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 เวลาทีป่ระเทศเนปาล ชา้กวา่ประเทศไทย 1.15 ช ัว่โมง  

 
 

รายการท่องเที่ยว 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ  กาฐมาณฑุ  (ประเทศเนปาล) - - D 

14.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ L สายการบิน   
Nepal Airlines (RA) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

17.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ Kathmandu โดยสายการบิน Nepal Airlines (RA)  เที่ยวบินที่ RA 402 
(มีบริการอาหารบนเคร่ืองบิน) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง** 

19.35 น. เดินทางถึง...สนามบินแห่งชาตยิานตรีภูวนั เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 
......หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสมัภาระ เรียบร้อยแลว้  

เมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดดว้ย เป็น
พ้ืนท่ีเมืองและชานเมืองท่ีมีประชากรประมาณ 3.2 ลา้นคน ตั้งอยู่ท่ีระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเลมีลกัษณะเป็นหุบเขาเมืองน้ียงัไดรั้บการแข่งขนักีฬาภูมิภาคเอเชียใตเ้ป็นคร้ังแรกอีกดว้ย และเมืองน้ี
เป็นเมืองหลวงเมืองเดียวในโลกท่ีมีต  ารวจจราจรเป็นต ารวจหญิง และประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูและ
เมืองน้ียงัเป็นประตูสู่หิมาลยัอีกดว้ย. 

จากนั้น  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  ที่พกั ณ Moonlight Hotel, Kathmandu หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่สอง        เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองโภครา-ล่องทะเลสาบเฟวา – วดัเบราฮิ   L D 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านชม วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple)  เป็นวดั

ฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในเนปาล ซ่ึงสร้างในรัชสมยัพระเจ้าภูบาล
สิงห์ แห่งราชวงศม์ลัละ ใน พ.ศ. 2507 วดัน้ีมีหลงัคาท าดว้ย
ทองค าซ้อนกนัสองชั้น และประตูท าดว้ยเงินและ เป็นวดัท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดอีกวดัหน่ึงดา้นตะวนัออกของแม่น ้ าบกัมาติซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิคงคาท่ีตามความเช่ือของ
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ชาวชมพูทวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดูท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าบกัมาติในศาสนาฮินดูวดัน้ีตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าภคั
มาติน าท่านชม เจดีย์พุทธนาท หรือพุทธนาถ (Boudhanath Temple Stupa) สถูปท่ีตั้งอยูห่่างจากกรุงกาฐมาณฑุ 
ทางทิศตะวนัออกประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นสถูปเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาล บนเจดียม์ีดวงตาเห็นธรรมของ
พระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทั้งส่ีทิศ บริเวณวดัเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตท่ีอพยพเขา้มาใน
ปี พ.ศ. 2502 จึงเห็นพระทิเบตและคนทัว่ไปยนืแกว่งลอ้มนตพ์ร้อมกบัสวดมนตอ์ยูท่ัว่ไป สถูปแห่งน้ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 ดว้ย อิสระท่านเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยัและช้
อปป้ิงของพ้ืนเมืองบริเวณองคเ์จดียต์ามอธัยาศยั 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 
..... น.  ออกเดินทางสู่...เมืองโภครา โดยสายการบิน  
...... น.  เดินทางถึง เมืองเขาโภครา (Pokhara)   
  คน้พบโดย “อิกิ คาวากุชิ” พระสงฆช์าวญ่ีปุ่นท่ีใชเ้วลาเดินทางทัว่

หิมาลยัในขณะท่ีเขายงัมีอายไุด ้5 ปี เขาไดพ้บว่า โภคราเป็นสถานท่ี
ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุท่ี์บานอยูร่อบๆ ทะเลสาบสีฟ้าและ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงยอดเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวบริสุทธ์ิ เมือง
โภคราสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขา
และป่าท่ีเขียวขจีเป็นทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดจึงมีลกัษณะพิเศษไม่
เหมือนใคร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากนั้น น าท่านชม น า้ตกเดวดิ (Davi’s Fall) ท่ีมหศัจรรยไ์หลลงเหวลึก ตอ้ง

กม้มองซ่ึงตั้งช่ือตามนายเดวิท ชาวสวิสท่ีตกลงไปตาย เน่ืองจากโดน
กระแสน ้ าพดั น าชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต (Tibetan Refugee Camp) สมัผสัความเป็นอยูข่องชาวทิเบตท่ีอพยพมา
อยู่ทางตอนเหนือของเนปาล น าท่านพกัผ่อนล่องเรือใน ทะเลสาบเฟวา (Phewa Tal) และน าท่านนมสัการ        
วดัเบราฮิ (Varahi Temple) เป็นวดัของเทพธิดาท่ีทรงพลงัท่ีสุด ซ่ึงตั้งอยูบ่นทะเลสาบเฟวา  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั ณ Kantipur hotel, Pokhara หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่สาม เมืองโภครา – ยอดเขาซางรางก๊อต – วดัฮินดู – แม่น า้เซต ิ– น า้ตกเดวดิ 
ศูนย์อพยพชาวทเิบต – เมืองกาฐมาณฑุ 

B L D 

ปลุกต่ืนเชา้ เพื่อเดินทางไป ยอดเขาซางรางก๊อต (Sarangkot) จุดชมวิวท่ีตั้งอยู่
บนยอดเขาไปทางทิศตะวนัตก เป็นจุดชมววิอีกแห่งหน่ึงท่ีท่านจะได้
ชมพระอาทิตยข้ึ์นเป็นแสงสีทองตดักบั ยอดเขาหางปลามจัฉาปูร์ชเร 
(Machhapuchhre) และเทือกเขาอานาปุระ (Annapurna)  ท่ีสูง
ตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตรไดอ้ยา่งสวยงามยิง่ พร้อมจิบชา 
กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอยา่งสบาย
อารมณ์ 

*** หมายเหตุ หากท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถที่จะเหน็เทอืกเขาหิมาลยัตลอดแนวฝั่งตะวนัตก *** 
จากนั้น  น าท่านสกัการะขอพร วดัฮินดู (Bindhabasani) ซ่ึงเป็นท่ีเคารพของชาวเนปาลีในเมืองโภครา  มีพิธีท าบุญเฉพาะ

วนัองัคารและวนัเสาร์ ถา้เป็นวนัพิธีส าคญัใหญ่ๆ  มีการบูชายนัดว้ยสตัวเ์ลก็และใหญ่ตลอดทั้งวนั  
  น าท่านแวะชม แม่น า้ศักดิ์สิทธิ์เซต ิ(Seti River) ท่ีมีสีขาวคลา้ยน ้ านมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและมหศัจรรย์

ไหลรอดเขา้ไปใตดิ้น 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม (เช็คเอาท)์ 
14.00  ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบินเยติ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี YT680 
14.25 เดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุ 
จากนั้น น าท่านสกัการะ วดัสวยมภูนาท (Swayambhunath) หรือ “วดัลงิ” เป็นเจดียข์องชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ท่ี

ยิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัว่าน่าจะมีอายถึุง 2,500 ปี เลยทีเดียว สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระเจา้มานะเทวะ 
ในปี พ.ศ.963 ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวดัคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซ่ึงมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของ
พระพุทธเจา้อยูโ่ดยรอบทั้ง 4 ดา้น สถูปสวยมัภูนาถ ตั้งอยูบ่นยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัตก 3 
กิโลเมตร ตวัสถูปตั้งอยูบ่นเนินเขาเลก็ๆประมาณ 77 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงท าใหเ้ห็น
ทิวทัศน์เหนือหุบเขาท่ีแสนงดงาม สถูปแห่งน้ีเป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเนปาลอีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการ
ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกบัฮินดู โดยองคก์ารยเูนสโกไดท้ าการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคา 

โภครา โภครา 
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ที่พกั ณ Moonlight Hotel, Kathmandu หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี เมืองกาฐมาณฑุ–นากาก๊อต B - - 

 เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น า ท่ า น ชม  พ ร ะ ร า ช วั ง ก า ฐ มัณ ฑุ  (Hanumandhoka Of 

Kathmandu Durbar Square) เป็นอาคารแบบยโุรปสีขาวมีหอสูง 
9 ชั้น เรียกว่า หอพสนัตปุร์  (Basantapur Tower) เป็นพระราชวงัท่ี
ใชป้ระกอบพิธีกรรมส าคญั  ในราชวงศแ์ละยงัเป็นสถานท่ีกษตัริย ์
เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกข้ึนครองราชสมบติัดว้ย  ชม 
หนุมานดอร์กา  (Hanumandhoka) รูปป้ันหนุมานผูท้  าหน้าท่ีนาย
ทวารคอยรักษาประตูเขา้พระราชวงั  ชมกาฐมณฑป (Kasthamandap)  อาคารไมเ้ก่าแก่ตน้ก  าเนิดของช่ือเมือง
กาฐมณัฑุ ซ่ึงสร้างจากตน้ไมเ้พียงตน้เดียว พระราชวงัโบราณหนุมานโดการ์  คือเขตเมืองเก่าของเมืองกาฐมณัฑุ 
ปัจจุบนัยงัถูกรักษาไวอ้ยา่งดีดว้ยเป็นเขตพระราชวงั ท่ีประทบั และท่ีใชใ้นพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายร้อย
ปี ไดม้ีการสร้างสมงานศิลปะไวม้ากมาย น่ีนับเป็นหน่ึงในมรดกโลก ท่ีถูกประกาศเพ่ือรักษาสมบติัช้ินน้ีไวใ้ห้
ลูกหลานไดเ้ห็น ชม วดัเทพตาเลจู “Taleju Temple”  เป็นวดัท่ีสร้างดว้ยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลกัท่ี
งดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรือไภราพด า “Bhairav”   หรือปางหน่ึงของพระศิวะในภาคท่ีดุร้ายก าลงัเหยยีบร่าง
อสูร บางต าราก็ว่าเป็นเจา้แม่กาลี ซ่ึงชอบความโหดร้าย  ชาวเนปาลจึงไดม้ีการเสน้บวงสรวงดว้ยเลือด   น าท่านชม 
ต าหนักกุมารี (Kumari Bahal) และเขา้เฝ้าเทพธิดากุมารี ท่ีชาวเนปาลเช่ือว่าเป็น “เทพท่ีมีชีวิต” และเป็นเทพเจา้ท่ี
มีชีวิตอยู่เพียงหน่ึงเดียวในโลก ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ ์(ไดรั้บการยกย่องให้
เป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522) เป็นท่ีพ  านักของเทพธิดากุมารี ตามความเช่ือของชาวเนปาลกุมารี คือตวัแทนแห่ง
พระอุมาเทวีเป็นเทพบริสุทธ์ิท่ีถือก าเนิดจากโลกมนุษยซ่ึ์งผา่นการคดัเลือกมาจากเด็กหญิงอาย ุ3-5 ปีจากตระกูล
ศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้ น ชาวเนปาลนับถือกุมารีดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้ประสบ
ความส าเร็จ กุมารีมีหน้าท่ีท าพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ (Living Goddess) ในช่วง
เทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาลบูชาพระอินทร์ปีละคร้ัง กษตัริยเ์นปาลจะมาหากุมารีเพ่ือรับพร  
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 จตุัรัสปาทานดูร์บาร์ (Patan Durbar Square)   ท่ีเต็มไปดว้ยปราสาท และ พระราชวงัโบราณ ในสมยัศตวรรษท่ี 
16 -18  ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน  (Patan Durbar 
Square) วดัทองค า (Golden Temple) ชม วดัพระกฤษณะ (Krishna 
Temple) ท่ีสร้างดว้ยหินแกรนิตทั้งหลงัจากนั้น เชิญทุกท่านเลือก
ซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวกลูกปัดราคาพิเศษ  สร้อยคอท่ีร้อยมาจาก
หินราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, พระโพธิสตัวท่ี์แกะสลกัดว้ยมือโดย
ช่างชาวพุทธอนัเล่ืองช่ือของประเทศเนปาล   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหา 
จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากากอ็ต (Narkakot)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ออ้มกอดของหิมาลยั เมืองท่ี

ชมพระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข้ึ์นไดส้วยงาม และเป็นจุดชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมาลยัไดอ้ยา่งชดัเจน นา
กาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สมัผสัธรรมชาติเทือกเขาหิมาลยั รถไต่ระดบัความสูงของเทือกเขาท่ี
คดโคง้และมีทิวทศัน์นาคนับนัไดท่ีสวยงามอยา่งยิง่ …ตะวนัลา ท่ีนากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอ
เวอร์เรส (Mount Everest) ดว้ย…ระหว่างท่านจะได้ชมการปลูกผกัท านาแบบขั้นบนัได..พบกบัเทือกเขาหิมาลยัฝ่ัง
ตะวันออกประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็นแนวยาวนับร้อยกิโลเมตร ในระหว่างทาง ชมพระ
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อาทิตยต์ก พกัโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนน้ีด้วยความสูง 2,200 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามมาก  

น าท่านชม  เมืองปัคตาปูร์ (Bhaktapur City) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่
และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีช่ือเสียงในดา้นการแกะสลกัไม ้ 
จตุัรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์  (Bhaktapur Durbar Square) มีประตู
ทองค า  “Golden Gate”  เป็นทางเขา้ไปสู่ลานพระราชวงั The  
Palace Of 55 Windows และมีประตูทองค าท่ีมีการแกะสลกัได้
งดงามและสมบูรณ์ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง  วดัแห่งน้ี  ยงัมี  ระฆงั
ทองสมัฤทธ์ิแขวนอยูเ่ป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ  “ระฆงัหมาเห่า” ซ่ึงในสมยัก่อนระฆงัใบน้ีมีไวเ้พ่ือตีบอกเวลา และดว้ย
ความงดงามของเมืองของเมืองน้ี จึงเคยถูกจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “Little Buddha” และยงัไดรั้บการยกยอ่ง
ใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองคก์ารยเูนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 

วนัที่ห้า นากาก๊อต B - - 

 
แต่เช้าตรู่ ชมพระอาทิตยรุ่์งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากท่ีพกัของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ิ  ถา้ทศันะวิสยั

ปลอดโปร่งท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา  “เอเวอเรสท”์  (Mt.Everest)  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) 
เปรียบไดว้่าเป็น “มงกุฎของโลก”  ณ   ท่ีน้ีท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศหนาวเยน็อนัสดช่ืนของธรรมชาติ ท่ี
สะอาดบริสุทธ์ิเหนือเทือกเขาหิมาลยั....ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปล่ียนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะ
กระพริบตาได ้ และท่ีน่ียงัสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลยัโดยรอบซ่ึงประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอด
เขา10  ยอดท่ีสูงท่ีในโลกไดแ้ก่ ยอดเขา  เอเวอร์เรสท ์( Everest) โลดเส ( Lhotse) โชย ู( Cho Yu) มาลาคู ( 
Makala) และ มานาสรู (Mamaslu )  

 *** หมายเหตุ ในวันท่ีอากาศโปร่งใส่ท่านสามารถท่ีจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝ่ังตะวันออกถึง
ตะวันตกเลยทีเดียว ขึน้อยู่กับสภาพอากาศวันน้ันเป็นส าคัญ*** 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 
11.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nepal Airlines (RA)  เที่ยวบินที่ RA 401 
15.50 น.       ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
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หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเลก็น้อย ขอใหท่้านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลง การ

นดัหมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  
2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจ
และสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุให้ตอ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้าม
รายการ 

 

 
ก าหนดวนัเดินทาง 

อตัราค่าบริการหมายเหตุ: ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เดนิทางตั้งแต่ 16+ 
ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

12-16 กรกฎาคม 2565  

8,500 
26-30 กนัยายน 2565 41,000 บาท 
24-28 ตุลาคม 2565 

 
21-25 พฤศจกิายน 2565 

 
หมายเหตุ: ราคาน้ีสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั้น ขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัร์หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
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อตัราค่าบริการรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-กาฐมณัฑุ โดยสายการบินเนปาล แอร์ไลน์ 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 1 ขา โดยสายการบินเยติแอร์ไลน์ 
ค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าวีซ่าท่องเท่ียวประเทศเนปาล 
 ค่าท่ีพกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ไกดท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ)  

       ค่าหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 10 ท่านข้ึนไป กรณีท่ี 4-9 ท่าน กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดโ้ดยไม่มี
หวัหนา้ทวัร์ไทย 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 500,000-1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน (คนละ 5 USD / วนั = 40 USD ตลอดการเดินทาง)  
 หวัหนา้ทวัร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 
 ค่าประกนัโควิดท่ีคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
 ค่ากกัตวัหรือค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีผลโควิดเป็นบวกในระหว่างท่ีอยูท่ี่เนปาลหรือกลบัไทยแลว้ 

 
เอกสารการขอวซีา่เนปาล 

1. หนงัสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายุใชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน     
หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2.  รูปถ่ายส ี ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้หลงัสขีาวเทา่นั้น)    
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เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. กรุณาจองท่ีนัง่ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท เม่ือท าการจอง พร้อม

กบัส่งหนา้พาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมลก์ารบินไทยและเอกสารส าหรับการท าวีซ่า  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
 

ช่ือธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี เลขทีบ่ญัชี ช่ือบญัชี 
ธนาคารกสิกรไทย    ออมทรัพย ์   

ธนาคารไทยพาณิชย ์    ออมทรัพย ์   
 

 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 
หลงัจากการจองและมกีารช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการมดัจ า ท่านละ 10,000 
บาท และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีด  าเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียม 
วีซ่า, ตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป - เก็บค่าธรรมเนียม10,000 บาท และค่าใชจ่้ายท่ีด  าเนินการไปแลว้ เช่น ค่าธรรมเนียมวี

ซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายท่ีด  าเนินการไปแลว้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

3. ทวัร์ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ที่บริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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หมายเหตุ 
1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 
2. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
4. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
5. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถท าการ Refund เปล่ียนช่ือ เปล่ียนเสน้ทาง เล่ือนวนัได ้
6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 
7. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ  ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
8. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้งพกั 
ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
10. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
11. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

12. หากไฟล์ทบินภายในประเทศยกเลกิทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเที่ยวใหม่โดยเดนิทางโดยรถ  
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