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Nepal Trip Highlight Promotion  

 30 Nov – 5 Dec 2016 (6 days 5 nights-Free Style Travel) 

 

 เชิญท่านร่วมเปิดประตูสู่อีกหน่ึงดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลายัน   ประเทศเนปาล ดินแดนในฝันที่งดงามด้วย

ต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรม อันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน  จนได้ช่ือว่าเป็นเพชรน ้าเอกของชมพูทวีปและภาคพืน้

บูรพา 

(วนัพธุ 30 Nov 2016)วนัแรกของการเดินทาง 2016 (Bangkok – Kathmandu) 
15.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน NEPAL AIRLI NE                  
17.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ KATHMANDU เท่ียวบินท่ี  RA-402   

(มีอาหารบริการบนเคร่ืองบินใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) เวลาท่ี Nepal ต่างจากเมืองไทย 1.15  ชัว่โมง                        
19.55 น.  ถึงท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ (Kathmandu)   หลงัจากผา่นขั้นตอน Immigration แลว้  รับ

กระเป๋า  หลงัจากนั้นพบเจา้หน้าท่ีของบริษทัตอ้นรับ และน าท่านสู่    Kathmandu เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเนปาล และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดดว้ย      ตั้งอยูท่ี่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล หุบเขา
กาฐมาณฑุนั้นเป็นท่ีรวบรวมมรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้ เน่ืองจากหุบเขาแห่งน้ีเป็นแหล่ง
วฒันธรรมเนวารีโบราณ  ชนเผา่เนวาร์อาศยัอยูท่ี่หุบเขาแห่งน้ีไดส้ร้างอารยธรรมท่ีส าคญัข้ึนบน 3 เมือง 
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ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาทนั และภคัตะปูร์ ความส าเร็จทางดา้นศิลปะของชาวเนวาร์ ไดแ้ก่วดัและ
ปราสาทท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมืออนัประณีต ฝีมือแกะรูปสลกัหินและโลหะท่ีละเอียดอ่อน  

                  เสาไมแ้กะสลกั และโบสถท่ี์เตม็ไปดว้ยเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
20:45  น.   Check in Hotel   อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 

(วนัพฤหัสบดี 1 Dec 2016)วนัทีส่องของการเดินทาง 
(Swayambhunath/ Pashupatinath/ Bodanath/Nagarkot) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08:00 น.    น าท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวดัลิง เป็นเจดียข์องชาวพุทธ (Buddhist 

Chaityas) ท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัวา่น่าจะมีอายุถึง 2,500  ปี  เลยทีเดียว สร้างข้ึนในรัชสมยั
ของพระเจา้มานะเทวะ ในปีพ.ศ. 936 ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวดั คือส่วนตรงฐานของสถูปซ่ึงมีดวงตาเห็น
ธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยูโ่ดยรอบทั้ง 4 ดา้น ตวัสถูปตั้งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆ ประมาณ 
77 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงท าให้ทิวทศัน์เหนือหุบเขาท่ีแสนงดงาม สถูปแห่งน้ี
เป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ เนปาล อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหวา่งศาสนาพุทธกบัฮินดู 
โดยองคก์ารยเูนสโกไดท้  าการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522  
หลงัจากนั้นน าท่านชมวดัปศุปฏินาถ Pashupatinath Temple ซ่ึงสร้างข้ึนมาในสมยักษตัริยแ์ห่งราชวงศม์ล
ละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององคป์ศุปฏินาถ ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าพคัมาตี (Bagmati River) ซ่ึงมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิเปรียบเทียบเสมือนแม่น ้ าคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น ้ าสายน้ีจะไหลไป
รวมกบัแม่น ้ าคงคานั้นเอง อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็นศูนยก์ลางของการแสวงบุญประจ าปีของชาวฮินดู “มหาศิวะ
ราตรี” วดัปศุปฏินาถ มีหลงัคาท าดว้ยทองซอ้นกนั 2 ชั้น และประตูเงิน ซ่ึงถือวา่เป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดวดั
หน่ึงในศาสนาฮินดูของเนปาล ถึงแมผู้ท่ี้นบัถือศาสนาฮินดูเท่านั้นจึงมีสิทธิเขา้ไปภายในวดัแห่งน้ี แต่
นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมตวัวดัและดูกิจกรรมท่ีมีข้ึนภายในอาณาเขตของวดัไดช้ดัเจน จากบนฝ่ังดา้น
ตะวนัออกของแม่น ้ าพคัมาตี โดยท่ีองค์การยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนวดัแห่งน้ีเป็นมรดกโลกแลว้ในปีพ.ศ. 
2522 
หลงัจากนั้นน าท่านสักการะโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) เป็นโบราณสถาน ในพุทธศาสนานิกาย
มหายานซ่ึงเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาล บนเจดียมี์ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) 
ทั้งส่ีทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธ มหายานจากทิเบตท่ีอพยพเขา้มาเม่ือปีพ.ศ. 2502    
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ได้เวลาพอสมควร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 2 ชม.)   
“เทือกเขานากาก๊อต” ยอดเขาบนขอบกระทะของหุบเขากาฐมณัฑุ สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,164 เมตร 
สัมผสัธรรมชาติเทือกเขาหิมาลยั รถไต่ระดบัความสูงของเทือกเขาท่ีคดโคง้และมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามอยา่ง
ยิ่งนากาก็อต (Nagargot) เป็นช่ือภูเขาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือ ส าหรับการชมวิวดูพระอาทิตยข้ึ์นและ
พระอาทิตยต์ก ซ่ึงจะเห็นเทือกเขาหิมาลยัไดอ้ยา่งสวยงามและหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์
เรส (Mount Everest) ดว้ย  

17.00 น.  ถึงเมืองนากาก็อต “NARKAKOT” อสิระตามอธัยาศยั  ชมววิพระอาทิตยต์ก บริเวณโรงแรมท่ีพกั  พร้อม
ถ่ายภาพประทบัใจ 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ท่ีพกั   อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

(วนัศุกร์ 2 Dec 2016)วนัทีส่ามของการเดินทาง (Nagarkot/Pokhara) 

05.00 น.  จากโรงแรมท่ีพกั  ใหท้่านไดสู้ดอากาศยามเชา้ตรู่และเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องตดั
กบัหิมะขาวนวลท่ี     ปกคลุมเทือกเขาหิมาลยัทอดตวัยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของ
ยอดเขาเอเวอร์เรสท ์เป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามมากจนไม่อาจจะกระพริบตาได ้“เทือกเขานากาก๊อต” จากทิศ
ตะวนัออกของหุบเขาน้ีจะ สามารถมองเห็นภูเขาหิมาลยัโดยรอบซ่ึงประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จาก
จ านวนยอดเขา 10 ยอดท่ีสูง ท่ีในโลก ไดแ้ ก่ภูเขาเอเวอร์เรสท์(EVEREST) , โลดเส (LHOTSE) โชย ู
(CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU)...อิสระบนัทึกภาพววิตามอธัยาศยั 

*** หมายเหตุ ท่านจะสามารถท่ีจะเห็น เทือกเขาหิมาลยัหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศของวนันั้นเป็นส าคญั 
 รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07:30 น.             ไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน  Check out จากโรงแรมและลงจากเทือกเขา Nagarkot 
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองโพคารา (Pokhara)  โดยรถ   
                          (**หากท่านจะเดินทางดว้ยเคร่ืองบินมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 3,500 บาท ต่อท่าน / ต่อเท่ียว**) 
16.00 น. ถึงหุบเขาโภครา เมืองโพคารา (Pokhara) เมืองน้ีตั้งอยูห่่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัตก 200 

กิโลเมตร คือ อีกเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศเนปาล เป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 2 รองจาก
กาฐมาณฑุจากท่ีน่ีจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของเธาละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) 
มชัฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอด เป็นเมืองแห่งมนต์
เสน่ห์ท่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความ
งดงามของเทือกเขาหิมาลยัไดใ้กลท่ี้สุดเน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30  กิโลเมตร เป็นทิวทศัน์ ท่ี
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สูงตระหง่านเสียดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร เม่ือไดส้ัมผสัยากนกัท่ีจะลืมเลือน และท่ีน่ีเป็นจุดเร่ิมตน้การเดินปีน
เขาเพื่อพิชิตยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

เยน็ พกัผอ่นท่ีโรงแรมและชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีเมืองโพคารา  และพกัผอ่นรอบทะเลสาบ 
                             น าท่านรับประทานอาหารเย็นกบับรรยากาศสบาย ๆ และอากาศสดช่ืนของเมือง  อิสระพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั (พกัสองคืน) 
 

(วนัเสาร์ 3 Dec 2016)วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (Sarangkot - Pokhara)  
*** หมายเหตุ ท่านสามารถทีจ่ะเห็นเทอืกเขาหิมาลยัตลอดแนวฝ่ังตะวนัตกหรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนัน้ันเป็น
ส าคัญ *** 
04:00  ปลุกต่ืน น า ท่านเดินทางสู่ยอดเขา ซางรางก๊อต“SARANGKOT”เพื่อชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ี ณ ยอดเขามจัฉา

ปูชเร เทือกเขาหิมาลยัอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ท่ีสูงเป็นอนัดบั 10 ของ
โลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู ชมววิของเทือกเขาหิมาลยัและแม่น ้ าเซติเป็นฉากหนา้อยูด่า้นล่าง ดู
สวยงามยิ่งนกั ท่านจะไดช้มพระอาทิตยข้ึ์นเห็นแสงสีทองตดักบัยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระ
ไดอ้ยา่งสวยงามยิง่ พร้อมจิบชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะ 
ได้เวลาอันสมควรน าท่ านกลับ สู่โรงแรมระหว่างทางน าท่ านแวะสักการะวัด บินดาบาซิ นี 
“BINDHABASANI” วดัฮินดู วดัน้ีสร้างในปี 1845 เพื่อถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วดัน้ีถือเป็นวดั
ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงในเมืองโภคราและวดัน้ีเป็นวดัท่ีชาวเมืองน้ีหรือต่างเมืองนิยมมาแต่งงานกนัอีกดว้ย
บริเวณรอบๆวดัจะมีของท่ีใชใ้นการแต่งงานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของส าหรับใชบู้ชา
เทพธิดาบาวานีขายจดัอยู่ในถาด จะมีมะพร้าวซ่ึงแทนสัญลกัษณ์ของสัตวห์น่ึงชีวิตใช้ส าหรับบูชายญั 
ดอกไม ้ผงติกะ ขนม และเฉพาะวนัองัคารและวนัเสาร์ จะมีพิธีท าบุญหรือถา้เป็นวนัพิธีส าคญัใหญ่ๆ มี
การบูชายนัดว้ยสัตวเ์ล็กและใหญ่ตลอดทั้งวนั 
น าท่านชม แม่น ้ าเซติ (Seti river) หรือ แม่น ้ านม เป็นสาขาหน่ึงของแม่น ้ ากงัฮารา หรือ แม่น ้ าการ์นารี ซ่ึง
ละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลยั ซ่ึงอยูบ่ริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน 
แม่น ้ า น้ีมีเอกลกัษณ์พิเศษ คือ มีสีขาวคลา้ยน ้ านม ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและไหลรอดเขา้ไปใตดิ้น 
แม่น ้าน้ีจะไหลผา่นเมืองโภครา ซ่ึงเป็นท่ีน่าอศัจรรยย์ิ่งท่ีมีแม่น ้ าสายน ้ าไหลผา่นใตดิ้นของเมืองโภครา ท่ี
น่ี..เขาจะทดน ้าข้ึนมาใหไ้หลไปตามคลองแบบน้ีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย ตวัแม่น ้ าจริงๆไหลอยูด่า้นล่าง 
กม้หนา้มองลง เพราะวา่ลึกมาก 

08.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
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หลงัจากนั้นพกัผอ่นท่ีโรงแรมเล็กนอ้ยก่อนออกเดินทางชมเมืองโพคารา 
น าท่านชม น า้ตกเดวสิ (Devi’s Fall) น ้าตกท่ีตั้งช่ือตามนายเดวทิท่ีมาเสียชีวิตพร้อมคู่รัก ณ ท่ีแห่งน้ี น ้ าตก
แห่งน้ีแปลกกวา่ท่ีอ่ืนตรงท่ีตอ้งชะโงกหนา้กม้ลงไปดู เพราะเป็นน ้ าตกท่ีทิ้งตวัลงจากล าธารลงสู่ช่องเขา
เบ้ืองล่างลึกลงไปกวา่ 100 เมตร นบัวา่เป็นน ้าตกท่ีมีความลึกท่ีสุด 
ชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp)ศูนยว์ฒันธรรมชาวทิเบต เมืองโภครา ประเทศเนปาล 
และเป็นสถานท่ีจดัแสดงความเป็นอยู ่ของชาวทิเบตในเนปาล ซ่ึงไดอ้พยพมาทางตอนเหนือของเนปาล 
ในคราวท่ีจีนบุกกรุงลาซา ค่ายก่อตั้งข้ึนในปี 1960 ท่ีมีการอนุมติัของรัฐบาลเนปาลและสร้างข้ึนดว้ยการ
สนบัสนุนของสวิสครอสสีแดง ค่ายยงัคงอยูใ่นการใชแ้ละการขอล้ีภยัชาวทิเบตกบั 800 คนปัจจุบนัอาศยั
อยูท่ี่น่ี...เชิญทุกท่านสัมผสัความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ชมกรรมวิธีผลิตพรมขนสัตวแ์บบชาวบา้น และ
เลือกซ้ือของฝากสินคา้พื้นเมืองน่ารักๆ ไดท่ี้น่ี 
น าท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟวา
สะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรท่ีมีรูปร่างคลา้ยหางปลานั้นเป็นภาพท่ีมีมนตข์ลงัยิง่นกั ตรงกลางทะเลสาบ
เป็นท่ีตั้งของวดับาลาฮี ซ่ึงมีสถูปสีขาวช่ือวดับาลาฮีลอยเด่นตดักบัพื้นน ้าสีเขียวมรกต 
น าท่านสักการะ วัดบาลาฮี (Barahi Temple) วดัท่ีมีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในเมืองโภครา 
ทุกวนัเสาร์จะมีการบูชายญัสัตวแ์ด่เทพธิดาลงัท่ีสุด จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ในโภครายามเยน็ 
บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านคา้กระจดักระจายอยูแ่บบเรียบง่าย และเป็นกนัเอง ไวค้อย
ตอ้นรับผูม้าเยอืนตลอดทั้งปี 
 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 

(วนัอาทติย์ 4 Dec 2016)วนัทีห้่าของการเดินทาง 
(Pokhara – Kathmandu – Culture Show – Shopping) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  หลงัจากนั้นเก็บสัมภาระเตรียม check out  
07.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองกาฐมณัฑุ นครหลวงประเทศเนปาลโดยรถ ระยะทาง 200 กม. ประมาณ 6-7 

ช่ัวโมงแล้วแต่สภาพจราจร) เป็นเส้นทางเลียบไปตามไหล่เขา ระหวา่งทางผา่นแม่น ้ า ผา่นหมู่บา้น ท่านจะ
ไดเ้ห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามและวถีิชีวติของชาวชนบทในประเทศเนปาล ท่ียงัคงเป็นงดงามในแบบธรรมชาติ
ป้ันแต่ง 
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12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารระหว่างทาง 
13.30 น.  เดินทางต่อสู่เมืองกาฐมัณฑุ           
บ่าย  น าท่านสู่ย่านทาเมล (Thamel) เป็นศูนยก์ลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองขา้งทางเต็มไปดว้ย 

ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่งเดินทางมาถึง
เนปาลเพื่อการวางแผนท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ นอกจากน้ียา่นทาเมลยงัเป็นแหล่ง 

                     ชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือ โดยเฉพาะสินคา้จ าพวกหตัถกรรมพื้นเมืองเคร่ืองประดบัท่ีท าจากหินต่างๆ และอุปกรณ์
ส าหรับการเดินปีน ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้หลากหายกว่าเยอะ ถนน
ขา้วสารบา้นเรา อาทิ ผา้พาสมีน่า กระเป๋า เส้ือผา้ และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซ่ึงสามารถต่อรองราคาได้
ตามความพอใจของท่านซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวั 

19.30 น.  น าท่านรับประทานอาหารค ่า พร้อมชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาลี ลิม้รสอาหารพเิศษ  
โม โม เกีย๊วซ่าเนปาลแท้ๆ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง   (มือ้นีท้างทวัร์จัดให้เป็นพเิศษส าหรับทุกกรุ๊ปโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิม่)  หลงัจากน้ันเข้าโรงแรม   พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 

(วนัจันทร์ 5 Dec 2016)วนัที่หกของเดินทาง  (Pashupatinath/ Boudhanath) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาติ) 
09.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ  โดยเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ  
12.25 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nepal Airline,  RA-401  
16.55 น.  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

โรงแรมทีเ่ลอืกใช้ 

ช่ือเมือง / ช่ือโรงแรม  โรงแรม 2-3 ดาว โรงแรม 3 ดาว 

Kathmandu  Hotel Pilgrim or similar Hotel Manang  or similar  

Pokhara  Hotel Splendid View or similar  Hotel Kantipur or similar 

Nagarkot  Hotel View Point  Hotel Niva Niwa  
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อตัรานีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ตามรายการท่ีระบุไว ้ 
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)(พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 6,300 บาท)  
 ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ระยะสั้นตามระยะเวลาของทวัร์ 
 ประกนัภยัการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) 

 
อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว /  ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าอาหารกลางวนัและอาหารเยน็(หากเดินทางนอ้ยกวา่ 4 ท่าน**) 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม   
 ค่าปรับน า้หนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีท่างสายการบินก าหนด  

 ค่าธรรมเนียมทปิ หวัหนา้ทวัร์ คนขบั ไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ)  

โปรแกรมนีเ้ป็น แพ๊กเกจเดินทางอสิระ   ท่านสามารถเลือกวนัเดินทางท่ีท่านสะดวก   และเดินทางไดส่้วนตวัโดยไม่ตอ้งมี
หวัหนา้ทวัร์ไทยไดเ้ลย  ราคาพิเศษน้ีส าหรับปี 2016 น้ี ส าหรับเอเยน่ต ์  

–  เดินทางโดยสายการบิน Nepal Airline ทุกวนัจนัทร์ / พุธ/ ศุกร์ 

-  เดินทางโดยสายการบินไทย ทุกวนั 

การท าวซ่ีาเข้าประเทศเนปาล – สามารถท าไดท่ี้สนามบินตรีภูวนั ประเทศเนปาล โดยใชรู้ปถ่ายสีขนาด 2 น้ิวจ านวน 2 ใบ  
พร้อมเงิน 25 US$ 
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เงื่อนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 แจง้ล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 70%  ของราคาทวัร์  
 แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 

 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผู ้

เดินทางไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสาย
การบิน 

 
โปรดอ่านอย่างละเอยีด ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 20 วนั 
ก่อนออกเดินทาง และยนิดีจะจดัหาคณะอ่ืนหากท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย 
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา 
หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากสายการบินมีการปรับราคาน ้ามนัของสายการบิน โดยมีเอกสารยนืยนั 
 กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศเพื่อร่วมมาเดินทางกบักรุ๊ป กรุณาแจง้ฝ่ายขายเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้น

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  
***เมื่อท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 

 

 

 

 


