาครัง้หนึ่งในชวีติ 
ไมว่่าจะอยูท่ีไ่หนในโลกใบนี้ ตอ้งหาโอกาสมา
กราบไหวน้มสัการเพื่อขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิข์อง
วดัแห่งนี้ใหไ้ดส้กัครัง้  วดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดย
พระเจา้ภูบาลสงิหแ์ห่งราชวงศม์ลัละ ในปี ค.ศ. 
1696 เพื่อถวายแด่องคพ์ระศวิะ และไดร้บัการจด
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี 
พ.ศ. 2522  

 น าท่านเดนิทางชม วดัพทุธนารถ (Boudhanath) เป็นศาสนสถานในพุทธ
ศาสนานิกายมหายานทีม่อีงคเ์จดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเนปาล บนองคเ์จดยี์
มพีระเนตรมองเหน็ธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ วดัแห่งนี้
ตัง้อยูใ่นชุมชนของชาวทเิบตทีอ่พยพเขา้มาเมือ่ปี พ.ศ. 2502  บา้นเรอืนต่างๆ
ในบรเิวณรอบๆวดัจะถูกประดบัประดาดว้ยธงทวิสต่ีางๆ เพื่อเป็นการบูชาธาตุ
ดนิ น ้า ลม ไฟ และอากาศ องคก์ารยเูนสโกไดจ้ดทะเบยีนรบัรองวดัแห่งนี้เป็น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 เช่นกนั 
Tips !!! ท่านสามารถบชูาขอพรเร่ืองการงาน การเงิน และธรุกิจได้ท่ีวดั
พทุธนารถแห่งน้ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว   

 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านชม จตุรสักาฐมณัฑุ ดรูบ์าร ์(KATHMANDU DURBAR 
SQUARE) จตุรสักลางเมอืงทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโกในปีพ.ศ. 2522 จตุรสัแห่งนี้ประกอบไปดว้ยวดัและปราสาทที่
เก่าแก่มากมาย แสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของ
ชาวเนปาลตัง้แต่อดตีมาจนถงึปัจจบุนั  น าท่านชม กาฐมณฑป หรอื เรือนไม้ 
อาคารไมท้ีส่รา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่12 บนจดุทีเ่สน้ทางการคา้ส าคญัสองเสน้ตดั
กนั อาคารแห่งนี้เป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการแลกเปลีย่นซือ้ขายในอดตีจน
เป็นทีม่าของชื่อเมอืง “กาฐมณัฑ”ุ 
Tips !!! ท่านสามารถบชูาขอพรเร่ืองความรกัได้ท่ีวดัเจ้าแม่ปารวตี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางขึน้ไปนมสัการ เจดียส์วยมภนูา
รท (Swayambhunath) หรอื วดัลิง เจดยีท์าง
พุทธศาสนาทีม่อีายุมากกว่า 2,000 ปี ถอืเป็นหน่ึง
ในเจดยีท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศเนปาล สว่นตรง

วนัท่ีสาม กาฐมณัฑุ – เจดียส์วยมภนูารท – ช้อปป้ิงท่ีย่านทาเมล              



 

 

 

 

ฐานของเจดยีม์ดีวงตาเหน็ธรรม หรอื Wisdom 
Eyes ของพระพุทธเจา้อยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ดา้น เชื่อ
กนัว่าเจดยีแ์ห่งนี้เป็นสถานทีบ่รรจพุระสารรีกิธาตุ
ของพระโมคคลา และพระสารบีุตร ในปี พ.ศ. 
2522 เจดยีแ์ห่งนี้ไดร้บัการจดทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก   

 น าท่านเดนิทางสู่ ย่านทาเมล (Thamel) 
แหล่งชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของเนปาล โดยเฉพาะ
สนิคา้หตัถกรรมพืน้เมอืง เครือ่งประดบัทีท่ าจากหนิ

ต่างๆ อุปกรณ์ส าหรบัการเดนิปีนเขา ผา้สาล ูกระเป๋า เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึ
ต่างๆ ซึง่สามารถต่อรองราคาไดต้ามความพอใจ 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

   
    

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน
นานาชาติตรีภวูนัเพ่ือท าการเชค็อิน 

13.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ ด้วยสายการบิน Thai Smile Airways เท่ียวบินท่ี 
WE320 

18.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
  

 
ก าหนดการเดินทาง  
13-16 / 21-24 ตุลาคม  
12-15 / 25-28 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม 
2-5 / 9-12 / 24-27 ธนัวาคม / 30 ธนัวาคม – 2 มกราคม 

วนัท่ีส่ี กาฐมณัฑุ - กรงุเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเนปาล ท่านละ 2,000 

บาท โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็
เพ่ิมเติมภายหลงั** 
หมายเหตุ 

1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะต้องมผีู้เดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมจี านวนไม่
ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หาก
ไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร ์ไมว่่า
กรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Smile Airways เสน้ทางกรงุเทพฯ-กาฐมณัฑ-ุ

กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  

อตัราค่าบริการ 
พีเรียดการเดินทาง 
เดือน ต.ค. และ ธ.ค. 

พีเรียดการเดินทาง 
เดือน พ.ย. 

ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ท่านละ 29,900.-บาท 28,900.-บาท 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน ท่านละ 16,900.-บาท 15,900.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิม
ท่านละ 3,900.-บาท 3,900.-บาท 



 

 

 

 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายต่างๆของหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  ส าหรบัเดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรณุาตดิต่อ
เจา้หน้าทีท่วัร ์

6. ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิ ที่ทางสายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 18 กรกฎาคม 2565 หากมกีาร
เรยีกเก็บเพิม่เติมภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ  ท่านจะต้องท าการ
ช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสายการบนิ 

7. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท้์องถ่ิน 
8. น ้าดืม่ บรกิารทา่นละ 1 ขวดต่อวนั 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและคา่แจง้เขา้-

แจง้ออก ส าหรบัทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเนปาล 
5. ค่าทิปของหวัหน้าทวัร ์

6. ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่าน
จะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 

7. สญัญาณ Wifi และค่าบรกิารอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมที่
มกีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรมอาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละ
โรงแรม) 

8. คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่น ประกนัสขุภาพ ประกนัภยัธรรมชาตรินุแรง   
ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้ หรอืทรพัยส์นิสญูหาย 



 

 

 

 

9. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน : ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน ท่านละ 10,000 บาท และจะ
ขอเรียกเกบ็ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
 

การยกเลิก 
1.  หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ าใหก้บัผู้

เดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสาร

เครือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% 

ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋

โดยสารเครือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

4. กรณทีีต่อ้งมกีารออกตัว๋เพื่อเดนิทางภายในประเทศ กรณทีีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
 
**กรณีเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เง่ือนไขการจองกรุป๊ตามท่ีระบดุ้านบนได้ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี
ส าหรบัข้อมลูเพ่ิมเติม** 

 
หมายเหต ุ: (ขอ้มลู ณ วนัที ่18 ก.ค. 2565)  

1. ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ประเทศเนปาลไดน้ัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งแสดงใบรบัรองการไดร้บัวคัซนีโควดิ-19 
อยา่งน้อย 2 โดส   
2.ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด  



 

 

 

 

3.ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศเนปาล / การน าสิง่ของผดิ
กฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น  หรอืความ
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่
อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรอืบางส่วน   
4.ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุท าใหไ้ม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์ไดก้ต็่อเมือ่ทางสาย
การบนิ และโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 
5.ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูเ้ดนิทางเอง 
6.ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์ 
ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 
รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
7.ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความ
ช่วยเหลอืและการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทาง
บรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้น
โภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้ 
8.การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทาง
ดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอืการเปิดรบัจอง
ผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบั
รายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บั
จากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง 
เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้ 
9.เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 
10.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสาย
การบนิ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 


