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NT526
ทวัรโ์ยคะ ณ ประเทศเนปาล 5 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรเ์นปาล , 5 วัน 4 คนื ,

Hotel Shanker  , Hotel Country Villa  , Balthali Village Resor

กาฐมาณฑ ุ- วดัปศุปฏนิาถ - มหาเจดยีพ์ทุธนาถ - ฝึกโยคะยามเชา้ - วดัสวยมภูนาถ - จตัุรสักาฐมาณฑดุูรบ์าร ์
วดัตะเลชุ - วดัจากกานนาถ - ภคัตะปูร ์- จตัุรสับกัตะปูรด์ูรบาร ์- วดัชางกูนารายณั - นากาโก๊ด 

ชมพระอาทติยข์นึเหนอืเทอืกเขาหมิาลยั - ยอดเขาเอเวอเรสต ์- ปานาอูต ิ- บลัทาล ิ
หมูบ่า้นบลัทาล ิ- ยา่นธาเมล - ระบําพนืเมอืงเนปาลลี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑ ุ- วดัปศปุฏนิาถ - มหาเจดยีพ์ทุธนาถ

08.00 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 สายการบนิ THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่น

10.15 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุโดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG319 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง(ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ
3.25 ชวัโมง)



12.25 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตติรภีวูนัเมอืงกาฐมณัฑ ุผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ เมอืงกาฐมัณฑุ (Kathmandu)
เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนปาล
และเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุเพราะทนีีคอืจดุศนูยร์วมทังการคา้การเดนิทางวัฒนธรรมและสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญซงึเราจะเห็นโบราณสถานทสีวยงามทตัีงอยู่ในเมอืงกาฐมาณฑุ

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน นําทา่นไปยัง วดัปศปุฏนิาถ (Pashupatinath Temple) ตังอยู่หา่งจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวันออก ประมาณ 5 กโิลเมตร
ตัววัดสรา้งขนึมาในสมัยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศมั์ลละ เพอืถวายแดพ่ระศวิะในภาคขององคป์ศปุฏนิาถ ตังอยู่รมิแม่น ้าํพัคมาต ี(Bagmati River)
ซงึมคีวามศักดสิทิธเิปรียบเสมอืนแม่น ้าํคงคาแหง่เมอืงพาราณส ีประเทศอนิเดยี เพราะแม่น ้าํสายนีจะไปไหลไปรวมกับแม่น ้าํคงคานันเอง
วัดนีมหีลังคาทําดว้ยทองซอ้นกัน 2 ชนั และประตเูงนิ ซงึถอืวา่เป็นวัดทศัีกดสิทิธทิสีดุวัดหนงึในศาสนาฮนิดขูองเนปาล
ถงึแมผู้ท้นัีบถอืศาสนาฮนิดเูทา่นันจงึจะมสีทิธเิขา้ไปภายในวัดแหง่นี
นักทอ่งเทยีวก็สามารถชมตัววัดและดกูจิกรรมทมีขีนึภายในอาณาเขตของวัดไดช้ดัเจน จากบนฝังดา้นตะวันออกของแม่น ้าํพัคมาตี
โดยทอีงคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนวัดแหง่นีเป็นมรดกโลกแลว้ในปี พ.ศ. 2522 วัดนีมคีวามสําคัญในชว่งเทศกาลศวิะราตรี 

จากนันนําทา่นไปสกัการะ พทุธนาถ (Boudhanath) เป็นสถูปทตัีงอยู่หา่งจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวันออกประมาณ 8 กโิลเมตร
โดยเป็นเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุในเนปาล บนเจดยีม์ดีวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจา้ (Wisdom Eyes) ทังสทีศิ
บรเิวณรอบวัดเป็นแหลง่ชมุชนของชาวพทุธมหายานจากทเิบตทอีพยพเขา้มาเมอืปีพ.ศ. 2502
จงึจะเห็นพระทเิบตและคนทัวไปยืนแกวง่ลอ้มนตพ์รอ้มกับสวดมนตอ์ยู่ทัวไป องคก์ารยูเนสโกขนึไดท้ะเบยีนสถานทแีหง่นีเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ.
2522

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Hotel Shanker ระดับ 4* ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
โยคะยามเชา้ - กาฐมาณฑซุติทีวัร ์- สถูปสวยมภนูาถ - จตัรุสักาฐมาณฑดุรูบ์าร ์- ภกัตะปูรด์รูบ์าร ์- วดัชางกูนารายณั - นากาโกด๊

เชา้
ฝึกโยคะยามเชา้กบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ ณ โรงแรมทพัีก 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

จากนันนําทา่นสกัการะ วดัสวยมภนูาถ (Swayambhunath) หรือวัดลงิ(Monkey Temple) สวยมภนูาถ หมายถงึ
พระผูถ้อืกําเนดิขนึเองเพอืเป็นทพีงึของชาวพทุธ สรา้งขนึตรงจดุทเีชอืวา่ พระอาทพิทุธ ปรากฏพระองคบ์นโลกมนุษย์
และเป็นจดุกําเนดิของหบุเขากาฏมาณฑุ หบุเขาแหง่ศรัทธาทยีงิใหญ่ เป็นอกีหนงึมรดกโลกของเนปาล ทมีอีายุกวา่ 2,500 ปี
สงิทน่ีาสนใจและเป็นจดุเดน่ทนัีกทอ่งเทยีวเนปาลตอ้งมาชมเลยก็คอื สว่นตรงฐานของสถูปซงึมดีวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes อยู่ทังสดีา้น
ซงึแฝงความหมายของ เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา เป็นวัดทไีดแ้สดงถงึวถิชีวีติวัฒนธรรมของชาวเนปาล
ซงึผสมผสานศาสนาฮนิดกูับศาสนาพทุธเขา้ดว้ยกันอย่างกลมกลนื 

นําทา่นชม จตัรุสักาฐมาณฑดุรูบ์าร ์(Kathmandu Durbar Square) จัตรัุสกาฐมาณฑุดรูบ์ารแ์หง่นีประกอบไปดว้ยวัดและปราสาททเีกา่แก่
ซงึแสดงภาพความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล
เนืองจากเป็นสถานททีกีษัตรยิเ์นปาลประกอบพระราชพธิรีาชาภเิษกขนึครองราชย ์

สถานทน่ีาสนใจทคีวรไปชม ไดแ้ก ่วดัตะเลชุ สรา้งโดยกษัตรยิม์หนิทรา มัลละ (King MahendraMalla) ในปี พ.ศ. 2092
เป็นวัดวัดประจําองคพ์ระมหากษัตรยิ ์หรือวังของกมุารี ตัวอาคารมลีายไมแ้กะสลักเป็นเรืองราวของฮนิดปูกรฌัมทมีอีายุกวา่ 250 ปี
ทเีนปาลมคีวามเชอืกันวา่เทวตีะเลช ุคอืผูท้คีอยปกปักรักษาองคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละประเทศเนปาล
โดยจะมกีารสรรหาเทวทีมีลัีกษณะของเทพตรงตามทตํีานานเขยีนไว ้

และ วดัจากกานนาถ (Jagannath Temple) ทางดา้นขวามอืจะมฉีากไมร้ะแนงกําบังใบหนา้ปิดทองขนาดใหญ่ของสเวตาไภราพ (SwetaBhairv)
โดยฉากนีจะถูกยกออกเฉพาะชว่งงานเทศกาลอนิทรา ยาตราเทา่นัน



เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง"ภคัตะปูร"์ (Bhaktapur) เมอืงมรดกทางวัฒนธรรมแหง่หบุเขากาฐมาณฑุ เมอืงภัคตะปรูเ์ป็นอกีหนงึเมอืงมรดกโลก
ขององคก์ารยูเนสโก (UNESCO)
เนืองจากไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมอืงโบราณทมีคีวามเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงในดา้นสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์ลศลิปะวัฒนธรรมอันดเียียม..ปัจจบัุนถอืวา่เป็นเมอืงแหง่วัฒนธรรมทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนยิมมากในหมู่นักทอ่งเทยีวจนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น
"เมอืงแหง่อัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล” เมอืงปักตะปรูห์มายถงึเมอืงแหง่ความภักดตีอ่พระเป็นเจา้ทมีคีวามสําคัญและสวยงาม
เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของประเทศเนปาล

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

จากนันชม วดัชางกูนารายณั วัดแหง่เทพวษิณุทเีกา่แกท่สีดุในกาฐมาณฑุ
ตัววัดตังอยู่ในลานกวา้งมรีูปสลักหนิจากสมัยลจิฉวอียู่เป็นจํานวนมาก(ศตวรรษ ท ี4-9) จัดไดว้า่เป็นยุคทองของศลิปะเนวารี
งานชนิเอกแทนองคเ์ทพวษิณุ คอืเทวรูปพระวษิณุในอวตารนรสงิห ์ซงึมเีศยีรเป็นสงิหใ์นทา่พชิติกษัตรยิแ์หง่หมู่มารเทวรูปพระวษิณุสบิเศยีร สบิกร
และพระวษิณุวกิรานทะ ซงึมรี่างเป็นคนแคระหกกรไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก ชม พทุธนลิกัณฐะ รูปสลักหนิของพระวษิณุ (Lord Vishnu)
ในทา่นอนบนเตยีงทเีต็มไปดว้ยงกูลางเกษียณสมุทร จัดไดว้า่เป็นงานแกะสลักหนิฝีมอืเยียมในยุคลจิฉว ี(Lichchhavi period) รูปสลักอายุกวา่ 5
ปี ศตวรรษนีตังอยู่กลางของสระน ้าํเล็กๆทําใหด้เูหมอืนลอยอยู่เหนือน ้าํ

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

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Hotel Country Villa ระดับ 4* ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
โยคะยามเชา้ -ปานาอตู ิ- บลัทาลิ

เชา้
ชม พระอาทติยร์ุง่อรุณเหนอืเทอืกเขาหมิาลยัและฝึกโยคะยาม เชา้กับอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ ณ โรงแรมทพัีก 

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)
***หมายเหตใุนวนัทอีากาศปลอดโปรง่ทา่นสามารถทจีะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวตงัแตฝ่งัตะวนัออกถงึตะวนัตกเลยทเีดยีวขนึอยูก่บัสภาพอากาศ***

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

ระหวา่งทางแวะ เมอืงปานาอตู ิ(Panauti) เป็นเมอืงของชาวเนวารีเต็มไปดว้ยวัดทงีดงามและบา้นเรือนโบราณทน่ีาสนใจ
การขับรถไปเยือนเมอืงนีนันยังผา่นย่านชนบททสีวยงามดว้ย ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

จากนัน นําทา่นเดนิย่อยอาหารเทยีงเพอืเดนิทางขนึสู ่Balthali Village Resort (ใชเ้วลาเดนิประมาณ 45 นาท)ี 



ระหวา่งทางเดนิทา่นจะไดด้มืด่าํกับธรรมชาตแิละอากาศอันบรสิทุธ ์บลัทาลิ
เป็นสถานทพัีกอันลงตัวสําหรับนักทอ่งเทยีวทตีอ้งการดมืด่าํกับสสีนัของบัลทาลอิย่างเต็มท ีตัวเมอืงอันน่าตนืตาตนืใจอยู่หา่งจากทพัีกไปเพยีง 10
km เนืองจากทพัีกตังอยู่ในทําเลทเีดนิทางสะดวก ผูเ้ขา้พักจงึไปยังสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมตา่ง  ๆของเมอืงไดโ้ดยงา่ย

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Balthali Village Resort ระดับ 4* ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
โยคะยามเชา้ - หมูบ่า้นบลัทาล ิ- อสิระชอ้ปปิงยา่นทาเมล - ดนิเนอรอํ์าลา

เชา้
ฝึกโยคะยามเชา้กบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ ณ โรงแรมทพัีก

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

อสิระเดนิเลน่ถ่ายภาพตามอัธยาศัยใน หมูบ่า้นบลัทาล ิพรอ้มสดูอากาศบรสิทุธใ์หเ้ต็มปอด

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงกาฐมาณฑุ

ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง ยา่นธาเมล (Thamel) เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของกรุงกาฐมาณฑุ สองขา้งทางเต็มไปดว้ย
โรงแรมทพัีกราคาถูก รา้นอาหารนานาชาต ิรา้นขายของ ฯลฯ
จงึเป็นจดุพักของนักทอ่งเทยีวทเีพงิเดนิทางมาเนปาลเพอืการวางแผนทอ่งเทยีวในทตีา่ง  ๆนอกจากนีย่านธาเมลยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทขีนึชอื
โดยเฉพาะสนิคา้จําพวกหัตถกรรมพนืเมอืง เครืองประดับททํีาจากหนิตา่ง  ๆและอุปกรณ์สําหรับการเดนิปีน
ลักษณะคลา้ยกับถนนขา้วสารของเมอืงไทย แตส่นิคา้หลากหายกวา่เยอะ อาท ิผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสอืผา้ และของทรีะลกึอกีมากมาย
ซงึสามารถตอ่รองราคาไดต้ามความพอใจของทา่นซงึตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตัวกันจรงิๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พรอ้มชม ระบําพนืเมอืงเนปาลลี

ทพีกั
Hotel Shanker ระดับ 4* ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
กาฐมาณฑ ุ- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

10.30 น.
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตติรภีวูนัเมอืงกาฐมณัฑุ

ทพีกั
อสิระทานอาหารมอืเทยีงตามอัธยาศัย (ไม่ไดร้วมในโปรแกมทัวร)์



13.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุโดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG320 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง (ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ
3.30 ชวัโมง)

18.45 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์นปาล
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:39 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์นปาล

อัตรานรีวม

•  คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ การบนิไทย 30 กโิล/ท่าน

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง ๆ

• คา่วซีา่เนปาล ***900 บาท*** (ไมร่วมคา่บรกิาร)

• คา่ใชจ้่ายอนื ๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ 25 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น

• ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความประทับใจการใหบ้รกิารของท่าน

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

เงอืนไขการจองและการสํารองทนัีง

•  กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 50% ของคา่ทัวรท์ังหมด พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการเดนิทาง

•  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนื
ๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้
หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีด ๆ
ทังสนิ



• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนัน ๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใด
ๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนื ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง

• บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวประเทศออสเตรเลยีเท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศออสเตรเลยีมมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศออสเตรเลยีตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศออสเตรเลยีโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั

• กระเป๋าสมัภาระตา่ง ๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่ง ๆใด ๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะสว่นตวั

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนันทาง

• บรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆทังสนิ

• ***บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิจาก
การททีา่นถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเนอืงมาจากการททีา่นมเีอกสารเดนิทางทไีมถ่กูตอ้ง หรอืมสีงิผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง
หรอืภยัธรรมชาตเิชน่ พายนุ ้าํทว่ม , ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตสุุดวสิยั
ททีางบรษิทัฯไมส่ามารถควบคมุไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทงัทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ****

เอกสารเกยีวกับการขอวซีา่เนปาล

•  หนังสอืเดนิทาง ทยีังมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสาํหรบัประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

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

• สาํเนาบัตรประชาชน,สาํเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทอียูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทร )

• กรอกรายละเอยีดสว่นตวั ตามรายละเอยีดทแีนบมา

เงอืนไขการยกเลกิ

•  สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็และคา่ใชจ้่ายอนื
ๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดั

• จําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีด ๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและออสเตรเลยี
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใด ๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง

• พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ
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