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Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินตริภวูนั – เมืองกาฐมาณฑุ – จตัุรสักาฐมาณฑุดรูบ์าร์ – สวยมัภวู

นาถ หรือวดัลิง 
 

07.00 นดัหมายพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โก
กรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

10.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินตริภูวนั ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Smile 
Airways เทีย่วบนิที ่WE319 

12.25 เดนิทางถงึ สนามบนิตรภิูวนั เมืองกาฐมณัฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และ
เป็นเมืองทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศเนปาลอีกดว้ย เมืองกาฐมณัฑุเป็นเมืองทีถ่ือวา่หากใครทีม่า
เยือนเนปาลแล้วต้องมาเยือนน้ีด้วย เพราะที่น่ีนั้นเป็นจุดศูนย์รวมท ัง้การค้า การเดินทาง 
วฒันธรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัอีกมากมาย อาทิเช่น สวยมัภูวนาถ หรือวดัลิง 
จตัุรสักาฐมาณฑุดูร์บาร์ ย่านถนนทาเมล หรืออืน่ๆ จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางไปยงัที่พกั
เพือ่ท าการเช็คอนิ 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุร ัส
กาฐมาณฑดุรูบ์าร ์– สวยมัภวูนาถ หรอืวดัลงิ 

   
Hotel Grand, Kathmandu 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 เมอืงกาฐมาณฑ ุ– เมอืงภกัตะปรู ์– จตัุรสัภกัตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมอืงนากากอ็ต    
Hotel Mystic Mountain, 
Nagarkot 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงนากาก็อต – ชมพระอาทติย์ขึน้ – เมอืงปาทนั – จตัุรสัปะฏนั ดูร์บาร ์– 
เมอืงกาฐมาณฑ ุ– ยา่นถนนทาเมล – ปศปุฏนิารถ – มหาเจดยีโ์พธิน์าถ    

Hotel Grand, Kathmandu 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 สนามบนิตรภิวูนั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 
 
 

 
 

จากนั้นเดนิทางตอ่ไปยงั จตัุรสักาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานทีแ่หง่น้ีประกอบไปดว้ยวดั
และปราสาททีเ่กา่แก ่ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุง่เรืองของศาสนาและวฒันธรรมของ
ชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ อีกท ัง้ยงัมีสถานที่ที่น่าสนใจ
มากมาย ได้แก่ พระราชวงักาฐมณัฑุ วดักุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วดัตะเลชุและ
จตุัรสัแห่งน้ียงัได้รบัการยกย่องให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 
2522 อีกด้วย น าท่านนมสัการเทพธิดากุมารี ณ วงักุมารี ที่ประทบัของเทพธิดากุมารี 
ตวัแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือก าเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ท าพธิีบูชาเทพธดิาแห่งเตา
ไฟหรือเทพธดิาแหง่การด ารงชีพ ซึง่ถือเป็นเทพธดิายุคโบราณของศาสนาฮนิดู จากนัน้น า
ทา่นไปยงักาฐมาณฑป ทีส่รา้งขึน้ในตอนตน้ของศตวรรษที ่12 ทีเ่ชือ่วา่สรา้งขึน้จากตน้ไม้
เพียงตน้เดียว และเป็นทีม่าของชือ่เมืองกาฐมาณฑุ พาทา่นชมวงัหนุมานโธกา ทีด่า้นหน้ามี 



 
รูปปั้นหนุมานต ัง้บนแทน่สูงคอยรกัษาประตูทางเข้าของพระราชวงั และสกัาระเทวีตะเลชุ
ภาวณีเทพประจ าองคพ์ระมหากษตัรยิ์ ทีว่ดัตะเลชุ 
 

น าทา่นเดนิทางไปยงั สวยมัภูวนาถ หรือเป็นทีรู่จ้กัในชือ่ วดัลงิ 
เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ ที่ถือว่ายิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก 

เป็นสถานที่ที่เก่าแก่มีอายุนานถงึ 2,000 ปี ถูกสรา้ง
ขึน้ในสมยัของพระเจา้มานะเทวะ เมือ่ปี พ.ศ. 963 
ต ัง้อยู่บนยอดเขาห่างจากตวัเมืองกาฐมาณฑุไป
ทางตะวนัตกประมาณ 3 กโิลเมตร สถานทีแ่หง่น้ี
มีสถาปตัยกรรม การผสมผสานระหว่างศาสนา
ฮนิดูและศาสนาพุทธ เป็นเจดีย์ทีย่ิง่ใหญเ่เหง่หน่ึง
ของโลกและยงัได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกของ
โลกอีกด้วย โดยสถูปสวะยมัภูนาถนั้นมีลกัษณะ
คล้ายโอคว ่าขนาดใหญ่สีขาว เป็นสญัลกัษณ์ของ

ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ด้านบนจนถึงยอดสถูป
สร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีภาพวาดเป็นรูปดวงตาไว้

ท ัง้หมด 4 ด้าน โดยมีความหมายถึง ดวงตาแห่งธรรมของ
พระพุทธเจา้ หรือดวงตาแหง่ปญัญาท ัง้สีท่ศิ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Day2 เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภกัตะปรู ์– จตัรุสัภกัตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมืองนากากอ๊ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมืองภกัตะปุร์ หรือรูจ้กักนัในนาม เมืองแหง่ผูม้ีจติศรทัธา ต ัง้อยู่
หา่งจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 12 กโิลเมตร เป็นเมืองทีเ่ต็มไปดว้ย
เสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยเสน่ห์
ความน่าหลงใหลของเมืองน้ีอยู่ที่วิถีชีวิตของชาวเมืองที่สามารถอยู่รวมกบัอาณาจกัร
โบราณได้อย่างกลมกลืน ปจัจุบนัถือว่าเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมที่มีชื่อเสียง ได้รบัความ
นิยมอย่างมากจากนกัท่องเที่ยว ได้รบัขนานนามว่า เมืองแห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของ
เนปาล เมืองภกัตะปุร์ถือวา่เป็นเมืองเล็กทีม่ีชื่อเสยีงในเรือ่งของงานแกะสลกัไม ้และการท า
ภาทคาวนัโตปี หรือหมวกแก๊ป นอกจากน้ีแล้ว เมืองบกัตะปูร์ ยงัเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของ
มรดกทางวฒันธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ 
ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้รบัการยกย่องให้ เป็น
มรดกโลก ในปี 1979 พาทุกทา่นเยีย่มชม จตัุรสั
ภกัตะปุร์ ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึง เน่ืองจากบรเิวณของจตุรสั
นั้นมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นที่ต ั้งของหมู่
พระราชวงั วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมี
สถานที่ส าคญัมากมาย อาทิเช่น ประตูทองค า 
ประตูที่สวยงามมากแห่งหน่ึง ความเก่าแก่ของ
ประตูนานถงึกอ่นครสิต์ศกัราช 1756 และเป็นประตูทางเขา้ของ พระราชวงั 55 หน้าตา่ง 
มีการตกแต่งลวดลายไปด้วยของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ในปจัจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีได้
กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ นอกจากน้ียงัมี ระฆงัหมาเห่า รูปปั้นกษตัริย์ภูปตินทระมลัละ 
วดัไภราพนาถ เป็นวดัทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวายพระเจา้ไภราพเทพเจา้แหง่ความน่าเกรงขาม วดั
มณฑปญาฎะโปละ มณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลงัคา 5 ช ั้น ถือเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองน้ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 

จากนัน้พาทุกทา่นมุง่หน้าสู ่เมืองนากากอ๊ต หรือสวติเซอร์แลนด์แหง่เนปาล ต ัง้อยูบ่นเขามี
ความสูงประมาณ 2,195 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศ
ตะวนัออกประมาณ 32 กิโลเมตร นากาก๊อตถือว่าเป็นเมืองที่สามารถชมวิวเทือกเขา
หมิาลยั หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้แบบพาโนรามา่ **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็น
เทือกเขาหมิาลยัได้ตลอดแนวต ัง้แต่ฝั่งตะวนัตกไปจนถงึตะวนัออกไดน้ั้น ขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศในวนันั้นๆเป็นทีส่ าคญั** เป็นเมืองทีส่ามารถชมพระอาทติย์ตก และพระอาทติย์ขึน้
ไดอ้ยา่งสวยงาม 

 



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

 

Day3 เมืองนากากอ๊ต – ชมพระอาทิตยขึ์น้ – เมืองปาทนั – จตัรุสัปะฏนั ดรูบ์าร ์– เมืองกาฐมาณฑุ – ย่าน
ถนนทาเมล – ปศปุฏินารถ – มหาเจดียโ์พธ์ินาถ 

 

 พาทุกทา่น ชมววิพระอาทติย์ขึน้ ในยามเช้า ทุกทา่นสามารถเห็นววิเทือกเขาหมิาลยั หรือ

ยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่ต้องยอมรบัว่าสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงราวๆ 

8,848 เมตร และยอดเขาแหง่น้ียงัเปรียบเสมือนเป็น มงกุฏของโลก อีกดว้ยนอกจากน้ีทุก

ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศความหนาว และความสดชื่นของธรรมชาติ พรอ้มภาพภูเขา

ข้างหน้าที่ทุกท่านจะได้เห็นนั้นจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเปล่งประกายตลอดจนพระ

อาทติย์ขึน้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่หายาก และไม่สามารถหาได้ง่ายๆได้ในท ั่วไป  **หมาย

เหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลยัได้ตลอดแนวต ัง้แต่ฝั่ งตะวนัตกไปจนถึง

ตะวนัออกไดน้ัน้ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวนันัน้ๆเป็นทีส่ าคญั** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองปาทนั หรือเมืองที่ได้รบัขนานนามว่าเป็นเมืองเก่ามรดกโลก 

ด้วยปะตมิากรรมที่ประกอบไปด้วยพระราชวงัน้อยใหญ่

ภายในเมืองปาทนั หรือเมืองลลิิตปูร์ โดยเมืองแห่งน้ี

นัน้เป็นเมืองโบราณทีต่ ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าพคัมาตี อยู่

ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัออก

เฉียงใต้ 5 กิโลเมตร ถูกสรา้งในสมยัพระ

เจ้าอโศกมหาราช หรือในช่วงศตวรรษที่ 

3 อีกท ัง้เมืองแหง่น้ีนัน้ยงัถือวา่เป็นเมืองคู่

แฝดของเมืองกาฐมาณฑุอีกด้วย มีชื่อเสียง

ทางด้านศลิปะ เป็นศูนย์กลางกลางงานหตัถสลิป์

ของชาวทิ เบต และย ังมี ชื่ อ เสียงในเ รื่องของ

พระพุทธรูป นบัเป็นครโบราณทีย่งัมีชีวติ ภายในเมือง 



 

เต็มไปด้วยวดัทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา อนัเน่ืองมาจากความ

หลากหลายของวฒันธรรมในยุคกลางทีท่ าใหท้ ัง้ศาสนาฮนิดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบ

น้ี น าทุกทา่นไปยงั จตัุรสัปะฏนั ดูร์บาร์ ต ัง้อยูต่รงใจกลางเมือง สถานทีแ่หง่น้ีประกอบไป

ด้วยพระราชวงัโบราณ วดั และโบสถ์ที่เก่าแก่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลกัที่ประณีต

งดงาม โดยรอบจตุรสันั้นทุกทา่นจะสามารถเห็นความสวยงามของบา้นเรือนประชาชนที่มี

การแกะสลกับานประตูและหน้าตา่งไดอ้ยา่งงดงามปราณีตอีกดว้ย 

 

 
 จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางไปยงั ย่านถนนทาเมล ต ัง้อยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ ให้ทุกท่านได้
อิสระช้อปป้ินเพลิดเพลินไปกบัสินค้าพ้ืนเมืองมากมาย ภายในตลาดสองข้างทางจะ
ประกอบไปดว้ย อาทเิชน่ รา้นอาหารนานาชาต ิรา้นขายของตา่งๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสนิคา้ที่
เป็นหตัถกรรมพ้ืนเมือง เครื่องประดบัที่ท าจากหินต างๆ และอุปกรณ์ส าหรบัการปีนเขา 
สถานที่แห่งน้ีถือไดว้่าเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหน่ึงจุดทีไ่ม่ว่านกัทอ่งเทีย่วจะต้องไม่พลาดที่
จะมาแวะเทีย่วชม หรือเดนิชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝาก 
 
 

   
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 



  

หล ังจากที่ทุกท่านร ับประทานอาหาร

กลางวนัเรียบรอ้ยแลว้นัน้พาทุกท่านชม 

ปศุปฏนิารถ ต ัง้อยูร่มิแมน่ ้าพคัมาตี 

หา่งจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิ

ตะวนัออก ประมาณ 5 กโิลเมตร 

ถูกสรา้งขึ้นในสมยัของกษตัริย์แห่ง

ราชวงศ์มลัละ ซึง่ในการสรา้งวดัคร ัง้น้ีก็

เพือ่ถวายแดอ่งคป์ศุปฏนิาถภาค 

 

อวตารหน่ึงของพระศิวะ และยงัมีความเชื่ออีกว่าแม่น ้าพคัมาตีนั้นมีความศกัดิส์ิทธิ ์

เปรียบเสมือนแมน่ ้าคงคาแหง่เมืองพาราณสี ประเทศอนิเดีย เน่ืองจากการไหลของแม่น ้า

สายน้ีนัน้จะไหลไปรวมกบัแมน่ ้าคงคา วดัน้ีมีหลงัคาทีท่ าดว้ยทองซ้อนกนั 2 ช ัน้ และประตู

เงนิ ถือไดว้า่วดัแหง่น้ีนัน้เป็นวดัทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุวดัหน่ึงในศาสนาฮนิดูของเนปาล  

 
 

หลงัจากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม มหาเจดีย์โพธิน์าถ เจดีย์ที่ใหญ ที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มี

ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าท ัง้สีท่ิศ เป็นสถูปที่ต ัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทาง

ทศิตะวนัออกประมาณ 8 กโิลเมตร วดัแหง่น้ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ให้

เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 บริเวณรอบๆวดันั้นถือว่าเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธ

มหายานทีอ่พยพมาจากทเิบต เมือ่ปีพ.ศ. 2502 เพราะเหตุน้ีจงึท าให้เห็นพระทเิบตและคน

ท ั่วไปยืนแกวง่ลอ้มนต์พรอ้มกบัสวดมนต์อยูท่ ั่วไป 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเมนูอาหารท้องถิน่ พเิศษ!! ชิมอาหารพ้ืนเมืองแบบด ัง้เดมิ
ของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่น พรอ้มชมการแสดงวฒันธรรม
พ้ืนเมือง 

พกัที ่ Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

Day4 สนามบินตริภวูนั – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภิูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 
13.30 เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE320 
18.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความ

ประทบัใจ 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

22 – 25 กนัยายน 2565 25,990 25,990 16,990 5,990 
24 – 27 กนัยายน 2565 25,990 25,990 16,990 5,990 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 65 25,990 25,990 16,990 5,990 

08 – 11 ตุลาคม 2565 27,990 27,990 17,990 6,990 

13 – 16 ตุลาคม 2565 29,990 29,990 19,990 7,990 

15 – 18 ตุลาคม 2565 27,990 27,990 17,990 6,990 

20 – 23 ตุลาคม 2565 29,990 29,990 19,990 7,990 

21 – 24 ตุลาคม 2565 29,990 29,990 19,990 7,990 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 
อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วีซ่าเนปาล ทา่นละ 2,000 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 

**ทัง้นี้ทกุทา่นสามารถซือ้กจิกรรมเสรมิทีถ่อืว่าเป็นกจิกกรมแนะน าทีไ่มค่วรพลาดหากทา่นใดทีไ่ดม้าเยอืนยงัประเทศเนปาล 
“Everest Scenic Mountain Flight” หรอืทีเ่รยีกว่าการนัง่เครื่องบนิชมววิของยอดเขา เพือ่สมัผสับรรยากาศของเทอืกเขาหมิาลยั 
หรอืยอดเขาเอเวอเรสตไ์ดอ้ย่างใกลช้ดิ และทีส่ าคญัยงัถอืว่าทกุทา่นจะไดม้โีอกาสไดข้ึน้ไปชมจุดทีส่งูทีส่ดุของโลกอกีดว้ยโดย 

จ่ายเพิม่ทา่นละ 200 USD 
(ใชร้ะยะเวลา 1 ชัว่โมง)** 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระสว่น

ทีเ่หลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เทา่นัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อให้
คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุครัง้ก่อนท าการ
ออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการ
แนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่าง
น้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอืน่
ซึง่อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของทา่น 



5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดห้องพกั
เพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท ผู้
เดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 



 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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