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ไปเนปาล...ลางานแค่วันเดียว! 3วัน2คืน 
 

พระราชวงักาฐมณัฑ.ุ...จัตรัุสมรดกโลก ชมวังเทพธดิากมุาร ีเทพเจา้ทีม่ชีวีติอยู่เพยีงหนึง่เดยีว
ในโลก พระราชวงัปาทนั(ลลติปรู)์....เมอืงมรดกโลกและเมอืงแห่งศลิปะในสมัยศตวรรษที ่16-18 เมอืง
ทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชเคยเสด็จมาเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พระราชวงัภคัตาปรู.์...เมอืงมรดกโลก นคร
แห่งนีส้รา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 บนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต ยอดเขานากาก็อต…สมัผัสรุ่งอรุณยามเชา้บน

ยอดเขานากากอ๊ต ชมแนวเทอืกเขาหมิาลัยทีท่อดยาวจนสดุสายตา 
 

 ชมระบ ำพ้ืนเมืองของชำวเนปำล พรอ้มตอ้นรบัทำ่นดว้ยอำหำรพ้ืนเมืองของชำวเนปำล.... 
 อำหำรไทยเสรมิทกุมื้อ บรกิำรขนมหรือของวำ่งระหวำ่งวนั  
 บรกิำร น ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร์ ตลอดกำรเดนิทำง 2 ขวด ตอ่ทำ่น/วนั 
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(เวลาในประเทศเนปาลชา้กวา่ประเทศไทยอยู ่1.15 ช ัว่โมง) 

รายการท่องเทีย่ว  
วนัที-่1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ  เมอืงกาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) ประเทศเนปาล 

วดัสยมภูวนาถ - กาฐมาณฑ ุดูรบ์ารส์แควร ์ 
- - D 

15.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 8 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Lion Air (SL) 
โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทั คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  

12.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุโดยสายการบนิ Lion Air เทีย่วบนิที ่SL 220 
(ไม่บรกิารอาหารบนเคร ือ่ง) ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 

14.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิตรภีวูนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกลอ่ง 

เมอืงกาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด
เพราะทีน่ี่คอืจดุศูนยร์วมทัง้การคา้ การเดนิทาง วฒันธรรม และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญั ซ ึง่เราจะเห็น
โบราณสถานทีส่วยงามตัง้อยูใ่นเมอืงกาฐมาณฑ ุ 

จากน้ัน น าทา่นเขา้ชม  สยมภูวนาถ สวะยมัภูนาถ หรอืวดัลงิ 
(Swayambhunath) เป็นเจดยีข์องชาวพุทธ (Buddhist 
Chaityas) ทีย่ิง่ใหญแ่ห่งหน่ึงของโลก กลา่วกนัวา่น่าจะมอีายถุงึ 
2,000 ปี เลยทเีดยีว สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้มานะเทวะในปี 
พ.ศ. 936 สิง่ทีน่่าสนใจภายในวดัคอื สว่นตรงฐานของสถปูซึง่มี
ดวงตาเห็นธรรมหรอื Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยูโ่ดยรอบ
ทัง้4 ดา้น สถปูแหง่นีเ้ป็นสถปูทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของเนปาล อกีทัง้ยงัเป็น
สถานทีท่ีม่ีการผสมผสานระหวา่งศาสนาพุทธกบัฮนิด ูโดยองคก์าร
ยเูนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 
น าท่านชม กาฐมาณฑ ุดูรบ์ารส์แควร ์(Kathmandu Durbar Square) หรอืเรยีกวา่ จตัรุสั
กาฐมาณฑดุรูบ์ารแ์หง่นีป้ระกอบไปดว้ยวดัและปราสาททีเ่กา่แก ่ซ ึง่แสดงภาพความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้น
ศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานทีร่าชาภเิษกขึน้ครองราชยส์ถานทีน่่าสนใจทีค่วรไป
ชมไดแ้ก ่วดัตะเลช ุสรา้งโดยกษตัรยิม์เหนทรามลัละ (King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจตัรุสั
แหง่นีย้งัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี พ.ศ. 252  2 อกีดว้ยชม “กาฐ
มณฑป” หรอื “เรอืนไม”้  ซ ึง่เป็นทีม่าของชือ่เมอืง  อาคารไมนี้ส้รา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่12  บนจดุทีเ่สน้ทาง
การคา้ส าคญัสองเสน้ตดักนั  และใชเ้ป็นศูนยก์ลางของชมุชนในการแลกเปลีย่นซือ้ขาย  การพฒันาของตวั
เมอืงเกดิขึน้ในรศัมรีอบ ๆ พระราชวงัเกา่  ชมวดักมุาร ีหรอืกมุารฆีระ (Temple of Kumari or 
Kumari Ghar) หรอืทีพ่ านักเทพธดิาทีม่ชีวีติ (Living Goddess)  ชาวเนปาลเชือ่กนัวา่กมุารคีอือวตาร
ของเทพธดิาพรมจรรย ์ ชมวดัตะเลจู (Teleju  Tempel)  สรา้งอทุศิใหก้บัองคส์ าคญัประจ าราชวงศค์อื
เทวตีะเลจบูะวานี  เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิย์ิง่ไม่เปิดใหผู้ใ้ดเยีย่มกราย  นอกจากองคก์ษตัรยิแ์ละนักบวชทีม่ี
สมณะศกัดิส์งู ชาวฮนิดสูามารถเขา้ท าพธิไีดปี้ละหน่ึงคร ัง้  ในชว่งดรุกาปจูา (Durga Puja)  ระหวา่งเทศกาล
ดาเซยน ์(Dasain)  ชมประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตทูีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระองคเ์ทพหนุมาน  
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1672  ตวัเทพไดร้บัหารเจมิชาดเสยีจนเป็นสแีดงเขม้ใตร้ม่ฉัตร 
ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ย่านทาเมล (Thamel Market) ซ ึง่เป็นแหล่งรวมของสนิคา้ตา่งๆ อาท ิ
ผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ โปสการด์ รองเทา้ และของทีร่ะลกึอกีมากมาย 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ** พเิศษ ** ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงแบบชาวเนปาลด ัง้เดมิ เชญิลิม้รส Rice 
Wine เคร ือ่งดืม่ทอ้งถิน่รสจดัจา้นและ MOMO อาหารจานเด็ดของคน เนปาล พรอ้มชมการ
แสดงทางวฒันธรรม ทีม่ชีือ่เสยีงส าหรบันักท่องเทีย่วแห่งหนึง่ของประเทศเนปาล  

ทีพ่กั ณ  Moonlight Hotel, Kathmandu หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที-่2 เมอืงปาทนั – เมอืงภคัตะปูร ์- เทอืกเขานากากอ็ต B L D 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน น าท่านชม เมอืงปาทนั เมอืงเก่ามรดกโลก (Patan city)  “ละลติปูร”์ (Lalitpur) แปลว่า “เมืองอนั

งดงาม” เป็นเมืองโบราณ สรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชว่ง
ศตวรรษที่ 3 ปาตนัไดช้ ือ่ว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ
ไดร้บัการขนานนามว่าเมอืงแห่งความงาม (City of Beauty) เป็น
เมอืงทีรู่จ้กักนัในนามของเมอืงแหง่ศลิปะอกีดว้ย โดยเฉพาะชือ่เสยีง
ทางศูนยก์ลางงานหตัถศิลป์ของชาวทเิบตอพยพ มชี ือ่เสยีงในเร ือ่ง
พระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณทีย่งัมชีวีติ ภายในเมืองเต็มไปดว้ย
วดัทางศาสนาฮนิดูและสิง่ปลูกสรา้งในพุทธศาสนา สบืเน่ืองมาจาก
ความหลากหลายของวฒันธรรมในยุคกลางท าใหท้ ัง้ศาสนาฮินดู
และศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบนี้ เมืองปะฏันนี้นับเป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมและการวางผงัเมืองชิน้เอกแบบเนวาร ีมีถนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใตแ้ละตะวนัออก-
ตะวนัตกแบ่งเมืองออกเป็น4 ส่วน โดยมีจตัุรสัปาตนั ดูรบ์ารแ์ละพระราชวงัปาตนัเป็นศูนยก์ลาง ชมรูปป้ัน
ของพระเจา้ภูปฏนิทรา  มลัละ,  ชมวหิารทองค า  และชมพระราชวงัเกา่ทีเ่ป็นทีท่ าพิธเีถลงิราชสมบตัิ
ของกษตัรยิใ์นอดตี  ชมวดัตะเลจูบาวานี (Teleju  Bhawani) สรา้งขีน้ในปี  ค.ศ. 1666 อทุศิใหก้บัเทพ
ประจ าราชวงศ ์มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตปีระดบัอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบนัถูกพวกฮปิป้ีขโมยออก
นอกประเทศไปแลว้) ชมวดักฤษณะ (Krishna Temple) ตวัวดัเป็นหนิสรา้งแบบซกิขาร ์ (Shikhara / 
ศขิร)  … 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน  น าทา่นชม เมอืงภคัตะปูร ์(Bhaktapur) เมอืงมรดกทางวฒันธรรมแหง่หบุเขากาฐมาณฑ ุเมอืงภคัตะปรู ์

และยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม เป็น 1 ใน 
7 กลุม่ โดยองคก์ารยเูนสโก ตัง้แต ่พ.ศ. 2522 ซึง่เคยเป็นเมอืง
หลวงเกา่แกแ่ละมคีวามรุง่เรอืงในอดตีมชี ือ่เสยีงในดา้นการแกะสลกั
ไม ้ จตัรุสัปัคตาปรูด์รูบ์าร ์ “Bhaktapur Durbar Square” มี
ประตทูองค า  “Golden Gate”  เป็นทางเขา้ไปสูล่านพระราชวงั
นาม พระราชวงั 55  พระแกล ‘The  Palace Of 55 Windows’  
และมปีระตทูองค าทีม่กีารแกะสลกัไดง้ดงามและสมบรูณท์ีสุ่ดอกีแหง่
หน่ึง  วดัแห่งนีย้งัม ี ระฆงัทองสมัฤทธิแ์ขวนอยูเ่ป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่  
“ระฆงัหมาเหา่” ซ ึง่ในสมยักอ่นระฆงัใบนีม้ไีวเ้พือ่ตบีอกเวลา และ
ดว้ยความงดงามของเมอืงของเมอืงนี ้จงึเคยถกูจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร ์“Little Buddha” 

จากน้ัน น าทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขานากากอ็ต (Narkakot)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ออ้มกอดของ
หมิาลยั เมอืงทีช่มพระอาทติยต์กและพระอาทติยข์ึน้ไดส้วยงาม และเป็นจดุชมทศันียภาพของเทอืกเขาหมิาลยั
ไดอ้ยา่งชดัเจน นากาก็อต เป็นเมอืงตากอากาศของชาวเนปาล ีสมัผสัธรรมชาตเิทอืกเขาหมิาลยั รถไตร่ะดบั
ความสงูของเทอืกเขาทีค่ดโคง้และมทีวิทศันน์าคนับนัไดทีส่วยงามอยา่งยิง่ …ตะวนัลา ทีน่ากาก็อตหากอากาศ
ดจีะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รส (Mount Everest) ดว้ย…ระหว่างท่านจะไดช้มการปลูกผกัท านา
แบบขัน้บนัได..พบกบัเทอืกเขาหมิาลยัฝ่ังตะวนัออกประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ 
เป็นแนวยาวนับรอ้ยกโิลเมตร ในระหวา่งทาง ชมพระอาทติยต์ก พกัโรงแรมบนเขานาการก็์อต 1 คนืนีด้ว้ย
ความสงู 2,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นจดุชมววิทีส่วยงามมาก  

ทีพ่กั ณ Niva Niwa Hotel, Nagarkot หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที-่3 เทอืกเขานากากอ็ต – วดัปศปุฏนิารถ – มหาเจดยีโ์พธิน์าถ  
เมอืงกาฐมาณฑ ุ กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

B L D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แตเ่ชา้ตรู ่ ชมพระอาทติยร์ุง่อรณุเหนือเทอืกเขาหมิาลยัจากทีพ่กัของทา่น หรอืเดนิเลน่สดูอากาศบรสิทุธิ ์ ถา้ทศันะวสิยั

ปลอดโปรง่ทา่นจะไดเ้ห็นยอดเขา  “เอเวอเรสท”์  (Mt.Everest)  ซ ึง่เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในโลก (สูง 8,848 
เมตร) เปรยีบไดว้่าเป็น “มงกฎุของโลก”  ณ   ทีนี่ท้า่นจะไดส้มัผสักบับรรยากาศหนาวเย็นอนัสดชืน่ของ
ธรรมชาต ิทีส่ะอาดบรสิทุธิเ์หนือเทอืกเขาหมิาลยั....ทา่นจะไดเ้ห็นภเูขาเปลีย่นสทีองเปลง่ประกายสวยงาม จน
ไม่อาจจะกระพรบิตาได ้ และทีน่ี่ยงัสามารถมองเห็นภเูขาหมิาลยัโดยรอบซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จาก
จ านวนยอดเขา10  ยอดทีสู่งทีใ่นโลกไดแ้ก ่ยอดเขา  เอเวอรเ์รสท ์( Everest) โลดเส ( Lhotse) โชย ู( Cho 
Yu) มาลาค ู( Makala) และ มานาสร ู(Mamaslu )  

 *** หมายเหตุ ในวนัทีอ่ากาศโปรง่ใส่ท่านสามารถทีจ่ะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวตัง้แต่ฝั่งตะวนัออกถงึ
ตะวนัตกเลยทเีดยีว ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศวนันัน้เป็นส าคญั*** 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  น าทา่นเดนิทางกลบัลงไปยงัเมอืงกาฐมาณฑ ุ

น าทา่นชม วดัปศปุฏนิารถ (Pashupatinath Temple) ที่
สรา้งขึน้โดยพระเจา้ภบูาลสงิหแ์หง่ราชวงศม์ลัละ  ในปี  ค.ศ. 1696  
เพือ่ถวายองคพ์ระศวิะ  ในภาคองคป์ศุปต ิหรอื  เจา้แหง่เวไนยสตัว ์ 
และทีส่ าคญัคอื  วดัปศุปตนิาถไดถู้กจดัใหเ้ป็นมรดกโลก  แลว้ในปี 
พ.ศ. 2522…วดันีม้สีญัลกัษณข์องเทพเจา้ “ตรมีูรต”ิ  อยูม่ากมาย  
ซ ึง่หมายถงึพระพรมเป็นผูส้รา้ง  พระวษิณุหรอืพระนารายณเ์ป็น
ผูร้กัษา และพระศวิะเป็นผูท้ าลาย โดยเฉพาะศวิะลงึค ์ เป็น
เคร ือ่งหมายบรุษุเพศ  สญัลกัษณข์องพระศวิะจะพบเห็นมากทีส่ดุ  
เป็นวดัฮนิดทูีส่ าคญัมากทีส่ดุในเนปาลตัง้อยูร่มิแม่น ้าภคัมาต ิ ทา่น
มโีอกาสเห็นพธิกีรรมทางศาสนาฮนิด ู ณ  วดัแหง่นี ้

 น าทา่นชม มหาเจดยีโ์พธิน์าถ หรอืพทุธนาถ 
(Boudhanath) เจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเนปาลบนเจดยีม์ดีวงตาเห็น
ธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ บรเิวณรอบวดั
เป็นแหลง่ชมุชนของชาวพุทธมหายานจากทเิบตทีอ่พยพเขา้มาเมือ่
ปีพ.ศ. 2502 จงึจะเห็นพระทเิบตและคนทัว่ไปยนืแกวง่ลอ้มนตพ์รอ้ม
กบัสวดมนตอ์ยูท่ ัว่ไป องคก์ารยเูนสโกขึน้ไดท้ะเบยีนสถานทีแ่หง่นี้
เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน  เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานตรภีวูนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ
15.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ Lion Air เทีย่วบนิที ่SL221  (ไม่บรกิารอาหารบนเคร ือ่ง)  
19.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจมริูล้มื….. 

 
 
หมายเหต ุ:  
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1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง 
การนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์  

2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะ
ทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ 

 
อตัราคาบรกิาร ไป...เนปาล 3วนั 2คนื  

 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหต:ุ ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เดนิทาง
ต ัง้แต ่16+ ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน 
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

10-12 สงิหาคม 2562 (วนัแม่แห่งชาต)ิ 

19,900.- 4,000 

13-15 กนัยายน 2562 
12-14 ตุลาคม 2562 
21-23 ตุลาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 
1-3 พฤศจกิายน 2562 
5-7 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แห่งชาต)ิ 
8-10 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนูญ) 
30 ธนัวาคม 62-1 มกราคม 63 
(วนัหยุดปีใหม่) 21,900.- 5,500 

         
หมายเหต:ุ ราคานี้สงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั้น ขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรห์ากมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 
15 ท่าน  
 
การส ารองทีน่ั้ง 

1. กรุณาช าระมดัจ า 10,000 บาท หลงัการจองภายใน 3 วนั พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิ และส าเนาหนา้หนังสือ
เดนิทาง  

2. สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง พรอ้มสง่เอกสารในการท าวซีา่ **หากทา่นไม่ช าระเงนิส่วนที่
เหลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข** 

**ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจงัหวดัราคาทวัรด์งักล่าวจะไม่รวมคา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารของธนาคาร** 
 

ค่าบรกิารรวม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
2. คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิ และภาษนี ้ามนัของสายการบนิ  
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (15 กโิลกรมั) 
4. คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
5. รถโคช้ปรบัอากาศ  
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
7. คา่อาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุและค่าน ้าดืม่บนรถ วนัละ 2 ขวด/ทา่น 
8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงนิรกัษาพยาบาลไม่เกนิหา้แสนบาท) แต่ทัง้นีย้่อมอยู่

ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ (ส าหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
9. คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย  
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ค่าบรกิารไม่รวม  
1. คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้มี) 
4. คา่วซีา่ทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
5. คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษ)ี 
6. คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ Visa 3% Amex 4% 
7. คา่น ้าหนักเกนิพิกดัตามสายการบนิก าหนด 15 กโิลกรมั  
8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
9. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ ท่านละะ 800 บาท  
10. คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็น
ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาล หรอืวนัหยดุยาว** 

**หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวนัหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด** 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนัจนถงึวนัเดนิทางจรงิ คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
4. กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หอ้งพกัโดยตรง หรอืผ่านตวัแทนใน

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิโปรโมช ัน่ หรอืเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิ
มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้ักท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกว่า ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair )
เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมตาม 
โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั กรณี
เดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

**กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) กระเป๋าถอื
ขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)**   
 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วไดเ้พือ่ความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นส าคญัโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
7. ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
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** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋เคร ือ่งบนิโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 
มฉิะนั้นทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้** 
เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้ 
เอกสารการขอวซีา่เนปาล 

1. หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายุใชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน     
หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2.  รูปถา่ยส ี ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้หลงัสขีาวเทา่น้ัน)    
 

  


