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เนปาล คือเสน่หค์วามสวยงามของเทือกเขาหิมาลยัและ สถาปัตยกรรม นักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวเนปาล
เกือบทัง้หมดจึงมีเป้าหมายไปชมธรรมชาติ ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลยั และความสวยงามของวดัวงัท่ีเตม็ไป
ด้วยสถาปัตยกรรม พระราชวงักาฐมณัฑ.ุ... พระราชวงัปาทนั(ลลติปูร)์.... พระราชวงัภคัตาปูร.์...  
ยอดเขาซารางก็อต… เมอืงโภครา 

สกัการะเจดียข์องชาวพทุธและเป็นเจดียท่ี์ย่ิงใหญ่ แห่งหน่ึงในโลก...วดัสวยมภนูาท 
ชมวิวทิวทศัน์ของยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลก...ยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์ สมัผสัรุ่งอรณุยามเช้าและชมแนวเทือกเขาหิมาลยั
ท่ีทอดยาวจนสดุสายตา...ยอดเขานากากอ็ต ชอ็ปป้ิงของท่ีระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมาย...ย่านธาเมล 
 

 
 เวลาทีป่ระเทศเนปาล ชา้กวา่ประเทศไทย 1.15 ช ัว่โมง  

 
**พเิศษชมระบ าพืน้เมอืงของชาวเนปาล พรอ้มตอ้นรบัท่านดว้ยอาหารพืน้เมอืงของชาวเนปาล** 

 
 
 
รายการท่องเทีย่ว 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ - วดัสวยมภูนาท – พระราชวงักาฐมณัฑุ                  (- - D) 

14.00 น.       คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 9 แถว L สายการบิน   
Nepal Airlines (RA) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระต่างๆ แก่
ท่าน 
            กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการ
ตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

17.20น.           ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน Nepal Airlines 
เที่ยวบินที่ RA 402 (มีอาหารบริการบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

19.35น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ (KATHMANDU)…ผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  
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เมืองกาฐมัณฑุ  (Kathmandu) เป็น เมืองหลวงของประเทศ

เนปาล และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเพราะท่ีน่ีคือจุดศูนยร์วมทั้ง

การคา้ การเดินทาง วฒันธรรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 

ซ่ึงเราจะเห็นโบราณสถานท่ีสวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ

มากมาย “หุบเขากาฐมาณฑุ” ตั้งอยูท่ี่ความสูง 1,336 เมตรเหนือ

ระดบัน ้ าทะเล และมีพ้ืนท่ี 218 ตารางไมล ์หุบเขาแห่งน้ีเป็นแหล่งวฒันธรรมเนวารีโบราณ ชนเผา่เนวาร์อาศยัอยู่ท่ี

หุบเขาแห่งน้ีไดส้ร้างอารยะธรรมท่ีส าคญัข้ึนบน 3 เมือง ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาตนั และบคัตาปูุร์ ความส าเร็จ

ทางดา้นศิลปะของชาวเนวาร์ ไดแ้ก่ วดัและปราสาทท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมืออนัประณีต ฝีมือแกะรูปสลกัหินและโลหะ

ท่ีละเอียดอ่อน เสาไมแ้กะสลกั และโบสถท่ี์เต็มไปดว้ยเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรม 
  เข้าสู่ที่พกั ณ  Moonlight Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่สอง  วดัปศุปฏินาถ – เจดีย์พุทธนาท – พระราชวงัภัคตาปูร์ – หมู่บ้านนากาก๊อต            (B-L-D)                

 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ 
จากนั้น            น า ท่ า น ช ม  วั ด ป ศุ ป ฏิ น า ถ  “PASHUPATINATH  

TEMPLE”  เป็นวดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในเนปาล ซ่ึงสร้างใน
รัชสมยัพระเจา้ภูบาลสิงห์ แห่งราชวงศม์ลัละ ใน พ.ศ. 2507 
วดัน้ีมีหลงัคาท าด้วยทองค าซ้อนกันสองชั้น และประตูท า
ดว้ยเงินและ เป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดอีกวดัหน่ึงดา้นตะวนัออกของแม่น ้ าบกัมาติซ่ึเป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ
คงคาท่ีตามความเช่ือของชาวชมพูทวีปและชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดูท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าบกัมาติในศาสนาฮินดู 
และเดินทางต่อไปชม เจดีย์พุทธนาท “BOUDHANATH SUTPA” เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน
ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในกาฐมณัฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ท่ีทรงทอดมองไปไดร้อบทิศบนฐาน
รูปแปดเหล่ียมและมีกงลอ้หมุนไปไดโ้ดยรอบฐานยงัประดิษฐานพระโพธิสัตวอ์นัใหญ่โตมโหฬารอยูบ่ริเวณลาน
เจดีย ์ท่ีน่ีคือสีสนัของชาวทิเบต นอกจากน้ียงัมีสินคา้แปลกๆ มากมายท่ีตั้งเรียงรายขายอยูบ่ริเวณรอบเจดีย ์
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จากนั้น         น าท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” หรือ “วัดลิง” เป็นเจดียข์องชาวพุทธและเป็นเจดียท่ี์
ยิ่งใหญ่ แห่งหน่ึงในโลก กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี ซ่ึง
สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระเจา้มานะเทวะใน พ.ศ. 963 ส่ิงท่ี
น่าสนใจคือส่วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของ
พระพุทธเจ้าอยู่รอบโดยทั้ ง 4 ด้านและยงัเป็นสถานท่ี มี
ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูท่ีสามารถอยู่คู่
กนัได ้
ชม  พ ระร าช วั ง ก าฐ มั ณ ฑุ  “HANUMANDHOKA OF 

KATHMANDU DURBAR SQUARE”  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9  ชั้ น เรียกว่า หอพสันตปุ ร์  

“BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวงัท่ี 

ใช้ประกอบพิธีกรรมส าคัญ  ในราชวงศ์และยงัเป็นสถานท่ีกษัตริยเ์นปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกข้ึน

ครองราชสมบติัดว้ย 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

                   น าท่านเดินทางต่อไปเพื่อชมเมืองภัคตาปูร์ “BHAKTAPUR CITY”  ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความ
รุ่งเรืองในอดีตมีช่ือเสียงในดา้นการแกะสลกัไม ้ จัตุรัสปัค
ตาปูร์ดูร์บาร์  “BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มี
ประตูทองค า  “GOLDEN GATE”  เป็นทางเข้าไปสู่ลาน
พระราชวงันาม พระราชวงั 55  พระแกล ‘THE  PALACE 
OF 55 WINDOWS’  และมีประตูทองค าท่ีมีการแกะสลกั
ได้งดงามและสมบูรณ์ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง  วดัแห่งน้ียงัมี  
ระฆงัทองสัมฤทธ์ิแขวนอยูเ่ป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ  “ระฆงัหมาเห่า” ซ่ึงในสมยัก่อนระฆงัใบน้ีไวเ้พื่อตีบอกเวลา และ
ดว้ยความงดงามของเมืองของเมืองน้ี จึงเคยถูกจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยงัไดรั้บ
การยกยอ่งใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 

จากนั้น             น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านนากากอ็ต (Nagarkot) ซ่ึง 
เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ อยู่บนยอดเขา ซ่ึงจะมีบ้านเรือนของชาวเนปาลและดั้งเดิม ตั้งอยู่เพียงไม่ก่ีหลงั มีวิวทิวทศัน์ของ
หุบเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวสวยงาม อากาศบริสุทธ์ิและเยน็สบาย ถา้มาในช่วงหนา้หนาวก็จะหนาวจบัใจเลย
ทีเดียว ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยข้ึ์น-ลงท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเนปาล ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ีชอบธรรมชาติ 
และบรรยากาศเงียบสงบจะนิยมมาเท่ียวท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี ซ่ึงนอกจากจะไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติอยา่งเต็มท่ีแลว้ ยงัจะ
ไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของคนทอ้งถ่ินเนปาลอีกดว้ย   
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ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรม 
       เข้าสู่ที่พกั ณ  Niva Niwa หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม  หมู่บ้านนากาก๊อต –  ยอดเขาหิมาลยั ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ – พระราชวงัปาทัน – ช้อปป้ิงธาเมล –  กาฐมณัฑุ   
                                                                                                                (B-L-D)  

ปลุกแต่เชา้       ต่ืนแต่เชา้ตรู่ชมพระอาทิตยรุ่์งอรุณเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ิท่ี Himalaya view of Ganesh Himal พระ 
                      พิฆเนศหิมาลยั ซ่ึงเป็นเทือกเขายอ่ยของเทือกเขาหิมาลยั มนัอยูใ่นประเทศเนปาลตอนเหนือตอนกลาง แต่มียอด  

เขาบางส่วนอยู่บนชายแดนทิเบต ช่วงย่อยน้ีไดรั้บช่ือมา
จากองค์พระพิฆเนศฮินดูซ่ึงเป็นหัวหน้าชา้ง ใบหน้าทิศ
ใต้ของ Pabil (GaneshIV) หน่ึงในยอดเขาในช่วงน้ี มี
ลกัษณะคลา้ยกับล าต้นของพระพิฆเนศวรแลว้หลงัจาก
นั้นช่ือ Ganesh Himal มนัเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็นช่วงระยะ
การเดินทางทางจิตวิญญาณหุบเขาทบัทิม มียอดเขาสูงถึง  
7พนัเมตรและชม Langtang Range ซ่ึงเป็นหุบเขาธาร
น ้ าแข็งท่ีซ่ึงภูเขาพุ่งสูงข้ึนสู่ทอ้งฟ้าและก็ไปชมความงาม
ของ  ยอดเขาเอเวอร์เรส Everest Range  ถ้าทัศนวิสัย
ปลอดโป ร่งท่ านจะได้ เห็น ยอด เขา“เอ เวอ เรสท์ ” 
(MT.EVEREST)  ซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 
8,848 เมตร) เปรียบไดว้่าเป็น  “มงกุฎของโลก”  ณ   ท่ีน้ี
ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศหนาวเยน็อนัสดช่ืนของ
ธรรมชาติ ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเหนือเทือกเขาหิมาลยั ใหท่้าน
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ไดช้มทศันียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องตดักบัหิมะขาวนวลท่ีปกคลุมเทือกเขาหิมาลยั
ทอดตวัยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพ้ืนดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปล่ียนสีทอง
เปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได ้(อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมเส้ือกนัหนาวให้พร้อมในช่วง
ฤดูหนาว)ยอดเขาเอเวอเรสต์(องักฤษ: Mount Everest) เป็นยอดเขาหน่ึงในเทือกเขาหิมาลยั ซ่ึงเกิดจากการชนกนั
ของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนและแผ่นเปลือกโลกอินเดีย ในทางภูมิรัฐศาสตร์ ยอดเขาเอเวอเรสต์ถือเป็นจุดแบ่ง
พรมแดนระหว่างประเทศเนปาลและทิเบต โดยชาวเนปาลเรียกยอดเขาเอเวอเรสตว์่า สครมาตา (ภาษาสันสกฤต: 

सगरमाथा หมายถึง มารดาแห่งทอ้งสมุทร) ส่วนชาวทิเบตขนานนามยอดเขาแห่งน้ีว่า โชโมลงัมา (จากภาษา

ทิเบต: จูมู่หลัง่หม่า (珠穆朗玛) หมายถึง มารดาแห่งสวรรค)์ ช่ือยอดเขาเอเวอเรสต์นั้น ตั้งโดย เซอร์แอนดรูว ์
วอ นักส ารวจประเทศอินเดียชาวองักฤษ เพื่อเป็นเกียรติแก่ เซอร์จอร์จ อีฟเรสต์ นักส ารวจประเทศอินเดียรุ่นก่อน
หนา้ (ค  าว่า Everest น้ี คนส่วนมากอ่านออกเสียงเป็น เอเวอเรสต ์ขณะท่ีเซอร์จอร์จอ่านออกเสียงช่ือสกุลของตวัเอง
ว่า อีฟเรสต)์ ซ่ึงก่อนหนา้นั้นนกัส ารวจเรียกยอดเขาแห่งน้ีเพียงว่า ยอดท่ีสิบหา้ (Peak XV)  

คนทัว่ไปจดจ าช่ือเอเวอเรสตไ์ดใ้นฐานะยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก แต่ส าหรับชาวเชอร์ปา (Sherpa) และนักปีนเขา 
(climber) บางคนแลว้ ยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่จุดท่ีสูงท่ีสุดบนพ้ืนโลกเท่านั้น หากยงัเป็นจุดหมาย
สูงสุดในชีวิตพวกเขาดว้ย การไปให้ถึงยอดเขาเอเวอเรสตเ์ป็นเร่ืองท่ียากล าบาก แต่เมื่อยอดเขาเอเวอเรสตถู์กพิชิต
ได ้นั่นหมายความว่าขีดจ ากดัของมนุษยชาติไดเ้พ่ิมข้ึนอีก
ขั้นหน่ึงแลว้  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ                     
09.00 น. น าท่านเดินทางไปชมเมืองปาทัน “ Patan”  หรือเรียกอีก

ช่ือหน่ึงว่า “ลลติาปูร์” เมืองแห่งศิลปะอนัวิจิตรงดงามท่ี 
ส าคัญ 1 ใน 4 เมือง  แห่งหุบเขากาฐมาณฑุท่ีเป็นหุบเขา
มรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 สร้างข้ึนในรัชสมยัพระเจา้อโศก
มหาราชช่วงศตวรรษท่ี 3  และเป็นท่ีรู้จกักนัในนามเมือง
แห่งศิลปะและหัตถศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการแกะสลกัท่ี
ประณีตและงดงามทั้ งย ังเป็นมรดกโลกท่ี มีสีสันและ
ชีวิตชีวาท่ี เดียวในโลกอีกด้วย  จัตุ รัสปาทานดูร์บาร์ 
“PATAN DURBAR SQUARE”   ท่ีเต็มไปด้วยปราสาท 
และ พระราชวงัโบราณ ในสมยัศตวรรษ 
ท่ี 16 – 18     ชมพระราชวงโบราณแห่งเมืองปาทัน  “PATAN DURBAR SQUARE”, วัดทองค า “GOLDEN 
TEMPLE” ชม วดัพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ท่ีสร้างดว้ยหินแกรนิตทั้งหลงั 

  จากนั้น เชิญทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวกลูกปัด 
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ราคาพิเศษ  สร้อยคอท่ีร้อยมาจากหินราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, พระโพธิสัตวท่ี์แกะสลกัดว้ยมือโดยช่างชาวพุทธ
อนัเล่ืองช่ือของประเทศเนปาล 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง ณ ภัตตาคาร                   
น าท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมณัฑุ (โดยรถระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ช่ัวโมง)  
ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล  เสน้ทางสายน้ีมีช่ือเสีย 
มากในดา้นความงดงามทางธรรมชาติ 

จากนั้น          ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ย่านธาเมล ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของสินคา้ต่างๆ อาทิ ผา้พาสมีน่า กระเป๋า เส้ือผา้ 
และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซ่ึงสามารถต่อรองราคาไดต้ามความพอใจของท่านซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวักนั
จริงๆ จนถึงเวลานดัหมาย 

 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรม     
  เข้าสู่ที่พกั ณ  Moonlight Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี   กาฐมณัฑุ   กรุงเทพฯ                                                        (B) 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ   
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 
11.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nepal Airlines (RA)  เที่ยวบินที่ RA 401 
15.50 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  
 

****************************************************** 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย  ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนัด 

หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  
2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่

กบัสภาวะของสายการบิน  โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณ์ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  
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โปรแกรมแนะน า: (จ่ายเพิม่ท่านละ 230 USD ใช้เวลาชมนาน 1 ชม.) 
 Everest Scenic Mountain Flight หรือ นัง่เคร่ืองบินชมยอดเขา สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอร์เรสตอ์ยา่งใกลชิ้ด 

สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด เม่ือท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึ้นไปบนจุดสูงท่ีสุดและ
ตระการตาท่ีสุดในโลก 

ไฮไลท์:  
 ลอยข้ึนไปดา้นบนของโลกในเท่ียวบินชมวิว 1 ชัว่โมงข้ึนไปเทือกเขาหิมาลยั  
 เห็นหลงัคาของภูเขาเอเวอร์เรสตว์ิธีท่ีง่าย  
 เพลิดเพลินไปกบัท่ีนัง่หนา้ต่างส าหรับผูโ้ดยสารในทวัร์กลุ่มเลก็ ๆ ทุกคน ท่ีคุณจะไม่พลาดทุกมุมมอง 
 ไดรั้บทศันียภาพท่ีงดงามของพืชและสตัวข์องหุบเขาและท่ีราบ  
 สงัเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เอกสารเกีย่วกบัการขอวซ่ีาเนปาล 
1. หนังสือเดินทาง ท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากว่า 6 เดือน     

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี  (ท่ีไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น)    

4. ส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน (เขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษพร้อมเบอร์โทรศพัท)์  
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อัตราค่าบริการ 
Period ราคา พักเด่ียว จ่ายเพ่ิม Person 

1-4 กรกฎาคม 2565 THB 32,900.- THB 5,700.-  
12-15 สิงหาคม 2565 THB 32,900.- THB 5,700 .-  
16-19 กนัยายน 2565 THB 32,900.- THB 5,700.-  
21-24 ตลุาคม 2565 THB 32,900.- THB 5,700.-  
25-28 พฤศจิกายน 2565 THB 32,900.- THB 5,700.-  
2-5 ธนัวาคม 2565 THB 32,900.- THB 5,700.-  
 

*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เด็ก (ต า่กว่า 12 ปี) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณมีผีู้เดินทางไม่ถึง 15+ ท่าน 
 

อตัราค่าบริการรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-กาฐมณัฑุ โดยสายการบินเนปาล แอร์ไลน์ 
ค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าวีซ่าท่องเท่ียวประเทศเนปาล 
 ค่าท่ีพกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ไกดท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ)  

       ค่าหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 10 ท่านข้ึนไป กรณีท่ี 4-9 ท่าน กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดโ้ดยไม่มีหวัหนา้
ทวัร์ไทย 
 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 
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เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. กรุณาจองท่ีนัง่ล่วงหน้า อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ 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 
หลังจากการจองและมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการมัดจ า ท่านละ 10,000 

บาท และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีด  าเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียม 

วีซ่า, ตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น 

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

, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 ว ัน – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายท่ีด  าเนินการไปแล้ว เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

3. ทวัร์ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
หมายเหตุ 
1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ที่บริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
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 หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
8. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้งพกั ค่าวีซ่า 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
10. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
11. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

12. หากไฟล์ทบินภายในประเทศยกเลกิทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเที่ยวใหม่โดยเดนิทางโดยรถ 
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