
 

 



 

 



 

รายการท่องเที่ยว 

วนัท่ี-1 กรุงเทพฯ - กาฐมณัฑุ - ภคัตะปูร ์ - นากาก็อต - - D 
08.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ช ัน้ 3 ประตู  เคานเ์ตอรส์ายการบิน Thai Lion 

Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระต่างๆ แก่
ท่าน 

 กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรณุางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุา

ใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึน้เครือ่งบิน 
 วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้เป็น

ตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑ ์
ละไม่เกิน 100 ml.  

11.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน ไลออนแอรไ์ลน ์ เท่ียวบิน
ท่ี SL 220 (ไม่มีอาหารบริการบนเครือ่งบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

14.00 น. เดินทางถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวนั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระ เรียบรอ้ย
แลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และ
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุเพราะที่น่ีคือจดุศนูยร์วมทัง้การคา้ การเดินทาง วฒันธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ส าคญั ซึง่เราจะเห็นโบราณสถานที่สวยงามตัง้อยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ  

 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมือง"ภคัตะปูร"์ (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวฒันธรรมแห่งหุบเขา

กาฐมาณฑุ ...เมืองภคัตะปูร ์ เป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวฒันธรรม ซึง่องคก์าร
ยูเนสโก (UNESCO) ไดร้บัการยกย่องให ้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979… เน่ืองจากไดร้บัการยอมรบัว่า
เป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีชือ่เสียงในดา้นสถาปัตยกรรม อนุสรณส์ถานทางประวติัศาสตร ์
และ ศิลปะวฒันธรรมอนัดีเยี่ยม..ปัจจบุนัถือวา่เป็นเมืองแห่งวฒันธรรมที่มีชือ่เสียง และไดร้บัความนิยม



 

มากในหมู่นักท่องเที่ยว จนไดร้บัการขนานนามวา่เป็น "เมืองแห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของ
เนปาล.... เมืองปักตะปูร ์ หมายถึงเมืองแห่งความภกัดีต่อพระเป็นเจา้ ที่มีความส าคญัและสวยงาม....... 
เมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียงของประเทศเนปาล น าท่านเขา้ชมภายในตวัเมือง คือ "จตัุรสับกัตะปูร ์
ดูรบาร"์ (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความส าคญัมากที่สุดแห่งหน่ึงของ
เมืองบกัตะปูร ์ เน่ืองจากบริเวณจตัุรสัน้ันเป็นที่ต ัง้ของอาคารและสิ่งก่อสรา้งที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม 
รวมไปถึงสถานที่ส าคญัๆของเมืองมากมาย ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา  เป็นเมืองที่เจริญบน
เสน้ทางการคา้สู่ธิเบต  ชมย่านเดอรบ์าสแควร ์  หรือย่านพระราชวงับกัตาปูร ์  อนัเป็นที่ต ัง้ของวงั  
ชมพระราชวงั  55  พระแกล (หนา้ต่าง), ประตูทองค า  ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม  ชมลาน
สรงน ้า  หรือ ซนุดารี(Sundari) น าท่านเขา้ชม วดัเนียตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูง
ที่สุดในเนปาล  มีดว้ยกนั  5  ช ัน้  สูง  98  ฟุต  สองขา้งบนัไดทางขึน้มีรูปป้ันหินขนาดใหญ่ 
สลกัเป็นรูปสตัว ์  และเทพอารกัขา  เชือ่กนัว่าป้ันแต่ละคู่มีอ านาจหยุดสิ่งช ัว่รา้ยที่เมารุกราน  วดันี้
สรา้งขึน้ถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูที้่มีพลงัสูงสุดหรือสิทธิลกัษมี(Siddhi Lakshmi) ซึง่เป็นเทวี  
ลทัธตินัตระ  พระเจา้ภูปฏินทรา  มลัละ  สรา้งวดันีใ้นปี  ค.ศ. 1702 

 
16.30 น.  น าท่านเดินทางสู ่ เมืองนากากอ็ต “NARKAKOT”  (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากากอ๊ต 

ในออ้มกอดของหิมาลยั..เมืองที่ชมพระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข์ึน้ไดส้วยงาม และเป็นจุดชม
ทศันียภาพของเทือกเขาหิมาลยัไดอ้ย่างชดัเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี  
สมัผสัธรรมชาติเทือกเขาหิมาลยั รถไต่ระดบัความสูงของเทือกเขาที่คดโคง้และมีทิวทศันน์าคนับนัไดที่
สวยงามอย่างยิ่ง …ตะวนัลา.. ที่นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รส (Mount 
Everest) ดว้ย…ระหว่างท่านจะไดช้มการปลูกผกัท านาแบบข ัน้บนัได..พบกบัเทือกเขา
หิมาลยัฝ่ังตะวนัออก ประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็นแนวยาวนับรอ้ย
กิโลเมตร ในระหว่างทาง......ชมพระอาทิตยต์ก พกัโรงแรมบนเขานาการก็์อต 1 คืนนี้ดว้ยความสูง 
2,200 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นจดุชมวิวที่สวยงามมาก  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม และอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

ท่ีพกั ณ  NIVA LODGE  RESORTหรือเทียบเท่า 



 

 
วนัท่ี-2 ยอดเขานากากอ๊ต – กาฐมาณฑุ - พระราชวงัปาทนั “เมืองลลิตปูร”์  

 ชอ้ปป้ิงย่านทาเมล- 
B L D 

 

เชา้ตรู่ ตื่นแต่เชา้ตรู่ชมพระอาทิตยรุ่์งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากที่พกัของท่าน หรือเดินเล่นสูด
อากาศบริสุทธิ ์  ถา้ทศันะวิสยัปลอดโปร่งท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา  “เอเวอเรสท”์    (MT.EVEREST)  
ซึง่เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในโลก (สูง 
8,848 เมตร) เป รียบไดว้่าเป็น 
“มงกุฎของโลก”  ณ   ที่นี้ท่านจะ
ไดส้มัผสักบับรรยากาศหนาวเย็น
อนัสดชืน่ของธรรมชาติ ที่สะอาด
บริสุทธิเ์หนือเทือกเขาหิมาลยั....
ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปลี่ยนสีทอง
เปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะ
ก ร ะ พ ริ บ ต า ไ ด ้  แ ล ะ ที่ น่ี ย ั ง
สามารถมอง เ ห็นภู เขาหิมาลัย
โดยรอบซึ่งประกอบดว้ยยอดเขา 
5 ยอด จากจ านวนยอดเขา10  
ยอดที่สูงที่ในโลกไดแ้ก่ ยอดเขา  
เอเวอรเ์รสท ์( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มา
นาสร ู (MAMASLU )  

 * หมายเหตุ ในวนัท่ีอากาศโปร่งใส่ท่านสามารถท่ีจะเห็นเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวต ัง้แต่
ฝ่ังตะวนัออกถึงตะวนัตกเลยทีเดียว ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศวนันัน้เป็นส าคญั** 



 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. จากน้ันลงจากยอดเขา ....สู่ “หุบเขากาฐมาณฑุ” (Kathmandu Valley) ตัง้อยู่ที่ความสูง 

1,336 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และมีพืน้ที่ 218 ตารางไมล ์ หุบเขากาฐมาณฑุน้ันเป็นที่รวบรวม
มรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้ เน่ืองจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหล่งวฒันธรรมเนวารีโบราณ ชน
เผ่าเนวารอ์าศยัอยู่ที่หุบเขาแห่งนีไ้ดส้รา้งอารยะธรรมที่ส าคญัขึน้บน 3 เมือง ซึง่ไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ 
ปาตนั และบคัตาปูุร ์ ความส าเร็จทางดา้นศิลปะของชาวเนวาร ์ ไดแ้ก่ วดัและปราสาทที่สรา้งขึน้ดว้ย
ฝีมืออนัประณีต ฝีมือแกะรูปสลกัหินและโลหะที่ละเอียดอ่อน เสาไมแ้กะสลกั และโบสถที์่เต็มไปดว้ย
เรื่องราวทางประวติัศาสตร ์น าท่านเยือนเมืองปาทนัหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก (Patan 
city)  เป็นเมืองโบราณ สรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชว่งศตวรรษที่ 3 ปาตนัไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองคู่
แฝดของกรุงกาฐมาณฑไุดร้บัการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รูจ้กั
กนัในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกดว้ย โดยเฉพาะชือ่เสียงทางศูนยก์ลางงานหตัถศิลป์ของชาวทิเบต
อพยพ มีชือ่เสียงในเรื่องพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยงัมีชวีิต ภายในเมืองเต็มไปดว้ยวดัทาง
ศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสรา้งในพุทธศาสนา สืบเน่ืองมาจากความหลากหลายของวฒันธรรมในยุค

กลางท าใหท้ัง้ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบนี้ เมืองปะฏนันี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรม
และการวางผงัเมืองชิน้เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใตแ้ละตะวนัออก-ตะวนัตกแบ่ง
เมืองออกเป็น4 ส่วน โดยมีจตัุรสัปาตนั ดูรบ์ารแ์ละพระราชวงัปาตนัเป็นศูนยก์ลาง น าท่านชมรูป
ป้ันของพระเจา้ภูปฏินทรา  มลัละ,  ชมวิหารทองค า  และชมพระราชวงัเก่าที่เป็นที่ท าพิธี
เถลิงราชสมบตัิของกษตัริยใ์นอดีต  น าท่านชมวดัตะเลจูบาวานี (Teleju  Bhawani) สรา้งขีน้



 

ในปี  ค.ศ. 1666 อุทิศใหก้บัเทพประจ าราชวงศ ์ มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดบัอยู่บนยอด
ทวารทอง (ปัจจุบันถูกพวกฮิปป้ีขโมยออกนอกประเทศไปแลว้) ชมวดักฤษณะ (Krishna 
Tempel) ตวัวดัเป็นหินสรา้งแบบซกิขาร ์ (Shikhara / ศิขร)  …ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่
ภตัตาคาร.. 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านชมปศุปฏินารถ (Pashupatinath Temple) ที่สรา้งขึน้โดยพระเจา้ภูบาลสิงหแ์ห่ง

ราชวงศม์ลัละ  ในปี  ค.ศ. 1696  เพ่ือถวายองคพ์ระศิวะ  ในภาคองคป์ศุปติ หรือ  เจา้แห่ง
เวไนยสตัว ์  และที่ส าคญัคือ  วดัปศุปตินาถไดถู้กจดัใหเ้ป็นมรดกโลก  แลว้ในปี พ.ศ. 2522…วดันี้
มีสญัลกัษณข์องเทพเจา้ “ตรีมูรติ”  อยู่มากมาย  ซึง่หมายถึงพระพรมเป็นผูส้รา้ง  พระวิษณุหรือ
พระนารายณเ์ป็นผูร้กัษา และพระศิวะเป็นผูท้ าลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค ์  เป็นเครื่องหมายบุรุษเพศ  
สญัลกัษณข์องพระศิวะจะพบเห็นมากที่สุด  เป็นวดัฮินดูที่ส าคญัมากที่สุดในเนปาลตัง้อยู่ ริมแม่น ้าภคั
มาติ  ท่านมีโอกาสเห็นพิธกีรรมทางศาสนาฮินด ู  ณ  วดัแห่งนี ้

19.00 น. ** พิเศษ ** รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารพืน้เมืองแบบชาวเนปาลดัง้เดิม เชญิลิม้รส  
Rice  Wine  เครื่องดื่มทอ้งถิ่นรสจดัจา้นและ MOMO  อาหารจานเด็ดของคน เนปาล..พรอ้มชม
การแสดงทางวฒันธรรม ที่มีชือ่เสียงส าหรบันักท่องเที่ยวแห่งหน่ึงของ 
ประเทศเนปาล  

พกัท่ี ณ  GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี-3 กาฐมาณฑุ (Kathmandu) –กาฐมาณฑุ ดูรบ์ารส์แควร ์ (Kathmandu 

Durbar Square) -สวะยมัภูนาถ(วดัลิง) 
B L D 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้  น าท่านเขา้ชมเขตเมืองเกา่นครกาฐมณัฑุ  ท่ีไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในราชวงศลิ์จฉวี  ซึง่

ขึน้ครองบลัลงักใ์นปี  ค.ศ. 300  ท่ีน่ีเป็นศนูยก์ลางของนครกาฐมณัฑโุบราณ 
น าท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูรบ์ารส์แควร ์ (Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกว่า 
จตัุรสักาฐมาณฑุดูรบ์ารแ์ห่งนี้ประกอบไปดว้ยวดัและปราสาทท่ีเก่าแก่ ซึง่แสดงภาพความ
เจริญรุง่เรืองทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกขึน้
ครองราชยส์ถานท่ีน่าสนใจท่ีควรไปชมไดแ้ก่ วดัตะเลช ุ สรา้งโดยกษัตริยม์เหนทรามัลละ 
(King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจตัุรสัแห่งนี้ยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงใน



 

มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกดว้ย ชม “กาฐมณฑป” หรือ “เรือน
ไม”้  ซึง่เป็นท่ีมาของชือ่เมือง  อาคารไมนี้ส้รา้งขึน้เม่ือศตวรรษท่ี 12  บนจุดท่ีเสน้ทางการคา้
ส าคญัสองเสน้ตดักนั  และใชเ้ป็นศูนยก์ลางของชมุชนในการแลกเปล่ียนซือ้ขาย  การ
พฒันาของตวัเมืองเกิดขึน้ในรศัมีรอบ ๆ พระราชวงัเก่า  ชมวดักุมารี หรือกุมารีฆระ 
(Temple of Kumari or Kumari Ghar) หรือท่ีพ านักเทพธิดาท่ีมีชวิีต (Living 
Goddess)  ชาวเนปาลเชือ่กนัว่ากุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย ์  ชม วดัตะเลจู 
(Teleju  Tempel)  สรา้งอุทิศใหก้บัองคส์ าคญัประจ าราชวงศค์ือเทวีตะเลจูบะวานี  เป็น
สถานท่ีศกัดิสิ์ทธิย่ิ์งไม่เปิดใหผู้ใ้ดเย่ียมกราย  นอกจากองคก์ษตัริยแ์ละนักบวชท่ีมีสมณะศกัดิ ์
สูง ชาวฮินดูสามารถเขา้ท าพิธีไดปี้ละหน่ึงครัง้  ในชว่งดุรกาปูจา (Durga Puja)  ระหว่าง
เทศกาลดาเซยน ์ (Dasain)  น าท่านชม  ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka)  ประตท่ีู
เป็นท่ีตัง้ของพระองคเ์ทพหนุมาน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1672  ตวัเทพไดร้บัหารเจิมชาดเสียจน
เป็นสีแดงเขม้ใตร้ม่ฉัตร 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้ชม  สยมภูวนาถ สวะยมัภูนาถ หรือวดัลิง (Swayambhunath)  เป็น

เจดียข์องชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ท่ีย่ิงใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัว่าน่าจะมีอายุ
ถึง 2,000 ปี เลยทีเดียว สรา้งขึน้ในรชัสมัยของพระเจา้มานะเทวะในปี พ.ศ. 936 ส่ิงท่ี
น่าสนใจภายในวดัคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึง่มีดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของ
พระพุทธเจา้อยู่โดยรอบทัง้4 ดา้น ตัง้อยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑไุปทางทิศตะวนัตก 
3  กิโลเมตร ตวัสถปูตัง้อยูบ่นเนินเขาเล็กๆ สงูประมาณ 77 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลของหุบ
เขากาฐมาณฑุ จึงท าใหทิ้วทศันเ์หนือหุบเขาท่ีแสนงดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุด



 

ของเนปาล อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกบัฮินดู โดยองคก์าร
ยเูนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

15.00 น.  ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง ย่านทาเมล (Thamel) เป็นศูนยก์ลางความเจริญ
ของกรุงกาฐมาณฑุ สองขา้งทางเต็มไป
ดว้ย โรงแรมท่ีพักราคาถูก รา้นอาหาร
นานาชาติ รา้นขายของ รา้นอินเตอรเ์น็ต 
ฯลฯ จึงเป็นจุดพกัของนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิง
เดินทางมาถึง เนปาลเ พ่ือการวางแผน
ท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ นอกจากนี้ย่านทาเมล
ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีขึน้ชื่อ โดยเฉพาะ
สิ น ค ้า จ า พ ว ก หั ต ถ ก ร ร ม พื ้น เ มื อ ง 
เค ร่ืองประดับ ท่ีท าจากหินต่า งๆ  และ
อุปกรณส์ าหรบัการเดินปีน ลกัษณะคลา้ย
กบัถนนขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้
หลากหายกวา่เยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา อาทิ ผา้พาสมีน่า กระเป๋า เสือ้ผา้ และของท่ีระลึก
อีกมากมาย ซึง่สามารถต่อรองราคาได.้...ตามความพอใจของท่านซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถ
เฉพาะตวักนัจริง ๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคารและอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

พกัที่ ณ  GRAND HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี-4 กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ B L - 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่านสู่ มหาเจดียโ์พธิน์าถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน

เนปาลบนเจดียมี์ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้ส่ีทิศ บริเวณรอบวดั
เป็นแหล่งชมุชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตท่ีอพยพเขา้มาเม่ือปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระ
ทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่ง
ลอ้มนตพ์รอ้มกบัสวดมนต ์
อยูท่ ั่วไป องคก์ารยเูนสโกขึน้
ไดท้ะเบียนสถานท่ีแห่งนี้เป็น
มรดกโลกในปี พ.ศ.2522
อ าลาเมืองแห่งหิมาลยั กบั
ภาพความทรงจ าเมืองแห่ง
สี ส ั น แ ห่ ง ชี วิ ต มิ รู ้ ลื ม  
หลังจากวันนี้ ท่ี ท่านไดม้า
เยือนประเทศเนปาล แลว้ 
ท่านจะพบกบัความสุขแห่ง
ชวีิตตลอดไป.....นมสัเต  



 

11.00 น. จากน้ันเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานตรีภวูนั เมืองกาฐมณัฑ ุ
อิสระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการเชค็อิน 

15.00 น.   ออกเดินทางสู ่ กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Lion Air เที่ยวบินที่ SL221  (ไม่บริการ 
อาหารบนเคร่ือง) 

19.30 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจมิรูล้ืม….. 
 

 
หมายเหต ุ:  

1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.บริษทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที่ยว ไดต้ามรายการ  

 
ตารางการเดินทาง 

 วนัท่ี  31 ม.ค. – 3 ก.พ. / 2-6, 27-30 มี.ค. / 24-27 เม.ย. 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ  24,900 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                ราคาท่านละ    6,500  บาท   

วนัท่ี  7-10 ก.พ. / สงกรานต ์ 10-13 เม.ย. / 1-4 พ.ค. 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ  26,900 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                ราคาท่านละ    6,500  บาท   

**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ 

 บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16 + ท่าน 

การส ารองท่ีนั่ง *ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทางส่วนที่เหลือช าระ
ทัง้หมดกอ่นเดินทาง 15 วนั *ตอ้งจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ส าหรบัชว่งวนัหยดุเทศกาล 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบัตามที่ระบไุวใ้นรายการโดยสายการบิน THAI LION AIR  
 คา่โรงแรมพกัหอ้งคู ่ และอาหาร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่และภาษีสนามบินทกุแห่งตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
 หวัหนา้ทวัรไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (ภาษาองักฤษ) ดแูลตลอดการเดินทาง ส าหรบัคณะ 15 ทา่นขึน้ไป 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แตท่ ัง้นีย้อ่ม

อยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวีิต 



 

 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ 
หรือ คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานที่ท่องเที่ยว
พิเศษตา่งๆ, คา่อาหาร, คา่เครื่องด่ืมที่ส ัง่นอกเหนือจากรายการ 

 คา่ภาษีหกั  ณ  ที่จา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ และผูช้ว่ย 40 USD หรือ 1,300 บาท ตลอดทริปการเดินทาง 
 คา่ทิปบริกรยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบริการ 

 

****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบั
การพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท่ี์บริการท่าน*** 

การส ารองท่ีนั่ง และช าระเงิน 

 โปรดส ารองที่น่ังผ่านศูนยบ์ริการลกูคา้ โดยสง่ชือ่ผูเ้ดินทาง ทาง อีเมลล ์ แฟกซ ์ หรือ ชอ่งทางอื่นๆ ลว่งหนา้เม่ือ
ทราบก าหนดการที่แน่ชดัทนัที ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ที่น่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่น้ัน)หากตอ้งย่ืนวี
ซา่ ตอ้งเตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงั จากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ต ่ากว า่ 7วนัท า
การ) 

 กรณีที่ส ารองที่น่ังนอ้ยกวา่ 14 วนัท าการ บริษทัฯ ขอเรียกเก็บเงินมดัจ าอยา่งนอ้ย 50% หรือเต็มจ านวน(เฉพาะใน
บางเสน้ทาง) ของราคาแพคเกจทวัรท์ ัง้หมด กรณีส ารองที่น่ังนอ้ยกวา่ 7วนัท าการ ขอเรียกเก็บเงินคา่บริการทัง้หมด
ทนัที 

 โปรดช าระเงินคา่บริการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดินทาง  หรือแลว้แตก่รณี 
การยกเลิกและการขอคืนเงิน 

1.1 หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บริการ  ทา่นละ   2,000 บาท 

           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 

           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 

   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์

ยกเลิกชว่งเทศกาล  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+ค่าวีซา่ (ถา้มี)  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์

 



 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 คา่บริการที่ทา่นช าระแลว้ ทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัตวัแทนทอ่งเที่ยวฯ และ สายการบินแตล่ะแห่งเชน่กนั การ
ขอคืนเงินคา่บริการจะกระท าไดห้รือไม่ได ้ หรือ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เป็นเง่ือนไขสิทธิข์าดขึน้อยู่กบัสายการบิน และ 
ตวัแทนทอ่งเที่ยวน้ัน ๆ โดยปกติสว่นที่จะสามารถขอคืนเงินได ้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตใหคื้นเงินได)้ 
และ คา่โรงแรม(ยกเวน้คืนแรกจะคืนไม่ได)้ เทา่น้ัน สว่นบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทวัร ์ จะขอคืนเงินไม่ได ้

 ทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัตวัแทนทอ่งเที่ยวฯ และ สายการบินแตล่ะแห่งเชน่กนั การขอคืนเงินคา่บริการจะกระท า
ไดห้รือไม่ได ้ หรือ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เป็นเง่ือนไขสิทธิข์าดขึน้อยู่กบัสายการบิน และ ตวัแทนทอ่งเที่ยวน้ัน ๆ โดย
ปกติสว่นที่จะสามารถขอคืนเงินได ้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตใหคื้นเงินได)้ และ คา่โรงแรม(ยกเวน้คืน
แรกจะคืนไม่ได)้ เทา่น้ัน สว่นบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทวัร ์ จะขอคืนเงินไม่ได ้

 การขอคืนเงินหากสามารถกระท าได ้ บริษทัฯ จะเก็บคา่ธรรมเนียมการด าเนินการ 2,000 บาท/ทา่น 
 

 
 

 

เง่ือนไขการบริการ  
1) บริษทัฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากทา่นยกเลิกกอ่นรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการที่ทา่น
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั
ในตา่งประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียม
วีซา่ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้



 

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าระคา่ทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเที่ยวชาวไทยและทอ่งเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวี
ซา่ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 

เอกสารเกีย่วกบัการขอวีซา่เนปาล 
1. หนงัสือเดินทาง ที่ยงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน     

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี  (ที่ไม่ใชร่ปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (พืน้หลงัสีขาวหรือฟ้าเท่านัน้)    

4. ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น (เขยีนที่อยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท)์  

รายการแนะน าทีท่่าน...ไม่ควรพลาด 
EVEREST SCENIC MOUNTAIN FLIGHT 

 หรือ นั่งเคร่ืองบินชมยอดเขา สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่างใกลช้ิด สรา้งสรรค ์
ประสบการณท่ี์ไม่ควรพลาด เมื่อท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคณุจะมีโอกาสไดข้ึน้ไปบนจุดสูงท่ีสุดและ
ตระการตาท่ีสุดในโลก 

ไฮไลท:์ (จ่ายเพ่ิมท่านละ 230 USD ใชเ้วลาชม.. 1 ชม.) 

 ลอยขึน้ไปดา้นบนของโลกในเที่ยวบินชมวิว 1 ช ัว่โมงขึน้ไปเทือกเขาหิมาลยั  
 เห็นหลงัคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตว์ิธทีี่ง่าย  
 เพลิดเพลินไปกบัที่น่ังหนา้ตา่งส าหรบัผูโ้ดยสารในทวัรก์ลุม่เล็ก ๆ ทกุคน ที่คณุจะไม่พลาดทกุมุมมอง 
 ไดร้บัทศันียภาพที่งดงามของพืชและสตัวข์องหุบเขาและที่ราบ  
 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอื่น ๆ อีกมากมาย 


