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NAMASTE NEPAL 4DAYS 3NIGHTS BY WE ON OCTOBER – DECEMBER 2022 

 

รหัสโปรแกรม : 24166 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

NAMASTE NEPAL    
4DAYS 3NIGHTS BY WE 

 
 
 

 

 

 

ชมพระอาทติยข์ึน้หรือตกพร้อมวิวเทอืกเขาหมิาลยั 
 

 

 

 

 
 

ขอนำท่านเดนิทางสู่ประเทศเนปาล ดนิแดนแหง่วฒันธรรม โบราณสถานและธรรมชาต ิ
ณ เมอืงกาฐมัณฑ ุปาทนัและดลูเิคล 

โดยสายการบิน  Thai Smile Airways (WE) 
 

งาน เงิน ความรัก 
ปังๆๆๆ !!! 
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กำหนดการเดนิทาง  
13-16 / 21-24 ตลุาคม  
12-15 / 25-28 พฤศจกิายน / 29 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 
2-5 / 9-12 / 24-27 ธนัวาคม / 30 ธันวาคม – 2 มกราคม 
 
 
 
07.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2 สายการบิน Thai Smile 

Airways เคานเ์ตอร ์B เจ้าหนา้ทีค่อยตอ้นรับและอำนวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครือ่ง 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE319 
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน (Tribhuvan International Airport)  

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 15 นาท)ี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

• นำท่านเดินทางสู่ เมอืงปาทัน (Patan) เมืองทีม่ีความงดงามมากจนได้สมญาว่า ลลติปรุ ์ซึ่ง
แปลว่า “เมอืงอนังดงาม” เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุมาทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของเมืองกาฐมัณฑุ  เชื่อกันว่าเมือง
แห่งนี้ถูกก่อตั้งโดยพระเจ้าอโศกมหาราชในช่วงพุทธศตวรษที่ 3 เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการ
จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2522  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป
และ เดินชมรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
โดดเด่นอย่างยิ่งในเรื่องการแกะสลักอย่างประณีตงดงาม รวมถึงอาคารที่ตั้งโดยรอบจัตุรัส
ก็เป็นบ้านเรือนของชาวบ้านท่ีแกะสลักบานประตูและหน้าต่างอย่างสวยงามอีกเช่นกัน 
Tips !!! ทา่นสามารถบชูาขอพรเรือ่งความรกัไดท้ี่พระราชวงัปาทนั 

• นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมอืงดลูเิคล (Dhulikhel) เมืองรสีอร์ทตากอากาศที่ตั้งอยู่ไม่
ไกลจากเมืองกาฐมัณฑุ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่ระดับความสูง 1,550 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของเมืองกาฐมัณฑุและเทือกเขาหิมาลัยในยาม
พระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามและน่าประทับใจ 

นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินตรีภวูนั – ปาทนั – ดลิูเคล 
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• ตื่นแต่เช้าเพื่อรอรับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์   ในวันที่อากาศดีท่านจะได้ชมความงดงาม
ที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเส้นไหมตัดเรียบระหว่างขอบฟ้ากับภูเขาสูงชัน  เพียงไม่
นานภูเขาทั้งลูกก็แปรเปลี่ยนเหมือนดังมีใครนำผ้าทองผืนใหญ่มาปกคลุมไว้เกือบทั้งแนวเขา 
และค่อย ๆ แปรเปลี่ยนทีละน้อยเป็นสีขาวของหิมะที่ทับถมอยู่เป็นพัน ๆ ปี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

• นำท่านเดินทางสู่เมือง บคัตาปรู ์(Bhaktapur) 
เมืองที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2522 เมืองแห่งนีถู้กสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 
9 เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในหุบเขากาฐมัณฑุ และมีความเจริญ
สูงสุดบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต และด้วยความงดงามของ
เมืองนี้ จึงเคยถูกนำมาใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง 
“LITTLE BUDDHA” มาแล้ว นำท่านชม จตรุสับคัตาปรู ์ดรู์
บาร ์(BHAKTAPUR DURBAR SQUARE) จตรุัสใจกลาง
เมืองที่รายล้อมไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญมากมาย นำชม 
พระราชวงัแหง่เมอืงบกัตาปรู์ (Fifty-Five Windows 
Palace) ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบศิลปะของเนปาลแท้ๆ ตัว
พระราชวังเป็นอาคารอิฐ 3 ชั้นประดับด้วยหน้าต่างไม้

แกะสลักทั้งหมด 55 บาน ส่วนประตูทางเข้าของพระราชวัง มีการประดับตกแต่งลวดลาย
ด้วยรูปเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่เดินเข้าออก และมีการนำแผ่น
ทองคำมาหุ้มจนได้รับสมญาว่า “ประตทูองคำ” ซึง่เป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมอันงดงาม  
Tips !!! ท่านสามารถบูชาขอพรเรื ่องความสำเร็จทางธุรกิจได้ที่วิหารพระลักษมี ใน
พระราชวังบัคตาปูร์แห่งนี้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง ดลิูเคล - บคัตาปรู ์– กาฐมณัฑุ - วดัปศปุฏินารถ – วดัพทุธนารถ 
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• นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ เมืองหลวงของประเทศเนปาล  ซึ่งเป็นศูนย์กลางทาง
การค้า การคมนาคม ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศ   

• นำท่านเดินทางชม วัดปศปุฏนิารถ (Pasupatinath Temple) เป็นวัดทางศาสนาฮินดูท่ีมี
ความสำคัญมากที่สุดในประเทศเนปาล  ชาวฮินดูเช่ือกัน
ว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใบน้ี ต้อง
หาโอกาสมากราบไหว้นมัสการเพื่อขอพรจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ให้ได้สักครั้ง  วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น
โดยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละ ในปี ค.ศ. 1696 
เพื่อถวายแดอ่งค์พระศิวะ และได้รับการจดทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในป ีพ.ศ. 2522  
• นำท่านเดินทางชม วัดพทุธนารถ (Boudhanath) 
เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีองค์
เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนปาล บนองค์เจดีย์มพีระ

เนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชน
ของชาวทิเบตท่ีอพยพเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2502  บ้านเรือนต่างๆในบริเวณรอบๆวัดจะถูก
ประดับประดาด้วยธงทิวสีต่างๆ เพื่อเป็นการบูชาธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ องค์การ
ยูเนสโกได้จดทะเบียนรับรองวัดแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 เช่นกัน 
Tips !!! ทา่นสามารถบชูาขอพรเรือ่งการงาน การเงนิ และธรุกจิไดท้ีว่ัดพทุธนารถแหง่นี้ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 5  

NAMASTE NEPAL 4DAYS 3NIGHTS BY WE ON OCTOBER – DECEMBER 2022 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

• นำท่านชม จตรุสักาฐมณัฑ ุดรูบ์าร ์(KATHMANDU DURBAR SQUARE) จตรุัสกลาง
เมืองที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522 จตุรัสแห่ง
นีป้ระกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่มากมาย แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  นำท่านชม กาฐมณฑป 
หรือ เรอืนไม้ อาคารไมท้ีส่ร้างขึ้นเม่ือศตวรรษที่ 12 บนจุดที่เส้นทางการค้าสำคัญสองเส้น
ตัดกัน อาคารแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนซื้อขายในอดีตจนเป็นที่มา
ของชื่อเมือง “กาฐมัณฑุ” 
Tips !!! ทา่นสามารถบชูาขอพรเรือ่งความรกัไดท้ี่วดัเจา้แมป่ารวตี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

• นำท่านเดินทางขึ้นไปนมัสการ เจดยีส์วยมภนูารท 
(Swayambhunath) หรือ วดัลงิ เจดีย์ทางพุทธศาสนา
ที่มีอายมุากกว่า 2,000 ปี ถือเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่
ที่สุดของประเทศเนปาล สว่นตรงฐานของเจดียมี์ดวงตา
เห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่
โดยรอบทั้ง 4 ด้าน เชื่อกันว่าเจดีย์แห่งนี้เป็นสถานท่ี
บรรจุพระสารีริกธาตุของพระโมคคลา และพระสารีบุตร 
ในปี พ.ศ. 2522 เจดีย์แห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  

• นำท่านเดินทางสู่ ย่านทาเมล (Thamel) แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นช่ือที่สุดของเนปาล โดยเฉพาะ
สินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ อุปกรณ์สำหรับการเดินปีนเขา 
ผ้าสาลู กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ตามความพอใจ 

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

วนัท่ีสาม กาฐมณัฑุ – เจดียส์วยมภนูารท – ช้อปป้ิงท่ีย่านทาเมล              
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนได้เวลาอนัสมควร นำทา่นเดินทางสูส่นามบนินานาชาติตรภีวูันเพือ่
ทำการเชค็อนิ 

13.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ ดว้ยสายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE320 
18.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
  
 
กำหนดการเดนิทาง  
13-16 / 21-24 ตลุาคม  
12-15 / 25-28 พฤศจกิายน / 29 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 
2-5 / 9-12 / 24-27 ธนัวาคม / 30 ธันวาคม – 2 มกราคม 
 

 
**ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิ** 

***ราคาคา่ทวัรไ์มร่วม คา่ทิปหวัหนา้ทัวร์และคนธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เนปาล ทา่นละ 2,000 บาท โดยจะเรยีกเกบ็
พรอ้มกบัคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื*** 

 
**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนำ้มันเพิ่มในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั** 
หมายเหตุ 

1. อัตราค่าเดินทางนี้จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบ
ตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา  

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับ
การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

อตัราคา่บรกิาร พีเรยีดการเดนิทาง เดอืน ต.ค. และ 
ธ.ค. 

พีเรยีดการเดนิทาง เดอืน พ.ย. 

ราคารวมตั๋วเครือ่งบนิ ทา่นละ 29,900.-บาท 28,900.-บาท 

ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ ท่านละ 18,900.-บาท 17,900.-บาท 

สำหรบัทา่นที่ตอ้งการพกัเดีย่ว เพิ่มทา่นละ 3,900.-บาท 3,900.-บาท 

วนัท่ีส่ี กาฐมณัฑุ - กรงุเทพฯ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Smile Airways เส้นทางกรุงเทพฯ-กาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ ชั้น
ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ 
อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อ
ประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

6. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หากมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ  ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและ
เงื่อนไขของสายการบิน 

7. คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 
8. น้ำด่ืม บริการท่านละ 1 ขวดต่อวัน 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก 
สำหรับท่านท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าทีส่ายการบินกำหนด 
4. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเนปาล 
5. คา่ทิปของหวัหน้าทวัร ์
6. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแล

กระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย 
7. สัญญาณ Wifi และค่าบริการอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการ

ให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม) 
8. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง   ประกัน

ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้า หรือทรัพย์สินสูญหาย 
9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เงือ่นไขการชำระเงนิ : ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจำเปน็จำนวน ท่านละ 10,000 บาท และจะขอเรยีกเกบ็ส่วนที่
เหลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
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การยกเลกิ 
1.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้กับผู้เดินทาง โดยทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีทีต่้องมีการออกตั๋วเพือ่เดินทางภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยูต่่างจงัหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทวัร์ก่อนออกบตัรโดยสาร
ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 
**กรณเีหมากรุป๊ ไมส่ามารถใชเ้งือ่นไขการจองกรุป๊ตามทีร่ะบุดา้นบนได ้กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ** 
หมายเหต ุ: (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2565)  
1. ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศเนปาลไดน้ั้น จำเป็นท่ีจะต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 โดส   
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สาย
การบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด  
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศเนปาล / การนำสิ่งของผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามนำเข้า
ประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถงึภัยธรรมชาตติ่างๆ และการ
ยกเลิกเที่ยวบิน ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรอืบางส่วน   
4.ในกรณีที่เกดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรือภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ อันเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถออกเดินทางตามที่กำหนด
ได ้ทางบริษัทจะสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้กต็่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมทีพ่ักได้ทำการพจิารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว
เท่านั้น 
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง 
6.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกดิจากสายการบิน ทาง
สายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รบัผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณชิย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 
7.ท่านที่มีอาการแพอ้าหาร, มีปญัหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านท่ีต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็น
พิเศษ อาท ิท่านที่ตอ้งใช้วีลแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนือ่งจากกฏ
ทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปญัหา
ข้างต้น 
8.การจดัโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่เข้า
ชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือปดิโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบรษิัทฯ จะสลับรายการเพือ่ให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงือ่นไขราคาท่ี
ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตห่ากมีการล่าช้า หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถ
เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนือ่งจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว 
9.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณ ี
10.เมือ่ท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรอืค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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

 

 

 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

