NAMASTE NEPAL
4DAYS 3NIGHTS BY WE
งาน เงิน ความ
รัก ปังๆๆๆ !!!

ชมพระอาทิตย์ขึนหรือตกพร้อมวิวเทือกเขาหิมาลัย

ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศเนปาล ดินแดนแห่งวัฒนธรรม
โบราณสถานและธรรมชาติ ณ เมืองกาฐมัณฑุ ปาทันและดูลเิ คล

โดยสายการบิน Thai Smile Airways (WE)
กําหนดการเดินทาง
- / - ตุลาคม
- / - พฤศจิ กายน / พฤศจิ กายน – ธันวาคม
- / - / - ธันวาคม / ธันวาคม – มกราคม

วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สนามบินตรีภวู นั – ปาทัน – ดูลิเคล

07.30 น.

คณะพร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบิ น
Thai Smile Airways เคาน์เตอร์ B เจ้าหน้ าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ให้ท่านก่อนขึนเครือง

10.30 น.

ออกเดิ นทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบิ น Thai Smile Airways เที ยวบิ นที
WE319
เดินทางถึงสนามบินตรีภวู นั (Tribhuvan International Airport)
(เวลาท้องถินช้ากว่าเมืองไทย ชัวโมง นาที) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

12.45 น.

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองปาทัน (Patan) เมืองทีมีความงดงามมากจนได้สมญาว่า
ลลิ ตปุร์ ซึงแปลว่า “เมืองอันงดงาม” เมืองแห่งนีตังอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุ
มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ กิโลเมตร ได้ชอว่
ื าเป็ นเมืองคู่แฝดของ
เมืองกาฐมัณฑุ เชือกันว่าเมืองแห่งนีถูกก่อตังโดยพระเจ้าอโศกมหาราชในช่วง
พุทธศตวรษที เป็ นหนึงในเมืองทีได้รบั การจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกเมือปี พ.ศ.
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและ เดินชมรอบๆ
จัตุรสั แห่งนีทีเต็มไปด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์เก่าแก่ทมีี ชอเสี
ื ยงโดด
เด่นอย่างยิงในเรืองการแกะสลักอย่างประณีตงดงาม รวมถึงอาคารทีตังโดยรอบ
จัตุรสั ก็เป็ นบ้านเรือนของชาวบ้านทีแกะสลักบานประตูและหน้าต่างอย่าง
สวยงามอีกเช่นกัน
Tips !!! ท่านสามารถบูชาขอพรเรืองความรักได้ทีพระราชวังปาทัน
 นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองดูลิเคล (Dhulikhel) เมืองรีสอร์ทตาก
อากาศทีตังอยู่ไม่ไกลจากเมืองกาฐมัณฑุ เมืองแห่งนีตังอยู่บนภูเขาทีระดับ
ความสูง , เมตรเหนือระดับนําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของเมือง
กาฐมัณฑุและเทือกเขาหิมาลัยในยามพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามและน่า
ประทับใจ
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นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับ ดาว
คํา
วันทีสอง

เช้า

เทียง

2212-2201-NEPAL

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ดูลิเคล - บัคตาปูร์ – กาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏิ นารถ – วัดพุทธนารถ
 ตืนแต่เช้าเพือรอรับแสงแรกแห่ ง ดวงอาทิต ย์ ในวันทีอากาศดีท่ า นจะได้ช ม
ความงดงามทีสุดจะบรรยายเมือแสงสีทองดัง เส้นไหมตัดเรียบระหว่างขอบฟ้ า
กับภูเขาสูงชัน เพียงไม่นานภูเขาทังลูกก็แปรเปลียนเหมือนดังมีใครนํ าผ้าทอง
ผืนใหญ่มาปกคลุ มไว้เกือบทังแนวเขา และค่อย ๆ แปรเปลียนทีละน้อ ยเป็ นสี
ขาวของหิมะทีทับถมอยู่เป็ นพัน ๆ ปี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก

นําท่านเดินทางสูเ่ มือง บัคตาปูร์
(Bhaktapur) เมืองทีได้รบั การจดทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมือปี พ.ศ.
เมือง
แห่งนีถูกสร้างขึนในศตวรรษที 9 เป็ นเมืองทีเก่าแก่
ทีสุดในหุบเขากาฐมัณฑุ และมีความเจริญสูงสุดบน
เส้นทางการค้าสูท่ เิ บต และด้วยความงดงามของเมือง
นี จึงเคยถูกนํามาใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์เรือง
“LITTLE BUDDHA” มาแล้ว นําท่านชม จตุรสั บัค
ตาปูร์ ดูรบ์ าร์ (BHAKTAPUR DURBAR
SQUARE) จตุรสั ใจกลางเมืองทีรายล้อมไปด้วย
โบราณสถานทีสําคัญมากมาย นําชม พระราชวังแห่ง
เมืองบักตาปูร์ (Fifty-Five Windows Palace) ทีถูก
สร้างขึนตามแบบศิลปะของเนปาลแท้ๆ ตัวพระราชวังเป็ นอาคารอิฐ ชัน
ประดับด้วยหน้าต่างไม้แกะสลักทังหมด บาน ส่วนประตูทางเข้าของ
พระราชวัง มีการประดับตกแต่งลวดลายด้วยรูปเทพเจ้าและสิงศักดิสิทธิเพือ
ความเป็ นศิรมิ งคลแก่ผทู้ เดิ
ี นเข้าออก และมีการนําแผ่นทองคํามาหุม้ จนได้รบั
สมญาว่า “ประตูทองคํา” ซึงเป็ นสุดยอดสถาปั ตยกรรมอันงดงาม
Tips !!! ท่านสามารถบูชาขอพรเรืองความสําเร็จทางธุรกิ จได้ทีวิ หารพระ
ลักษมี ในพระราชวังบัคตาปูรแ์ ห่งนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นํ าท่านเดิน ทางสู่ เมือ งกาฐมัณ ฑุ เมือ งหลวงของประเทศเนปาล ซึงเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้า การคมนาคม ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศ
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 นําท่านเดินทางชม วัดปศุปฏิ นารถ (Pasupatinath Temple) เป็ นวัดทาง
ศาสนาฮินดูทมีี ความสําคัญมากทีสุดในประเทศ
เนปาล ชาวฮินดูเชือกันว่าเกิดมาครังหนึงในชีวติ
ไม่ว่าจะอยู่ทไหนในโลกใบนี
ี
ต้องหาโอกาสมา
กราบไหว้นมัสการเพือขอพรจากสิงศักดิสิทธิของ
วัดแห่งนีให้ได้สกั ครัง วัดแห่งนีถูกสร้างขึนโดย
พระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มลั ละ ในปี ค.ศ.
1696 เพือถวายแด่องค์พระศิวะ และได้รบั การจด
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี
พ.ศ. 2522
 นําท่านเดินทางชม วัดพุทธนารถ (Boudhanath) เป็ นศาสนสถานในพุทธ
ศาสนานิกายมหายานทีมีองค์เจดียท์ ใหญ่
ี ทสุี ดของประเทศเนปาล บนองค์เจดีย์
มีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทังสีทิศ วัดแห่งนี
ตังอยู่ในชุมชนของชาวทิเบตทีอพยพเข้ามาเมือปี พ.ศ. 2502 บ้านเรือนต่างๆ
ในบริเวณรอบๆวัดจะถูกประดับประดาด้วยธงทิวสีต่างๆ เพือเป็ นการบูชาธาตุ
ดิน นํา ลม ไฟ และอากาศ องค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนรับรองวัดแห่งนีเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 เช่นกัน
Tips !!! ท่านสามารถบูชาขอพรเรืองการงาน การเงิ น และธุรกิ จได้ทีวัด
พุทธนารถแห่งนี

คํา

วันทีสาม
เช้า

2212-2201-NEPAL

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับ ดาว
กาฐมัณฑุ – เจดียส์ วยมภูนารท – ช้อปปิ งทีย่านทาเมล
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
 นําท่านชม จตุรสั กาฐมัณฑุ ดูรบ์ าร์ (KATHMANDU DURBAR
SQUARE) จตุรสั กลางเมืองทีได้รบั การจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดย
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องค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 จตุรสั แห่งนีประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที
เก่าแก่มากมาย แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของ
ชาวเนปาลตังแต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั นําท่านชม กาฐมณฑป หรือ เรือนไม้
อาคารไม้ทสร้
ี างขึนเมือศตวรรษที 12 บนจุดทีเส้นทางการค้าสําคัญสองเส้นตัด
กัน อาคารแห่งนีเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลียนซือขายในอดีตจน
เป็ นทีมาของชือเมือง “กาฐมัณฑุ”
Tips !!! ท่านสามารถบูชาขอพรเรืองความรักได้ทีวัดเจ้าแม่ปารวตี
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเดินทางขึนไปนมัสการ เจดียส์ วยมภู
นารท (Swayambhunath) หรือ วัดลิ ง เจดีย์
ทางพุทธศาสนาทีมีอายุมากกว่า 2,000 ปี ถือเป็ น
หนึงในเจดียท์ เก่
ี าแก่ทสุี ดของประเทศเนปาล
ส่วนตรงฐานของเจดีย์มดี วงตาเห็นธรรม หรือ
Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทัง 4
ด้าน เชือกันว่าเจดียแ์ ห่งนีเป็ นสถานทีบรรจุพระ
สารีรกิ ธาตุของพระโมคคลา และพระสารีบุตร ใน
ปี พ.ศ.
เจดียแ์ ห่งนีได้รบั การจดทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

 นําท่านเดินทางสู่ ย่านทาเมล (Thamel) แหล่งช้อปปิ งทีขึนชือทีสุดของเนปาล
โดยเฉพาะสินค้าหัตถกรรมพืนเมือง เครืองประดับทีทําจากหินต่างๆ อุปกรณ์
สําหรับการเดินปี นเขา ผ้าสาลู กระเป๋ า เสือผ้า และของทีระลึกต่างๆ ซึง
สามารถต่อรองราคาได้ตามความพอใจ
คํา

วันทีสี
2212-2201-NEPAL

อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับ ดาว
กาฐมัณฑุ - กรุงเทพฯ
www.smileytour.com
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เช้า

13.55 น.
18. น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
อิ สระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิน
นานาชาติ ตรีภวู นั เพือทําการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Thai Smile Airways เทียวบินที
WE320
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

กําหนดการเดินทาง
- / - ตุลาคม
- / - พฤศจิ กายน / พฤศจิ กายน – ธันวาคม
- / - / - ธันวาคม / ธันวาคม – มกราคม

อัตราค่าบริการ
ราคารวมตัวเครืองบิน ท่านละ

พีเรียดการเดินทาง
เดือน ต.ค. และ ธ.ค.
, .-บาท

พีเรียดการเดินทาง
เดือน พ.ย.
, .-บาท

ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน ท่านละ

,

.-บาท

,

.-บาท

สําหรับท่านทีต้องการพักเดียว เพิ ม
ท่านละ

,

.-บาท

,

.-บาท

**ราคานี รวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน**
***ราคาค่าทัวร์ไม่รวม ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์และคนธรรมเนี ยมการยืนวีซ่าเนปาล ท่านละ 2,000
บาท โดยจะเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ***
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํามันเพิ มในกรณี ทีสายการบิ นมีการเรียกเก็บ
เพิ มเติ มภายหลัง**

หมายเหตุ
1. อัตราค่าเดินทางนีจะต้องมีผู้เดินทางทีเป็ นผู้ใหญ่จํานวน 15 ท่านขึนไป หากผูเ้ ดินทางมีจาํ นวนไม่
ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
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www.smileytour.com

Page 6 of 9

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หาก
ไม่ได้รบั การอนุ ญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนันๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ

อัตราค่าบริ การนี รวม
1. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Smile Airways เส้นทางกรุงเทพฯ-กาฐมัณฑุกรุงเทพฯ ชันประหยัด
2. ค่าโรงแรมทีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ทอ้ งถินทีคอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอด
การเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท
ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน สําหรับเด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ อัน
เกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตัวโดยสาร, ค่าทีพัก, ค่าอาหารหรืออืนๆ ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของ
บริษทั ประกันฯ) หากสนใจซือประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอืนๆ กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีทัวร์
6. ค่าภาษีนํามันเชือเพลิง ทีทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที กรกฎาคม
หากมีการ
เรียกเก็บเพิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํามันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทําการ
ชําระเพิมตามกฏและเงือนไขของสายการบิน
7. ค่าทิ ปคนขับรถและไกด์ท้องถิน
8. นําดืม บริการท่านละ ขวดต่อวัน
อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้าแจ้งออก สําหรับท่านทีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครืองดืมทีไม่ได้ระบุในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าทีสายการบินกําหนด
4. ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าเนปาล
5. ค่าทิ ปของหัวหน้ าทัวร์
6. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึงขึนอยู่กบั อัตราการเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึงท่าน
จะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเองเพือป้ องกันการสูญหาย
7. สัญญาณ Wifi และค่าบริการอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืนทีสาธารณะภายในโรงแรมที
มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึนอยู่กบั นโยบายของแต่ละ
โรงแรม)
8. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง
ประกันทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้า หรือทรัพย์สนิ สูญหาย
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9. ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม % และหัก ณ ทีจ่าย %
เงือนไขการชําระเงิ น : ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงิ นค่ามัดจําเป็ นจํานวน ท่านละ 10,000 บาท และจะ
ขอเรียกเก็บส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 21 วัน
การยกเลิ ก
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะทําการคืนเงินค่ามัดจําให้กบั ผู้

เดินทาง โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตัวโดยสาร
เครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน 50%
ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตัว
โดยสารเครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
4. กรณีทต้ี องมีการออกตัวเพือเดินทางภายในประเทศ กรณีทลูี กค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อ
เจ้าหน้าทีทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน
**กรณี เหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เงือนไขการจองกรุป๊ ตามทีระบุด้านบนได้ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที
สําหรับข้อมูลเพิ มเติ ม**

หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ วันที ก.ค.
)
. ผูท้ สามารถเดิ
ี
นทางเข้าประเทศเนปาลได้นนั จําเป็ นทีจะต้องแสดงใบรับรองการได้รบั วัคซีนโควิดอย่างน้อย โดส
.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของท่านเป็ นสําคัญทีสุด
.ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศเนปาล / การนําสิงของผิด
กฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความ
ประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่
อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมด หรือบางส่วน
4.ในกรณีทเกิ
ี ดปั ญหาทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ อันเป็ นเหตุทาํ ให้ไม่
สามารถออกเดินทางตามทีกําหนดได้ ทางบริษทั จะสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพักได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
.ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูเ้ ดินทางเอง
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.ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด
รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
7.ท่านทีมีอาการแพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทาง
บริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตังแต่เริมจองทัวร์ เนืองจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้าน
โภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวกสําหรับผูท้ มีี ปัญหาข้างต้น
8.การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทาง
ดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิ ดรับจอง
ผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับ
รายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั
จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง
เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
9.เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
10.เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการ ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิน ราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
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