
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
 
  
  
    
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินตรภิูวนั – เมอืงกาฐมาณฑุ – จตัุรสักาฐมาณฑุ
ดูรบ์าร ์– สวยมัภูวนาถ หรอืวดัลงิ 

   
Hotel Thamel Park, Kathmandu 
หรอืเทยีบเท่า 

2 เมอืงกาฐมาณฑุ – เมอืงภกัตะปูร ์– จตัุรสัภกัตะปูร ์ดูรบ์าร ์– เมอืงนากากอ็ต    
Hotel Niva Niwa and Resort, 
Nagarkot หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงนากากอ็ต – ชมพระอาทติยข์ึน้ – เมอืงปาทนั – จตัุรสัปะฏนั ดูรบ์าร ์ 
เมอืงกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏนิารถ – มหาเจดยีโ์พธิน์าถ    

Hotel Thamel Park, Kathmandu 
หรอืเทยีบเท่า 

4 สนามบนิตรภิูวนั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

 
 

BKK       KTM KTM       BKK 

  
WE069 10.10 12.25 WE320 13.30 18.00 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

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

10 – 13 ธันวาคม 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 กุมภาพันธ์ 2566 24,990 24,990 14,990 5,990 

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

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

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

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

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

 

** อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร ์ท่านละ 1,500 บาท ** 
** อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซา่เนปาล ท่านละ 2,000 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก ** 

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินตริภวูนั – เมืองกาฐมาณฑุ – จตัุรสักาฐมาณฑุดรูบ์าร ์– สวยมัภวูนาถ หรือ 
            วดัลิง 
 
07.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
10.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Smile Airways เท่ียวบินที ่WE319 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง 
12.25 เดินทางถึง สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลอีกด้วย เมือง

กาฐมัณฑุเป็นเมืองที่ถือว่าหากใครที่มาเยือนเนปาลแล้วต้องมาเยือนน้ีด้วย เพราะที่น่ีน้ันเป็นจุดศูนย์รวมทั้งการค้า การเดินทาง วัฒนธรรม หรือ
สถานที่ท่องเท่ียวที่สำคัญอีกมากมาย อาทิเช่น สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ย่านถนนทาเมล หรืออื่นๆ จากน้ันนำทุกท่าน
เดินทางไปยังที่พักเพ่ือทำการเช็คอิน 

 

 



 
 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ อีกทั้งยังมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย 
ได้แก่ พระราชวังกาฐมัณฑุ วัดกุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วัดตะเลชุและจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย นำท่านนมัสการเทพธิดากุมารี ณ วังกุมารี ที่ประทับของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่
ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือ เทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู 
จากนั้นนำท่านไปยังกาฐมาณฑป ที่สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 12 ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่มาของชื่อ เมือง
กาฐมาณฑุ พาท่านชมวังหนุมานโธกา ที่ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเข้าของพระราชวัง และสัการะเทวีตะเลชุ
ภาวณีเทพประจำองค์พระมหากษัตริย์ ท่ีวัดตะเลชุ 
 

นำท่านเดินทางไปยัง สวยัมภูวนาถ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ ที่ถือว่า
ย่ิงใหญ่แห่งหน่ึงของโลก เป็นสถานที่ที่เก่าแก่มีอายุนานถึง 2,000 ปี ถูกสร้างข้ึนในสมัยของ

พระเจ้ามานะเทวะ เมื่อปี พ.ศ. 963 ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากตัวเมืองกาฐมาณฑไุป
ทางตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรม การผสมผสาน

ระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ เป็นเจดีย์ที่ย่ิงใหญ่เเห่งหน่ึงของโลกและยัง
ได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกของโลกอีกด้วย โดยสถูปสวะยัมภูนาถนั้นมีลักษณะ
คล้ายโอคว่ำขนาดใหญ่สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
ด้านบนจนถึงยอดสถูปสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีภาพวาดเป็นรูปดวงตาไว้ทั้งหมด 
4 ด้าน โดยมีความหมายถึง ดวงตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า หรือดวงตาแห่ง

ปัญญาท้ังสี่ทิศ 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 



 
 
Day2 เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภกัตะปูร ์– จตัุรสัภกัตะปูร ์ดรูบ์าร ์– เมืองนากากอ๊ต 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองภักตะปุร์ หรือรู้จักกันในนาม เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา ต้ังอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 
12 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสน่ห์ความน่าหลงใหลของ
เมืองน้ีอยู่ที่วิถีชีวิตของชาวเมืองที่สามารถอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณได้อย่างกลมกลืน ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ได้รับ
ความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ได้รับขนานนามว่า เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล เมืองภักตะปุร์ถือว่าเป็นเมืองเล็กที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องของงานแกะสลักไม้ และการทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป นอกจากนี้แล้ว เมืองบักตะปูร์ ยังเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดก
ทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979 พาทุกท่านเย่ียมชม จัตุรัสภักตะปุร์ 
ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากบริเวณของจตุรัสนั้นมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่พระราชวัง 
วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมีสถานที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น ประตูทองคำ 
ประตูที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ความเก่าแก่ของประตูนานถึงก่อนคริสต์ศักราช 
1756 และเป็นประตูทางเข้าของ พระราชวัง 55 หน้าต่าง มีการตกแต่งลวดลาย
ไปด้วยของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหอ
ศิลป์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังมี ระฆังหมาเห่า รูปปั้นกษัตริย์ภูปตินทระมัลละ 
วัดไภราพนาถ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพเทพเจ้าแห่งความน่า
เกรงขาม วัดมณฑปญาฎะโปละ มณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วย
หลังคา 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน้ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษ!! อาหารไทย 
จากนั้นพาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองนากาก๊อต หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ตั้งอยู่บนเขามีความสูงประมาณ 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 32 กิโลเมตร นากาก๊อตถือว่าเป็นเมืองที่สามารถชมวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอ
เวอเรสต์ได้แบบพาโนราม่า **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้น้ัน 
ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในวันน้ันๆเป็นที่สำคัญ** เป็นเมืองที่สามารถชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ข้ึนได้อย่างสวยงาม 

 
 



 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารอนิเดยี 
พกัที ่ Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

Day3 เมืองนากาก๊อต – ชมพระอาทิตย์ข้ึน – เมืองปาทนั – จตัุรสัปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทา
เมล – ปศปุฏินารถ – มหาเจดียโ์พธ์ินาถ 
 

 พาทุกท่าน ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในยามเช้า ทุกท่านสามารถเห็นวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีต้องยอมรับว่าสูง

ที่สุดในโลก โดยมีความสูงราวๆ 8,848 เมตร และยอดเขาแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนเป็น มงกุฏของโลก อีกด้วยนอกจากนี้ทุกท่านจะได้สัมผัส

บรรยากาศความหนาว และความสดชื่นของธรรมชาติ พร้อมภาพภูเขาข้างหน้าที่ทุกท่านจะได้เห็นนั้นจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเปล่ง

ประกายตลอดจนพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่หายาก และไม่สามารถหาได้ง่ายๆได้ในทั่วไป   **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็น

เทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวต้ังแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้น้ัน ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในวันน้ันๆเป็นที่สำคัญ** 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองปาทัน หรือเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองเก่ามรดกโลก ด้วยปะติมากรรมที่ประกอบไปด้วยพระราชวังน้อยใหญ่

ภายในเมืองปาทัน หรือเมืองลิลิตปูร์ โดยเมืองแห่งนี้นั้นเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำพัคมาตี อยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุไปท างทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือในช่วงศตวรรษที่ 3 อีกท้ังเมืองแห่งน้ีน้ันยังถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดของ

เมืองกาฐมาณฑุอีกด้วย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางกลางงานหัตถสิลป์ของ

ชาวทิเบต และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของพระพุทธรูป นับเป็นครโบราณที่ยังมีชีวิต 

ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา อัน

เนื ่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางที ่ทำให้ทั้ง

ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบน้ี นำทุกท่านไปยัง จัตุรัส

ปะฏัน ดูร์บาร์ ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง สถานที่แห่งนี้ประกอบไป

ด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์ที ่เก่าแก่มีชื ่อเสียงในด้านการ

แกะสลักที ่ประณีตงดงาม โดยรอบจตุรัสนั ้นทุกท่านจะสามารถเห็นความ

สวยงามของบ้านเรือนประชาชนที่มีการแกะสลักบานประตูและหน้าต่างได้อย่าง

งดงามปราณีตอีกด้วย 



 

 
 จากน้ันนำทุกท่านเดินทางไปยัง ย่านถนนทาเมล ต้ังอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้นเพลิดเพลินไปกับสินค้าพ้ืนเมืองมากมาย 
ภายในตลาดสองข้างทางจะประกอบไปด้วย อาทิเช่น ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นหัตถกรรมพ้ืนเมือง 
เครื่องประดับที่ทําจากหินตํางๆ และอุปกรณ์สําหรับการปีนเขา สถานที่แห่งน้ีถือได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหน่ึงจุดที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะต้อง
ไม่พลาดที่จะมาแวะเท่ียวชม หรือเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก 
 
 

   
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 
 หลังจากท่ีทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วน้ันพาทุกท่านชม ปศุปฏินารถ ต้ังอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทาง

ทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างข้ึนในสมัยของกษัตริย์แห่งราชวงศ์มัลละ ซึ่งในการสร้างวัดครั้งน้ีก็เพ่ือถวายแด่องค์ปศุปฏินาถภาค

อวตารหนึ่งของพระศิวะ และยังมีความเชื่ออีกว่าแม่น้ำพัคมาตีนั้นมี

ความศักดิ ์สิทธิ ์ เปรียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี 

ประเทศอินเดีย เน่ืองจากการไหลของแม่น้ำสายน้ีน้ันจะไหล

ไปรวมกับแม่น้ำคงคา วัดนี้มีหลังคาที่ทำด้วยทองซ้อน

กัน 2 ชั้น และประตูเงิน ถือได้ว่าวัดแห่งน้ีน้ันเป็น

วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของ

เนปาล  

 

 

 



 
 

หลังจากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม มหาเจดีย์โพธิ์นาถ เจดีย์ที่ใหญํที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ เป็นสถูปที่

ต้ังอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร วัดแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี 

พ.ศ. 2522 บริเวณรอบๆวัดน้ันถือว่าเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต เมื่อปีพ.ศ. 2502 เพราะเหตุน้ีจึงทำให้เห็นพระ

ทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูอาหารท้องถ่ิน พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบด้ังเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องด่ืม
ท้องถ่ิน พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง 

พกัที ่ Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

Day4 สนามบินตริภวูนั – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 
 

OPTION ► ทุกท่านสามารถซื้อกิจกรรมเสรมิทีถ่ือว่าเป็นกิจกกรมแนะน าทีไ่ม่ควรพลาดหากท่านใดทีไ่ด้มาเยอืนยงัประเทศเนปาล 
“Everest Scenic Mountain Flight” หรือทีเ่รียกว่าการนัง่เครือ่งบินชมวิวของยอดเขา เพือ่สัมผัสบรรยากาศของ
เทือกเขาหมิาลยั หรอืยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างใกลช้ิด และทีส่ าคญัยงัถอืว่าทุกท่านจะได้มโีอกาสได้ขึ้นไปชมจุดทีสู่ง

ทีสุ่ดของโลกอกีดว้ยโดย จ่ายเพิม่ท่านละ 250 USD (ใชร้ะยะเวลาส าหรบักจิกรรมน้ีประมาณ 50 นาท)ี  
   05.00 น.   บรกิารรถรบัจากโรงแรม ไปยงัสนามบนิ 

06.00 น.   น าทุกท่านเพลดิเพลนิไปกบั Everest Scenic Mountain Flight 
07.00 น.   เดนิกลบัมายงัโรงแรม 

หมายเหตุ: ส าหรบั Option “Everest Scenic Mountain Flight” จะต้องท าการจองล่วงหน้า 1-2 วนั โดยสามารถแจง้ความ
ประสงคไ์ดท้ีห่วัหน้าทวัร์ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ 

13.30 เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Smile Airways เท่ียวบินที่ WE320 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง 
18.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 



 
 
 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั 
ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบัตร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็น
เพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ หรอืมี
ผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี(ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขี้อก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


