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เนปาล 8 วัน 
กาฐมัณฑุ-จิตวัน-โภคารา-นากาก๊อต 

 

   

    
 
 

                  น าท่านสู่เนปาลดินแดนในฝัน ท่ีงดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์
ท่ีโดดเด่นชัดเจน สถาปัตยกรรมไม้ท่ีสืบทอดนับพันปีและวิถีชีวิตท่ียังคงความด้ังเดิม ท าให้นัก
เดินทางจากทุกมุมโลกต้องมาค้นหาความหมายท่ีซ่อนอยู่ นอกจากน้ันทิวทัศนอ์ันงดงามแปลกตา” 
ท าให้นักเดินทางต้องไปเยือนเนปาลซักครั้งหน่ึงในชีวิต   

ก าหนดการเดินทาง   22-29 มี.ค.2566 

วันแรก  กรุงเทพฯ-กาฐมัณฑ ุ        (-/L/D) 

xx.xx   พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคานเ์ตอร ์สายการบิน Thai Smile มีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระแก่ท่าน 

10.30 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑ ุโดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE319 (บินประมาณ 3.30 ช.ม.) 



 
12.40 น.  ถึงท่าอากาศยานตรีภูวันเมืองกาฐมัณฑุผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  
จากนัน้  น าท่านชมสกัการะ วัดสวยัมภูนาท หรือ วัดลิง สรา้งขึน้ในสมยัของพระเจา้มานะเทวะ ในปี ค.ศ.420 องค์

สถูป มีอายุกว่า 2,500 ปี และสรา้งขึน้จาก อิฐ ดินเหนียว และทองแดง ลักษณะองคส์ถูปเป็นสีทองอร่าม
ตัง้อยู่บนฐานโอคว ่าขนาดใหญ่ท่ีฉาบปูนสีขาวโพลน ส่วนฐานส่ีเหล่ียมทัง้ส่ีด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตา
แห่งปัญญา” และเป็นสถานท่ีเดียวท่ีพระพทุธศาสนาและศาสนาฮินดูสามารถอยู่คู่มานาน  

จากนัน้  เขา้สู่ท่ีพกั Aloft Hotel 4* หรือเทียบเท่า พรอ้มรบัประทานอาหารค ่าและพกัผ่อนตาอธัยาศยั 
หมายเหตุ เวลาของประเทศเนปาล ช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง 

 

วันที่สอง กาฐมัณฑุ-จิตวัน        (B/L/D) 
 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติจิตวัน ท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนมรดกโลก UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1984 

ระยะทางจากกาฐมณัฑปุระมาณ 200 กม (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 
บ่าย ถึงท่ีพกัและเช็คอิน จากนัน้น าท่านเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวพืน้เมืองภายในอุทยาน สมัผัสความสมบูรณแ์ละ

ความหลากหลายทางธรรมชาติในบริเวณนี ้จากนัน้ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั  
 ท่ีพกัมีสระว่ายน า้ ท่านสามารถเตรียมชดุว่ายน า้เพื่อผ่อนคลายในสระน า้ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสทุธิ์ 
เย็น เขา้สู่ท่ีพกัพรอ้มรบัประทานอาหารค ่า ดว้ยเมนปิู้งย่าง B.B.Q. พรอ้มชมการแสดงพืน้เมือง 
  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั   Green Park Chitwan 4* หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม จิตวัน-Wild Life        (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
จากนัน้ น าท่านพบประสบการณต่ื์นเตน้เรา้ใจกิจกรรมล่องเรือขุดแบบโบราณในแม่น า้ราปตี ท่ีจะไดเ้ห็นเหล่าชา้ง

ท่ีอาบน า้อยู่ริมแม่น า้ เห็นสตัวน์ า้ และนกเกาะอยู่ตามพุ่มไมแ้ละริมล าธาร 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ศนูยเ์พาะเลีย้งชา้ง ชมและรว่มกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศนูย ์
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นั่งชา้งชมป่าดิบบริสทุธิ์ ท่ีอาจจะไดเ้ห็นเสือ แรด กวางป่า ท่ีออกมาหาอาหารอย่างเป็นธรรมชาติ 
 จากนัน้น าท่านกลบัเขา้สู่ท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั Green Park Chitwan 4* หรือเทียบเท่า 
เย็น รบัประทานอาหารค ่า   
 
 
 



 
วันที่สี ่  จิตวัน-โภคารา         (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองโภคารา ระหว่างทางชมทัศนียภาพ 2 ขา้งทางทัง้สถาปัตยกรรม และความเป็นอยู่

ของคนพืน้เมืองชาวเนปาล เสน้ทางมุ่งหน้าลัดเลาะวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาจากอดีต หมู่บ้านท่ียังไม่ถูก
รุกรานทางวฒันธรรม นาขัน้บนัไดท่ีหล่อเลีย้งผูค้นท่ีน่ี (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่นระหว่างทาง 
บ่าย ถึง เมืองโภคารา เมืองสวรรคข์องนักท่องเท่ียวท่ีมีความเจริญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเมืองกาฐมัณฑุ แต่ตัง้อยู่

ท่ามกลางเทือกเขาหิมะ ล้อมรอบความงดงามท่ีธรรมชาติสรรสรา้งขึน้อย่างลงตัว  น าท่านล่องเรือชม
บรรยากาศของทะเลสาบเพวา Phewa Lake 

เย็น เขา้สู่ท่ีพกั Atithi Resort & Spa 4* หรอืเทียบเท่า  
รบัประทานอาหารค ่า และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วันที่ห้า  โภคารา-ซารางก๊อต-ถ า้กัปเตศวร-ช้อปป้ิง     (B/L/D) 
เชา้ตรู ่ น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวซารางก๊อต Sarankot (1,590 ม. จากระดับน ้าทะเล) เพื่อชมความงามของ

ธรรมชาติ ยามแสงแรกของพระอาทิตยก์ระทบขอบฟ้าดา้นหลังของเทือกเขาหิมะ แสงสีสม้แดงสะทอ้นกับ
หิมะท่ีขาวสะอาด จนท าใหย้อดเขานั้นเป็นสีเหลืองสม้ เป็นความงามท่ีจะตรึงใจท่านตลอดไป ปล่อยเวลา
ใหท่้านไดซ้ึมซับ ด่ืมด ่ากับธรรมชาติอันงดงามอย่างเต็มท่ี โดดเด่นดว้ยความงามของยอดเขาหิมะท่ีพุ่งตัว
สูงขึน้สู่สรวงสวรรค ์ยอดเขาสามเหล่ียมท่ีมีคนสังเกตและพิจารณาความยิ่งใหญ่ของมันว่าละม้ายคลา้ย
หางปลายักษ์ท่ีชูหางขึน้เหนือผิวน า้เป็นท่ีรูจ้ักในนามว่า ยอดหางปลา หรือ มัจฉาปูจเร และท่ีไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากนัทัง้ความสงูและความสวยงามนัน้คือยอดอนาปูระนะ   

จากนัน้ เดินทางกลบัสู่ท่ีพกัเพื่อรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านเดินทางไปยังถ ้ากัปเตศวรมหาเทพ Gupteshwor Mahadev cave ซึ่งเป็นถ ้าท่ีมีชื่อเสียงโต่งดัง
มาก ภายในถ า้มีหินปนูท่ีรูปทรงแปลกตา จากนัน้ขา้มฝ่ังทางหลวงน ้าตกเดวี่ Devi’s fall ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ี
หลบซ่อนอยู่ในหุบเขาอันลีล้ับ อีกดา้นหน่ึงจะเป็นถ า้ของพระศิวะ ท่ีดา้นในมีศิวลึงค ์ซึ่งเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ของศาสนาฮินดตูัง้อยู่ และวัดบินดิบาซานิ Bindhyabasini Temple  เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองโภคา
รา โดยตามต านานกล่าวไวว้่าในสมัยท่ีเมืองโภคารายงัเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรกาสกี Kaski Kingdom 
ไดม้ีการน าองคเ์ทพซึ่งเป็นองคป์ระธานในวดัมาจากอินเดีย ท าใหอ้าณาจักรแห่งนีร้ม่เย็นเป็นสขุมาก และ
ท่านสามารถชมความงามเทือกเขาหิมาลยัในแบบพาโนราม่าวิว ซึ่งจะสวยงามมากในช่วงฟ้าใส 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม รูปป้ันพระศิวะท่ีอยู่บนเนินเขา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวได ้360 องศา มองเป็นแนวภเูขาหิมะได้

อีกมุมหน่ึง  จากนั้นน าท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองอิสระกับการเลือกชมและซือ้สินค้าท้องถิ่นและสินค้านัก
เดินทางราคาถกูมากมายในตัวเมือง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เขา้สู่ท่ีพกั Atithi Resort & Spa 4* หรือเทียบเท่า 



 
วันที่หก โภคารา-กาฐมัณฑุ-นากาก๊อต       (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนัน้เดินทางไปยงัสนามบิน 
xx.xx บินลดัฟ้าสู่กรุงกาฐมณัฑ ุ
xx.xx เดินทางถึงกาฐมณัฑ ุรถรบัท่านรบัประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย น าท่านชม “เมืองปาทัน” Patan หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “ลลิตปูร”์ เมืองแห่งศิลปะอนัวิจิตรงดงามท่ีส าคญั

1ใน 4 เมืองแห่งหบุเขากาฐมัณฑุท่ีเป็นหุบเขามรดกโลกตัง้แต่ปี ค.ศ.1979 สรา้งขึน้ในรชัสมยัพระเจา้อโศก
มหาราชช่วงศตวรรษท่ี3และเป็นท่ีรูจ้ักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ท่ีมีชื่อเสียงในด้านการ
แกะสลักท่ีประณีตและงดงามและยังเป็นมรดกโลกท่ีมีสีสันและชีวิตชีวาท่ีเดียวในโลกอีกด้วย“จัตุรัส
ปาทาน ดูรบ์ารท่ี์เต็มไปดว้ยปราสาทและพระราชวังโบราณสถานในสมัยศตวรรษท่ี16-18 ชมพระราชวัง
โบราณแห่งเมืองปาทัน Patan Durbar Square, วัดทองค า Golden templeซึ่งหลังคาท าด้วยแผ่นทอง
เป็นเส้นยาวลงมาจรดพืน้ สรา้งตามความเชื่อท่ีว่าจะเป็นเส้นทางท่ีเดินไปสู่สรวงสวรรค์ และ มหาพุทธ
เจดียสถาน Mahabuddha temple จ าลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพทุธรูปประทับรอบพระเจดียก์ว่าหน่ึง
หมื่นองคแ์ละมีอายรุว่มพนัปี  
ชม“วัดพระกฤษณะ”ท่ีสรา้งด้วยหินแกรนิตทั้งหลังจากนั้น เชิญทุกท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองจ าพวก 
ลกูปัดราคาพิเศษ สรอ้ยคอท่ีรอ้ยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป, พระโพธิสัตวท่ี์แกะสลักดว้ยมือโดย
ช่างชาวพทุธอนัเล่ืองชื่อของประเทศเนปาล “วัดปศุปฏินาถ”  เป็นวัดทางศาสนาฮินด ูท่ีมีชื่อเสียงดา้นงาน
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และยังมีหลังคาสีทองสองชั้น สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ภูบาลสิงห์แห่ งราชวงศ์
มัลละตั้งอยู่บนริมฝ่ังแม่น ้าศักด์ิสิทธิ์ภัคมาติ อีกทั้งท่ีน่ียังเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญประจ าปีของ  
“มหาศิวะราตรี 

จากนัน้ น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองนากาก๊อต Nagarkot 
ถึง เมืองนากาก๊อต น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Country Villa 4* หรือเทียบเท่า รบัประทานอาหารค ่า และพักผ่อนตาม

อัธยาศัย โรงแรมท่ีพักทีบริการสระว่ายน ้า ฟิตเนส ท่านสามารถท ากิจกรรมผ่อนคลายความเมื่อยล้า
หลงัจากท่ีเดินทางและเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ มาทัง้วนั 

 

วันที่เจ็ด นากาก๊อต-กาฐมัณฑ-ุชอปป้ิง       (B/L/D) 
เชา้ตรู ่ ต่ืนแต่เชา้   ชมทศันียภาพของ เทือกเขาหิมาลัย จากจุดนีซ้ึ่งเป็นมุมท่ีเห็นความงามของแนวเทือกเขาได้

อย่างชดัเจน   ใครจะตื่นแต่เช้าขึ้นมารอพระอาทิตยข์ึ้น ชมสายหมอก เดินดนูก ชมธรรมชาติงามๆ สูด
อากาศบริสทุธิ์เชา้นีเ้รามีเวลาใหท่้านไดส้มัผสัสดูกล่ินอายธรรมชาติท่ีแสนจะประทบัใจอย่างเต็มท่ี 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
สาย น าท่านเดินทางมุ่งสู่กรุงกาฐมณัฑ ุน าท่านชม วัดปาศุปาตินารถ ตัง้อยู่ ริมฝ่ังแม่น า้บกัมาดี วดัท่ีศกัด์ิสิทธิ์

ท่ีสุดของชาวฮินดูในหุบเขากาฐมัณฑุ คนฮินดูจะน าศพมาเผากันริมแม่น ้า แล้วทิง้เถ้าถ่านลงในล าน ้า 



 
คล้ายกับริมแม่น า้คงคาท่ีเมืองพาราณสีในอินเดียด้านในเป็นวิหารหลังคาซ้อนแบบเนปาล ปิดทอง ดู
งดงามท่ีน่ีคือศนูยก์ลางแห่งสีสนัท่ีมีชีวิต  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน นมัสการมหาเจดียพ์ุทธนาถ เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศเนปาลรอบเจดียช์มุชนของชาวทิเบตน่ี

คือภาพท่ีมีสีสนัแห่งเนปาล มีวิหารทิเบตท่ี ประดิษฐานพระโพธิสัตว ์อนัใหญ่โตมโหฬารอยู่บริเวณลาน
เจดีย ์ท่ีน่ีคือสีสนัของชาวทิเบต มีสินคา้แปลกๆมากมายท่ีตัง้เรียงรายขายอยู่รอบเจดีย์ คุณๆ อย่าซือ้เพลิน
จนเงินหมด 

จากนัน้ น าท่านชม “พระราชวังกาฐมัณฑุ ”ซึ่งมี”พระราชวังหนุมานดอร์กา” (HANUMANDHOKA OR 

KATHMANDU DURBAR SQUARE) เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุรเ์ป็น
พระราชวังท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมส าคัญในราชวงค์และยังเป็นสถานท่ีกษัตริยเ์นปาลประกอบพระราชพิธี
ราชาภิเษกขึน้ครองราชสมบติัดว้ย ชม หนุมาน ดอรก์ารูปป้ันหนมุานผูท้  าหนา้ท่ีนายทวารคอยรกัษาประตู
เขา้พระราชวัง ชม “กาฐมณฑป” อาคารไมเ้ก่าแก่ตน้ก าเนิดของชื่อเมืองกาฐมณัฑ ุซึ่งสรา้งจากตน้ไมเ้พียง
ตน้เดียว ชมท่ีประทบั เทพธิดากุมารี ท่ีเชื่อว่าเป็นเทพเจา้ท่ีมีชีวิตอยู่เพียงหน่ึงเดียวในโลก (ได้รับการยก
ย่องให้เป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)   

 น าท่านชอปป้ิงที่ตลาดทาเมล ตลาดของถกูท่ีบางครัง้ท่านอาจไดสิ้นคา้ส าหรบันกัเดินทางไม่ไดจ้ากท่ีใด
แต่สามารถหาไดท่ี้ตลาดแห่งนี ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า เขา้สู่ท่ีพกั  Aloft Hotel 4* หรือเทียบเท่า และพกัผ่อนตาอธัยาศยั 

วันที่แปด กาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ        (B/L/D) 
 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม วนันีใ้หอ้ิสระท่านพกัผ่อนเอนกาย ต่ืนสายๆอย่างสบายใจ 
 Optional : ท่านทีต่้องการความท้าทายและเติมเต็มประสบการณใ์กล้ชิดยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์สามารถ

จองแพคเกจน่ังเคร่ืองบินเล็กชมยอดเขาหิมาลัยได้ในเช้าวันนี ้ราคาประมาณ  220USD/ท่าน 
 **หมายเหต ุ: บางครัง้อากาศแปรปรวน ทอ้งฟา้ปิดก็ไม่สามารถขึน้เครื่องบินเท่ียวชมได ้ 
จากนัน้ ตามเวลาสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบิน 
13:40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE320 (บินประมาณ 3.20 ช.ม.) 
 บริการอาหารกลางวนับนเครื่องบิน 
18.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

  
อัตราค่าบริการ  (จ านวน 20 ท่านขึน้ไป)  
 
 

 
ราคาดังกล่าวเป็นการประมาณราคาล่วงหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากตั๋วเคร่ืองบินเปลียนแปลง 

ก าหนดเดนิทาง ผู้ใหญ่ พักคู่ พักเดี่ยวเพิ่ม 
22-29 มี.ค.2566 74,800.- 11,000.- 



 
  

อัตราค่าบริการนีร้วม 
* ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบุไวใ้นรายการ โดยสายการบินไทยสมายล ์
*ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
* ค่ายานพาหนะ 35 ท่ีนั่ง ตลอดทริป และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
* ค่าธรรมเนียมวีซ่าและภาษีสนามบินไทยและเนปาล หรือทกุแห่งตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการ 
* ค่าประกนัอบุติัเหตใุนวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 
* ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
* ค่ากิจกรรมต่างๆในซาฟารีเฉพาะตามท่ีระบ ุ

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

*  ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง( PASSPORT)และค่าท าใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง * ค่าเอกสารของคนต่างดา้ว         
* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มในสถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษต่าง ๆ, 
ค่าอาหาร, ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่งนอกเหนือจากรายการ 
* ค่าทิปรายย่อย เช่น ควานชา้งในซาฟาร ี
* ค่าทิปทั้งคนขับรถ+ไกดท์้องถ่ิน ท่านละ 40USD (ตลอดทริป) 
* ค่าภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 3%, ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณอีอกใบก ากบัภาษี)  
*ค่าน า้หนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
การจองทัวร ์
-ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 40,000 บาท พรอ้มส่งหนา้พาสปอรต์ 
-ส่วนท่ีเหลือช าระทัง้หมดก่อน เดินทาง 30 วนั  
เงื่อนไขการยกเลิก 
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินเงินมดัจ าบางส่วน ยกเว้นค่าตั๋วเคร่ืองบินและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
หากได้ช าระขาดไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถคืนเงินได ้
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร ์
- อัตราค่าบริการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กับสถานการณต์่าง ๆ  ระหว่างการเดนิทางถ้า
ท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิน้ 
-    บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรบัผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมอืง  อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถกูตอ้ง  หรือมีส่ิง
ผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ, ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตสุดุวิสยั ท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถควบคมุไดห้รือ
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถกูท ารา้ย หรอืจากอบุติัเหตตุ่าง ๆ    
 


