ทัวร์เนปาล : รหัส KTM19

เนปาล ดินแดนแห่ งขุนเขาหิมาลัย
5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
ไฮไลท์ .....ทัวร์ สบายกระเป๋ า
- ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ปัคตาปูร์”
- ชมวัดเนียตาโปลา ที่เคยถูกนามาเป็ นฉากในภาพยนตร์ เรื่อง “LITTLE
BUDDHA”
- ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนา้ จืดขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 2
ของเนปาล
- ชมพระอาทิตย์ ขนึ้ และชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ พร้ อมชมวิวของเทือกเขา
หิมาลัยและแม่ นา้ เซติ
*** ราคานีย้ งั ไม่ รวมทิปไกด์ท้องถิน่ และคนขับรถ 25 USD/ท่ าน ***
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

1

กรุ งเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต

✈

✈

O

2

ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ล่องเรื อทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –น้ าตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ – วัดทองคา - ชมโชว์พ้นื เมืองชาว
เนปาล

O

O

O

O

O

O

3

GT-KTM TG01
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4
5

กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – วัด
ตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล
สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุ งเทพฯ

วันแรก
08.00 น.

10.15 น.
12.25 น.

ค่า

GT-KTM TG01

O

O

O

O

✈

✈

กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ ปของสาย
การบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวก
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 25 นาที
เดินทางถึง สนามบินตรี ภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมัณฑุ น้ นั เป็ นเมืองหลวงและยังเป็ น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 1 ชั่ วโมง 15 นาที (เพื่อความสะดวกใน
การนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมือง ปั คตาปูร์ (Bhaktapur) ซึ่ งได้รับขึ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมือง
นี้ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดี ตเมืองนี้ เคยเป็ นราชธานี ในหุ บเขา เป็ นเมืองที่
เจริ ญบนเส้นทางการค้าสู่ ทิเบต ชมย่านเดอร์ บาสแควร์ หรื อย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็ นที่ต้ งั ของวัง ชม
พระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง) , ประตูทองค้า ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้ า้ หรื อซุ น
ดารี (Sundari) นาท่านชมวัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็ นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีดว้ ยกัน 5 ชั้น
สู ง 98 ฟุต สองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้ นหิ นขนาดใหญ่ สลักเป็ นรู ปสัตว์และเทพอารักขา เชื่ อกันว่าปั้ นแต่
ละคู่มีอา้ นาจหยุดสิ่ งชัว่ ร้ายที่เมารุ กราน วัดนี้ สร้ างขึ้นถวายแด่เทพแห่ งเนี ยตะโปลา ผูท้ ี่มีพลังสู งสุ ดหรื อ
สิ ทธิ ลกั ษมี (Siddhi Lakshmi) ซึ่ งเป็ นเทวี ลัทธิ ตนั ตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ ในปี ค.ศ. 1702
และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกนามาเป็ นฉากในภาพยนตร์ เรื่อง “LITTLE BUDDHA”
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง ระยะทางประมาณ
30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมัณฑุ นากาก็อตนั้นอยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,175 เมตร ให้ทุกท่านได้
สัม ผัส บรรยากาศ ธรรมชาติ วิวเทื อกเขาหิ ม าลัยอันสวยงาม นากาก็ อตนั้นเป็ นชื่ อภูเขา และเป็ นสถานที่
ท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงในการชมวิว ดู พระอาทิ ตย์ข้ ึนและตกดิ น ซึ่ งสามารถมองเห็ นเทื อกเขาหิ มาลัยอย่าง
สวยงาม หากอากาศดียงั สามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์ เรสจากจุดนี้ได้อีกด้วย
 บริการอาหารค่า
ทีพ่ กั  Niva Niwa Lodge ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
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วันทีส่ อง ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี
05.30 น.

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

นาท่านชมแสงอาทิตย์ข้ ึนในยามเช้า ทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขานากาก๊ อต ให้ท่านได้สูดอากาศยาม
เช้าและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิ มาลัยที่โดนแสงอาทิตย์ส่องลงมา ให้ท่านได้อิสระเก็บ
ภาพกันตามอัธยาศัย **จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ ขนึ้ อยู่กบั สภาพอากาศของวันนั้นๆ**
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองโภครา โดยรถโค้ช ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 6 ชัว่ โมง
เป็ นเส้นทางเลียบไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่ านแม่ น้า ผ่ านหมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวิถี
ชีวติ ของชาวเนปาลชนบท ที่ยงั คงงดงามในแบบธรรมดัง่ เดิม
 บริการอาหารกลางวัน
เดินทางถึ งเมืองโภครา เมืองนี้ ต้ งั อยู่ห่างจากกรุ งกาฐมาณฑุ ไปทางทิ ศตะวันตก 200 กิ โลเมตร คืออีกเมือง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศเนปาลเป็ นเมื องท่องเที่ ยวยอดนิ ยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุ จากที่นี่ จะ
สามารถมองเห็ น ทิ วทั ศ น์ ที่ งดงามของดานุ ละคี รี (Dhanulagiri) มนะส ลู ( Manaslu) มั ช ฉาปู ช เร
(Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปุ ร ณะ (Annapurana) ทั้ ง 5 ยอด (Annapurana I, Annapurana II,
Annapurna III, Annapurna IV, Annapurna South) เป็ นเมื อ งแห่ ง มนต์เสน่ ห์ ท่ ามกลางวงล้อ มของหุ บ เขา
อรรณาปูรณะ ซึ่ งอยูส่ ู งจากระดับน้้าทะเล 900 เมตร และเป็ นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิ มาลัยได้ใกล้
ที่สุดเนื่ องจากห่างจากบริ เวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็ นทิวทัศน์ ที่สูงตระหง่านเสี ยดฟ้ ากว่า 8,000 เมตร
เมื่ อได้สั ม ผัส ยากนัก ที่ จะลื ม เลื อน และที่ นี่ ยงั เป็ นสถานที่ ข องนัก ท่ องเที่ ย วที่ ชอบการผจญภัย และเป็ น
จุดเริ่ มต้นการเดินปี นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย
จากนั้นนาท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของเนปาล
ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวานั้นสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็ นภาพสวยงาม และตรง
กลางทะเลสาบเป็ นที่ต้ งั ของวัดบาลาฮี (Barahi Temple) ซึ่ งมีสถูปสี ขาวชื่อบาลาฮี ลอยเด่นตัดกับพื้นน้าํ
นาท่านสักการะ วัดบาลาฮี วัดที่มีเทพธิ ดาอจิมา เทพธิ ดาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการ
บูชายัญสัตว์แด่เทพธิ ดา หลังจากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่า
ทีพ่ กั  Hotel Tulsi ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันทีส่ าม โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –นา้ ตกเดวิส – ค่ ายอพยพชาวทิเบต - กาฐมาณฑุ – ปาฏันวัดพระกฤษณะ – วัดทองคา - ชมโชว์ พนื้ เมืองชาวเนปาล

เช้ า
GT-KTM TG01

น าท่ านเดิ น ทางสู่ ยอดเขาซารางก็อ ต (SARANGKOT) ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 40 นาที เพื่ อ ชมพระ
อาทิตย์ ขึน้ และชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสี ทองของพระอาทิตย์ที่ตดั กับยอดเขาอันสวยงาม ชมวิว
ของเทือกเขาหิมาลัยและแม่ นา้ เซติ เป็ นฉากด้านล่าง บรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิ มะอย่างสวยงาม
** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิ มาลัยหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศของวันนั้น**
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า

จากนั้นนาท่านชม นา้ ตกเดวิส (Devi’s Fall) น้ าตกที่มีความลึกถึง 100 เมตร น้ าตกนี้ต้ งั ชื่ อตามนายเดวิสที่ได้
เสี ยชี วิตที่น้ าตกแห่ งนี้ พร้อมกับคู่รัก หลังจากนั้นนาท่านชมค่ ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp)
ค่ายนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 เป็ นสถานที่จดั แสดงความเป็ นอยูข่ องชาวทิเบตในเนปาล ซึ่ งได้อพยพมาทางตอน
เหนื อของเนปาล ในครั้งที่จีนบุกกรุ งลาซา ให้ท่านได้สัมผัสชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวทิเบต และชมวิธีการ
ผลิ ตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้าน และเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆ หลังจากนั้นนาท่านชมแม่ น้าเซติ (Seti
River) หรื อแม่น้ านม เป็ นแม่น้ าสายหนึ่ งของแม่น้ ากังฮารา ซึ่ งละลายจากหิ มะบนยอดเขาอภิและนามปาใน
เทื อกเขาหิ มาลัย ซึ่ งอยู่บริ เวณชายแดนอิ นเดี ย เนปาล และจีน แม่น้ านี้ มีเอกลักษณ์ พิ เศษคื อมี สี ขาวคล้าย
น้ านมไหลมาจากเทือกเขาหิ มาลัยและไหลเข้าไปใต้ดิน แม่น้ านี้ จะไหลผ่านเมืองโภครา ซึ่ งเป็ นที่น่าอัศจรรย์
ยิง่ ที่มีแม่น้ าไหลผ่านใต้ดินของเมืองโภครา ที่นี่เขาจะทดน้ าขึ้นมาให้ไหลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
อีกด้วย
 บริการอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางกลับไปยังเมือง กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ หุ บเขากาฐมาณฑุ ตั้งอยูท่ ี่ความ
สู ง 1,336 เมตรเหนื อระดับน้้าทะเล หุ บ เขากาฐมาณฑุ น้ นั เป็ นที่ รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาล
เอาไว้ เนื่ องจากหุ บ เขาแห่ งนี้ เป็ นแหล่ งวัฒนธรรมเนวารี โบราณ ชนเผ่าเนวาร์ อาศัยอยู่ที่ หุบ เขาแห่ งนี้ ได้
สร้างอารยธรรมที่ส้าคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่ งได้แก่ กรุ งกาฐมาณฑุ ปาฏัน และปั คตะปูร์ ความสาเร็ จทางด้าน
ศิลปะของชาวเนวาร์ ได้แก่ วัดและปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยฝี มืออันประณี ต ฝี มือแกะรู ปสลักหิ นและโลหะที่
ละเอียดอ่อน และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยสายการบิน.... เที่ยวบินที่....
เดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุ หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางไปยังเมืองปาฏัน “Patan” หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า
“ลลิตาปูร์” เป็ นหนึ่งในเมืองหลักของประเทศเนปาล ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ของกรุ งกาฐมาณฑู เมืองนี้
เป็ นเมื องแห่ งศิ ลปะงดงามที่สาคัญ1 ใน 4 เมื อง แห่ งหุ บเขากาญมาณฑุ ที่เป็ นหุ บเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ.
1979 และเป็ นที่รู้จกั กันในนามเมืองแห่ งศิลปะและหัตถศิลป์ ที่มีชื่อเสี ยงในด้านการแกะสลักที่ประณี ตและ
งดงาม เมืองปาฏันนั้นได้ชื่อว่าเป็ นเมืองคู่แฝดของกรุ งกาฐมาณฑุ ได้รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งความ
งาม (City of Beauty) โดยเฉพาะชื่ อเสี ยงในเรื่ องพระพุ ท ธรู ป ทองเหลื อง วัดฮิ น ดู เมื องปาฏันนี้ นับ เป็ น
ผลงานสถาปั ตยกรรมและการวางผัง เมื อ ง ชิ้ น เอกแบบเนวารี มี ถ นนโบราณตัด ผ่านตลอดทุ ก ทิ ศ แบ่ ง
ออกเป็ น 4ส่ วน โดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็ นศูนย์กลาง นาท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna
Temple) ที่ สร้ างด้วยหิ นแกรนิ ตทั้งหลัง หลังจากนั้นนาท่านชมวัดทองคา (Golden Temple) ลักษณะเป็ น
เจดี ยส์ ู ง 3 ชั้น หลังคาวัดทาด้วยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิ น ประดับตกแต่งด้วยทองเหลื องและทองแดงจน
เหลืองอร่ ามเรื องรอง เป็ นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดิ ษฐานพระพุทธรู ป เป็ นที่สักการะบูชา เพื่อความ
เป็ นสิ ริมงคง หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง อาทิเช่ นสร้ อยคอ สิ นค้าพื้นเมืองจาพวก
ลูกปั ด พระพุทธรู ปต่างๆ
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ..ให้ท่านได้ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล
ทีพ่ กั  Moonlight Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
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วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน

GT-KTM TG01

กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑุ – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ –
สถูปโพธินาถ – ย่ านทาเมล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางเที่ ย วชมเมื อ งกาฐมาณฑุ น าท่ า นชมจั ตุ รั ส กาฐมาณฑุ ตู ร์ บ าร์ (Kathmandu Durbar
Square) จัตุ รัส กาฐมาณฑุ ดู รบาร์ แห่ ง นี้ ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่ เก่ า แก่ ซึ่ งแสดงภาพความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่ องจากเป็ นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์
จัตุรัสแห่ งนี้ ยงั ได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่ งในมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ในปี พ.ศ. 2522 จากนั้นเยี่ยม
ชมวัดกุมารี หรื อกุมารี ฆระ (Temple of Kumari) ซึ่ งเป็ นที่พานักของเทพธิ ดากุมารี ตามความเชื่ อของชาว
เนปาลนั้น กุ ม ารี คื อตัวแทนแห่ งพระอุ มาเทวี เป็ นเทพบริ สุ ท ธิ์ ที่ ถื อก าเนิ ดจากโลกมนุ ษ ย์ ซึ่ งผ่านการ
คัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรื อตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ชาวเนปาลนับถือ
กุมารี ดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้ประสบความสาเร็ จ กุมารี มีหน้าที่ทาพิธีบูชาเทพธิ ดาแห่ งเตาไฟ หรื อ
เทพธิ ดาแห่ งการดารงชี พ ( Living Goddess) และในช่ วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรื อเทศกาล
บูชาพระอินทร์ ที่เวียนมาปี ละครั้ง กษัตริ ยเ์ นปาลจะมาหากุมารี เพื่อรับพรจากเธอ หลังจากนั้นนาท่านชมกาฐ
มาณฑป (Kasthamandap) เป็ นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็ นกาเนิ ดของชื่ อเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้กบั วัดกุม ารี สถานที่ น้ ี ส ร้ างขึ้ นโดยกษัตริ ยล์ ักษมี นาสิ งห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ใน
ตอนต้นศตวรรษที่ 16 จากนั้นชมวัด ตะเลชุ (Taleju Temple) วัดประจาองค์พ ระมหากษัตริ ย ์ เนื่ องจากมี
ความเชื่อว่าเทพตะเลชุคือเทพที่ปกปกรักษาองค์พระมหากษัตริ ยแ์ ละประเทศเนปาล
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดปศุ ปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรื อ วัดหลังคาทองคา วัดนี้มีหลังคาทาด้วยทองซ้อนกัน
2 ชั้น และประตูเงินซึ่ งถือว่าเป็ นวัดที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดวัดหนึ่ งในศาสนาฮินดู ของเนปาล สร้างขึ้นมาในสมัย
กษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์มลละเพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าพัคมาตี (Bagmati
River) ซึ่ งมีความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนแม่น้ าคงคาในเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ าสายนี้จะไหลไป
รวมกับแม่น้ าคงคานั้นเอง อีกทั้งที่นี่ยงั เป็ นศูนย์กลางการแสวงบุญของชาวฮินดู ในเทศกาลมหาศิวราตรี
โดยวัดแห่งนี้ องค์กรยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนวันแห่งนี้ เป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย หลังจากนั้นนา
ท่านสักการะ สถูปโพธินาถหรื อพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจ้าผูเ้ ป็ นที่พ่ ึง สถูปนี้ต้ งั อยูห่ ่าง
จากกรุ งกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในเนปาล องค์เจดีย ์ มีฐานทรงดอกบัวตูม มี
เค้าศิลปะค่อนไปในทางทิเบตเห็นได้ชดั จากรู ปแบบการก่อสร้างฐานสถูปที่อิงคติปริ ศนาธรรมมัณฑ
ลา (Mandala) อันเป็ นรู ปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็ นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์ต่างๆ บนเจดียม์ ีรูปเพ้นท์ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (wisdom
Eyes) ทั้งสี่ ทิศ อันเป็ นสัญลักษณ์ให้ผคู ้ นทาดี องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็ นมรดกโลก
ในปี พ.ศ.2502 รอบๆองค์เจดียป์ ระดับด้วย “ธงมนตรา” ที่ชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมนามาแขวนเอาไว้
อย่างสง่างามอย่างเป็ นเอกลักษณ์ ธงนี้จะจารึ กบทสวดมนตร์ แล้วนาไปปลุกเสก ก่อนจะนามาประดับที่องค์
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ค่า

พระเจดีย ์ หรื อประดับตามหลังคาอาคารบ้านเรื อน ทางเดินช่องเขา ฯลฯ เพื่อให้ลมพัดช่วยสวดมนตร์ แล้ว
พัดพาเอามนตราไปคุม้ ครองผูผ้ า่ นทาง สถูปแห่งนี้สร้างโดยชาวทิเบตที่อพยพหนีสงครามเข้ามาที่นี่เมื่อปี
พ.ศ. 2502 เมื่อครั้งที่จีนเข้ารุ กรานทิเบต บริ เวณวัดจึงเป็ นที่ชุมชนของชาวพุทธจากทิเบต หลังจากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ ย่านทาเมล (Thamel) ซึ่ งเป็ นแหล่งช็อปปิ้ ง ศูนย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดยบริ เวณย่านนี้
เต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พกั และร้านขายของมากมาย ย่านนี้จึงเป็ นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่ง
เดินทางมาถึงเมืองนี้ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น สิ นค้าจาพวกเครื่ องประดับ
สิ นค้าจาพวกกิจกรรมปี นเขา อุปกรณ์กีฬา เสื้ อกันหนาว หมวก หัตถกรรม เครื่ องนุ่งห่มต่างๆมากมาย
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั  Moonlight Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

10.30 น.
13.30 น.
18.10 น.

สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นสั ก การะ สถู ป สวยมภู น าถ ( Swayambhunath) หรื อ วัด ลิ ง เป็ นเจดี ย ์ข องชาวพุ ท ธ (Buddhist
Chaityas) ที่ ยิ่งใหญ่ 9 แห่ งหนึ่ งของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 กว่าปี สร้ างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้า
มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุ ดเด่ นของภายในวัดนี้ คื อ ส่ วนตรงฐานของสถู ป ซึ่ งมี ดวงตาเห็ น ธรรม หรื อ
Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยูโ่ ดยรอบทั้ง 4 ด้าน ตัวสถูปตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาเล็กๆ ของหุ บเขากาฐมาณฑุ
จึ งท าให้เห็ นทิ วทัศน์ เหนื อหุ บ เขาที่ งดงาม สถู ป แห่ งนี้ ยังเป็ นสถู ป ที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดของเนปาล และยังเป็ น
สถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์กรยูเนสโกได้ทาการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกในปี พ.ศ. 2522
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย ( Thai airway ) เที่ยวบินที่ TG320
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทีป่ ระเทศไทย ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ไม่ คืน
ค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิ้น

GT-KTM TG01
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หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนีข้ ึน้ อยู่
กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ ความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้ องของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินการตามหมายกาหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้ องมี
จานวนผู้โดยสารจานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีทมี่ ีจานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
อัตราค่ าบริการนี้ สาหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทมี่ ีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15
ท่าน
** กรุ ณาส่ งมอบหนังสื อเดินทางให้ บริษัทฯ ก่ อนวันเดินทาง เพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง **

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ เด็กมีเตียงพัก
2 ท่ าน
กับผู้ใหญ่
2 ท่ าน

เด็กไม่ มเี ตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน

พักเดี่ยว
เพิม่

30,999
33,999
33,999
36,999

6,500
6,500
6,500
7,300

สิ งหาคม-ธันวาคม 2560
วันที่ 11-15 ส.ค. 60
วันที่ 13-17 21-25 ต.ค. 60
วันที่ 01-05, 09-13, 23-27 ธ.ค. 60
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61

32,999
35,999
35,999
38,999

31,999
34,999
34,999
37,999

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน หักออกท่านละ 11,000 บาท
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ ามันไว้
เรี ยบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ในกรณี ที่ทางสาย
การบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม**
2. ค่าที่พกั 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์ หรื อมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสี ยชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
7. ค่า VISA เนปาล
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
4. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 25 USD ต่ อท่านต่ อทริป
การสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสารองที่นงั่ +ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชาระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิ ก
การเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิก การเดิ น ทางในวัน เดิ น ทาง, ถู ก ปฏิ เสธการเข้า-ออกเมื องทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอิ น โดนี เซี ย และ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้
ท่ านจะต้องเสี ย ค่ าใช้จ่ายที่ ไม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้คื อ ค่ าธรรมเนี ย ม ในการมัดจาตั๋วท่ านละ 10,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข
7. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึ งเที่ยวบิ นพิเศษเช่ น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
GT-KTM TG01
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เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่ อนรายการท่องเที่ ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบคื น
ค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิ ก ล่าช้า เปลี่ ยนแปลง การบริ การจาก
สายการบินบริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุ เทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิ ทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
บริ ษทั ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆทั้งสิ้ น
11. บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พกั ในประเทศอินโดนี เซี ยมีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่ พ ัก ทางบริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการจัด หาโรงแรมโดยอ้า งอิ ง ตามการจัด ระดับ ดาวของประเทศ
อินโดนี เซี ยตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin หรื อ Double)
ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของ
แต่ล ะโรงแรม ซึ่ งมี ความแตกต่างกันอาจจะท าให้ท่ านไม่ ได้ห้องพัก ติ ดกัน และไม่ส ามารถเสริ มเตี ยงได้ตามที่
ต้องการ
15. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย สู ญหาย ล่าช้า
หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้ น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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17. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิเช่ นนั้นทาง
บริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
************************************
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องวีซ่า
**การอนุมตั ิวซี ่าเป็ นอภิสิทธิ์ ของทางสถานทูตทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่านไม่ ผ่านทางสถานทูตจะไม่ คืนเงินค่ าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ไม่ ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และทางสถานทูตมีสิทธิ์ทจี่ ะไม่ ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
** กรณี ที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ
วีซ่าทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริ การจากตัวแทนอื่นให้กบั ท่าน
เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยทางสถานทูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศเนปาลสาหรับ-คนไทย
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุ ณาถอดปก Passport ก่ อนส่ งเอกสารบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีสูญ
หาย*
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น จานวน 2 ใบเป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น รู ป
(ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ,ไม่ใส่ ขดุ ข้าราชการหรื อเครื่ องแบบใดๆ ไม่เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ รวมถึงห้ามใช้รูปที่
ถ่ายเองและปริ้ นท์เอง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาสู ติบตั รและบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
**เอกสารที่เป็ นสาเนากรุ ณาเซ็นชื่ อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกใบด้ วย**
หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศเนปาลสาหรับ-ต่ างชาติ
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1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุ ณาถอดปก Passport ก่ อนส่ งเอกสารบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีสูญ
หาย*
รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น จานวน 2 ใบเป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น รู ป
(ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ,ไม่ใส่ ขดุ ข้าราชการหรื อเครื่ องแบบใดๆ ไม่เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ รวมถึงห้ามใช้รูปที่
ถ่ายเองและปริ้ นท์เอง)
2. สาหรับชาวต่างชาติตอ้ งยืน่ Work Permit ตัวจริ งพร้อมสาเนาและรายละเอียดที่อยูใ่ นถิ่นพานักเดิมรวมถึงชื่อบิดามารดา
3. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสื อรับรองจากธนาคาร
4. จดหมายรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุดโดยระบุตาแหน่ง เงินเดือน อายุการทางาน และวัน
ลาหยุดงาน
** เอกสารที่เป็ นสาเนากรุ ณาเซ็นชื่ อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกใบ **
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