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NT493
ทวัรเ์นปาล หมิาลยั กาฐมัณฑ ุ4 วัน 3 คนื (SL)
ทัวรเ์นปาล , 4 วัน 3 คนื ,

HIMALAYAN HOTEL  , NIVA LODGE RESORT

สมัผสัยอดเขาหมิาลยัและเอเวอเรสต ์- จตัตุรสัดูบาร ์
เทอืกเขานาทาก๊อต  วหิารนาตโปลา - วดัปศุปฏนิารถ

ตลาดทาเมล - วดัสวยมภูนารถ  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) - เมอืงกาฐมณัฑ ุ- เทอืกเขานากาโกต๊ (Nagarkot Mountain)

07.30 น.
พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1(ผูโ้ดยสายขาออก) ประต ู7 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร์
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระ

11.15 น.
เดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุโดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL220 

รับประทานอาหารกลางวันบนเครือง



12.45 น.
ถงึทา่อากาศยานตรีภวัูน เมอืงกาฐมณัฑ ุผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทเีนปาล ชา้ประเทศไทย 1 ชวัโมง
15 นาท)ี เป็นประเทศเล็ก  ๆทตัีงอยู่ทางตอนใตข้องเทอืกเขาหมิาลัย และถูกหอ้มลอ้มดว้ยภเูขาสงูมากมาย นําคณะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
จากนันนําทา่นเดนิทางสูตั่ว นครกาฐมัณฑุ และใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับความงามของสองขา้งทางในเมอืงหลวงของเนปาล 

นําทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขานากาโกต๊ (Nagarkot Mountain) ซงึตังอยู่บนยอดขอบกระทะของหบุเขากาฐมันฑุ บนพนืทสีงูกวา่ระดับน ้าํทะเลถงึ
2,200 เมตร ทา่มกลางอากาศทเีย็นสบาย ซงึทา่นจะไดด้มืด่าํกับธรรมชาตทิสีวยงาม
และแสนจะโรแมนตกิของเทอืกเขาหมิาลัยตลอดแนวตังแตฝั่งตะวันออกจรดฝังตะวันตก ซงึมแีนวทวิเขายาวนับพันกโิลเมตร
โดยในวันทอีากาศปลอดโปร่ง ทา่นอาจจะไดเ้ห็นภาพทสีวยงามของ “ยอดเขา เอเวอรเ์รส” ไดอ้ย่างชดัเจน
ถงึทพัีกเขา้ทพัีกเหนือยอดเขาชมยามเย็นอันสวยงามเมอืสสีนัของทอ้งฟ้าสคีรามเขม้ของฤดหูนาวคอ่ยเปลยีนสสีนัไปเรือยๆ
ทอแสงเรืองอร่ามไปทา่มกลางเทอืกเขาสงูทรีายรอบนากากอต
สลับซบัซอ้นสวยงามเหมอืนยืนอยู่กลางมงกฏุเพชรตัดดว้ยสขีาวของหมิะทยัีงคงเห็นเลอืนลางแมย้ามรัตตกิาลจะเรมิคบืคลานเขา้มา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํท ีภัตตาคาร ทา่มกลางบรรยากาศทแีสนจะสดชนืและสบาย
ทา่นทมีอีารมณ์อันสนุทรียค์นืนีไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มทอ้งฟ้า เหนือยอดเขานากากอตทพัีกทสีงูทสีดุในทรปินี(สงู 2,164 เมตร)

ทพีกั
Niva Niwa Lodge หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
บกัตาปูร ์- วหิารนาตโปลา - วดัปศปุฏนิารถ - ตลาดทาเมล

05.00 น.
อรุณสวัสดยิามเชา้อันสดชนื รบัแสงแรกแหง่ดวงอาทติย์
ในวันทอีากาศดทีา่นจะไดช้มความงดงามทสีดุจะบรรยายเมอืแสงสทีองดังเสน้ไหมคอ่ยทอแสงพน้ขอบเสน้เทอืกเขาหมิาลัยอันสงูชนัโดยรอบสุท่อ้งฟ้า
ทอแสงสรีุง้กระทบกับแนวเสน้หมิะเหนือเทอืกเขาสงูเกดิประกายสรีุง้ตลอดแนวเทอืกเขาสวยงามากเพยีงไม่นานเทอืกเขาหมิาลัยทังสายก็แปรเปลยีนเหมอืนดังมใีครนําผา้ทองผนืใหญ่มาปกคลมุไวเ้กอืบทังแนวเขา
และคอ่ย  ๆแปรเปลยีนทลีะนอ้ยเห็นปรกายสขีาวสดใสของหมิะททัีบถมอยู่
หากทา่นมโีอกาสทา่นอาจจะไดช้มยอดเขาเอเวอรเ์รสแมจ้ะเพยีงจดุเล็ก  ๆแตก็่ภาคภมูใิจทไีดม้าชม***
(ทนีีถา้ทอ้งฟ้าสดในทา่นจะสามารถเห็นยอดของเทอืกเขาหมิาลัยอันประกอบไปดว้ย ยอดเขา 5 ยอด จากจํานวนยอดเขา 10
ยอดทสีงูทใีนโลกไดแ้ก ่ภเูขา เอเวอรเ์รสท ์(EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู( CHO YU) มาลาค ู( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU) )

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ท ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูเ่มอืง กาฐมัณฑุ อกีครังหนงึระหวา่งทางจะนําทา่นชม “เมอืงบกัตาปูร”์ นครหลวงแหง่ท ี2 ของประเทศ
ซงึปัจจบัุนไดข้นึทะเบยีนกับองคก์รสหประชาชาตเิพอืเป็นมรดกโลก เมอืงนีมคีวามงามดา้นไมแ้กะสลัก
งานไมท้ขีนึชอืคอืรูปสลักหนา้ตา่งเป็นรูปนกยูง ซงึตัวนกจะแกะใหนู้นสงูจากตัวเนือไมแ้ละโดยรอบยังฉลลุวดลวยตา่ง  ๆเอาวอ้กีดว้ย 

นําทา่นสูย่่าน เขตเมอืงเกา่นําทา่นชมพระราชวงัโบราณ แหง่เมอืงบักตาปรู ์ทไีดส้รา้งตามแบบศลิปะแบเนปาลขนานแท ้
ประทับใจไปกับความสวยโดเดน่ของ ประตทูองคํา หนา้ตา่ง 55 พระแกลในแตล่ะบานฉลลุวดลายโปร่งตามแบบอนิเดยี
ตัวพระราชวังแหง่นีไดถู้กทําลายเมอืครังเกดิแผน่ดนิไหวครังใหญ่เมอืปี 1934 ตอ่มาไดถู้กบรูณะขนึดว้ยเงนิทนุจากทาง UNESCO
ตรงขอบประตทูางเขา้ของพระราชวังมกีารนําแผน่ทองคํามาหอ่หุม้ จนไดส้มญานามวา่ประตทูองคํา
แผน่ทองคํานีมกีารจําหลักรูปเทพเจา้และของศักดสิทิธ ิเพอืความเป็นศริมิงคลแกผู่ท้เีดนิเขา้ออก นําทา่นเดนิเขา้ไปชมดา้นในของตัวอาคาร
ทา่นจะพบประตอูกีบานหนงึซงึบนซุม้ประตมูเีครืองและแกะสลักเป็นลวดลายอ่อนชอ้ยวจิติรบรรจง ซงึมอียู่เพยีงชนิเดยีวในโลกเทา่นัน
สบืเนืองจากเมอืชา่งผูทํ้าไดด้สร็จแลว้พระราชาจะมพีระบัญชาใหตั้ดมอืทัง 2 ขา้งทงิ และควักนัยตต์าทัง 2 ของชา่งผูนั้นออก
ถัดจากทแีหง่นีไม่ไกลจะมหีอ้งสรง ซงึเป็นสระน ้าํขนาดใหญ่ ซงึมชีอืเรียกวา่ “สระนาคบากศก”์
ดา้นบนจะมพีญานาคใหญ่แผเ่บยีออกเพอืปกปักรักษาและอํานวยพรใหก้ับพระมหากษัตรยิ ์น ้าํในสระนีเลา่กันวา่เมอืถงึฤดหูนาว น ้าํในสระจะอุ่น
เมอืเขา้ฤดรูอ้นน ้าํในสระจะเย็น

นําทา่นเดนิออกจากตัวพระราชวังเพอืชมความยงิใหญ่ของ วหิารนาตโปลา ซงึมคีวามสงูถงึ 98 ฟตุ หรือประมาณ 30 เมตร
ถอืไดว้า่เป็นวหิารทสีงูทสีดุในประทเศเนปาล แตล่ะชนัของบันได จะมรีูปปันของเทพตา่ง  ๆอาท ิพญาครุฑ, ยักษ์, คนทัณฑ ์เป็นตน้
หากพอมเีวลานําทา่นไปชม หมู่บา้นชา่งปันหมอ้ เพราะนอกจากเมอืงนีขนึชอืเรืองงานไมแ้ลว้เรืองงานปันก็งดงามไม่แพก้ัน
ใหท้า่นไดช้มวัดพระแม่อุมาเทว ีซงึเป็นสถาปัตยกรรมทงีดงามทสีดุในเนปาล

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวันท ีภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ทางศาสนสถานฮนิดสํูาคัญวัดหนงึ ซงึชาวฮนิดทูพํีานักในประเทศตา่ง  ๆตอ้งถอืโอกาสสกัครังหนงึในชวีติทจีะมากราบนมัสการ
เพอืขอพร ณ ทแีหง่นีเพราะเชอืวา่มคีวามศักดสิทิธอิย่างมาก วัดนันคอื วดัปศปุฏนิาถ (Pasupatinath) ทังนีเนือง
ดว้ยเราซงึเป็นพทุธศาสนกิชนจงึไม่อาจไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ชมความงามภายในได ้แตเ่ราสามารถจะไดช้มความงามบางสว่นจากภายนอก
อกีทังทา่นจะไดช้มพธิกีรรมทปีระกอบอยู่ภายนอกสถานทแีหง่นี 

จากนันนําทา่นสูย่่าน “ตลาดทาเมล” แหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงนานาชนดิทใีหญ่ทสีดุขงนครหลวง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้นานาชนดิ
เป็นของฝากทรีะลกึตามอัธยาศัย เชน่ ลกูปัด, สรอ้ยคอทรีอ้ยจากหนิฒ ผา้ทอพนืเมอืง, พรมจากขนจามรี, ตุก๊ตาไมแ้กะสลัก, เครืองเขนิ ฯลฯ
หรือหากทา่นชนืชอบสนิคา้เบรนดเ์นมเชญิทา่นชอ้ปปิงย่าน NEW ROAD ทมีสีนิคา้ชนันําของแทจ้ากทัวทกุมุมโลกจําหน่ายในราคาสดุพเิศษ อาทิ
ผา้ตัดสทูจากอติาล,ี อังกฤษ และญปีุ่ น กระเป๋าเดนิทางชนันําอง Samsonite, Delsey แวน่ตาจาก Dunhill, Roadastock ปากกาดปูองต,์
มองบลังต,์ น ้าํหอม และเครืองสําอางชนันํา จากยุโรป ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํท ีภัตตาคาร พรอ้มทังชม การแสดงพนืเมอืงทสีวยงาม เป็นการเพมิอรรถรสในการรับประทานอาหารค่าํของทา่น

ทพีกั
Himalaya hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
โพธนิาถ - วดัสวยมภนูารถ - จตัตรุสัดบูาร์

หมายเหตุ
โปรแกรมแนะนํา : สมัผสัเทอืกเขาหมิาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ยา่งใกลช้ดิ
ดว้ยการขนึเครืองบนิชมเขาสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทไีม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight)
เมอืทา่นไดม้าเยือนประเทศเนปาลคณุจะมโีอกาสไดข้นึไปบนจดุสงูทสีดุและตระการตาทสีดุในโลก (จา่ยเพมิทา่นละ 160-200 USD)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ท ีโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัสวยมภนูารถ (SWAYAMBHUNATH) ซงึเป็นวัดทางพทุธศาสนาทสํีาคัญ
ตังอยู่บนยอดเขาทางทศิตะวันตกของเมงือกาฐมัณฑุ โดยมอีายุมากกวา่ 2,500 ปีมาแลว้ วัดแหง่นียังมอีกีชอืหนงึวา่ วัดลงิ (MONKEY TEMPLE)
เพราะทัวบรเิวณวัดแหง่นีเต็มไปดว้ยลงิซงึจะลงมาเก็บเมล็ดขา้วทชีาวเนปาลนํามาถวายทวัีดเป็นอาหารนมัสการเจดยีส์วยมภนูารท
ซงึถอืวา่เจดยีนี์เป็นเจดยีท์เีกา่แกท่สีดุในประเทศเนปาล ทตัีวเจดยีต์รงบรเิวณยอดฐานจะมรีูปดวงตาของพระพทุธเจา้
ชาวเนปาลมคีวามเชอืทวีา่พระเนตรของพระพทุธเจา้จะยังคอยมองดโูลกมนุษยแ์ละมจีดุเล็กๆตรงกลางระหวา่งควิชาวเนปาล เชอืวา่เป็นดวงตาท ี3
ซงึหมายถงึดวงตาแหง่ธรรม และเครืองหมายทตีรงจมูกคอืเลข 1 โดยในเนปาลคอืสญัลักษณ์ของความเป็นหนงึหรือเอกภาพ

จากนันนําทา่นนมัสการ วดัพทุธนารถ (Bouddhanat) วัดนีมเีจดยีท์ใีหญ่ทสีดุในเนปาล ตังอยู่ในหมู่บา้นของชาวธเิบตทไีดอ้พยพมา
ภายนอกวัดโดยเฉพาะตามบา้นเรือนตา่ง  ๆจะประดับประดาดว้ยธงทวิสตีา่ง  ๆเพอืเป็นการบชูาธาตดุนิ น ้าํ ลม ไฟ และอากาศ ในผนืผา้จะลงอักขระ
ซงึเชอืกันวา่เมอืลมพัด 1 ครัง เทา่กันเราไดส้วดมนต ์1 จบ และมนตท์สีวดนัน สดุยอดของ 84,000 พระธรรมขรรค์
ภายในวัดนอกจากมพีระมหาเจดยีป์ระดษิฐานอยู่กลางวัดแลว้ยังมพีระอารามทปีระดษิฐานพระอวโลกเิตศวรหรือเจา้แม่กวนอมิปางพันมอืองคใ์หญ่อยู่ภายใน
อารามนีองคด์าไลลามะ เคยเสร็จมาประทับเมอืครังลภัียมาจากธเิบตกอ่นทจีะไปประทับเป็นการถาวรทเีมอืงดาลัมศาลา ในประทเศอนิเดยี
หากทา่นใดประสงคจ์ะสวดมนต ์84,000 พระธรรมขรรคแ์บบทางลัด ก็เชญิทา่นร่วมหมุนกงลอ้ยักษ์โดยทา่นตอ้งเดนิตามเข็มนาฬกิาเป็นจํานวน 3
รอบ ภายในกงลอ้ไดม้กีารบรรจมุนตรา 84,000 พระธรรมขรรคไ์วภ้ายในเชน่กัน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันท ีภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงปาทนั(Patan)” เมอืงทมีคีวามงดงามจนไดส้มญานามวา่ ลลติปรุ ์เมอืงนีขนึชอืทางดา้นทองเหลอืง
ดนิแดนแหง่ศลิปะอันวจิติร 1 ใน 4 นครโบราณแหง่หบุเขากาฐมัณฑุ 

เมอืงนีมวัีดทสํีาคัญอยู่ 2 แหง่ วดัแรก คราบาฮ ์(Kwa Bahal) หรือวหิารทองคํา – วหิารเงนิ วหิารเป็นวัดทางพทุธ ศาสนา
หลังคามตีราประดับอย่างสวยงามดว้ยแผน่ทองคําตดิเป็นทางยาวจากยอดหลังคาจรดพนื
บนแผน่ทองคํายังการแกะสลักลวดลายใหด้สูวยงดงามดแูปลกตาแผน่ทองนีเชอืวา่ ทอดลงจากสวรรคช์นัดาวดงึ
รองรับพระบาทองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เสร็จกลับมายังโลกมนุษยห์ลังโปรดพระมารดา



อกีทังผูท้นัีบถอืพทุธศาสนาและพํานักอยู่ในละแวกนีจะไม่ฆ่าสตัว ์และยังนํามา ปลอ่ยทวัีดนีเป็นจํานวนมาก มทัีงนก เตา่ และหนู
สว่นผูท้เีขา้ชมก็ไม่อนุญาตใิหนํ้าสงิของททํีาจากหนังสตัว ์

เขา้ไปภายในวัดนี วัดท ี2 คอื เจดยีม์หาพทุธ (Maha Budha) เจดยีแ์หง่นีเลยีนแบบองคเ์จดยีพ์ทุธคยาในเมอืงพทุธคยา ประทเศอนิเดยี
ตัวเจดยีป์ระดับดว้ยพระพทุธรูปปันรอบองคก์วา่ 10,000 องค์
รอบองคเ์จดยีป์ระดับดว้ยกระเบอืงดนิเผาสลักรูปพระพทุธเจา้ปางขัดสมาธนัิบพันชนิเรียงรายจนถงึยอดบน
ดา้นขา้งจะมวีหิารองคน์อ้ยจําลองรูปสลักตอนประสตูขิองพระ พทุธเจา้ ทไีดจํ้าลองจากเมอืงลมุพนีิ 

ใหท้า่นไดแ้วะซอืของทรีะลกึใน หมูบ่า้นหตักรรม ซงึจะมรีา้นคา้ตา่ง  ๆอาท ิรา้นจําหน่ายเครืองประดับ
รา้นจําหน่ายพรมของชาวทเิบตทอีพยพมาพํานักในเนปาล พรมทนีีมชีอืเสยีงมากและเป็นสนิคา้สง่ออกทสีรา้งรายไดท้ดีี
นอกจากนียังมรีา้นทจํีาหน่ายสนิคา้จําพวกไมแ้ละงานทองเหล ือง ฯลฯ
ทนีีราคาอาจไม่ถูกนักแตค่ณุภาพดแีละเป็นสถานทสีง่เสรมิงานจากกลุม่แม่บา้น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํท ีหอ้งอาหารของทางโรงแรม

ทพีกั
Himalaya hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
กาฐมณัฑ ุ- สนามบนิดอนเมอืง

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ท ีโรงแรม

นําทา่นสมัผัสกับอกีบรรยากาศหนงึของการทอ่งเทยีวโดยการเดนิเทยีวชมโดยรอบๆของเมอืงเกา่ทยัีงคงรักษาไวซ้งึสภาพความเป็นอยู่แบบดังเดมิรวมถงึตกึรามบา้นชอ่ง
ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติความเ ป็นอยู่ของผูค้นในเมอืงอย่างใกลช้ดิ ชม พระราชวงัหนุมานโดกา้ (HANUMAN DHOKA)
นอกจากนีบรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยวัดทน่ีาสนใจมากมายชมวังกมุารเทวี
วังของเด็กชาวเนปาลทถีูกคัดเลอืกขนึมาเป็นกมุารเทวเีพอืใหม้าปกปักรักษาบา้นเมอืงตามตํานาน 

แวะใหท้า่นถ่ายรูป ณ จตัตรุสัดบูาร ์ชมเรือนไมเ้กา่แกท่มี ีชอืวา่ กาฐมณฑป (KASTHAMANDAP) 

จากนันเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตรภีวูนั เมอืงกาฐมณัฑุ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน set box

13.45 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL221

19.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

**รายการทอ่งเทยีวนอีาจเปลยีนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม
ทงันถีอืเป็นเอกสทิธขิองผูจ้ดัโดยยดึถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคญั

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์นปาล
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี5 สงิหาคม 2562 เวลา 17:03 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์นปาล

คา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบัตามทรีะบุไวใ้นรายการโดยสายการบนิ Thai Lion Air

• คา่โรงแรมพกัหอ้งคู ่ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาหนดไวใ้นรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ตอ่ท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท)
แตท่ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ

คา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่วซีา่เนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ ทตีอ้งจ่ายเพมิในสถานทที่องเทยีวพเิศษตา่งๆ, คา่อาหาร,
คา่เครอืงดมืทสีงันอกเหนอืจากรายการ

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณอีอกใบกาํกบัภาษี)

• คา่นา้หนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ, คนขบัรถ และผูช้ว่ย จาํนวน 4 วนั /ทา่น (รวมเป็นเงนิบาท 1,500 บาท/ ทา่นตลอดรายการ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบรกิาร

•  การใหท้ปิตามธรรมเนยีม ทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทงัสนิขนึอยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพอืเป็นกาลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• ชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท เงนิทังหมด สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน ( ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ )
พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง ภายใน 3 วันหลงัจากการจอง

• อตัราคา่บรกิารนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขนึอยูก่บัสถานการณต์า่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางถา้ท่านแยกตวัออกจากคณะทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิหรอืลดคา่บรกิารใด ๆ ทังสนิ

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้ เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลอืเดนิทาง ซงึเมอืจองและจ่ายมดัจําแลว้
ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มดัจําใดๆ ทังสนิ

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืเงนิทังหมด **เฉพาะช่วงทไีมใ่ช่เทศกาลหรอืวันหยดุยาว (ยกเวน้ กรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจํากบัสายการบนิ)**

• กรณยีกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรอืวันหยดุยาว เกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 8,000 บาท

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์

เงอืนไขตา่งๆ

• บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทยีว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิจาก



การทที่านถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเนอืงมาจากการทที่านมเีอกสารเดนิทางทไีมถ่กูตอ้ง หรอืมสีงิผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง หรอืภยัธรรมชาต ิเช่น พายุ
น ้าํท่วม , ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตสุดุวสิยั ททีางบรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดห้รอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย
ถกูทํารา้ย หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

เอกสารเกยีวกับการขอวซีา่เนปาล

• หนังสอืเดนิทาง ทยีังมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี(ทไีมใ่ช่รปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 นวิ 2 ใบ พนืหลงัขาว เห็นห ูทังสองขา้ง

• สาํเนาบัตรประชาชน,สาํเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทอียูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทร )

• กรอกรายละเอยีดสว่นตวั ตามรายละเอยีดทแีนบมา
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