“มนต์เสน่ ห์แห่งหิมาลัย” ดินแดนแห่งศาสนาและ
เทพเจ้า
สักการะ ขอพร พร้อมชมบารมี

เทวีกุมารี แห่งเมือง

ปาทัน
นมัสการ พร้อมกราบขอพร “ดวงตาแห่งปัญญา”

สถูปสวะยัมภู

ชมความงามพระอาทิตย์ขน
ึ้ วิวเทือกเขาหิมาลัย

เมืองนากา

นาถ
ก๊อต

พักที่ เมืองนากาก๊อต 1 คืน และ เมืองกาฐมาณฑุ 1 คืน

กำหนดกำรเดินทำง
เดือนก ุมภำพันธ์ 2561
เดือนมีนำคม 2561

วันที่ 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25
วันที่ 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 30 มี.ค. – 01 เม.ย.

อัตรำค่ำบริกำร โปรแกรม NEPAL BY TG
กำหนดกำรเดินทำง
02-04 ก ุมภำพันธ์
09-11 ก ุมภำพันธ์

เที่ยวบิน
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ

TG319
TG320
TG319
TG320

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่ำน

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ เด็กพักกับผูใ้ หญ่
2 ท่ำน แบบมีเตียง 2 ท่ำน แบบไม่มเี ตียง
อำย ุ 2-12 ปี
อำย ุ 2-12 ปี

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

22,800

22,800

22,800

3,900

22,800

22,800

22,800

3,900

16-18 ก ุมภำพันธ์
23-25 ก ุมภำพันธ์
02-04 มีนำคม
09-11 มีนำคม
16-18 มีนำคม
23-25 มีนำคม
30 มี.ค. – 01 เม.ย.

หมำยเหต ุ:

ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ
ขำไป
ขำกลับ

TG319
TG320
TG319
TG320
TG319
TG320
TG319
TG320
TG319
TG320
TG319
TG320
TG319
TG320

22,800

22,800

22,800

3,900

22,800

22,800

22,800

3,900

22,800

22,800

22,800

3,900

22,800

22,800

22,800

3,900

22,800

22,800

22,800

3,900

22,800

22,800

22,800

3,900

22,800

22,800

22,800

3,900

ค่ำบริกำรทัวร์สำหรับเด็กทำรก อำย ุระหว่ำง 6 เดือน – 2 ปี นับอำย ุจำกวันที่จบทริปกำรเดินทำง
คิดค่ำบริกำรทัวร์ 6,900 บำท ต่อเด็กทำรก 1 ท่ำน (รำคำนี้ใช้ได้ท ุกพีเรียดกำรเดินทำง)

ค่ำทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ *** อัตรำกำรให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก 1,500 บำทต่อท่ำน ***
วันแรกของกำรเดินทำง

สนำมบินส ุวรรณภ ูมิ – เมืองกำฐมำณฑ ุ – เมืองปักตำปูร ์ (เมืองแห่งผูภ้ กั ดี)
ย่ำนเดอร์บำร์สแควร์ - จัต ุรัสเตำมำถิ สแควร์
ตลำดเครือ่ งปั้นดินเผำ - เมืองนำกำก๊อต - ชมควำมงำมเทือกเขำหิมำลัย

08.00 น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นส ุวรรณภมู ิเคำน์เตอร์เช็คอิน เคำนเตอร์ D ชัน้ 4 ทำงเข้ำประต ู 2-3 อำคำร
ผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ สำยกำรบิ น ไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษัทฯ คอยอานวยความ
สะดวกแก่ทา่ น ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั ่ ก่อนออกเดินทาง

10.15 น.

นำท่ำนเดินทำงส่ ู เมืองกำฐมำณฑ ุ โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ น TG 319

12.25 น.

เดินทางถึง สนำมบิ นตรีภวู นั เมืองกำฐมำณฑ ุ ประเทศเนปาล ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากร
แล้ว นาท่านเดินทางสูเ่ มืองปั กตาปูร์

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบ SET BOX

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปักตำปูร ์ (Bhaktapur) หรือที่รจู้ กั กันในนามเมืองแห่งผูภ้ ักดี เมืองนีเ้ ป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่ ส ดุ สะอาดที่ ส ดุ สูง ที่ ส ดุ ซึ่ ง ได้รั บ ขึ้นทะเบี ย นเป็ นเมื องมรดกโลกทางวั ฒ นธรรม เมืองนี้ส ร้า งขึ้น ใน
ศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดีตเมืองนีเ้ คยเป็ นราชธานีในหุบเขา เป็ นเมืองที่เจริญบนเส้นทาง
การค้าสูท่ ิเบต
นาท่านชม ย่ำนเดอร์บำสแควร์ หรือย่ำนพระรำชวังบักตำปูร ์ อันเป็ นที่ตั้งของวัง ชมพระราชวัง 55
พระแกล (หน้าต่าง) , ประตูทองค้า ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้า้ หรือซุนดารี (Sundari)
นาท่านชม วัดเนี ยตำโปลำ (Nyatapola) เป็ นศาสนสถานที่สงู ที่สดุ ในเนปาล มีดว้ ยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต
สองข้างบันไดทางขึน้ มีรปู ปั้ นหินขนาดใหญ่ สลักเป็ นรูปสัตว์และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้ นแต่ละคู่มีอานาจ
หยุดสิ่งชัว่ ร้ายที่ มารุกราน วัดนี้ สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูท้ ี่มีพลังสูงสุดหรื อสิทธิลักษมี
(Siddhi Lakshmi) ซึ่ งเป็ นเทวี ลัทธิตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702 และด้วย
ความงดงามของเมืองนี้ จึงเคยถูกนามาเป็ นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE BUDDHA”
นาท่านสู่ จัต ุรัสเตำมำถิ สแควร์ (Taumadi Square) แปลว่าจัตรุ ัสวัดวา เนือ่ งจาก ทัง้ สี่ดา้ นขนาบด้วยวัด
คือวัดญาตาโปลา วัดไภราพ วัดติล มหาเทพ นารายัณ และวัดไภราพ เก่า ซึ่งเป็ นร้านกาแฟ ญาตาโปลา ใน
ปั จ จุบั น เดิ น ถั ด จาก จั ร รุ ั ส เตามาถิ สแควร์ ไปทางด้า นหลั ง ลดเลี้ ย วไปทางตะวั น ตะเฉี ย งใต้ส่ ู ตลำด
เครือ่ งปั้นดินเผำ ซึ่งมีหม้อดินนับร้อยวางผึง่ แดดอยู่กลางจัตรุ ัส
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำกำก๊อต ซึ่งนัง่ รถประมาณ 1 ชัว่ โมง จากเมือ งปั กตาปู ร์ นากาก๊อตเป็ น
หมูบ่ า้ นที่มชี อื่ เสียงสาหรับชมพระอาทิตย์ขนึ้ และพระอาทิตย์ตก รวมไปถึงวิวของเทือกเขาหิมาลัย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเข้ำที่พกั NIVA NIWA LODGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

ดื่มดา่ ไปกับการชมธรรมชาติ พระอาทิตย์ตก ณ โรงแรมที่พัก

วันที่สองของกำรเดินทำง

ช ุมชนทิเบต - สถ ูปพุทธนำท – พระรำชวัง กำฐมำณฑ ุ
เมืองปำทัน ยำละ ลลิตปูร ์ - สักกำระ เทวีก ุมำรี แห่งเมืองปำทัน

05.30 น.

ชมดวงอาทิตย์ขนึ้ และเทือกเขาหิมาลัย เราจะได้เห็นภูเขาจากทัง้ ทางตะวันออก และทางตะวันตกโอบล้อมรอบ
ด้วยหุบเขา เป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สดุ ในหุบเขากาฐมาณฑุ จากหมู่บา้ นนากาก๊อตแห่งนี้ เราสามารถมองเห็ น
ยอดเขา ได้ถึง ๕ ยอด จากจานวนยอดเขาทัง้ หมด ๑๐ ยอด รวมไปถึงยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในโลกได้แก่ ยอดเขา
เอเวอร์เรส (Everest) โลดเส (LHOTSE) โชโอยู (CH O YU) มาลากา (MALAKA) มานัง สลู (MANASLU)
นอกจากนีท้ า่ นจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็ น อันสดชืน่ ของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสทุ ธิ์ ชมทัศนียภาพ
และภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวล ที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย ทอดตัว
ยาวละเอียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขา

07.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ ชมุ ชนชำวทิ เบต ที่ใหญ่ที่สดุ ในเนปาล จากนั้นนาท่านเข้า
สักการะ สถ ูปพุทธนำท ประชาชนและนักบวชจากทัว่ สารทิศ เช่น ทิเบต ชาวเอเชียตะวันออก และตะวันออก
เฉียงใต้เดินทางเพื่อมากราบสักการะ ทาให้พทุ ธนาทเป็ นศูนย์กลางทางศาสนา แบบทิเบต งานแกะสลัก และ
การค้าขาย ประชาชนที่อาศัยอยู่ รอบๆสถูปแห่งนี้ เชือ่ ว่าด้วยบารมีของ สถูปที่ยิ่งใหญ่นี้ จะไม่มวี นั แห้งแล้ง
ขาดแคลน หรื อ อดอยาก องค์ส ถูป เป็ นทรงกลมสี ข าวขนาดใหญ่ ประดั บ ด้ว ยดวงตาเห็ นธรรมของ
พระพุทธเจ้า ตัง้ อยู่บนฐานเขียง แบบ มันดาลา มีปล้องไฉนสีทองอร่าม ๑๓ ชัน้ รอบฐานมีพระพุทธรูป ๑๐๘
องค์ คูหาที่ตงั้ ของวงล้มภาวนา ๑๔๗ คูหา ประชาชนที่มาสักการะ จะเดินจงกรมตามเข็มนาฬิกา รอบๆสถูป
มีการแขวนธงภาพวนา ที่ปลุกเสกด้วยธูปหอมที่ทาจากต้นสน

หลัง จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ กำฐมำณฑ ุ เดอร์บ ำร์สแควร์ หรื อเรี ย กอี กชื่อหนึ่งว่า หนุมาน โดการ์
แปลว่า หนุมานผูร้ ักษาประตูวัง วังกาฐมาณฑุ นี้ถือเป็ นวังหลวง นอกจากเป็ นที่อยู่ของกษัตริย์ แล้วยังใช้
ประกอบพิธีกรรมหลวงต่างๆ
นาท่านชมความงาม วังก ุมำรี ซึ่งเป็ นที่อยู่ของ เทวีกมุ ารี ตัวแทนของเจ้าแม่ตเลจู เป็ นเทพเจ้าที่ มีชีวิต ที่
เคารพนับถือของชาวฮินดู ถัดจากวังกุมารี เดินตรงไป ยังอาคารไม้เก่า ชื่อว่า กาษฐมันฑป (Kathmandup)
ซึ่งสร้างมาจากต้นไม้เพียงต้นเดียว
ถัดไปอีกคือ วัดศิวะ-ปรำวตี สร้างแบบปาโกด้า ยกฐาน ๓ ชัน้ มีรปู ปั้ นแกะสลักของพระศิวะและนางปราวตี
มองลงมาจากหน้าต่าง เดินถัดมาเจอวัดภัควตี มีรปู ปั้ นหน้าจาลองของเทพเศวตไภราพ ซึ่ งปิ ดไว้อย่าง
มิดชิด จะเปิ ดให้ชมเพียงครั้งเดียว ในเทศกาล อินทรายาตรา เท่านัน้
จากนัน้ นาท่านชม ร ูปปั้นกำฬไภรำพ อันหน้าสะพรึงกลัว เป็ นเทพแห่งความยุติธรรม ถ้าใครพูดโกหกต่อ
หน้าเทพนี้ ก็จะมีอนั เป็ นไป ด้านหลังรูปปั้ นเป็ น วัดตเลจู เป็ นวัดที่สงู ที่สดุ ในกาฐมัณฑุ 36.6 เมตร ในหนึง่ ปี
จะเปิ ดให้เข้าสักการะเพียงครั้งเดียว เสร็ จจากวัดนี้เดินเลาะกาแพงสีขาวมาเรื่อยๆ ก็ จะเจอ รูปปั้ นของหนุ
มาน คลุมผ้าสีแดงรักษาอยู่หน้าทางเข้าประตูวงั กาฐมัณฑุ
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปำทัน เป็ นเมืองหนึ่งในสามเมืองของหุบเขากาฐมาณฑุ โดยมีชื่ออย่างเป็ นทางการ
ว่า ลลิตปู ร์ (Lalitapur) ซึ่งแปลว่าเมืองแห่งความสวยงาม ประชาชนส่วนใหญ่ ของเมืองนี้เป็ นชนเผ่า เนวาร์
เรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ยาละ (Yala) และฝรัง่ เรียกเมืองแห่งนี้ว่า ปาทัน (Patan) เมืองนี้ ถูกกั้นกางโดยแม่นา้
บักมาติ (Bagmati)
นาท่านเข้าสักการะ เทวีก ุมำรี แห่งเมืองปำทัน ซึ่งท่านสามารถ เข้าสักการะได้และชมบารมีของ เทวีกมุ ารี
ได้อย่างใกล้ชิด หลังจากนัน้ เดินทางสู่ พระรำชวังปำทัน (Patan Durbar Squpare) ทางเข้าประตูวัง ท่าน
จะได้พบกับเทพผูร้ ักษาประตูวัง ทั้งสามองค์ คือ หนุมาน นรสิงค์และ พระพิคเณศร์ ซึ่งเทพแต่ละองค์ มี
ประวัติ ในตานานของฮินดูที่เล่าขานกันมา
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ วัดกฤษณะ สร้างแบบ ศิขระ ซึ่งสร้างที่สร้างด้วยหินแกรนิตทัง้ วัด หลังจากนัน้ นาท่าน
ชม วัดทองคำ (Golden Temple) ลักษณะเป็ นเจดียส์ งู 3 ชั้น หลังคาวัดทาด้วยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน

ประดั บ ตกแต่ ง ด้ว ยทองเหลื อ งและทองแดงจนเหลื อ งอร่ า มเรื อ งรอง เป็ นวั ด ในพุท ธศาสนา ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูป คือพระศรีศากยะมุนี เป็ นที่สกั การะบูชา เพื่อความเป็ นสิริมงคง หลังจากนัน้ ให้ท่าน
ได้อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่นสร้อยคอ สินค้าพื้นเมืองจาพวกลูกปั ด พระพุทธรูปต่างๆ
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

พร้อมสนุกไปกับโปรแกรมการเต้นราทางวัฒนธรรมของชาวเนปาล
นำท่ำนเข้ำที่พกั MARSHYANGDI HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

สถ ูปสวะยัมภ ูนำถ – สนำมบินตรีภ ูวัน – กร ุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเที่ยวชม พร้อมนมัสการ สถ ูปสวะยัมภ ูนำถ หรือวัดลิง ตัง้ อยู่บนเนินเขา
วัดแห่งนี้เป็ นพุทธสถาน แบบนิกายมหายาน อายุอานามก็ ไม่มากเท่าไหร่ ตั้ง ๒๕๐๐ ปี สร้างขึ้นในรัชสมัย
ของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของภายในวัดนี้ คือ ส่วนตรงฐานของสถูป ซึ่ งมีดวงตาเห็ น
ธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทัง้ 4 ด้าน ตัวสถูปตัง้ อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขา
กาฐมาณฑุ จึงทาให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแห่งนีย้ ังเป็ นสถูปที่เก่าแก่ที่สดุ ของเนปาล และยัง
เป็ นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์การยูเนสโกได้ทาการขึ้นทะเบีย นเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
ได้เวลำนัดหมำยนำท ุกท่ำนเดินทำงส่ ู สนำมบิ นตรีภ ูวัน

13.30 น.

เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG320

18.10 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

*********************************************************************************************************************************************************

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป

ทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ **
สำหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก 1,500 บำท ต่อล ูกค้ำ 1 ท่ำน

อัตรำนี้รวมบริกำร
•
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ
•
ค่าภาษีนา้ มันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
•
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)
•
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
•
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามรายการ
•
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
•
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็ นอัตรา ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร
•
ค่ำทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ *** อัตรำกำรให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก 1,500 บำทต่อท่ำน ***
•
ค่ำทำวีซ่ำเนปำล ท่ำนละ 500 บำท
•
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
•
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
•
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•
สาหรับราคานีบ้ ริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

กำรชำระเงิน
•
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาค่าบริการทัวร์เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากมีการทาจอง
สารองที่นงั ่ แล้ว 2 วันทาการ
•
สาหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

•

หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

กำรยกเลิก
•
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด และในการคืนมัดจา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจานวนการมัดจา
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมำยเหต ุ
•
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
•

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน

•

บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

•

บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย

•

เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินที่ทางบริษทั ฯ ได้ทาการจองไว้เป็ นตัว๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนัน้ ที่นงั ่ ทางสายการบินจะจัด ให้เป็ นโซน
กรุ๊ปมาให้ ทางบริษทั ฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นงั ่ โซนใหม่ และในบางครั้งที่นงั ่ บนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกัน
หมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผือ่ ที่จะได้นงั ่ ด้วยกันกับคนใน
ครอบครัว ทัง้ นีจ้ ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน และโปรดเข้าใจ

•

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผูร้ ว่ มเดินทำงจอยกรป๊ ุ หน้ำร้ำนไม่ถึง 15 ท่ำน

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำย ุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง
กรณีอำย ุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบั ทำงบริษทั ฯอีกครัง้
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำบริกำรทัวร์ หรือชำระค่ำบริกำรทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***

*** ทำงบริษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ***

