สัมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอเรสต์
เทือกเขานาทาก๊อต – วิหารนาตโปลา – วัดปศุปฏินารถ
ตลาดทาเมล – วัดสวยมภูนารถ
จัตตุรสั ดูบาร์

วันแรก สนามบินดอนเมือง– เมืองกาฐมัณฑุ – เทือกเขานากาก๊อต (Nagarkot Mountain)
07.30น.

11.15 น.
12.45 น.

คา่

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1(ผูโ้ ดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่อง
สัมภาระ
เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL220
รับประทานอาหารกลางวัน(1)บนเครื่อง
ถึงท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่เนปาล ช้าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง 15 นาที) เป็ นประเทศเล็กๆ ที่ต้งั อยู่
ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย และถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงมากมาย
นาคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ตวั นครกาฐมัณฑุ และให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับความงามของสองข้างทางในเมืองหลวงของเนปาล…
นาท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต(Nagarkot Mountain) ซึ่ งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบ
เขากาฐมันฑุ บนพื้ นที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 2,200 เมตร ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย ซึ่ ง
ท่านจะได้ดื่มดา่ กับธรรมชาติที่สวยงาม และแสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้ง
แต่ฝัง่ ตะวันออกจรดฝั ง่ ตะวันตก ซึ่งมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร โดยในวันที่อากาศปลอด
โปร่ง ท่านอาจจะได้เห็นภาพที่สวยงามของ “ยอดเขา เอเวอร์เรส” ได้อย่างชัดเจน ถึงที่พกั เข้าที่
พักเหนือยอดเขาชมยามเย็นอันสวยงามเมื่อ สีสนั ของท้องฟ้ าสีครามเข้มของฤดูหนาวค่อยเปลี่ยน
สีสัน ไปเรื่ อยๆ ทอแสงเรื องอร่ามไปท่ ามกลางเทื อกเขาสู งที่ รายรอบนากากอต สลับซับ ซ้อ น
สวยงามเหมื อ นยื น อยู่ ก ลางมงกุ ฏ เพชรตัด ด้ว ยสี ข าวของหิ ม ะที่ ยังคงเห็ น เลื อ นลางแม้ย าม
รัตติกาลจะเริ่มคืบคลานเข้ามา
รับประทานอาหารคา่ (2)ที่ ภัตตาคาร ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและสบาย ท่านที่มี
อารมณ์อนั สุนทรียค์ ืนนี้ ไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มท้องฟ้ า เหนือยอดเขานากากอตที่พกั ที่สูง
ที่สุดในทริปนี้ (สูง 2,164 เมตร)

พักที่

โรงแรม Niva Niwa Lodge หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

บักตาปูร-์ วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล

05.00 น.

อรุ ณ สวัสดิ์ยามเช้าอันสดชื่น รับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ในวันที่อากาศดีท่านจะได้ชมความ
งดงามที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเส้นไหมค่อยทอแสงพ้นขอบเส้นเทือกเขาหิมาลัยอันสูง
ชันโดยรอบสุ่ทอ้ งฟ้ า ทอแสงสี้ รุง้ กระทบกับแนวเส้นหิมะเหนือเทือกเขาสูงเกิดประกายสีรุง้ ตลอด
แนวเทือกเขาสวยงามากเพี ยงไม่ นานเทือกเขาหิมาลัยทั้งสายก็แปรเปลี่ยนเหมือนดังมี ใครนาผ้า
ทองผื นใหญ่ มาปกคลุมไว้เกื อบทั้งแนวเขา และค่อย ๆ แปรเปลี่ยนทีละน้อยเห็นปรกายสีขาว
สดใสของหิมะที่ทบั ถมอยู่ หากท่านมีโอกาสท่านอาจจะได้ชมยอดเขาเอเวอร์เรสแม้จะเพียงจุด
เล็ก ๆ แต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้มาชม***(ที่นี่ถา้ ท้องฟ้ าสดในท่านจะสามารถเห็นยอดของเทือกเขา
หิมาลัยอันประกอบไปด้วย ยอดเขา 5 ยอด จากจานวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ภูเขา
เอเวอร์เรสท์ (EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู
(MAMASLU) )
รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมือง กาฐมัณฑุ อีกครั้งหนึ่งระหว่างทางจะนาท่านชม “เมืองบักตาปูร”์
นครหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศ ซึ่ งปั จจุบันได้ขึ้นทะเบียนกับองค์กรสหประชาชาติเพื่อเป็ น
มรดกโลก เมื องนี้ มี ความงามด้านไม้แกะสลัก งานไม้ที่ขึ้นชื่อคือรูปสลักหน้าต่างเป็ นรูปนกยูง
ซึ่งตัวนกจะแกะให้นูนสูงจากตัวเนื้ อไม้และโดยรอบยังฉลุลวดลวยต่าง ๆ เอาว้อีกด้วย นาท่านสู่
ย่าน เขตเมืองเก่านาท่านชมพระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร ์ ที่ได้สร้างตามแบบศิลปะแบ
เนปาลขนานแท้ ประทับใจไปกับความสวยโดเด่นของ ประตูทองคา หน้าต่าง 55 พระแกลใน
แต่ ล ะบานฉลุ ล วดลายโปร่ ง ตามแบบอิ น เดี ย ตัว พระราชวัง แห่ ง นี้ ได้ถู ก ท าลายเมื่ อ ครั้ง เกิ ด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 1934 ต่อมาได้ถูกบูรณะขึ้ นด้วยเงินทุนจากทาง UNESCO ตรงขอบ
ประตูทางเข้าของพระราชวังมี การนาแผ่ น ทองคามาห่อหุม้ จนได้สมญานามว่าประตูทองค า
แผ่นทองคานี้ มี การจาหลักรู ปเทพเจ้าและของศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็ นศิริมงคลแก่ ผูท้ ี่เดินเข้า
ออก นาท่านเดินเข้าไปชมด้านในของตัวอาคาร ท่านจะพบประตูอีกบานหนึ่งซึ่งบนซุม้ ประตูมี
เครื่ อ งและแกะสลัก เป็ นลวดลายอ่ อ นช้อ ยวิ จิต รบรรจง ซึ่ งมี อ ยู่เ พี ย งชิ้ นเดี ย วในโลกเท่ านั้ น
สืบเนื่องจากเมื่อช่างผูท้ าได้ดสร็จแล้วพระราชาจะมีพระบัญชาให้ตดั มือทั้ง 2 ข้างทิ้ ง และควัก
นัยต์ตาทั้ง 2 ของช่างผูน้ ้ ันออก ถัดจากที่แห่งนี้ ไม่ ไกลจะมี หอ้ งสรง ซึ่ งเป็ นสระน้ าขนาดใหญ่
ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “สระนาคบากศก์” ด้านบนจะมี พญานาคใหญ่แผ่เบี้ ยออกเพื่อปกปั กรักษาและ
อานวยพรให้กบั พระมหากษัตริย ์ น้ าในสระนี้ เล่ากันว่าเมื่อถึงฤดูหนาว น้ าในสระจะอุ่น เมื่อเข้า
ฤดูรอ้ นน้ าในสระจะเย็น นาท่านเดินออกจากตัวพระราชวังเพื่อชมความยิง่ ใหญ่ของ วิหารนาตโป

เช้า

เข้าที่พกั

ลา ซึ่งมีความสูงถึง 98 ฟุต หรือประมาณ 30 เมตร ถือได้ว่าเป็ นวิหารที่สูงที่สุดในประทเศ
เนปาล แต่ละชั้นของบันได จะมี รูปปั้ นของเทพต่าง ๆ อาทิ พญาครุ ฑ, ยักษ์, คนทัณฑ์ เป็ น
ต้น หากพอมี เวลานาท่านไปชม หมู่ บา้ นช่างปั้ นหม้อ เพราะนอกจากเมื องนี้ ขึ้ นชื่อเรื่องงานไม้
แล้วเรื่องงานปั้ นก็ งดงามไม่ แ พ้กัน ให้ท่ านได้ช มวัดพระแม่ อุมาเทวี ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่
งดงามที่สุดในเนปาล
รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ทางศาสนสถานฮินดูสาคัญวัด
หนึ่ ง ซึ่ ง ชาวฮิ น ดู ที่ พ านั ก ในประเทศต่ า ง ๆ ต้อ งถื อ
โอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมากราบนมัสการ เพื่อขอ
พร ณ ที่แห่งนี้ เพราะเชื่อว่ามี ความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก
วั ด นั้ น คื อ วั ด ปศุ ป ฏิ น าถ(Pasupatinath) ทั้ ง นี้ เนื่ อ ง
ด้วยเราซึ่งเป็ นพุทธศาสนิกชนจึงไม่อาจได้รบั อนุ ญาตให้
เข้าชมความงามภายในได้ แต่เราสามารถจะได้ชมความงามบางส่วนจากภายนอก อี กทั้งท่าน
จะได้ชมพิธีกรรมที่ประกอบอยูภ่ ายนอกสถานที่แห่งนี้
จากนั้น นาท่านสู่ย่าน “ตลาดทาเมล” แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดขงนคร
หลวง อิ ส ระให้ท่ า นได้เลื อ กซื้ อสิ น ค้า นานาชนิ ด
เป็ นของฝากที่ ร ะลึ ก ตามอัธ ยาศั ย เช่ น ลู ก ปั ด,
สร้อยคอที่ร อ้ ยจากหิ น ฒ ผ้าทอพื้ นเมื อง, พรมจาก
ขนจามรี, ตุก๊ ตาไม้แกะสลัก, เครื่องเขิน ฯลฯ หรือ
หากท่านชื่ นชอบสินค้าเบรนด์เนมเชิ ญ ท่านช้อปปิ้ ง
ย่าน NEW ROAD ที่ มี สิ น ค้าชั้น น าของแท้จากทั ่วทุ ก
มุ มโลกจาหน่ ายในราคาสุ ด พิเศษ อาทิ ผ้าตัด สู ท
จากอิตาลี, อังกฤษ และญี่ปุ่น กระเป๋าเดินทางชั้นนาอง Samsonite, Delsey แว่นตาจาก Dunhill,
Roadastock ปากกาดูปองต์, มองบลังต์, น้ าหอม และเครื่องสาอางชั้นนา จากยุโรป ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ (5)ที่ ภัตตาคาร พร้อมทั้งชม การแสดงพื้ นเมื องที่สวยงาม เป็ นการเพิ่ม
อรรถรสในการรับประทานอาหารคา่ ของท่าน
โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรสั ดูบาร์

เที่ยง

คา่

โปรแกรมแนะนา : สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด ด้วยการขึ้ น
เครื่องบินชมเขาสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เมื่ อท่าน

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก (จ่าย
เพิ่มท่านละ 160-200 USD )
รับประทานอาหารเช้า(6)ที่ โรงแรม
จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางเข้าชม วัด สวยมภู น ารถ
(SWAYAMBHUNATH) ซึ่งเป็ นวัดทางพุทธศาสนาที่
สาคัญ ตั้งอยูบ่ นยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืงอ
กาฐมัณฑุ โดยมีอายุมากกว่า 2,500 ปี มาแล้ว วัด
แ ห่ ง นี้ ยั ง มี อี ก ชื่ อ ห นึ่ ง ว่ า วั ด ลิ ง (MONKEY
TEMPLE) เพราะทั ่วบริเวณวัดแห่งนี้ เต็มไปด้วยลิง
ซึ่งจะลงมาเก็บเมล็ดข้าวที่ชาวเนปาลนามาถวายที่
วัดเป็ นอาหารนมัสการเจดียส์ วยมภูนารท ซึ่ งถือ
ว่าเจดียน์ ี้ เป็ นเจดียท์ ี่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนปาล ที่ตวั เจดียต์ รงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตา
ของพระพุทธเจ้า ชาวเนปาลมีความเชื่อที่ว่าพระเนตรของพระพุทธเจ้าจะยังคอยมองดูโลกมนุ ษย์
และมี จุดเล็กๆตรงกลางระหว่างคิ้ ว ชาวเนปาล เชื่อว่าเป็ นดวงตาที่ 3 ซึ่งหมายถึงดวงตาแห่ง
ธรรม และเครื่องหมายที่ตรงจมู กคือเลข 1 โดยในเนปาลคือสัญลักษณ์ของความเป็ นหนึ่งหรือ
เอกภาพ…
จากนั้น นาท่านนมัสการ วัดพุทธนารถ (Bouddhanat) วัดนี้ มีเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ตั้งอยู่ใน
หมู่ บา้ นของชาวธิเบตที่ได้อพยพมา ภายนอกวัดโดยเฉพาะตามบ้านเรือนต่าง ๆ จะประดับ
ประดาด้วยธงทิวสีต่าง ๆ เพื่อเป็ นการบู ช าธาตุดิน น้ า ลม ไฟ และอากาศ ในผื น ผ้าจะลง
อักขระ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อลมพัด 1 ครั้ง เท่ากันเราได้สวดมนต์ 1 จบ และมนต์ที่สวดนั้น สุด
ยอดของ 84,000 พระธรรมขรรค์ ภายในวัดนอกจากมีพระมหาเจดียป์ ระดิษฐานอยู่กลางวัด
แล้วยังมี พระอารามที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่ กวนอิมปางพันมื อองค์ใหญ่อยู่
ภายใน อารามนี้ องค์ด าไลลามะ เคยเสร็ จมาประทับ เมื่ อ ครั้ง ลี้ ภัย มาจากธิ เบตก่ อนที่ จ ะไป
ประทับเป็ นการถาวรที่เมื องดาลัมศาลา ในประทเศอินเดีย หากท่านใดประสงค์จะสวดมนต์
84,000 พระธรรมขรรค์แบบทางลัด ก็เชิญท่านร่วมหมุ นกงล้อยักษ์ โดยท่านต้องเดินตามเข็ม
นาฬิ กาเป็ นจานวน 3 รอบ ภายในกงล้อได้มีการบรรจุมนตรา 84,000 พระธรรมขรรค์ไว้
ภายในเช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน(7)ที่ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองปาทัน(Patan)” เมืองที่มีความงดงามจนได้สมญานามว่า ลลิตปุ ร ์ เมือง
นี้ ขึ้ นชื่ อทางด้านทองเหลื อ ง ดิ น แดนแห่ ง ศิ ล ปะอัน วิ จิต ร 1 ใน 4 นครโบราณแห่ ง หุ บ เขา
กาฐมัณ ฑุ เมื องนี้ มี วัดที่ ส าคัญ อยู่ 2 แห่ง วัดแรก คราบาฮ์(Kwa Bahal) หรือวิหารทองคา –

คา่
เข้าที่พกั
วันที่สี่
07.00 น.

13.45 น.
19.30 น.

วิหารเงิน วิหารเป็ นวัดทางพุทธศาสนา หลังคามีตราประดับอย่างสวยงามด้วยแผ่นทองคาติด
เป็ นทางยาวจากยอดหลังคาจรดพื้ น บนแผ่ นทองคายังการแกะสลักลวดลายให้ดูสวยงดงามดู
แปลกตาแผ่ น ทองนี้ เชื่ อ ว่ า ทอดลงจากสวรรค์ช้ ั น ดาวดึ ง รองรับ พระบาทองค์ส มเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุ ทธเจ้าเสร็จกลับมายังโลกมนุ ษ ย์หลังโปรดพระมารดา อีกทั้งผูท้ ี่นับถือพุทธศาสนา
และพานักอยู่ในละแวกนี้ จะไม่ ฆ่าสัตว์ และยังนามา ปล่อยที่วดั นี้ เป็ นจานวนมาก มี ท้งั นก เต่า
และหนู ส่วนผูท้ ี่เข้าชมก็ไม่ อนุ ญาติให้นาสิ่งของที่ทาจากหนังสัตว์ เข้าไปภายในวัดนี้ วัดที่ 2
คือ เจดียม์ หาพุทธ(Maha Budha) เจดียแ์ ห่ งนี้ เลี ยนแบบองค์เจดี ยพ์ ุ ท ธคยาในเมื องพุ ทธคยา
ประทเศอินเดีย ตัวเจดียป์ ระดับด้วยพระพุทธรูปปั้ นรอบองค์กว่า 10,000 องค์ รอบองค์เจดีย ์
ประดับด้วยกระเบื้ องดินเผาสลักรู ปพระพุทธเจ้าปางขัดสมาธินับพันชิ้ นเรียงรายจนถึงยอดบน
ด้านข้างจะมี วิหารองค์นอ้ ยจาลองรู ปสลักตอนประสูติของพระ พุทธเจ้า ที่ได้จาลองจากเมื อง
ลุ ม พิ นี ให้ท่ านได้แ วะซื้ อของที่ ร ะลึ ก ในหมู่ บ า้ นหัต กรรม ซึ่ ง จะมี ร า้ นค้าต่ าง ๆ อาทิ ร้า น
จาหน่ ายเครื่องประดับ ร้านจาหน่ ายพรมของชาวทิเบตที่อพยพมาพานักในเนปาล พรมที่นี่มี
ชื่อเสียงมากและเป็ นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรา้ นที่จาหน่ายสินค้าจาพวกไม้
และงานทองเหลื อง ฯลฯ ที่นี่ราคาอาจไม่ ถูกนักแต่คุณ ภาพดีและเป็ นสถานที่ส่งเสริมงานจาก
กลุ่มแม่บา้ น
รับประทานอาหารคา่ (8)ที่ ห้องอาหารของทางโรงแรม
โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า
กาฐมัณฑุ – สนามบินดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า (9) ที่ โรงแรม
น าท่านสัม ผัสกับอีกบรรยากาศหนึ่ งของการท่องเที่ยวโดย
การเดินเที่ยวชมโดยรอบๆของเมื องเก่าที่ยงั คงรักษาไว้ซึ่ง
สภาพความเป็ นอยูแ่ บบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบ้านช่อง ท่าน
จะได้สัม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ความเ ป็ นอยู่ ข องผู ้ค นในเมื อ งอย่ า ง
ใกล้ชิ ด ชม พระราชวังหนุ ม านโดก้า (HANUMAN DHOKA)
นอกจากนี้ บริ เ วณโดยรอบจะเต็ ม ไปด้ว ยวั ด ที่ น่ า สนใจ
มากมายชมวังกุมารเทวี วังของเด็กชาวเนปาลที่ถูกคัดเลือกขึ้ นมาเป็ นกุมารเทวีเพื่อให้มาปกปั ก
รักษาบ้านเมื องตามตานาน แวะให้ท่านถ่ายรูป ณ จัตตุรสั ดูบาร์ ชมเรือนไม้เก่าแก่ที่มี ชื่อว่า
กาฐมณฑป(KASTHAMANDAP) จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
ตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ รับประทานอาหารกลางวัน(10) set box
ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

**รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั
โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน/ห้อง
2 – 5 พฤศจิกายน 61
19,999.16 - 19 พฤศจิกายน 61
19,999.7 – 10 ธันวาคม 61
21,999.14 - 17 ธันวาคม 61
20,999.21 - 24 ธันวาคม 61
20,999.28 - 31 ธันวาคม 61
21,999.8 – 11 กุมภาพันธ์ 62
19,999.22 - 25 กุมภาพันธ์ 62
19,999.8 – 11 มีนาคม 62
19,999.15 - 18 มีนาคม 62
19,999.22 - 25 มีนาคม 62
19,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.-

จานวนทีน่ ั ่ง
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
***กรณีลกู ค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้ อทัวร์ โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซื้ อตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศ ***
รายการอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั สถานการณ์หน้างานเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✔ค่าตั ๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air
✔ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
✔ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
✔ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ

✔ค่าประกันภัยการเดินทาง

วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

แต่ท้งั นี้
ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
✕ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
✕ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าว
✕ ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว ต่ า งๆ เช่ น ค่ า โทรศัพ ท์ , ค่ า ซั ก รี ด , ค่ า ถ่ า ยรู ป /ถ่ า ยวี ดี โ อ ที่ ต อ
้ งจ่ายเพิ่ ม ในสถานที่
ท่องเที่ยวพิเศษ
ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั ่งนอกเหนือจากรายการ
✕ค่าภาษีหก
ั ณ ที่จา่ ย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกากับภาษี)
✕ค่าน้าหนักเกินพิกด
ั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
✕ ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิ่น,

คนขับรถ และผูช้ ่วย จานวน 4 วัน /ท่าน (รวมเป็ นเงินบาท 1,500 บาท/

ท่านตลอดรายการ)
✕ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ

การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้ นขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาของท่านเพื่อเป็ นกาลัง
ใจให้กบั ไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการจองทัวร์
• ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 23 วัน ( ไม่นบั รวมวันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 1 วันหลังจากการ
จอง
• ในกรณี ที่ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่น หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง
ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น
• กรณี ยกเลิ กก่ อนการเดิ น ทาง 30 วัน ขึ้ นไป คื น เงิ น ทั้งหมด **เฉพาะช่ วงที่ ไม่ ใช่ เทศกาลหรือวัน หยุ ดยาว
(ยกเว้น กรุป๊ ที่มีการการันตีค่ามัดจากับสายการบิน)**
• กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 8,000 บาท
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์
• อัตราค่าบริการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์ตา่ ง ๆ ระหว่างการเดินทางถ้า
ท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้ น

***บริ ษั ท เป็ นเพี ย งตัวแทนการท่ อ งเที่ ย ว สายการบิ น และตัวแทนการท่ อ งเที่ ย วในต่ างประเทศซึ่ งไม่ อ าจ
รับ ผิ ดชอบต่อความเสีย หายที่ เกิ ด จาก การที่ ท่ านถู กปฏิ เสธไม่ ให้เข้าออกเมื อ ง อัน เนื่ องมาจากการที่ท่ านมี
เอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม , ภัย
การเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย ถูกทาร้าย หรือจากอุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ****

เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล
1. หนังสือเดินทาง ที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ พื้ นหลังขาว เห็นหู ทั้งสองข้าง
4. สาเนาบัตรประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้าน (เขียนที่อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทร )
5. กรอกรายละเอียดส่วนตัว ตามรายละเอียดที่แนบมา

กรอกข้อมูลวีซ่าเนปาล
1. Full Name:
Mr/Mrs/Miss _________________________________________________________________________
2. Nationality: _________________________ 3. Occupation: ____________________________________
4. A. Address in Thailand: ________________________________________________________________
B. Permanent Address: ________________________________________________________________
C. Telephone: ___________________________Email:______________________________________
D. Contact number in case of emergency: __________________________________________________
5. Date of Birth: __________________________

6. Place of Birth: __________________________

7. Passport No: __________________________

8. Place of Issue: __________________________

9. Date of Issue: __________________________

10. Date of Expiry: _________________________

11. Expected Date of Arrival in Nepal: ____________________
12. Period of Stay in Nepal: _______________________Day(s).
13. Address in Nepal: _____________________________________________________________________
14. Purpose of Visit: □ Official

□ Tourism □ Business □ Others (Please specify) ___________________

15. Visa applied for: □ 15 Days

□ 30 Days □ 90 Days

16. Have you visited Nepal before: □ yes

□ No

If yes:

A) Date of your last visit: _____________________________________
B) No. of days you have stayed in Nepal this year___________________
17. Person(s) accompanying (if any):
Full Name

Date of Birth

Place of Birth

A. _____________________________________

___________

__________________

B. ______________________________________

___________

__________________

_______________
Date

___________________
Signature of Applicant

