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NAMASTE NEPAL    

4DAYS 3NIGHTS BY WE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมพระอาทติยข์ ึน้หรอืตกพรอ้มววิเทอืกเขาหมิาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศเนปาล ดนิแดนแหง่วฒันธรรม โบราณสถานและธรรมชาต ิณ เมอืงกาฐมณัฑ ุปาทนั

และดลูเิคล 

โดยสายการบนิ  Thai Smile Airways (WE) 

ก าหนดการเดนิทาง  

13-16 / 21-24 ตลุาคม  

12-15 / 25-28 พฤศจกิายน / 29 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 

2-5 / 9-12 / 24-27 ธนัวาคม / 30 ธนัวาคม – 2 มกราคม 

 

งาน เงิน ความรกั 
ปังๆๆๆ !!! 
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07.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2 สายการบนิ Thai Smile 

Airways เคานเ์ตอร ์B เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุโดยสายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE319 

12.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิตรภีวูนั (Tribhuvan International Airport)  

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่เมอืงไทย 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปาทนั (Patan) เมอืงทีม่คีวามงดงามมากจนไดส้มญาวา่ ลลติปรุ ์ซ ึง่

แปลวา่ “เมอืงอนังดงาม” เมอืงแหง่นีต้ัง้อยูห่า่งจากเมอืงกาฐมัณฑมุาทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้

ประมาณ 5 กโิลเมตร ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงคูแ่ฝดของเมอืงกาฐมัณฑ ุ เชือ่กนัวา่เมอืงแหง่นีถ้กูกอ่ตัง้

โดยพระเจา้อโศกมหาราชในชว่งพทุธศตวรษที ่3 เป็นหนึง่ในเมอืงทีไ่ดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี พ.ศ. 2522   

 อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและ เดนิชมรอบๆ จัตรุัสแหง่นีท้ีเ่ต็มไปดว้ยพระราชวังโบราณ วัด และ

โบสถเ์กา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดดเดน่อยา่งยิง่ในเรือ่งการแกะสลักอยา่งประณีตงดงาม รวมถงึอาคาร

ทีต่ัง้โดยรอบจัตรุัสก็เป็นบา้นเรอืนของชาวบา้นทีแ่กะสลักบานประตแูละหนา้ตา่งอยา่งสวยงามอกี

เชน่กนั 

Tips !!! ทา่นสามารถบชูาขอพรเรือ่งความรกัไดท้ ีพ่ระราชวงัปาทนั 

 น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงดลูเิคล (Dhulikhel) เมอืงรสีอรท์ตากอากาศทีต่ัง้อยูไ่ม่

ไกลจากเมอืงกาฐมัณฑ ุเมอืงแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีร่ะดับความสงู 1,550 เมตรเหนอื

ระดับน ้าทะเล ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของเมอืงกาฐมัณฑแุละเทอืกเขาหมิาลัยในยามพระ

อาทติยต์กไดอ้ยา่งสวยงามและน่าประทับใจ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิตรภีูวนั – ปาทนั – ดลูเิคล 
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 ตืน่แตเ่ชา้เพือ่รอรับแสงแรกแหง่ดวงอาทติย ์ ในวันทีอ่ากาศดทีา่นจะไดช้มความงดงามทีส่ดุจะ

บรรยายเมือ่แสงสทีองดังเสน้ไหมตัดเรยีบระหวา่งขอบฟ้ากบัภเูขาสงูชนั เพยีงไมน่านภเูขาทัง้ลกู

ก็แปรเปลี่ยนเหมือนดังมีใครน าผา้ทองผืนใหญ่มาปกคลุมไวเ้กือบทัง้แนวเขา และค่อย ๆ 

แปรเปลีย่นทลีะนอ้ยเป็นสขีาวของหมิะทีทั่บถมอยูเ่ป็นพัน ๆ ปี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง บคัตาปรู ์(Bhaktapur) เมอืงที่

ไดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี พ.ศ. 

2522 เมอืงแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

หบุเขากาฐมัณฑ ุและมคีวามเจรญิสงูสดุบนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต 

และดว้ยความงดงามของเมอืงนี ้จงึเคยถกูน ามาใชเ้ป็นฉากใน

ภาพยนตรเ์รือ่ง “LITTLE BUDDHA” มาแลว้  

 น าทา่นชม จตรุสับคัตาปรู ์ดรูบ์าร ์(BHAKTAPUR 

DURBAR SQUARE) จตรุัสใจกลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยโบราณ

สถานทีส่ าคัญมากมาย  

 น าชม พระราชวงัแหง่เมอืงบกัตาปรู ์(Fifty-Five 

Windows Palace) ทีถ่กูสรา้งขึน้ตามแบบศลิปะของเนปาลแท ้ๆ  ตัว

พระราชวังเป็นอาคารอฐิ 3 ชัน้ประดับดว้ยหนา้ตา่งไมแ้กะสลักทัง้หมด 

55 บาน สว่นประตทูางเขา้ของพระราชวัง มกีารประดับตกแตง่ลวดลายดว้ยรปูเทพเจา้และสิง่

ศักดิส์ทิธิเ์พือ่ความเป็นศริมิงคลแกผู่ท้ีเ่ดนิเขา้ออก และมกีารน าแผน่ทองค ามาหุม้จนไดร้ับ

สมญาวา่ “ประตทูองค า” ซึง่เป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมอนังดงาม  

Tips !!! ทา่นสามารถบูชาขอพรเรือ่งความส าเร็จทางธุรกจิไดท้ ีว่หิารพระลกัษม ีใน

พระราชวงับคัตาปรูแ์หง่นี ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ เมือง

หลวงของประเทศเนปาล  ซึง่เป็นศนูยก์ลาง

ทางการคา้ การคมนาคม ศาสนาและ

วัฒนธรรมของประเทศ   

 น าทา่นเดนิทางชม วดัปศปุฏนิารถ 

(Pasupatinath Temple) เป็นวัดทาง

ศาสนาฮนิดทูีม่คีวามส าคัญมากทีส่ดุใน

ประเทศเนปาล  ชาวฮนิดเูชือ่กนัวา่เกดิมาครัง้

วนัทีส่อง ดลูเิคล - บคัตาปรู ์– กาฐมณัฑ ุ- วดัปศปุฏนิารถ – วดัพทุธนารถ 
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หนึง่ในชวีติ ไมว่า่จะอยูท่ีไ่หนในโลกใบนี ้ตอ้งหาโอกาสมากราบไหวน้มัสการเพือ่ขอพรจากสิง่

ศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นีใ้หไ้ดส้กัครัง้  วัดแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้โดยพระเจา้ภบูาลสงิหแ์หง่ราชวงศ์

มัลละ ในปี ค.ศ. 1696 เพือ่ถวายแดอ่งคพ์ระศวิะ และไดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโกในปี พ.ศ. 2522  

 น าทา่นเดนิทางชม วดัพทุธนารถ (Boudhanath) เป็นศาสนสถานในพทุธศาสนานกิาย

มหายานทีม่อีงคเ์จดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเนปาล บนองคเ์จดยีม์พีระเนตรมองเห็นธรรมของ

พระพทุธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ วัดแหง่นีต้ัง้อยูใ่นชมุชนของชาวทเิบตทีอ่พยพเขา้มาเมือ่

ปี พ.ศ. 2502  บา้นเรอืนตา่งๆในบรเิวณรอบๆวัดจะถกูประดับประดาดว้ยธงทวิสตีา่งๆ เพือ่เป็น

การบชูาธาตดุนิ น ้า ลม ไฟ และอากาศ องคก์ารยเูนสโกไดจ้ดทะเบยีนรับรองวัดแหง่นีเ้ป็นมรดก

โลกในปี พ.ศ. 2522 เชน่กนั 

Tips !!! ทา่นสามารถบชูาขอพรเรือ่งการงาน การเงนิ และธุรกจิไดท้ ีว่ดัพุทธนารถแหง่นี ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นชม จตรุสักาฐมณัฑ ุดรูบ์าร ์(KATHMANDU DURBAR SQUARE) จตรุัสกลาง

เมอืงทีไ่ดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522 จตรุัสแหง่นี้

ประกอบไปดว้ยวัดและปราสาททีเ่กา่แกม่ากมาย แสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนาและ

วัฒนธรรมของชาวเนปาลตัง้แตอ่ดตีมาจนถงึปัจจบุัน   

 น าทา่นชม กาฐมณฑป หรอื เรอืนไม ้อาคารไมท้ีส่รา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่12 บนจดุทีเ่สน้ทาง

การคา้ส าคัญสองเสน้ตัดกนั อาคารแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางของชมุชนในการแลกเปลีย่นซือ้ขายใน

อดตีจนเป็นทีม่าของชือ่เมอืง “กาฐมัณฑ”ุ 

วนัทีส่าม กาฐมณัฑ ุ– เจดยีส์วยมภนูารท – ชอ้ปป้ิงทีย่า่นทาเมล              
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Tips !!! ทา่นสามารถบชูาขอพรเรือ่งความรกัไดท้ ีว่ดัเจา้แมป่ารวต ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางขึน้ไปนมัสการ เจดยีส์วยมภนูารท 

(Swayambhunath) หรอื วดัลงิ เจดยีท์างพทุธศาสนาทีม่อีายุ

มากกวา่ 2,000 ปี ถอืเป็นหนึง่ในเจดยีท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศ

เนปาล สว่นตรงฐานของเจดยีม์ดีวงตาเห็นธรรม หรอื Wisdom 

Eyes ของพระพทุธเจา้อยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ดา้น เชือ่กนัวา่เจดยีแ์หง่นี้

เป็นสถานทีบ่รรจพุระสารรีกิธาตขุองพระโมคคลา และพระสารบีตุร 

ในปี พ.ศ. 2522 เจดยีแ์หง่นีไ้ดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารยเูนสโก  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นทา

เมล (Thamel) แหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของเนปาล โดยเฉพาะสนิคา้หัตถกรรมพืน้เมอืง 

เครือ่งประดับทีท่ าจากหนิตา่งๆ อปุกรณ์ส าหรับการเดนิปีนเขา ผา้สาล ูกระเป๋า เสือ้ผา้ และของ

ทีร่ะลกึตา่งๆ ซึง่สามารถตอ่รองราคาไดต้ามความพอใจ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

   

    

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตติรภีวูนั

เพือ่ท าการเช็คอนิ 

13.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ ดว้ยสายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE320 

18.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

  

วนัทีส่ ี ่ กาฐมณัฑ ุ- กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดนิทาง  

13-16 / 21-24 ตลุาคม  

12-15 / 25-28 พฤศจกิายน / 29 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 

2-5 / 9-12 / 24-27 ธนัวาคม / 30 ธนัวาคม – 2 มกราคม 

 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

***ราคาคา่ทวัรไ์มร่วม คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ละคนธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เนปาล ทา่นละ 2,000 บาท โดยจะเรยีก

เก็บพรอ้มกบัคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื*** 

 

**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ

ภายหลงั** 

หมายเหตุ 

1. อัตราค่าเดนิทางนี้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน  15 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมจี านวนไม่ครบตาม

จ านวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแตล่ะประเทศ หากไมไ่ดร้ับการ

อนุญาตใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวร ์ไมว่า่กรณีใดๆ  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิ Thai Smile Airways เสน้ทางกรงุเทพฯ-กาฐมัณฑ-ุกรงุเทพฯ ชัน้

ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

4. คา่ใชจ้า่ยตา่งๆของหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางใน

ตา่งประเทศ 

5. คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท 

อตัราคา่บรกิาร 
พเีรยีดการเดนิทาง เดอืน 

ต.ค. และ ธ.ค. 

พเีรยีดการเดนิทาง เดอืน 

พ.ย. 

ราคารวมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 29,900.-บาท 28,900.-บาท 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 16,900.-บาท 15,900.-บาท 

ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,900.-บาท 3,900.-บาท 
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ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนั  ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 

500,000 บาท (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหต ุอาท ิคา่ตั๋ว

โดยสาร, คา่ทีพั่ก, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพ

หรอืประกนัภัยการเดนิทางแบบอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ัวร ์

6. ค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ ทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่18 กรกฎาคม 2565 หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ

ภายหลังหรอือัตราการผกผันค่าน ้ามันหรอืภาษีใดๆ ท่านจะตอ้งท าการช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย

การบนิ 

7. คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

8. น ้าดืม่ บรกิารทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเลม่สเีหลอืงของคนจนีและคา่แจง้เขา้-แจง้ออก 

ส าหรับทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

4. คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เนปาล 

5. คา่ทปิของหวัหนา้ทวัร ์

6. คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอัตราการเรยีกเก็บคา่บรกิารจากแตล่ะโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋า

และทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

7. สญัญาณ Wifi และคา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิาร

ฟรหีรอืบางโรงแรมอาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพักดว้ยขึน้อยูก่ับนโยบายของแตล่ะโรงแรม) 

8. คา่ประกนัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทัวร ์อาทเิชน่ ประกนัสขุภาพ ประกนัภัยธรรมชาตรินุแรง   ประกนั

ทรัพยส์นิหรอืเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืทรัพยส์นิสญูหาย 

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ : ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน ทา่นละ 11,000 บาท และจะขอเรยีกเก็บ

สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

การยกเลกิ 

1.  หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะท าการคนืเงนิคา่มัดจ าใหก้บัผูเ้ดนิทาง โดยทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มัดจ าตั๋ว

โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 21 วันกอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทัวร ์รวมถงึ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มัดจ าตั๋ว

โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

3. หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 21 วันกอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 
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4. กรณีทีต่อ้งมกีารออกตั๋วเพือ่เดนิทางภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่า่งจังหวัด ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ัวรก์อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

**กรณีเหมากรุป๊ ไมส่ามารถใชเ้ง ือ่นไขการจองกรุป๊ตามทีร่ะบดุา้นบนได ้กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่ าหรบัขอ้มลู

เพิม่เตมิ** 

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

1. ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ประเทศเนปาลไดนั้น้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งแสดงใบรับรองการไดรั้บวัคซนีโควดิ-19 อยา่งนอ้ย 2 

โดส   

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง โรค

ระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ  

3.ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศเนปาล / การน าสิง่ของผดิกฎหมายหรอื

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ / เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ไมค่รบถว้น  หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึ

ภัยธรรมชาตติา่งๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรอืบางสว่น   

4.ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภัยพบิตัทิางธรรมชาตติา่งๆ อนัเป็นเหตทุ าใหไ้มส่ามารถออกเดนิทาง

ตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษัิทจะสามารถคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวร ์ไดก้็ตอ่เมือ่ทางสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กไดท้ าการ

พจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูเ้ดนิทางเอง 

6.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้ับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

7.ทา่นทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ

ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบลว่งหนา้ตัง้แตเ่ริม่

จองทัวร ์เนือ่งจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้ับ

ความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้ 

8.การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอืการเปิดรับจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วใหไ้ด ้หรอื คนื

เงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้ับจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึง่เหตุ

ใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ 

ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้ 

9.เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฎเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

10.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิ 
ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


