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NT348
ทวัรเ์นปาล กาฐมาณฑ ุภคัตะปูร ์ลลติปูร ์4 วัน 3 คนื (SL)
ทัวรเ์นปาล , 4 วัน 3 คนื ,

NIVA LODGE RESORT  , GRAND HOTEL

เนปาลดนิแดนในฝนั ทงีดงามดว้ยตน้แบบศลิปะและวฒันธรรมทงีดงามอกีทงัเอกลกัษณ์ทโีดดเดน่ชดัเจน  
สถาปัตยกรรมไมท้สีบืทอดนบัพนัปี และวถิชีวีติทยีงัคงความดงัเดมิ  

ทาํใหน้กัเดนิทางจากทกุมมุโลกตอ้งมาคน้หาความหมายทซี่อนอยู ่อกีทงัทวิทศันอ์นังดงามแปลกตา   
พระราชวงักาฐมณัฑ.ุ...จัตุรัสมรดกโลก ชมวังเทพธดิากมุาร ีเทพเจา้ทมีชีวีติอยูเ่พยีงหนึงเดยีวในโลก  

พระราชวงัปาทนั(ลลติปูร)์ ....เมอืงมรดกโลกและเมอืงแหง่ศลิปะในสมยัศตวรรษท ี16-18
เมอืงทพีระเจา้อโศกมหาราชเคยเสด็จมาเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  

พระราชวงัภคัตาปูร.์...เมอืงมรดกโลก นครแหง่นีสรา้งขนึในศตวรรษท ี9 บนเสน้ทางการคา้สู่ทเิบต 
ยอดเขานากาก็อต…สัมผัสรุง่อรณุยามเชา้บนยอดเขานากากอ๊ต ชมแนวเทอืกเขาหมิาลัยททีอดยาวจนสุดสายตา 

เมอืงโภครา…เสน่หแ์หง่ผนืน ้าํและขุนเขา พรอ้มล่องเรอืงในทะเลสาบเฟวา่ใสราวกระจกสะทอ้น

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (Bangkok) - กาฐมาณฑ(ุKathmandu) - ภคัตะปูร ์- เมอืงนากาก็อต

08.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชนั 3 ประต ูเคานเ์ตอร ์สายการบนิ Lion Air (SL) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระตา่ง  ๆแกท่า่น

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ
กรุณางดนําของมคีมทกุชนดิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขนึเครืองบนิ
วัตถุทเีป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชนั น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง
โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10ชนิ ในบรรจภัุณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.



11.50 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุKATHMANDU โดยสายการบนิ ไลออนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีSL220 (ไม่มอีาหารบรกิารบนเครืองบนิ
ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.)

14.00 น.
ถงึ ทา่อากาศยานตรภีวูนั ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุ(Kathmandu) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนปาล
และเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุเพราะทนีีคอืจดุศนูยร์วมทังการคา้การเดนิทางวัฒนธรรมและสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญซงึเราจะเห็นโบราณสถานทสีวยงามตังอยู่ในเมอืงกาฐมาณฑุ

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง"ภคัตะปูร"์ (Bhaktapur) เมอืงมรดกทางวัฒนธรรมแหง่หบุเขากาฐมาณฑุ เมอืงภัคตะปรูเ์ป็น 1 ใน 7
กลุม่ของมรดกทางวัฒนธรรมซงึองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกในปี197
เนืองจากไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมอืงโบราณทมีคีวามเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงในดา้นสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์ละศลิปะวัฒนธรรมอันดเียียม..ปัจจบัุนถอืวา่เป็นเมอืงแหง่วัฒนธรรมทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนยิมมากในหมู่นักทอ่งเทยีวจนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น
"เมอืงแหง่อัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล เมอืงปักตะปรูห์มายถงึเมอืงแหง่ความภักดตีอ่พระเป็นเจา้ทมีคีวามสําคัญและสวยงาม
เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของประเทศเนปาล 

นําทา่นเขา้ชมภายในตัวเมอืงคอื "จตัรุสับกัตะปูรด์รูบาร"์ (Bhaktapur Durbar Square)
สถานททีอ่งเทยีวทมีคีวามสําคัญมากทสีดุแหง่หนงึของเมอืงบักตะปรูเ์นืองจากบรเิวณจัตรัุสนันเป็นทตัีงของอาคารและสงิกอ่สรา้งทมีสีถาปัตยกรรมทงีดงามรวมไปถงึสถานทสํีาคัญๆของเมอืงมากมายในอดตีเคยเป็นราชธานีในหบุเขาเป็นเมอืงทเีจรญิบนเสน้ทางการคา้สูธ่เิบตชมย่านเดอรบ์าสแควรห์รือย่านพระราชวังบักตาปรูอั์นเป็นทตัีงของวังชมพระราชวัง55พระแกล(หนา้ตา่ง),
ประตทูองคําซงึเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามชมลานสรงน ้าํหรือซนุดารี(Sundari) 

นําทา่นเขา้ชม วดัเนยีตาโปลา (Nyatapola)
เป็นศาสนสถานทสีงูทสีดุในเนปาลมดีว้ยกัน5ชนัสงู98ฟตุสองขา้งบันไดทางขนึมรีูปปันหนิขนาดใหญ่สลักเป็นรูปสตัวแ์ละเทพอารักขาเชอืกันวา่ปันแตล่ะคูม่อํีานาจหยุดสงิชวัรา้ยทเีมารุกรานวัดนีสรา้งขนึถวายแดเ่ทพแหง่เนียตะโปลาผูท้มีพีลังสงูสดุหรือสทิธลัิกษมี
(Siddhi Lakshmi) ซงึเป็นเทวลัีทธตัินตระพระเจา้ภปูฏนิทรามัลละสรา้งวัดนีในปีค.ศ. 1702

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทอืกเขานากากอ๊ต
ในออ้มกอดของหมิาลัย..เมอืงทชีมพระอาทติยต์กและพระอาทติยข์นึไดส้วยงามและเป็นจดุชมทัศนียภาพของเทอืกเขาหมิาลัยไดอ้ย่างชดัเจนนากาก็อตเป็นเมอืงตากอากาศของชาวเนปาลี
สมัผัสธรรมชาตเิทอืกเขาหมิาลัย รถไตร่ะดับความสงูของเทอืกเขาทคีดโคง้และมทีวิทัศนน์าคันบันไดทสีวยงามอย่างยงิตะวันลา
ทนีากาก็อตหากอากาศดจีะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รส (Mount Everest) ดว้ย ระหวา่งทา่นจะไดช้มการปลกูผักทํานาแบบขันบันได
พบกับเทอืกเขาหมิาลัยฝังตะวันออกประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ
เป็นแนวยาวนับรอ้ยกโิลเมตรในระหวา่งทางชมพระอาทติยต์กพักโรงแรมบนเขานาการก็์อต 1 คนืนีดว้ยความสงู 2,200
เมตรจากระดับน ้าํทะเลเป็นจดุชมววิทสีวยงามมาก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม และอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
NIVA LODGE RESORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ยอดเขานากากอ๊ต - กาฐมาณฑ ุ- พระราชวงัปาทนั “เมอืงลลติปูร”์ - ชอ้ปปิงยา่นทาเมล

ตนืแตเ่ชา้ตรู่
ชมพระอาทติยร์ุง่อรุณเหนอืเทอืกเขาหมิาลยั จากทพัีกของทา่นหรือเดนิเลน่สดูอากาศบรสิทุธถิา้ทัศนะวสิยัปลอดโปร่งทา่นจะไดเ้ห็นยอดเขา
“เอเวอเรสท”์ (MT.EVEREST) ซงึเป็นยอดเขาทสีงูทสีดุในโลก (สงู 8,848 เมตร) เปรียบไดว้า่เป็น“มงกฎุของโลก”ณ
ทนีีทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชนืของธรรมชาตทิสีะอาดบรสิทุธเิหนือเทอืกเขาหมิาลัย
ทา่นจะไดเ้ห็นภเูขาเปลยีนสทีองเปลง่ประกายสวยงามจนไม่อาจจะกระพรบิตาไดแ้ละทนีียังสามารถมองเห็นภเูขาหมิาลัยโดยรอบซงึประกอบดว้ยยอดเขา
5 ยอดจากจํานวนยอดเขา10 ยอดทสีงูทใีนโลกไดแ้กย่อดเขาเอเวอรเ์รสท ์( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาค ู( MAKALA)
และมานาสรู (MAMASLU) *
หมายเหตใุนวนัทอีากาศโปรง่ใสท่า่นสามารถทจีะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวตงัแตฝ่งัตะวนัออกถงึตะวนัตกเลยทเีดยีวขนึอยูก่บัสภาพอากาศวนันนัเป็นสําคญั***

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.30 น.
จากนันลงจากยอดเขาสู ่“หบุเขากาฐมาณฑ”ุ (Kathmandu Valley)  ตังอยู่ทคีวามสงู1,336 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเลและมพีนืท2ี18
ตารางไมลห์บุเขากาฐมาณฑุนันเป็นทรีวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไวเ้นืองจากหบุเขาแหง่นีเป็นแหลง่วัฒนธรรมเนวารีโบราณชนเผา่เนวารอ์าศัยอยู่ทหีบุเขาแหง่นีไดส้รา้งอารยะธรรมทสํีาคัญขนึบน



3
เมอืงซงึไดแ้กก่รุงกาฐมาณฑุปาตันและบัคตาปุรูค์วามสําเร็จทางดา้นศลิปะของชาวเนวารไ์ดแ้กวั่ดและปราสาททสีรา้งขนึดว้ยฝีมอือันประณีตฝีมอืแกะรูปสลักหนิและโลหะทลีะเอยีดอ่อนเสาไมแ้กะสลักและโบสถท์เีต็มไปดว้ยเรืองราวทางประวัตศิาสตร์

นําทา่นเยือน เมอืงปาทนัหรอืปาทาน เมอืงเกา่มรดกโลก (Patan city) เป็นเมอืงโบราณสรา้งในสมัยพระเจา้อโศกมหาราชชว่งศตวรรษท ี3
ปาตันไดช้อืวา่เป็นเมอืงคูแ่ฝดของกรุงกาฐมาณฑุไดรั้บการขนานนามวา่เมอืงแหง่ความงาม (City of Beauty)
เป็นเมอืงทรีูจั้กกันในนามของเมอืงแหง่ศลิปะอกีดว้ยโดยเฉพาะชอืเสยีงทางศนูยก์ลางงานหัตถศลิป์ของชาวทเิบตอพยพมชีอืเสยีงในเรืองพระพทุธรูปนับเป็นนครโบราณทยัีงมชีวีติภายในเมอืงเต็มไปดว้ยวัดทางศาสนาฮนิดแูละสงิปลกูสรา้งในพทุธศาสนาสบืเนืองมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทําใหทั้งศาสนาฮนิดแูละศาสนาพทุธเฟืองฟใูนแถบนีเมอืงปะฏันนีนับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมอืงชนิเอกแบบเนวารีมถีนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-
ใตแ้ละตะวันออก-ตะวันตกแบง่เมอืงออกเป็น4 สว่นโดยมจัีตรัุสปาตันดรูบ์ารแ์ละพระราชวังปาตันเป็นศนูยก์ลาง

นําทา่นชม รูปปนัของพระเจา้ภปูฏนิทรามลัละ ชม วหิารทองคํา และชม พระราชวงัเกา่ ทเีป็นททํีาพธิเีถลงิราชสมบัตขิองกษัตรยิใ์นอดตี

นําทา่นชม วดัตะเลจบูาวาน ี(TelejuBhawani) สรา้งขนีในปีค.ศ.
1666อุทศิใหก้ับเทพประจําราชวงศม์เีทวรูปศวิะและพระนางปารวตปีระดับอยู่บนยอดทวารทอง
(ปัจจบัุนถูกพวกฮปิปีขโมยออกนอกประเทศไปแลว้) ชม วดักฤษณะ (Krishna Tempel)  ตัววัดเป็นหนิสรา้งแบบซกิขาร ์(Shikhara / ศขิร)
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสูภั่ตตาคาร..

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นําทา่นชม ปศปุฏนิารถ (Pashupatinath Temple)  ทสีรา้งขนึโดยพระเจา้ภบูาลสงิหแ์หง่ราชวงศมั์ลละในปีค.ศ. 1696
เพอืถวายองคพ์ระศวิะในภาคองคป์ศปุตหิรือเจา้แหง่เวไนยสตัวแ์ละทสํีาคัญคอืวัดปศปุตนิาถไดถู้กจัดใหเ้ป็นมรดกโลกแลว้ในปีพ.ศ. 2522
วัดนีมสีญัลักษณ์ของเทพเจา้“ตรีมูรต”ิอยู่มากมายซงึหมายถงึพระพรมเป็นผูส้รา้งพระวษิณุหรือพระนารายณ์เป็นผูรั้กษาและพระศวิะเป็นผูทํ้าลายโดยเฉพาะศวิะลงึคเ์ป็นเครืองหมายบรุุษเพศสญัลักษณ์ของพระศวิะจะพบเห็นมากทสีดุเป็นวัดฮนิดทูสํีาคัญมากทสีดุในเนปาลตังอยู่รมิแม่น ้าํภัคมาตทิา่นมโีอกาสเห็นพธิกีรรมทางศาสนาฮนิดณูวัดแหง่นี

19.00 น.
** พเิศษ ** รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืงแบบชาวเนปาลดังเดมิเชญิลมิรส Rice Wine เครืองดมืทอ้งถนิรสจัดจา้นและ MOMO
อาหารจานเด็ดของคนเนปาล พรอ้มชมการแสดงทางวัฒนธรรมทมีชีอืเสยีงสําหรับนักทอ่งเทยีวแหง่หนงึของประเทศเนปาล

พกัที
GRAND HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
กาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) - กาฐมาณฑดุรูบ์ารส์แควร ์(Kathmandu Durbar Square) - สวะยมัภนูาถ(วดัลงิ)

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม เขตเมอืงเกา่นครกาฐมณัฑ ุทไีดรั้บการกอ่ตังขนึในราชวงศล์จิฉวซีงึขนึครองบัลลังกใ์นปีค.ศ. 300
ทนีีเป็นศนูยก์ลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ 

นําทา่นสู ่กาฐมาณฑดุรูบ์ารส์แควร ์(Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกวา่ จตัรุสักาฐมาณฑดุรูบ์าร์
แหง่นีประกอบไปดว้ยวัดและปราสาททเีกา่แกซ่งึแสดงภาพความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลเนืองจากเป็นสถานทรีาชาภเิษกขนึครองราชยส์ถานทน่ีาสนใจทคีวรไปชมไดแ้กวั่ดตะเลชสุรา้งโดยกษัตรยิม์เหนทรามัลละ
(King MahendraMalla) ในปีพ.ศ. 2092 และจัตรัุสแหง่นียังไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นหนงึในมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522
อกีดว้ย 

ชม “กาฐมณฑป” หรอื “เรอืนไม”้ ซงึเป็นทมีาของชอืเมอืงอาคารไมนี้สรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี12
บนจดุทเีสน้ทางการคา้สําคัญสองเสน้ตัดกันและใชเ้ป็นศนูยก์ลางของชมุชนในการแลกเปลยีนซอืขายการพัฒนาของตัวเมอืงเกดิขนึในรัศมรีอบๆพระราชวังเกา่

ชม วดักุมาร ีหรอื กุมารฆีระ (Temple of Kumari or KumariGhar) หรือทพํีานักเทพธดิาทมีชีวีติ (Living Goddess)
ชาวเนปาลเชอืกันวา่กมุารีคอือวตารของเทพธดิาพรมจรรย์

ชม วดัตะเลจ ู(TelejuTempel)
สรา้งอุทศิใหก้ับองคสํ์าคัญประจําราชวงศค์อืเทวตีะเลจบูะวานีเป็นสถานทศัีกดสิทิธยิงิไม่เปิดใหผู้ใ้ดเยียมกรายนอกจากองคก์ษัตรยิแ์ละนักบวชทมีสีมณะศักดสิงูชาวฮนิดสูามารถเขา้ทําพธิไีดปี้ละหนงึครังในชว่งดรุกาปจูา(Durga
Puja) ระหวา่งเทศกาลดาเซยน(์Dasain) 

นําทา่นชม ประตหูนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตทูเีป็นทตัีงของพระองคเ์ทพหนุมานสรา้งขนึในปีค.ศ. 1672
ตัวเทพไดรั้บหารเจมิชาดเสยีจนเป็นสแีดงเขม้ใตร้่มฉัตร



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนัน นําทา่นเขา้ชม สยมภวูนาถสวะยมัภนูาถ หรือ วดัลงิ (Swayambhunath) เป็นเจดยีข์องชาวพทุธ (Buddhist Chaityas)
ทยีงิใหญ่แหง่หนงึของโลกกลา่วกันวา่น่าจะมอีายุถงึ2,000 ปีเลยทเีดยีวสรา้งขนึในรัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะในปีพ.ศ. 936
สงิทน่ีาสนใจภายในวัดคอืสว่นตรงฐานของสถูปซงึมดีวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของพระพทุธเจา้อยู่โดยรอบทัง4
ดา้นตังอยู่บนยอดเขาหา่งจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวันตก3กโิลเมตรตัวสถูปตังอยู่บนเนนิเขาเล็กๆสงูประมาณ77
เมตรเหนือระดับน ้าํทะเลของหบุเขากาฐมาณฑุจงึทําใหท้วิทัศนเ์หนือหบุเขาทแีสนงดงามสถูปแหง่นีเป็นสถูปทเีกา่แกท่สีดุของเนปาลอกีทังยังเป็นสถานททีมีกีารผสมผสานระหวา่งศาสนาพทุธกับฮนิดโูดยองคก์ารยูเนสโกไดทํ้าการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ.
2522

15.00 น.
ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง ยา่นทาเมล (Thamel) เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของกรุงกาฐมาณฑุ สองขา้งทางเต็มไปดว้ย
โรงแรมทพัีกราคาถูก รา้นอาหารนานาชาต ิรา้นขายของ รา้นอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ
จงึเป็นจดุพักของนักทอ่งเทยีวทเีพงิเดนิทางมาถงึเนปาลเพอืการวางแผนทอ่งเทยีวในทตีา่ง  ๆนอกจากนีย่านทาเมลยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทขีนึชอื
โดยเฉพาะสนิคา้จําพวกหัตถกรรมพนืเมอืง เครืองประดับททํีาจากหนิตา่ง  ๆและอุปกรณ์สําหรับการเดนิปีน
ลักษณะคลา้ยกับถนนขา้วสารของเมอืงไทย แตส่นิคา้หลากหายกวา่เยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา อาท ิผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสอืผา้
และของทรีะลกึอกีมากมาย ซงึสามารถตอ่รองราคาได.้...ตามความพอใจของทา่นซงึตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตัวกันจรงิๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตาคารและอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

พกัที
GRAND HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
กาฐมาณฑ ุ- กรุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ณโรงแรม 

นําทา่นสู ่มหาเจดยีโ์พธนิาถหรอืพทุธนาถ (Boudhanath) เจดยีท์ใีหญ่ทสีดุในเนปาลบนเจดยีม์ดีวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจา้ (Wisdom
Eyes) ทังสทีศิบรเิวณรอบวัดเป็นแหลง่ชมุชนของชาวพทุธมหายานจากทเิบตทอีพยพเขา้มาเมอืปี พ.ศ. 2502
จงึจะเห็นพระทเิบตและคนทัวไปยืนแกวง่ลอ้มนตพ์รอ้มกับสวดมนตอ์ยู่ทัวไปองคก์ารยูเนสโกขนึไดท้ะเบยีนสถานทแีหง่นีเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ.2522
อําลาเมอืงแหง่หมิาลัยกับภาพความทรงจําเมอืงแหง่สสีนัแหง่ชวีติมริูล้มืหลังจากวันนีททีา่นไดม้าเยือนประเทศเนปาลแลว้ทา่นจะพบกับความสขุแหง่ชวีติตลอดไปนมัสเต

11.00 น.
จากนันเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตรภีวูนัเมอืงกาฐมณัฑ ุ

อสิระอาหารกลางวันแบบกลอ่งเพอืความสะดวกในการเช็คอนิ

15.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Lion Air เทยีวบนิท ีSL221 (ไม่บรกิารอาหารบนเครือง)

19.30 น.
ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์นปาล
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี15 มนีาคม 2562 เวลา 10:08 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์นปาล

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบัตามทรีะบุไวใ้นรายการโดยสายการบนิเนปาล แอรไ์ลน์

• คา่โรงแรมพกัหอ้งคู ่ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่และภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

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

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง( PASSPORT)และคา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆเช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ ทตีอ้งจ่ายเพมิในสถานทที่องเทยีวพเิศษตา่งๆ,คา่อาหาร,
คา่เครอืงดมืทสีงันอกเหนอืจากรายการ

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

• คา่น ้าํหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถและผูช้ว่ย (รวม 40 USD/ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทยแลว้ความประทับใจในบรกิาร

• คา่ทปิบรกิรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

เงอืนไขการใหบ้รกิาร (ททีา่นควรทราบกอ่นสํารองทนัีง)
• ตอ้งจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน สาํหรบัช่วงวันหยดุเทศกาล

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

• กรณยีกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรอืวันหยดุยาว เกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ทเีกดิขนึจรงิ

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์

• อตัราคา่บรกิารนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขนึอยูก่บัสถานการณต์า่งๆระหวา่งการเดนิทางถา้ท่านแยกตวัออกจากคณะทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิหรอืลดคา่บรกิารใดๆทังสนิ

*บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทยีว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิจาก
การทที่านถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเนอืงมาจากการทที่านมเีอกสารเดนิทางทไีมถ่กูตอ้งหรอืมสีงิผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง หรอืภยัธรรมชาต,ิ
ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตสุดุวสิยั ททีางบรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดห้รอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย
หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

การสํารองทนีงั
• ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวนเงนิ 10,000 บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหนงึท่าน ภายใน 3 วันหลงัจากการจอง พรอ้มสง่สาํเนาพาสปอรต์ทชีัดเจน
สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการบรกิารอนืๆ

• บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง



ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• บรษัิทฯสงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายอนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีางบรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ช่นการนัดหยดุงาน, จลาจล,
การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ

• บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• ตวัเครอืงบนิเมอืออกตวัแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดทุ้กกรณ ีโดยเงอืนไขของสายการบนิกาํหนด

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• ***
ในกรณทีลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯกอ่นทุกครงัมฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ
***

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัจงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู(่Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3
ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

เอกสารเกยีวกับการขอวซีา่เนปาล

•  หนังสอืเดนิทาง ทยีังมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี(ทไีมใ่ช่รปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 นวิ 2ใบ (พนืหลงัสขีาวเท่านัน)

• สาํเนาบัตรประชาชน,สาํเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทอียูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท )์
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