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เนปาลเป็ นประเทศที่รา่ รวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่ งหนึ่ ง
เนื่ องจากเนปาลเป็ น
ประเทศที่ตงั้ อยู่บนพื้นที่ท่ีมีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กนั มากที่สุด คือ มีพ้ ืนที่ท่ีอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล
ตัง้ แต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้าทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เรสต์
หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปลี่ยนจากป่ าเมืองร้อนจนถึงเขตน้าแข็ง ก่อให้เกิด
ความแตกต่างทางด้านสัตว์ป่า พืชพรรณไม้ สภาพนิเวศน์วิทยาที่ไม่เหมือนใครในโลก และเป็ นสถานที่แห่ งหนึ่ ง
ในโลกที่ท่านจะสามารถสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามสุดยอดของภูเขาหิ มะนับหมื่นลูกได้อย่างใกล้ชิดที่สุด
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Filght

Date

Origin

Destination

Departure

Arrival

SL220

วันแรก

ดอนเมือง

กาฐมัณฑุ

11.50

14.00

เวลา
3.15 ชม.

Sl221

วันที่สี่

กาฐมัณฑุ

ดอนเมือง

15.00

19.30
4.15 ชม.

วันที่แรก
07.30น.
11.50 น.
14.00 น.

สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1(ผูโ้ ดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL220
***ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง***
ถึงท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว (เวลาที่เนปาล ช้าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง 15 นาที) เป็ นประเทศเล็กๆ ที่ต้งั อยูท่ างตอนใต้ของ
เทือกเขาหิมาลัย และถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงมากมาย นาคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ตัว นครกาฐมัณฑุ และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของสองข้างทางในเมือง
หลวงของเนปาล…
นาท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต(Nagarkot Mountain) ซึ่งตั้งอยูบ่ นยอดขอบกระทะของหุบเขา
กาฐมั น ฑุ บนพื้ นที่ สู ง กว่ า ระดั บ น้ าทะเลถึ ง 2,200 เมตร
ท่ ามกลางอากาศที่ เ ย็นสบาย ซึ่ งท่ านจะได้ดื่มดา่ กับธรรมชาติ ที่
สวยงาม และแสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่
ฝั ่งตะวันออกจรดฝั ่งตะวันตก ซึ่งมีแนวทิ วเขายาวนั บพันกิโลเมตร
โดยในวันที่อากาศปลอดโปร่ง ท่านอาจจะได้เห็นภาพที่สวยงามของ
“ยอดเขา เอเวอร์เรส” ได้อย่างชัดเจน ถึงที่พกั เข้าที่พกั เหนื อยอด
เขาชมยามเย็นอันสวยงามเมื่อสีสนั ของท้องฟ้ าสีครามเข้มของฤดูหนาวค่อยเปลี่ยนสีสนั ไปเรื่อยๆ ทอ
แสงเรืองอร่ามไปท่ามกลางเทือกเขาสูงที่รายรอบนากากอต สลับซับซ้อนสวยงามเหมือนยืนอยู่กลาง
มงกุฏเพชรตัดด้วยสีขาวของหิมะที่ยงั คงเห็นเลือนลางแม้ยามรัตติกาลจะเริ่มคืบคลานเข้ามา
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คา่

รับประทานอาหารคา่ (1)ที่ ภัตตาคาร ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและสบาย ท่านที่มี
อารมณ์อนั สุนทรียค์ ืนนี้ ไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มท้องฟ้ า เหนื อยอดเขานากากอตที่พกั ที่สูงที่สุด
ในทริปนี้ (สูง 2,164 เมตร)

พักที่

โรงแรม Niva Niwa Lodge หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

บักตาปูร-์ วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล

05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันสดชื่น รับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ในวันที่อากาศดีท่านจะได้ชมความงดงาม
ที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเส้นไหมค่อยทอแสงพ้นขอบเส้นเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชันโดยรอบสุ่
ท้องฟ้ า ทอแสงสี้ รุง้ กระทบกับแนวเส้นหิมะเหนื อเทือกเขาสูงเกิดประกายสีรุง้ ตลอดแนวเทือกเขาสวยงา
มากเพียงไม่นานเทือกเขาหิมาลัยทั้งสายก็แปรเปลี่ยนเหมือน
ดังมีใครนาผ้าทองผืนใหญ่มาปกคลุมไว้เกือบทั้งแนวเขา และ
ค่อย ๆ แปรเปลี่ยนทีละน้อยเห็นปรกายสีขาวสดใสของหิมะที่
ทับถมอยู่ หากท่านมีโอกาสท่านอาจจะได้ชมยอดเขาเอเวอร์
เรสแม้จะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้มาชม***(ที่นี่ถา้
ท้องฟ้ าสดในท่านจะสามารถเห็นยอดของเทือกเขาหิมาลัยอัน
ประกอบไปด้วย ยอดเขา 5 ยอด
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จากจานวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ภูเขา เอเวอร์เรสท์ (EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู
( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU) )
เช้า

รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมือง กาฐมัณฑุ อีกครั้งหนึ่ งระหว่างทางจะนาท่านชม “เมืองบักตาปู ร”์
นครหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศ ซึ่งปั จจุบนั ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์กรสหประชาชาติเพื่อเป็ นมรดกโลก
เมืองนี้ มีความงามด้านไม้แกะสลัก งานไม้ที่ขึ้นชื่อคือรูปสลัก
หน้าต่างเป็ นรูปนกยูง ซึ่งตัวนกจะแกะให้นูนสูงจากตัวเนื้ อไม้
และโดยรอบยังฉลุลวดลวยต่าง ๆ เอาว้อีกด้วย นาท่านสู่ย่าน
เขตเมืองเก่านาท่านชมพระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตา
ปูร ์ ที่ได้สร้างตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท้ ประทับใจไป
กับความสวยโดเด่นของ ประตูทองคา หน้าต่าง 55 พระแกล
ในแต่ละบานฉลุลวดลายโปร่งตามแบบอินเดีย ตัวพระราชวัง
แห่ ง นี้ ได้ถู ก ท าลายเมื่ อ ครั้ง เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวครั้ง ใหญ่ เ มื่ อ ปี
1934 ต่ อ มาได้ถูกบูร ณะขึ้ นด้ว ยเงิ น ทุ นจากทาง UNESCO
ตรงขอบประตูทางเข้าของพระราชวังมีการนาแผ่ นทองคามา
ห่อหุม้ จนได้สมญานามว่าประตูทองคา
แผ่นทองคานี้ มีการจาหลักรูปเทพเจ้าและของศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็ นศิริมงคลแก่ผูท้ ี่เดินเข้าออก นา
ท่ านเดิ นเข้า ไปชมด้านในของตัวอาคาร ท่ านจะพบประตูอีกบานหนึ่ งซึ่ งบนซุ ม้ ประตูมีเครื่ องและ
แกะสลักเป็ นลวดลายอ่อนช้อยวิจิตรบรรจง ซึ่งมีอยู่เพียงชิ้ นเดียวในโลกเท่านั้น สืบเนื่ องจากเมื่อช่าง
ผูท้ าได้ดสร็จแล้วพระราชาจะมีพระบัญชาให้ตดั มือทั้ง 2 ข้างทิ้ ง และควักนัยต์ตาทั้ง 2 ของช่างผูน้ ้ัน
ออก ถัด จากที่ แ ห่ ง นี้ ไม่ ไ กลจะมี ห อ้ งสรง ซึ่ ง เป็ นสระน้ า ขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี ชื่ อ เรี ย กว่า “สระนาค
บากศก์” ด้านบนจะมีพญานาคใหญ่แผ่เบี้ ยออกเพื่อปกปั กรักษาและอานวยพรให้กบั พระมหากษัตริย์
น้ าในสระนี้ เล่ากันว่าเมื่อถึงฤดูหนาว น้ าในสระจะอุ่น เมื่อเข้าฤดูรอ้ นน้ าในสระจะเย็น นาท่านเดิน
ออกจากตัวพระราชวังเพื่อ ชมความยิ่งใหญ่ ของ วิ หารนาตโปลา ซึ่ ง มีค วามสูง ถึ ง 98 ฟุ ต หรื อ
ประมาณ 30 เมตร ถือได้ว่าเป็ นวิหารที่สูงที่สุดในประเทศเนปาล แต่ละชั้นของบันได จะมีรูปปั้ น
ของเทพต่าง ๆ อาทิ พญาครุ ฑ, ยักษ์, คนทัณฑ์ เป็ นต้น หากพอมีเวลานาท่านไปชม หมู่บา้ นช่าง
ปั้ นหม้อ เพราะนอกจากเมืองนี้ ขึ้ นชื่อเรื่องงานไม้แล้วเรื่องงานปั้ นก็งดงามไม่แพ้กนั ให้ท่านได้ชมวัด
พระแม่อุมาเทวี ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่งดงามที่สุดในเนปาล
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ ภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ทางศาสนสถานฮิ นดูสาคัญวัดหนึ่ ง ซึ่งชาวฮินดูที่พานั กในประเทศต่าง ๆ ต้องถือ
โอกาสสักครั้งหนึ่ งในชีวิตที่จะมากราบนมัสการ เพื่อขอพร ณ ที่แห่งนี้ เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
อย่างมาก วัดนั้นคือ วัดปศุปฏินาถ(Pasupatinath) ทั้งนี้ เนื่ อง ด้วยเราซึ่งเป็ นพุทธศาสนิ กชนจึงไม่
อาจได้รบั อนุ ญาตให้เข้าชมความงามภายในได้ แต่เราสามารถจะได้ชมความงามบางส่วนจากภายนอก
อีกทั้งท่านจะได้ชมพิธีกรรมที่ประกอบอยูภ่ ายนอกสถานที่แห่งนี้

จากนั้น

นาท่านสู่ยา่ น “ตลาดทาเมล” แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองนานาชนิ ดที่ใหญ่ที่สุดขงนครหลวง อิสระ
ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้านานาชนิ ด เป็ นของฝากที่ระลึกตาม
อั ธ ยาศั ย เช่ น ลู ก ปั ด, สร้อ ยคอที่ ร ้อ ยจากหิ น ฒ ผ้า ทอ
พื้ นเมือ ง, พรมจากขนจามรี , ตุ๊ก ตาไม้แกะสลัก, เครื่ องเขิ น
ฯลฯ หรือหากท่านชื่นชอบสิน ค้าเบรนด์เนมเชิญท่านช้อปปิ้ ง
ย่าน NEW ROAD ที่มีสินค้าชั้นนาของแท้จากทัว่ ทุกมุมโลก
จาหน่ ายในราคาสุดพิเศษ อาทิ ผ้าตัดสูทจากอิตาลี, อังกฤษ
และญี่ปุ่น กระเป๋าเดินทางชั้นนาอง Samsonite, Delsey แว่นตาจาก Dunhill, Roadastock ปากกา
ดูปองต์, มองบลังต์, น้ าหอม และเครื่องสาอางชั้นนา จากยุโรป ฯลฯ

คา่

รับประทานอาหารคา่ (4)ที่ ภัตตาคาร พร้อมทั้งชม การแสดงพื้ นเมืองที่สวยงาม เป็ นการเพิ่ม
อรรถรสในการรับประทานอาหารคา่ ของท่าน

เข้าที่พกั

โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรสั ดูบาร์
โปรแกรมแนะนา : สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด ด้วยการขึ้ นเครื่องบิน
ชมเขาสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เมื่อท่านได้มาเยือน
ประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก
Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั ่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอ
เวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือ นประเทศเนปาลคุณ
จะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก (จ่ายเพิ่มท่านละ 230 USD )

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ โรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าชม วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซึ่งเป็ นวัดทางพุทธศาสนาที่สาคัญ
ตั้งอยูบ่ นยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืงอกาฐมัณฑุ โดยมีอายุมากกว่า 2,500 ปี มาแล้ว วัดแห่งนี้ ยังมี
อีกชื่อหนึ่ งว่า วัดลิง (MONKEY TEMPLE) เพราะทัว่ บริเวณวัดแห่งนี้ เต็มไปด้วยลิงซึ่งจะลงมาเก็บเมล็ด
ข้าวที่ชาวเนปาลนามาถวายที่วดั เป็ นอาหารนมัสการเจดียส์ วยมภูนารท ซึ่งถือว่าเจดียน์ ี้ เป็ นเจดียท์ ี่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนปาล ที่ตวั เจดียต์ รงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจ้า ชาวเนปาล
มีความเชื่อที่วา่ พระเนตรของพระพุทธเจ้าจะยังคอยมองดูโลกมนุ ษย์และมีจุดเล็กๆตรงกลางระหว่างคิ้ ว
ชาวเนปาล เชื่อว่าเป็ นดวงตาที่ 3 ซึ่งหมายถึงดวงตาแห่งธรรม และเครื่องหมายที่ตรงจมูกคือเลข 1
โดยในเนปาลคือสัญลักษณ์ของความเป็ นหนึ่ งหรือเอกภาพ…
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จากนั้น

นาท่านนมัสการ วัดพุทธนารถ (Bouddhanat) วัดนี้ มีเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นของ
ชาวธิเบตที่ได้อพยพมา ภายนอกวัดโดยเฉพาะตามบ้านเรือนต่าง ๆ จะประดับประดาด้วยธงทิวสีต่าง
ๆ เพื่อเป็ นการบูชาธาตุดิน น้ า ลม ไฟ และอากาศ ในผืนผ้าจะลงอักขระ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อลมพัด 1
ครั้ง เท่า กันเราได้สวดมนต์ 1 จบ และมนต์ที่สวดนั้ น สุ ดยอดของ 84,000 พระธรรมขรรค์
ภายในวัดนอกจากมีพระมหาเจดียป์ ระดิษฐานอยูก่ ลางวัดแล้วยังมีพระอารามที่ประดิษฐานพระอวโลกิ
เตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือองค์ใหญ่อยู่ภายใน อารามนี้ องค์ดาไลลามะ เคยเสร็จมาประทับ
เมื่อครั้งลี้ ภัยมาจากธิเบตก่อนที่จะไปประทับเป็ นการถาวรที่เมืองดาลัมศาลา ในประทเศอินเดีย หาก
ท่านใดประสงค์จะสวดมนต์ 84,000 พระธรรมขรรค์แบบทางลัด ก็เชิญท่านร่วมหมุนกงล้อยักษ์
โดยท่านต้องเดินตามเข็มนาฬิกาเป็ นจานวน 3 รอบ ภายในกงล้อได้มีการบรรจุมนตรา 84,000
พระธรรมขรรค์ไว้ภายในเช่นกัน

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองปาทัน(Patan)” เมืองที่มีความงดงามจนได้สมญานามว่า ลลิตปุร์ เมืองนี้ ขึ้ น
ชื่อทางด้านทองเหลือง ดินแดนแห่งศิลปะอันวิจิตร 1 ใน 4 นครโบราณแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ เมืองนี้
มีวดั ที่สาคัญอยู่ 2 แห่ง วัดแรก คราบาฮ์(Kwa Bahal) หรือวิหารทองคา – วิหารเงิน วิหารเป็ นวัด
ทางพุทธศาสนา หลังคามีตราประดับอย่างสวยงามด้วยแผ่นทองคาติดเป็ นทางยาวจากยอดหลังคา
จรดพื้ น บนแผ่นทองคายังการแกะสลักลวดลายให้ดูสวยงดงามดูแปลกตาแผ่นทองนี้ เชื่อว่า ทอดลง
จากสวรรค์ช้นั ดาวดึง รองรับพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จ กลับมายังโลกมนุ ษย์หลัง
โปรดพระมารดา อีกทั้งผูท้ ี่ นับถือพุทธศาสนาและพานั กอยู่ในละแวกนี้ จะไม่ฆ่าสัตว์ และยังนามา
ปล่อยที่วดั นี้ เป็ นจานวนมาก มีท้งั นก เต่า และหนู ส่วนผูท้ ี่เข้าชมก็ไม่อนุ ญาติให้นาสิ่งของที่ทาจาก
หนังสัตว์ เข้าไปภายในวัดนี้ วัดที่ 2 คือ เจดียม์ หาพุทธ(Maha Budha) เจดียแ์ ห่งนี้ เลียนแบบองค์
เจดียพ์ ุทธคยาในเมืองพุทธคยา ประทเศอินเดีย ตัวเจดี ยป์ ระดับด้วยพระพุทธรูปปั้ นรอบองค์กว่า
10,000 องค์ รอบองค์เจดียป์ ระดับด้วยกระเบื้ องดินเผาสลักรูปพระพุทธเจ้าปางขัดสมาธินับพันชิ้ น
เรียงรายจนถึงยอดบน
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ด้านข้างจะมีวหิ ารองค์น้อยจาลองรูปสลักตอนประสูติของพระ พุทธเจ้า ที่ได้จาลองจากเมืองลุมพินี ให้
ท่านได้แวะซื้ อของที่ระลึกในหมูบ่ า้ นหัตกรรม ซึ่งจะมีรา้ นค้าต่าง ๆ อาทิ ร้านจาหน่ าย
เครื่องประดับ ร้านจาหน่ ายพรมของชาวทิเบตที่อพยพมาพานักในเนปาล พรมที่นี่มีชื่ อเสียงมากและ
เป็ นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรา้ นที่จาหน่ ายสินค้าจาพวกไม้และงานทองเหลือง
ฯลฯ ที่นี่ราคาอาจไม่ถูกนักแต่คุณภาพดีและเป็ นสถานที่ส่งเสริมงานจากกลุ่มแม่บา้ น
คา่

รับประทานอาหารคา่ (7)ที่ ห้องอาหารของทางโรงแรม

เข้าที่พกั

โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (8) ที่ โรงแรม
นาท่านสัมผัสกับอีกบรรยากาศหนึ่ งของการท่องเที่ยวโดยการ
เดิ นเที่ ยวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าที่ ยงั คงรักษาไว้ซึ่งสภาพ
ความเป็ นอยูแ่ บบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบ้านช่อง ท่านจะได้
สัมผัสวิถีชีวิตความเ ป็ นอยูข่ องผูค้ นในเมืองอย่างใกล้ชิด ชม
พระราชวังหนุมานโดก้า (HANUMAN DHOKA) นอกจากนี้
บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยวัดที่น่าสนใจมากมายชมวังกุมาร
เทวี วังของเด็กชาวเนปาลที่ถูกคัดเลือกขึ้ นมาเป็ นกุมารเทวี
เพื่อให้มาปกปั กรักษาบ้านเมืองตามตานาน
แวะให้ท่าน
ถ่ายรูป ณ
ชมเรือนไม้เก่าแก่ที่มี ชื่อว่า กาฐมณฑป
(KASTHAMANDAP)
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นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ
ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221
ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง
19.30 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดย
ยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
11.30 น.
15.00 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน/ห้อง

พักเดี่ยวเพิ่ม

จานวนที่นั ่ง

19-22 OCT

20,999.-

3,500.-

20+1

20-23 OCT

20,999.-

3,500.-

20+1

5-8 DEC

20,999.-

3,500.-

25+1

7-10 DEC

20,999.-

3,500.-

25+1

19-22 DEC

19,999.-

3,500.-

20+1

28-31 DEC

22,999.-

4,000.-

25+1

29 DEC-01 JAN

22,999.-

4,000.-

25+1

30 DEC -02 JAN

22,999.-

4,000.-

25+1

7-10 FEB

20,999.-

3,500.-

25+1

20-23 FEB

18,999.-

3,500.-

20+1

19-22 MAR

18,999.-

3,500.-

20+1
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การเดิ น ทางในแต่ ล ะครั้ง จะต้อ งมี ผู โ้ ดยสารจานวน 20 ท่ า นขึ้ น ไป ถ้า ผู โ้ ดยสารไม่ ค รบ
จานวนดัง กล่ า ว บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเลื่ อนการเดิ น ทาง หรือ เปลี่ ยนแปลงราคา
***กรณี ลู ก ค้า ที่ ต้อ งเดิ น ทางด้ว ยเที่ ยวบิ น ในประเทศ ก่ อ นตัด สิ น ใจซื้ อ ทั ว ร์ โปรด
ตรวจสอบรายละเอี ย ดวัน เวลา เที่ ยวบิ น หรือ ตรวจสอบกั บ ทางออฟฟิ ต ก่ อ นตัด สิ น ใจซื้ อ ตั๋ว
เครื่ องบิ น ภายในประเทศ นะคะ***
รายการอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั สถานการณ์หน้างานเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air
ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ท้งั นี้
ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษ
ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ นอกเหนื อจากรายการ
ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกากับภาษี)
ค่าน้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ และผูช้ ่วย จานวน 4 วัน /ท่าน (รวมเป็ นเงินบาท 1,500 บาท/ ท่าน
ตลอดรายการ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
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การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษทั ฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้ นขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาของท่านเพื่อเป็ นกาลัง
ใจให้กบั ไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการจองทัวร์
 ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์
และวันหยุดราชการ ) พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง
 ในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทาง ซึ่งเมื่อ
จองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว (ยกเว้นกรุ๊ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจากับสายการบิน จะขอยึดเงินมัดจาตัว๋ ตามจานอนจริง)**
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน ยึดเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์
 อัตราค่าบริการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยูก่ บั สถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางถ้าท่าน
แยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้ น
***บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่ างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่ เกิดจาก การที่ ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่ องมาจากการที่ ท่านมีเอกสารเดิ นทางที่ ไม่
ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั
ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย ถูกทาร้าย
หรือจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ****

รหัสทัวร์ : THA7-SL-NP-19OCT19-19MAR20
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

