
 
  

 



 
  

 

 



 
  

รายการท่องเที่ยว 
วนัท่ี-1 กรุงเทพฯ  - กาฐมณัฑุ - - D 
08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตู 3-4 เคานเ์ตอร ์ D สายการบิน  

THAI  AIRWAYS (TG)  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่อง
สมัภาระตา่งๆ แก่ท่าน  

10.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ KATHMANDU โดย THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 
319  

(มีอาหารบริการบนเครือ่งบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 
12.25 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ (KATHMANDU) เป็นเมืองหลวงของประเทศ

เนปาล หุบเขานี้ต ัง้อยู่ที่ความสูง 1,336 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล และยงัเป็นที่รวบรวมรดกทาง
วฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้ เน่ืองจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหล่งวฒันธรรมเนวารีโบราณ ชนเผ่าเนวาร ์
อาศยัอยู่ที่หุบเขาแห่งนีแ้ละไดส้รา้งอารยธรรมที่ส าคญัขึน้บน 3 เมือง ซึง่ไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปะฏนั
และภกัตะปุร ์ ความส าเร็จทางดา้นศิลปะ ของชาวเนวาร ์ ไดแ้ก่ วดัและปราสาทที่สรา้งขึน้ดว้ยฝีมืออนั
ประณีต ฝีมือแกะรูปสลกัและโลหะที่ละเอียดอ่อน เสาไมแ้กะสลกั และโบสถที์่เต็มไปดว้ยเรื่องราวทาง
ประวติัศาสตรแ์ละเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดดว้ย ......หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบั
สมัภาระ เรียบรอ้ยแลว้  

 
จากนัน้ น าท่านสกัการะ สถูปสวยมภูนาถ (SWAYAMBHUNATH) หรือวดัลิง เป็นเจดียข์องชาว

พุทธ (BUDDHIST CHAITYAS) ที่ยิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปี 
เลยทีเดียว สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 สิ่งที่น่าสนใจภายในวดัคือ ส่วน
ตรงฐานของสถูปซึง่มีดวงตาเห็นธรรม หรือ WISDOM EYES ของพระพุทธเจา้อยู่โดยรอบทัง้ 4 ดา้น 



 
  

ตวัสถูปตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงท าใหเ้ห็นทิวทศันเ์หนือหุบเขาที่แสนงดงาม 
สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล อีก ทัง้ยงัเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนา
พุทธกบัฮินด ูโดยองคก์ารยูเนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 
น าท่านชมพระราชวงักาฐมณัฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR 
SQUARE”  หรือ พระราชวงัหนุมานโธกา (HANUMAN DHOKA PALACE OR ROYAL 
PALACE) เป็นอาคารแบบยโุรปสีขาว มีหอสูง 9 ช ัน้ที่เรียกว่า หอพะสนัตะปุร ์ (BASANTAPUR 
TOWER) พระราชวงันี้ใชเ้ป็นที่ประกอบพิธีกรรมอนัส าคญัในราชวงศจ์ตัุรสักาฐมาณฑุ ดูรบ์าร ์
(KATHMANDU DURBAR SQUARE) จตัุรสักาฐมาณฑุ ดูรบ์าร ์ แห่งนี้ประกอบไปดว้ยวดัและ
ปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล 
เน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึน้ครองราชย ์ จตัุรสัแห่งนี้ยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงใน มรดกโลก
โดยองคก์ารยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522  

 
น าคณะเยี่ยมชมวดักมุารี หรือกุมารี ฆระ (TEMPLE OF KUMARI OR KUMARI GHAR) 
ที่พ านักของเทพธิดากุมารี (ตามความเชือ่ของชาวเนปาลน้ัน กุมารีคือตวัแทนแห่งพระอุมาเทวี เป็น
เทพบริสทุธิที์่ถือก าเนิดโลกมนุษย ์ ซึง่ผ่านการคดัเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปีจากตระกูลศากยะ
หรือตระกูลของพระพุทธเจา้เท่าน้ัน ชาวเนปาลนับถือกุมารีดุจเทพเจา้และมักจะขอพรใหป้ระสบ
ความส าเร็จ กุมารีมีหนา้ที่ท าพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการด ารงชพี (LIVING 
GODDESS) และในชว่งเทศกาลอินทรา ยาตราที่เวียนมาปีละครัง้กษตัริยเ์นปาลจะมาหากุมารีเพ่ือรบั
พรจากเธอชมกาฐมาณฑป (KASTHAMANDAP) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ที่สุด และเป็นก าเนิดของ
ชือ่เมืองกาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ในบริเวณใกลก้บัวดักุมารี กล่าวกนัว่าสถานที่นี้สรา้งขึน้โดยกษตัริยล์กัษมี
นาสิงห ์ มลัละ (KING LAXMI NARSINGHA MALLA) ในตอนตน้ศตวรรษที่ 16 และสรา้งจาก
ตน้สาละเพียงตน้เดียว…ชมหนุมานโธกา (HANUMAN DHOKA) รูปป้ันหนุมานตัง้บนแท่นสูงตรง
ประตูพระราชวงั มีประชาชนมาสกัการะอยู่เสมอเสมือนเทพองคห์น่ึง...ชมวดัตะเลชุ (TALEJU 
TEMPLE) วดัประจ าองคพ์ระมหากษตัริย ์ เน่ืองจากมีความเชือ่ว่าเทพตะเลชคืุอเทพที่ปกปักรกัษาองค ์
พระมหากษัตริยแ์ละประเทศเนปาล สรา้งโดยกษัตริยม์เหนทรา มลัละ (KING MAHENDRA 
MALLA) ในปี พ.ศ. 2092 …สกัการะกาฬ ไภราพ  (KALA BHAIRAB) รูปสลกัขนาดใหญ่
ของพระอิศวรปางดุรา้ย เดิมทีน้ันพบที่ทุ่งนาตอนเหนือของตวัเมืองในศตวรรษที่ 18 เชื่อกนัว่า
ศกัดิสิ์ทธิ ์ สว่นมากจะใชต้ดัสินคดีความโดยจะน าคนที่พุดเท็จมาสาบานตอ่หนา้รปูสลกัแห่งนี ้



 
  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาลี  ลิม้รส
อาหารพิเศษ โม โม เกีย๊วซ่าเนปาลแท้ๆ   ณ ภตัตาคารพื้นเมือง ที่มีชือ่เสียงส าหรบั
นักท่องเที่ยวแห่งหน่ึงของประเทศเนปาล  

 
พกัท่ี ณ Hyatt Regency Kathmandu  หรือเทียบเท่าอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 
วนัท่ี-2 กาฐมณัฑุ - โภครา B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่  โภครา “POKHARA” (โดยรถโคช้ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 6-7 ช ัว่โมง) หุบเขาโปขระ หรือโภครา (POKHARA VALLEY) เป็นเมืองแห่งมนต ์
เสน่หท์่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 827 เมตร และเป็นจุดชม
ความงดงามของเทือกเขาหิมาลยัไดใ้กลที้่สดุ เน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร   ที่น่ี
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเนปาลในการเริ่มตน้เดินทางผจญภยัและล่องแพมีทัง้ทะเลสาบพีวา
และยอดเขามจัฉาปูชเรที่สูงเด่นตระหง่าน (6,977 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล) เป็นฉากหลงัของหุบเขา
แห่งนี ้ก่อเกิดเป็นสภาพแวดลอ้มที่เงียบสงบและมีมนตข์ลงั หุบเขาที่อยู่รายลอ้มโปขระเปรียบเสมือนบา้น
ของหมู่ไมที้่ขึน้อยู่ขนัดแน่น มีแม่น ้าที่ไหลเชีย่วกราก ทะเลสาบใสแจ๋ว และทิวทศันข์องเทือกเขา
หิมาลยัที่มีชือ่เสียงของโลก  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง ณ ภตัตาคารระหวา่งทาง  
บ่าย ถึง.. “หุบเขาโภครา” เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่น่ีจะสามารถ

มองเห็นทิวทศันที์่งดงามของเธาละคีรี (DHAULAGIRI) มนะสลู (MANASLU) มจัฉาปูชเร 
(MACHHAPUCHHRE) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (ANNAPURANA) ทัง้ 5 ยอด….ระหว่าง



 
  

ทาง ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันที์่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล  เสน้ทางสายนี้มี
ชือ่เสียงมากในดา้นความงดงาม จากน้ัน น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (PHEWA LAKE) 
ทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ ภาพความงามของทะเลสาบพีวาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรที่มีรูปร่าง
คลา้ยหางปลาน้ันเป็นภาพที่มีมนตข์ลงัใหนั้กท่องเที่ยวอยากไปเยือนสกัครัง้ ตรงกลางทะเลสาบเป็น
ท่ีต ัง้ของวดับาลาฮี (BARAHI TEMPLE) ซึง่มีสถูปสีขาวชือ่บาลาฮีลอยเด่นตดักบัพืน้น ้าสีเขยีว
มรกต        น าท่านสกัการะ วดับาลาฮี วดัที่มีเทพธดิาอจิมา เทพธิดาที่ศกัดิสิ์ทธิที์่สุดในเมืองโภค
รา ทุกวนัเสารจ์ะมีการบูชายญัสตัวแ์ดเ่ทพธดิาที่มีพลงัที่สดุ  

จากนัน้ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ในโภครายามเย็น บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้นอาหารและรา้นคา้
กระจดักระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกนัเอง ไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยือนตลอดทัง้ปี..จนถึงเวลานัดหมาย 
น าท่านเดินทางกลบัโรงแรม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรม 
 

เขา้สู่ท่ีพกั ณ  POKHARA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัท่ี-3 โภครา -  กาฐมณัฑุ - ภคัตาปูร ์ -เมืองนากากอ็ต B L D 
ปลุกตืน่ น าท่านเดินทางสู่ยอดเขา ซางรางกอ๊ต “SARANGKOT” เพ่ือชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ี ณ ยอดเขา          

มจัฉาปูชเร เทือกเขาหิมาลยัอรรณาปุรณะ ทัง้ 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอนัดบั 
10 ของโลก ชมวิวของเทือกเขาหิมาลยัและแม่น า้เซติเป็นฉากหนา้อยูด่า้นลา่ง ชมพระอาทิตยข์ึน้เห็นแสงสีทอง
ตดักบัยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระไดอ้ยา่งสวยงามย่ิง พรอ้มจิบชา กาแฟอุน่ๆ ในบรรยากาศที่โอบ
ลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอยา่งสบายอารมณ ์

 



 
  

 . . .  ได เ้วลาอันสมควรน าท่านกลับสู่ โรงแรมระหว่า งทาง  น าท่านแวะส ักการะว ัดบินดาบาซินี 
“BINDHABASANI” วดัฮินดู วดันี้สรา้งในปี 1845 เพ่ือถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วดันี้ถือเป็นวดั
ศกัดิส์ิทธิแ์ห่งหน่ึงในเมืองโภคราและวดันี้เป็นวดัที่ชาวเมืองนี้หรือต่างเมืองนิยมมาแต่งงานกนัอีกดว้ย บริเวณ
รอบๆวดัจะมีของที่ใชใ้นการแต่งงานขายในชว่งของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของส าหรบัใชบู้ชาเทพธิดาบา
วานีขายจดัอยู่ในถาด จะมีมะพรา้วซึง่แทนสญัลกัษณข์องสตัวห์น่ึงชวีิตใชส้ าหรบับูชายญั ดอกไม ้ ผงติกะ 
ขนม และเฉพาะวนัองัคารและวนัเสาร ์ จะมีพิธที าบุญหรือถา้เป็นวนัพิธสี าคญัใหญ่ๆ  มีการบูชายนัดว้ยสตัวเ์ล็ก
และใหญต่ลอดทัง้วนั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านชม น ้าตกเดวิส (DEVI’S FALL) Patale Chhango หรือ Devi’s Fall เป็นหน่ึงในถ า้ที่
ลึกที่สุดในเอเชยี ตามหนังสือ Patale Chhango มีความลึก 48 เมตรและยาว 1,797 เมตร น ้าที่ไหล
ทะลกัของทะเลสาบ Phewa เดิน
ทางผ่านอโุมงคย์าว 1 กิโลเมตร
เพ่ือมาบรรจบกบั Phusre Khola 
ในช่ว ง ฤดู ม ร สุ ม ร ะ ดับน ้ า ใ น 
Patale Chhango สูงขึน้อย่าง
น่าประหลาดใจ น ้าตกที่ต ัง้ชือ่ตาม
นายเดวิสที่มาเสียชวิีตพรอ้มคู่รกั 
ณ ที่แห่งนี้ น ้าตกแห่งนี้แปลก
กว่าที่อื่นตรงที่ตอ้งชะโงกหนา้กม้
ลงไปด ู เพราะเป็นน ้าตกที่ทิง้ตวัลง
จากล าธารลงสู่ช่องเขาเบือ้งล่าง
ลึกลงไปกว่า 100 เมตร นับว่า
เป็นน ้าตกที่มีความลึกที่สุด ชม
ค่ า ย อ พ ย พ ช า ว ทิ เ บ ต 
(TIBETAN REFUGEE CAMP) ศูนยว์ฒันธรรมชาวทิเบต เมืองโภครา ประเทศเนปาล และเป็น
สถานที่จดัแสดงความเป็นอยู่ ของชาวทิเบตในเนปาล ซึง่ไดอ้พยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ใน
คราวที่จีนบุกกรงุลาซา ค่ายก่อตัง้ขึน้ในปี 1960 สมัผสัความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ชมกรรมวิธีผลิต
พรมขนสตัวแ์บบชาวบา้น และเลือกซือ้ของฝากสินคา้พืน้เมืองน่ารกัๆ ไดที้่น่ี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพ่ือเดินทางสูเ่มืองกาฐมณัฑุ 
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบิน BHUDDHA AIRLINES เท่ียวบินท่ี ....... 



 
  

14.30 น. ถึง...เมืองกาฐมณัฑุ  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองปัคตาปูร ์ (BHAKTAPUR) เป็นอีกหน่ึงเมือง
มรดกโลก เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียงของประเทศเนปาล โดยตวัเมืองน้ันตัง้อยู่ในเขตบากมาติ 
(BAGMATI) ซึง่เป็น 1 ใน 14 เขตของประเทศ ปัจจุบนัถือว่าเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมที่มีชือ่เสียง และ
ไดร้บัความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งอญัมณีทาง
วฒันธรรมของเนปาล" อีกดว้ย และดว้ยความงดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกจ าลองเป็นฉากใน
ภาพยนตร ์ “LITTLE BUDDHA” และยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดย
องคก์ารยูเนสโก 

 
16.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต (NAGARKOT) ในออ้มกอดของหิมาลยั  (ประมาณ 2 

ชม.) ดินแดนธรรมชาติที่เป็นจดุสงูสดุที่จะชมหิมาลยัดา้นทิศตะวนัออก รวมถึงจะสามารถมองเห็นยอด
เอเวอรเ์รส … หรือ “สกลมาตา” ตามชือ่ที่ชาวเนปาลเรียกขานกนั .. พุ่งทะยานขึน้เสียดฟ้า เป็นทิว
แบบพาโนรามาจากตะวนัตกไปสุดตะวนัออกโดยไม่มีอะไรมาปิดบงัสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,164 เมตร 
นากาก็อต เมืองที่ชมพระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข์ึน้ไดส้วยงาม และเป็นจุดชมทศันียภาพของ
เทือกเขาหิมาลยัไดอ้ย่างชดัเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี .. 



 
  

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
ท่ีพกั CLUB HIMALAYA RESORT  หรือเทียบเท่า และอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี-4 นากากอ็ต - กาฐมณัฑุ B L D 

05.00 น.  ใหท้่านไดส้ดูอากาศยามเชา้ตรูแ่ละเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตยที์่สาดส่องตดักบัหิมะขาวนวล
ที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลยัทอดตวัยาวละเลียด บ่งบอกถึงเสน้ขอบฟ้าและพืน้ดินของยอดเขาเอเวอร ์
เรสท ์ เป็นทิวทศันที์่สวยงามมากจนไม่อาจจะกระพริบตาได ้ “เทือกเขานากากอ๊ต” จากทิศตะวนัออก
ของหุบเขานี้จะ สามารถมองเห็นภูเขาหิมาลยัโดยรอบซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวน
ยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกไดแ้ก่ ยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ (EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู 
(CHO YU) มาลาค ู (MAKALA) และ มานาสร ู (MAMASLU)...อิสระบนัทึกภาพวิวตามอธัยาศยั 

*** หมายเหต ุ ท่านจะสามารถทีจ่ะเห็นเทือกเขาหิมาลยัหรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนันัน้เป็นส าคญั*** 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ และ น าท่านชม วดัปศุปฏินาถ (PASHUPATINATH 

TEMPLE) วดันี้มีหลงัคาท าดว้ยทองซอ้นกนั 2 ช ัน้ และประตูเงิน ซึง่ถือว่าเป็นวดัที่ศกัดิสิ์ทธิที์่สุดวดั
หน่ึงในศาสนาฮินดูของ
เนปาล ถึงแมผู้ที้่นับถือ
ศาสนาฮินดเูท่าน้ันจึงจะมี
สิทธิเ์ขา้ไปภายในวดัแห่ง
นี ้ นักท่องเที่ยวก็สามารถ
ชมตวัวดัและดูกิจกรรมที่
มีขึน้ภายในอาณาเขต
ของวดัไดช้ดัเจน จากบน
ฝ่ังด า้นตะวันออกของ
แม่น ้าพคัมาตี โดยที่
องคก์ารยู เนสโกไดข้ึน้
ท ะ เ บี ยนวัดแห่ ง นี้ เ ป็น
มรดกโลกแลว้ในปี พ.ศ. 
2522 วดันีมี้ความส าคญัในชว่งเทศกาลศิวะราตรี   

 จากน้ัน น าท่านชม “เมืองปาทนั” นครแห่งความสวยงาม เมืองปาทนั “PATAN” เมืองแห่ง
ศิลปะอนัวิจิตรงดงามที่ส าคญั 1 ใน 4 เมืองนครแห่งความสวยงาม ดว้ยปะติมากรรมและฝีมือชา่งของ
ประเทสเนปาล ที่ประกอบไปดว้ยพระราชวงัโบราณนอ้ยใหญ่ภายในเมืองลิลิตปูร ์ หรือเมืองปาทนั เป็น
เมืองโบราณที่ต ัง้อยู่เหนือแม่น ้าบคัมาตี สรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช  ชว่งศตวรรษที่ 3 ปาทนัได้
ชือ่วา่เป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุไดร้บัการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (CITY 
OF BEAUTY) เป็นเมืองที่รูจ้กักนัในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกดว้ย โดยเฉพาะชือ่เสียงทางศูนยก์ลาง
งานหตัถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชือ่เสียงในเรื่องพระพุทธรูป  นับเป็นนครโบราณที่ยงัมีชวิีต  ภายใน
เมืองเต็มไปดว้ยวดัทางศาสนาฮินดแูละสิง่ปลกูสรา้งในพุทธศาสนา สืบเน่ืองมาจากความหลากหลายของ
วฒันธรรมในยุคกลางท าใหท้ัง้ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบนี้  เมืองปะฏนันี้นับเป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมและการวางผงัเมืองชิน้เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใตแ้ละตะวนัออก-
ตะวนัตกแบ่งเมืองออกเป็น4 สว่น โดยมีจตัรุสัปาตนั ดรูบ์ารแ์ละพระราชวงัปาทนัเป็นศนูยก์ลาง  

 



 
  

 ชมพระราชวงัปาทนั (PATAN PALACE) ถือไดว้่าเป็นตน้แบบของงานสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ 
(SHIKHARA STYLE) ของเนปาล ตัง้อยู่ในบริเวณจตัุรสัปะฏนั ดูรบ์าร ์ ในเขตพระราชวงัและจตัุรสั
ปะฏนั ดูรบ์ารป์ระกอบไปดว้ย “ฉอก” (CHOWK) หรือ “ลาน” ที่ส าคญั 3 แห่ง ไดแ้ก่ มุลกลาง 
ฉอก (CENTRAL MUL CHOWK) สุนทร ฉอก(SUNDARI CHOWK) และเกศาร ์ นารายณั 
ฉอก (KESHAR NARAYAN CHOWK) บริเวณตรงกลางสุนทรี ฉอกมีหอ้งอาบน ้าหลวง 
(ROYAL BATH) ที่เรียกวา่ตศุาหิตี (TUSHAHITY) ซึง่นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมหินชิน้ส าคญัดว้ย
จตัรุสันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก ชมกฤษณะ มณัฑีร ์ (KRISHNA 
MANDIR) สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2180 ตรงขา้มกบัสุนทรีย ์ ออกเป็นวดัแห่งองคพ์ระกฤษณะ นอกจากนี้
ยงัเป็นวดัเดียวในเนปาลที่มีเจดีย ์ 21 องคที์่ท าจากหินแกรนิตสีเทาทัง้หมดวดัทอง (GOLDEN 
TEMPLE) หรือวดัหิรณัยะวรรณะ มหาวิหาร (HIRANYA VARNA MAHAVIHAN) เป็นวดัในพุทธ
ศาสนา ลกัษณะเป็นเจดียส์ูง 3 ช ัน้หลงัคาท าดว้ยแผ่นทองเป็นเสน้ยาวลงมาจรดพืน้ดินซึง่สรา้งตาม
ความเชือ่ที่วา่จะเป็นเสน้ทางที่เดินไปสู่สวรรค ์นอกจากนี้วดัยงัประดบัตกแต่งดว้ยทองเหลืองและทองแดง
จนอร่ามเรือง สมกบัเป็นวดัเก่าแก่นับพนัปีที่มีชือ่เสียงที่สุดของเมืองปาทนั มรดกโลกโดยองคก์าร
ยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522   

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 

 

เมืองปาทัน 



 
  

14.00 น. จากน้ัน น าท่านสู่ย่านทาเมล (THAMEL) เป็นศูนยก์ลางความเจริญของกรุงกาฐมณัฑุ สองขา้ง
ทางเต็มไปดว้ย โรงแรมที่พกัราคาถูก รา้นอาหารนานาชาติ รา้นขายของ รา้นอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ จึง
เป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิงเดินทางมาถึง
เนปาลเ พ่ือการวางแผนท่อง เ ที่ ยวในที่ต่า งๆ 
นอกจากนีย้่านทาเมลยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ขึน้ชือ่ 
โดยเฉพาะสินคา้จ าพวกหัตถกรรมพื ้นเมือง 
เครื่องประดับที่ท าจากหินต่างๆ และอุปกรณ์
ส าหรับการเดินปีน ลักษณะคลา้ยกับถนน
ขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้หลากหายกว่า
เยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา อาทิ ผา้พาสมีน่า 
กระเป๋า เสือ้ผา้ และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึง่
สามารถต่อรองราคาไดต้ามความพอใจของท่าน
ซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวักนัจริงๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารครวัไทย (อาหารไทย) 
 

พกัท่ี ณ Hyatt Regency Kathmandu  Rหรือเทียบเท่าอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัท่ี-5 กาฐมณัฑุ - กรุงเทพฯ B - - 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาติ)น าท่านสกัการะโพธินาถ หรือ
พุทธนาถ (BOUDHANATH) เป็นเจดียที์่ใหญ่ที่สุดในเนปาลบนเจดียมี์ดวงตาเห็นธรรมของ
พ ร ะ พุ ท ธ เ จ ้ า 
(WISDOM EYES) 
ทัง้สี่ทิศ บริเวณรอบ
วัดเ ป็นแหล่งชุมชน
ข อ ง ช า ว พุ ท ธ
มหายานจากทิเบตที่
อพยพเขา้มาเ ม่ือปี
พ .ศ  .2502 จึงจะเห็น
พระทิเบตและคนทั่วไป
ยื น แ ก ว่ ง ล ้อ ม น ต ์
พรอ้มกบัสวดมนตอ์ยู่
ท ั่วไป องคก์าร
ยู เ น สโ ก ขึ ้ นไ ด้
ทะเบียนสถานท่ีแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522 

11.30 น. น าท่านเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 
13.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 320 
18.10 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไม่รูล้ืม... 

 



 
  

 
หมายเหต ุ:  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บริษทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจ
และสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที่ยว ไดต้าม
รายการ  
 

ตารางการเดินทาง 

 วนัท่ี  ปีใหม่ 31 ธ.ค.62-4ม.ค.63 / 8-12 ก.พ. / 21-25 มี.ค./11-15 เม.ย. / 2-6 พ.ค. 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ  39,999 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                ราคาท่านละ    9,500  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 

 ค่าตั๋วเครื่องบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบัตามที่ระบไุวใ้นรายการโดยสายการบิน THAI AIRWAYS และสายการบิน
ภายในประเทศ โดย BUDDHA AIRLINES ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่โรงแรมพกัหอ้งคู ่ และอาหาร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ 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  ตลอดทริปการเดินทาง 



 
  

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 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 ์

 

 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  
 เห็นหลงัคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตว์ิธีที่ง่าย  
 เพลิดเพลินไปกบัที่น่ังหนา้ตา่งส าหรบัผูโ้ดยสารในทวัรก์ลุม่เล็ก ๆ ทกุคน ที่คณุจะไม่พลาดทกุมุมมอง 
 ไดร้บัทศันียภาพที่งดงามของพืชและสตัวข์องหุบเขาและที่ราบ  
 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอื่น ๆ อีกมากมาย 


