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“มนต์เสน่ห์แห่งหิมาลัย” ดินแดนแห่งศาสนา
และเทพเจ้า

สักการะ ขอพร พร้อมชมบารมี
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เทวีกุมารี

แห่งเมืองปาทัน
นมัสการ พร้อมกราบขอพร “ดวงตาแห่งปัญญา”

สถูป

สวะยัมภูนาถ
ชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นวิวเทือกเขาหิมาลัย

เมืองนา

กาก๊อต

พักที่ เมืองนากาก๊อต 1 คืน และ เมืองกาฐมาณฑุ 1 คืน

กาหนดการเดินทาง
เดือนก ุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 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.

อัตราค่าบริการ โปรแกรม NEPAL BY TG
กาหนดการเดินทาง
02-04 ก ุมภาพันธ์
09-11 ก ุมภาพันธ์
16-18 ก ุมภาพันธ์
23-25 ก ุมภาพันธ์
02-04 มีนาคม
09-11 มีนาคม
16-18 มีนาคม
23-25 มีนาคม
30 มี.ค. – 01 เม.ย.
หมายเหต ุ:
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ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ เด็กพักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน แบบมีเตียง 2 ท่าน แบบไม่มเี ตียง
อาย ุ 2-12 ปี
อาย ุ 2-12 ปี
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ค่าบริการทัวร์สาหรับเด็กทารก อาย ุระหว่าง 6 เดือน – 2 ปี นับอาย ุจากวันที่จบทริปการเดินทาง
คิดค่าบริการทัวร์ 6,900 บาท ต่อเด็กทารก 1 ท่าน (ราคานี้ใช้ได้ท ุกพีเรียดการเดินทาง)
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ค่าทิปสาหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ *** อัตราการให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก 1,500 บาทต่อท่าน ***
วันแรกของการเดินทาง

สนามบินส ุวรรณภ ูมิ – เมืองกาฐมาณฑ ุ – เมืองปักตาปูร ์ (เมืองแห่งผูภ้ กั ดี)
ย่านเดอร์บาร์สแควร์ - จัต ุรัสเตามาถิ สแควร์
ตลาดเครือ่ งปั้นดินเผา - เมืองนากาก๊อต - ชมความงามเทือกเขาหิมาลัย

08.00 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นส ุวรรณภ ูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ D ชัน้ 4 ทางเข้าประต ู 2-3 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ สายการบิ น ไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั ่ ก่อนออกเดินทาง

10.15 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑ ุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 319

12.25 น.

เดินทางถึง สนามบิ นตรีภวู นั เมืองกาฐมาณฑ ุ ประเทศเนปาล ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากร
แล้ว นําท่านเดินทางสู่เมืองปั กตาปูร์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบ SET BOX

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปักตาปูร ์ (Bhaktapur) หรือที่รจู้ กั กันในนามเมืองแห่งผูภ้ กั ดี เมืองนีเ้ ป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่ ส ดุ สะอาดที่ ส ดุ สูง ที่ ส ดุ ซึ่ ง ได้รั บ ขึ้น ทะเบี ยนเป็ นเมื อ งมรดกโลกทางวัฒ นธรรม เมื อ งนี้สร้า งขึ้น ใน
ศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์
มัลละ ในอดีตเมืองนี้เคยเป็ นราชธานี
ในหุ บ เข า เป็ น เมื อ งที่ เจริ ญบ น
เส้นทางการค้าสูท่ ิเบต
นํา ท่ า นชม ย่ า นเดอร์บ าสแควร์
หรือย่านพระราชวังบักตาปูร ์ อัน
เป็ นที่ ตั้ง ของวัง ชมพระราชวัง 55
พระแกล (หน้าต่าง) , ประตูทองค้า
ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ชม
ลานสรงน้า้ หรือซุนดารี (Sundari)
นําท่านชม วัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็ นศาสนสถานที่สงู ที่สดุ ในเนปาล มีดว้ ยกัน 5 ชัน้ สูง 98 ฟุต
สองข้างบันไดทางขึน้ มีรปู ปั้ นหินขนาดใหญ่ สลักเป็ นรูปสัตว์และเทพอารั กขา เชื่อกันว่าปั้ นแต่ละคู่มีอาํ นาจ
หยุดสิ่งชัว่ ร้ายที่ มารุกราน วัดนี้ สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูท้ ี่มีพลังสูงสุดหรื อสิทธิลักษมี
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(Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลัทธิตนั ตระ พระเจ้า
ภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702 และ
ด้วยความงดงามของเมืองนี้ จึงเคยถูกนํามาเป็ น
ฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE BUDDHA”
นํา ท่ า นสู่ จัต รุ สั เตามาถิ สแควร์ (Taumadi
Square) แปลว่าจัตรุ ัสวัดวา เนื่องจาก ทั้งสี่ดา้ น
ขนาบด้วยวัด คือวัดญาตาโปลา วัดไภราพ วัดติล
มหาเทพ นารายัณ และวัดไภราพ เก่า ซึ่งเป็ นร้าน
กาแฟ ญาตาโปลา ในปั จจุบัน เดินถัดจาก จัรรุ ัส
เตามาถิ สแควร์ ไปทางด้านหลังลดเลี้ยวไปทาง
ตะวันตะเฉียงใต้ส่ ู ตลาดเครื่องปั้นดิ นเผา ซึ่งมี
หม้อดินนับร้อยวางผึง่ แดดอยู่กลางจัตรุ สั
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก๊อต ซึ่งนัง่
รถประมาณ 1 ชัว่ โมง จากเมืองปั กตาปู ร์ นากา
ก๊อตเป็ นหมูบ่ า้ นที่มีชื่อเสียงสําหรับชมพระอาทิตย์
ขึ้น และพระอาทิตย์ตก รวมไปถึงวิวของเทือกเขา
หิมาลัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าที่พกั NIVA NIWA LODGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ดืม่ ดํา่ ไปกับการชมธรรมชาติ พระอาทิตย์ตก ณ โรงแรมที่พั

วันที่สองของการเดินทาง

05.30 น.

ช ุมชนทิเบต - สถ ูปพุทธนาท – พระราชวัง กาฐมาณฑ ุ
เมืองปาทัน ยาละ ลลิตปูร ์ - สักการะ เทวีก ุมารี แห่งเมืองปาทัน

ชมดวงอาทิตย์ขนึ้ และเทือกเขาหิมาลัย เราจะได้เห็นภูเขาจากทัง้ ทางตะวันออก และทางตะวันตกโอบล้อมรอบ
ด้วยหุบเขา เป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สดุ ในหุบ
เขากาฐมาณฑุ จากหมู่บ า้ นนากาก๊อ ต
แห่งนี้ เราสามารถมองเห็ นยอดเขา ได้
ถึง ๕ ยอด จากจํานวนยอดเขาทั้งหมด
๑๐ ยอด รวมไปถึงยอดเขาที่สงู ที่สดุ ใน
โลกได้แก่ ยอดเขา เอเวอร์เรส (Everest)
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โลดเส (LHOTSE) โชโอยู (CH O YU) มาลากา (MALAKA) มานังสลู (MANASLU) นอกจากนี้ท่านจะได้
สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็ น อันสดชื่นของธรรมชาติ ที่ สะอาดบริ สทุ ธิ์ ชมทัศนียภาพ และภาพความ
สวยงามของแสงอาทิตย์ ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวล ที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย ทอดตัวยาวละเอียด บ่ง
บอกถึงเส้นขอบฟ้ าและพื้นดินของยอดเขา
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่ ชมุ ชนชาวทิ เบต ที่ใหญ่ที่สดุ ในเนปาล จากนั้นนําท่านเข้า
สักการะ สถูปพุทธนาท ประชาชนและนักบวชจากทัว่ สารทิศ เช่น ทิเบต ชาวเอเชียตะวันออก และตะวันออก
เฉียงใต้เดินทางเพื่อมากราบสักการะ ทําให้พทุ ธนาทเป็ นศูนย์กลางทางศาสนา แบบทิเบต งานแกะสลัก และ
การค้าขาย ประชาชนที่อาศัยอยู่ รอบๆสถูปแห่งนี้ เชื่อว่าด้วยบารมีของ สถูปที่ยิ่งใหญ่นี้ จะไม่มีวันแห้งแล้ง
ขาดแคลน หรื อ อดอยาก องค์ส ถูป เป็ นทรงกลมสี ข าวขนาดใหญ่ ประดับ ด้ว ยดวงตาเห็ น ธรรมของ
พระพุทธเจ้า ตัง้ อยู่บนฐานเขียง แบบ มันดาลา มีปล้องไฉนสีทองอร่าม ๑๓ ชัน้ รอบฐานมีพระพุทธรูป ๑๐๘
องค์ คูหาที่ตงั้ ของวงล้มภาวนา ๑๔๗ คูหา ประชาชนที่มาสักการะ จะเดินจงกรมตามเข็มนาฬิกา รอบๆสถูป
มีการแขวนธงภาพวนา ที่ปลุกเสกด้วยธูปหอมที่ทาํ จากต้นสน

หลังจากนั้น นําท่านเดินทางสู่ กาฐมาณฑ ุ เดอร์บาร์สแควร์ หรื อเรี ยกอี กชื่อหนึ่งว่ า หนุมาน โดการ์
แปลว่า หนุมานผูร้ ักษาประตูวัง วังกาฐมาณฑุ นี้ถือเป็ นวังหลวง นอกจากเป็ นที่อยู่ของกษัตริย์ แล้วยังใช้
ประกอบพิธีกรรมหลวงต่างๆ
นําท่านชมความงาม วังก ุมารี ซึ่ งเป็ นที่อยู่ของ เทวีกมุ ารี ตัวแทนของเจ้าแม่ตเลจู เป็ นเทพเจ้าที่มีชีวิต ที่
เคารพนับถือของชาวฮินดู ถัดจากวังกุมารี เดินตรงไป ยังอาคารไม้เก่า ชื่อว่า กาษฐมันฑป (Kathmandup)
ซึ่งสร้างมาจากต้นไม้เพียงต้นเดียว
ถัดไปอีกคือ วัดศิวะ-ปราวตี สร้างแบบปาโกด้า ยกฐาน ๓ ชัน้ มีรปู ปั้ นแกะสลักของพระศิวะและนางปราวตี
มองลงมาจากหน้าต่าง เดินถัดมาเจอวัดภัควตี มีรปู ปั้ นหน้าจําลองของเทพเศวตไภราพ ซึ่ งปิ ดไว้อย่าง
มิดชิด จะเปิ ดให้ชมเพียงครัง้ เดียว ในเทศกาล อินทรายาตรา เท่านัน้
จากนัน้ นําท่านชม รปู ปั้นกาฬไภราพ อันหน้าสะพรึงกลัว เป็ นเทพแห่งความยุติธรรม ถ้าใครพูดโกหกต่อ
หน้าเทพนี้ ก็จะมีอนั เป็ นไป ด้านหลังรูปปั้ นเป็ น วัดตเลจู เป็ นวัดที่สงู ที่สดุ ในกาฐมัณฑุ 36.6 เมตร ในหนึง่ ปี
จะเปิ ดให้เข้าสักการะเพียงครั้งเดียว เสร็ จจากวัดนี้เดินเลาะกําแพงสีขาวมาเรื่อยๆ ก็จะเจอ รูปปั้ นของหนุ
มาน คลุมผ้าสีแดงรักษาอยู่หน้าทางเข้าประตูวงั กาฐมัณฑุ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปาทัน เป็ นเมืองหนึ่งในสามเมืองของหุบเขากาฐมาณฑุ โดยมีชื่ออย่างเป็ นทางการ
ว่า ลลิตปูร์ (Lalitapur) ซึ่งแปลว่าเมืองแห่งความสวยงาม ประชาชนส่วนใหญ่ ของเมืองนีเ้ ป็ นชนเผ่า เนวาร์
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เรียกชื่อเมืองแห่งนีว้ ่า ยาละ (Yala) และฝรัง่ เรียกเมืองแห่งนี้ว่า ปาทัน (Patan) เมืองนี้ ถูกกัน้ กางโดยแม่นาํ้
บักมาติ (Bagmati)
นําท่านเข้าสักการะ เทวีก ุมารี แห่งเมืองปาทัน ซึ่งท่านสามารถ เข้าสักการะได้และชมบารมีของ เทวีกมุ ารี
ได้อย่างใกล้ชิด หลังจากนัน้ เดินทางสู่ พระราชวังปาทัน (Patan Durbar Squpare) ทางเข้าประตูวัง ท่าน
จะได้พบกับเทพผูร้ ักษาประตูวัง ทั้งสามองค์ คือ หนุมาน นรสิงค์และ พระพิคเณศร์ ซึ่งเทพแต่ละองค์ มี
ประวัติ ในตํานานของฮินดูที่เล่าขานกันมา
จากนัน้ นําท่านเข้าสู่ วัดกฤษณะ สร้างแบบ ศิขระ ซึ่งสร้างที่สร้างด้วยหินแกรนิตทัง้ วัด หลังจากนัน้ นําท่าน
ชม วัดทองคา (Golden Temple) ลักษณะเป็ นเจดียส์ งู 3 ชัน้ หลังคาวัดทําด้วยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน
ประดับ ตกแต่ง 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 สินค้าพื้นเมืองจําพวกลูกปั ด พระพุทธรูปต่างๆ
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พร้อมสนุกไปกับโปรแกรมการเต้นรําทางวัฒนธรรมของชาวเนปาล
นาท่านเข้าที่พกั MARSHYANGDI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

สถ ูปสวะยัมภ ูนาถ – สนามบินตรีภ ูวัน – กร ุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านเที่ยวชม พร้อมนมัสการ สถูปสวะยัมภ ูนาถ หรือวัดลิง ตัง้ อยู่บนเนินเขา
วัดแห่งนี้เป็ นพุทธสถาน แบบนิกายมหายาน อายุอานามก็ไม่มากเท่าไหร่ ตัง้ 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 จึงทําให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแห่งนีย้ งั เป็ นสถูปที่เก่าแก่ที่สดุ ของเนปาล และยัง
เป็ นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่ างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์การยูเนสโกได้ทาํ การขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522

รหัสทัวร์ : THK8-TG-NP-2FEB-30MAR18
ได้เวลานัดหมายนาท ุกท่านเดินทางสู่ สนามบินตรีภ ูวัน
13.30 น.

เหิรฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG320

18.10 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

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

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ
โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหต ุ สามารถออกเดินทางได้ขนั้ ต่า 15 ท่านขึ้นไป

ทิปสาหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ **
สาหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก 1,500 บาท ต่อล ูกค้า 1 ท่าน
อัตรานี้รวมบริการ
•
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ ‟ กาฐมาณฑุ ‟ กรุงเทพฯ
•
ค่าภาษีนาํ้ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ ท่านต้องชาระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่านํา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
•
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)
•
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
•
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามรายการ
•
ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
•
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็ นอัตรา ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
และ ท่านต้องชาระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
•
ค่าทิปสาหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ *** อัตราการให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก 1,500 บาทต่อท่าน ***
•
ค่าทาวีซ่าเนปาล ท่านละ 500 บาท
•
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
•
ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
•
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•
สําหรับราคานีบ้ ริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3%

รหัสทัวร์ : THK8-TG-NP-2FEB-30MAR18
การชาระเงิน
•
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจํา ค่าบริการทัวร์เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากมีการทําจอง
สํารองที่นงั ่ แล้ว 2 วันทําการ
•
สําหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
„
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
การยกเลิก
•
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทํางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด และในการคืนมัดจํา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจํานวนการมัดจํา
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหต ุ
•
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
•

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน

•

บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

•

บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย

•

เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินที่ ทางบริษทั ฯ ได้ทาํ การจองไว้เป็ นตัว๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนัน้ ที่นงั ่ ทางสายการบินจะจัด ให้เป็ นโซน
กรุ๊ปมาให้ ทางบริษทั ฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่ นงั ่ โซนใหม่ และในบางครั้งที่นงั ่ บนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกัน
หมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผื่อที่จะได้นงั ่ ด้วยกันกับคนใน
ครอบครัว ทัง้ นีจ้ ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน และโปรดเข้าใจ

•

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผูร้ ว่ มเดินทางจอยกรป๊ ุ หน้าร้านไม่ถึง 15 ท่าน

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอาย ุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอาย ุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทาเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กบั ทางบริษทั ฯอีกครัง้
หากมีการผิดพลาดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาบริการทัวร์ หรือชาระค่าบริการทัวร์เต็มจานวนแล้ว ***
*** ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

