
 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมณัฑุ – เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot  
Mountain)   

   Niva Niwa Lodge  

2 บกัตาปูร์ –วหิารนาตโปลา – วดัปศุปฏินารถ - ตลาดทาเมล    Himalaya Hotel  

3 โพธินาถ - วดัสวยมภูนารถ - จตัตุรัสดูบาร์    Himalaya Hotel  

4 กาฐมณัฑ ุ- สนามบินดอนเมือง    - 

  เดนิทางระหว่าง กนัยายน 62 – มีนาคม 63 
 

WONDERFUL NEPAL 

กาฐมาณทุ นากาก๊อต  

บักตาปูร์ โพธินาถ 

4 วนั 3 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
11,900.- ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

18,900.- 



 

 

วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง – เมอืงกาฐมณัฑุ – เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot  Mountain)   

07.30 น.     พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผูโ้ดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ  

11.50 น.    เดินทางสู่ เมอืงกาฐมณัฑุ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL220 *ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง* 
14.00 น.  ถึง ท่าอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมณัฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ (เวลา

ที่เนปาล ช้าประเทศไทย  1  ช่ัวโมง 15 นาที) เป็นประเทศเลก็ๆ ท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเทือกเขาหิมาลยั และถูก
หอ้มลอ้มดว้ยภูเขาสูงมากมาย  น าคณะผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวั นครกาฐมณัฑุ  
และใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความงามของสองขา้งทางในเมืองหลวงของเนปาล น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขานา
กาโก๊ต (Nagarkot  Mountain) ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมนัฑุ บนพ้ืนท่ีสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง  
2,200  เมตร  ท่ามกลางอากาศท่ีเยน็สบาย  ซ่ึงท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติท่ีสวยงาม และแสนจะโรแมนติกของ
เทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวตั้งแต่ฝ่ังตะวนัออกจรดฝ่ังตะวนัตก ซ่ึงมีแนวทิวเขายาวนบัพนักิโลเมตร โดยในวนัท่ี
อากาศปลอดโปร่ง ท่านอาจจะไดเ้ห็นภาพท่ีสวยงามของ “ยอดเขา เอเวอร์เรส” ไดอ้ย่างชดัเจน ถึงท่ีพกัเขา้ท่ีพกั
เหนือยอดเขาชมยามเยน็อนัสวยงามเม่ือสีสันของทอ้งฟ้าสีครามเขม้ของฤดูหนาวค่อยเปล่ียนสีสันไปเร่ือยๆ ทอ
แสงเรืองอร่ามไปท่ามกลางเทือกเขาสูงท่ีรายรอบนากากอต สลบัซบัซอ้นสวยงามเหมือนยืนอยูก่ลางมงกฏุเพชร
ตดัดว้ยสีขาวของหิมะท่ียงัคงเห็นเลือนลางแมย้ามรัตติกาลจะเร่ิมคืบคลานเขา้มา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร - ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะสดช่ืนและสบาย ท่านที่มีอารมณ์อันสุนทรีย์
คืนนีไ้ม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเตม็ท้องฟ้า เหนือยอดเขานากากอตที่พกัที่สูงที่สุดในทริปนี ้(สูง 2,164 เมตร) 

   พกัที่โรงแรม  Niva Niwa Lodge หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง บักตาปูร์ – วหิารนาตโปลา – วดัปศุปฏินารถ - ตลาดทาเมล 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเช้าอนัสดช่ืน รับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย ์ในวนัท่ีอากาศดีท่านจะไดช้มความงดงามท่ีสุดจะ
บรรยายเม่ือแสงสีทองดงัเส้นไหมค่อยทอแสงพน้ขอบเส้นเทือกเขาหิมาลยัอนัสูงชนัโดยรอบสุ่ทอ้งฟ้า ทอแสงสี
รุ้งกระทบกบัแนวเสน้หิมะเหนือเทือกเขาสูงเกิดประกายสีรุ้งตลอดแนวเทือกเขาสวยงามากเพียงไม่นานเทือกเขา
หิมาลัยทั้ งสายก็แปรเปล่ียนเหมือนดังมีใครน าผา้ทองผืนใหญ่มาปกคลุมไวเ้กือบทั้ งแนวเขา  และค่อย ๆ 
แปรเปล่ียนทีละนอ้ย จนเห็นประกายสีขาวสดใสของหิมะท่ีทบัถมอยู่  หากท่านมีโอกาสท่านอาจจะไดช้มยอด
เขาเอเวอร์เรสแมจ้ะเพียงจุดเลก็ ๆ แต่ก็ภาคภูมิใจท่ีไดม้าชม “ที่น่ีถ้าท้องฟ้าสดใสท่านจะสามารถเห็นยอดของ
เทือกเขาหิมาลัยอันประกอบไปด้วย ยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ภูเขา เอเวอร์
เรสท์ (EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU)” 

 
 
 
 
 



 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมือง กาฐมัณฑุ  อีกคร้ังหน่ึงระหว่างทางจะ
น าท่านชม เมืองบักตาปูร์  นครหลวงแห่งท่ี  2 ของประเทศ ซ่ึง
ปัจจุบนัไดข้ึ้นทะเบียนกบัองค์กรสหประชาชาติเพ่ือเป็นมรดกโลก 
เมืองน้ีมีความงามด้านไม้แกะสลัก งานไม้ท่ี ข้ึนช่ือคือรูปสลัก
หน้าต่างเป็นรูปนกยูง ซ่ึงตวันกจะแกะให้นูนสูงจากตวัเน้ือไมแ้ละ
โดยรอบยงัฉลุลวดลวยต่างๆเอาวอี้กดว้ย น าท่านสู่ย่านเขตเมืองเก่า
น าท่านชม พระราชวงัโบราณ แห่งเมืองบกัตาปูร์ ท่ีไดส้ร้างตามแบบ
ศิลปะแบเนปาลขนานแท ้ประทบัใจไปกบัความสวยโดเด่นของประตูทองค า หนา้ต่าง 55 พระแกลในแต่ละบาน
ฉลุลวดลายโปร่งตามแบบอินเดีย  ตวัพระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กท าลายเม่ือคร้ังเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือปี 1934 
ต่อมาไดถู้กบูรณะข้ึนดว้ยเงินทุนจากทาง UNESCO ตรงขอบประตูทางเขา้ของพระราชวงัมีการน าแผ่นทองค า
มาห่อหุ้ม จนไดส้มญานามว่าประตูทองค า แผ่นทองค าน้ีมีการจ าหลกัรูปเทพเจา้และของศกัด์ิสิทธ์ิ  เพ่ือความ
เป็นศิริมงคลแก่ผูท่ี้เดินเขา้ออก น าท่านเดินเขา้ไปชมดา้นในของตวัอาคาร ท่านจะพบประตูอีกบานหน่ึงซ่ึงบน
ซุม้ประตูมีเคร่ืองและแกะสลกัเป็นลวดลายอ่อนชอ้ยวิจิตรบรรจง ซ่ึงมีอยู่เพียงช้ินเดียวในโลกเท่านั้น สืบเน่ือง
จากเม่ือช่างผูท้  าไดด้สร็จแลว้พระราชาจะมีพระบญัชาใหต้ดัมือทั้ง 2 ขา้งท้ิง และควกันยัตต์าทั้ง  2  ของช่างผูน้ั้น
ออก ถดัจากท่ีแห่งน้ีไม่ไกลจะมีห้องสรง ซ่ึงเป็นสระน ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า “สระนาคบากศก์”  ดา้นบน
จะมีพญานาคใหญ่แผเ่บ้ียออกเพ่ือปกปักรักษาและอ านวยพรใหก้บัพระมหากษตัริย ์น ้าในสระน้ีเล่ากนัว่าเม่ือถึง
ฤดูหนาว  น ้ าในสระจะอุ่น  เม่ือเขา้ฤดูร้อนน ้าในสระจะเยน็  น าท่าน
เดินออกจากตวัพระราชวงัเพ่ือชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา  
ซ่ึงมีความสูงถึง  98 ฟุต หรือประมาณ 30 เมตร ถือไดว้่าเป็นวิหารท่ี
สูงท่ีสุดในประเทศเนปาล แต่ละชั้นของบนัได จะมีรูปป้ันของเทพ
ต่างๆอาทิ  พญาครุฑ, ยกัษ,์  คนทณัฑ ์เป็นตน้  หากพอมีเวลาน าท่าน
ไปชม หมู่บ้านช่างป้ันหม้อ เพราะนอกจากเมืองน้ีข้ึนช่ือเร่ืองงานไม้
แลว้เร่ืองงานป้ันก็งดงามไม่แพก้นัให้ท่านไดช้ม วัดพระแม่อุมาเทว ี 
ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ีสุดในเนปาล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคาร    
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศาสนสถานฮินดู

ส าคัญวัดหน่ึง ซ่ึงชาวฮินดู ท่ีพ านักใน
ประเทศต่างๆ ตอ้งถือโอกาสสักคร้ังหน่ึง
ในชีวิตท่ีจะมากราบนมสัการเพ่ือขอพร ณ 
ท่ีแห่งน้ีเพราะเช่ือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิอย่าง
มากวดันั้นคือวดัปศุปฏินาถ (Pasupatinath) 



 

 

 
 ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยเราซ่ึงเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่อาจไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ชมความงามภายในได ้แต่เราสามารถจะ
ไดช้มความงามบางส่วนจากภายนอก อีกทั้งท่านจะไดช้มพิธีกรรมท่ีประกอบอยู่ภายนอกสถานท่ีแห่งน้ี จากนั้น
น าท่านสู่ย่าน ตลาดทาเมล แหล่งช้อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิดท่ีใหญ่ท่ีสุดขงนครหลวง อิสระให้ท่านได้
เลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดเป็นของฝากท่ีระลึกตามอธัยาศยั เช่น ลูกปัด, สร้อยคอท่ีร้อยจากหินฒ ผา้ทอพ้ืนเมือง, 
พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั, เคร่ืองเขิน ฯลฯ หรือหากท่านช่ืนชอบสินคา้เบรนดเ์นมเชิญท่านชอ้ปป้ิง 
ย่าน NEW ROAD ท่ีมีสินคา้ชั้นน าของแทจ้ากทัว่ทุกมุมโลกจ าหน่ายในราคาสุดพิเศษ อาทิ ผา้ตดัสูทจากอิตาลี, 
องักฤษ  และญ่ีปุ่น กระเป๋าเดินทางชั้นน าอง Samsonite, Delsey แว่นตาจาก Dunhill,  Roadastock  ปากกาดู
ปองต,์ มองบลงัต,์ น ้าหอม และเคร่ืองส าอางชั้นน า  จากยโุรป ฯลฯ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร - พร้อมทั้งชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม เป็นการเพิ่มอรรถรสในการ
รับประทานอาหารค ่าของท่าน  

 
 

 

 

 
 
 
 

พกัที่โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม      โพธินาถ - วดัสวยมภูนารถ - จตัตุรัสดูบาร์  

 โปรแกรมแนะน า : สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด ดว้ยการข้ึนเคร่ืองบินชมเขา
สร้างสรรคประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เม่ือท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณจะ
มีโอกาสไดข้ึ้นไปบนจุดสูงท่ีสุดและตระการตาท่ีสุดในโลก  
  Everest Scenic Mountain Flight หรือ นัง่เคร่ืองบินชมยอดเขา สัมผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอร์เรสต์
อยา่งใกลชิ้ด สร้างสรรคป์ระสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด เม่ือท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึ้นไป
บนจุดสูงท่ีสุดและตระการตาท่ีสุดในโลก (จ่ายเพ่ิมท่านละ 230 USD.) 
 
 
 
 
 



 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ชม วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซ่ึงเป็นวดัทางพุทธศาสนาท่ีส าคัญ 
ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวนัตกของเมืงอกาฐมณัฑุ โดยมีอายุมากกว่า 2,500 ปีมาแลว้ วดัแห่งน้ียงัมีอีกช่ือหน่ึง
ว่า วัดลิง (MONKEY TEMPLE) เพราะทัว่บริเวณวดัแห่งน้ีเต็มไปดว้ยลิงซ่ึงจะลงมาเก็บเมลด็ขา้วท่ีชาวเนปาล
น ามาถวายท่ีวดัเป็นอาหารนมสัการเจดียส์วยมภูนารท ซ่ึงถือวา่เจดียน้ี์เป็นเจดียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเนปาล ท่ี
ตวัเจดียต์รงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจา้ ชาวเนปาลมีความเช่ือท่ีวา่พระเนตรของพระพุทธเจา้
จะยงัคอยมองดูโลกมนุษยแ์ละมีจุดเลก็ๆตรงกลางระหวา่งค้ิว ชาวเนปาลเช่ือวา่เป็นดวงตาท่ี 3 ซ่ึงหมายถึงดวงตา
แห่งธรรม และเคร่ืองหมายท่ีตรงจมูกคือเลข 1 โดยในเนปาลคือสัญลกัษณ์ของความเป็นหน่ึงหรือเอกภาพ
จากนั้นน าท่านนมสัการ วัดพุทธนารถ (Bouddhanat) วดัน้ีมีเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาล ตั้งอยู่ในหมู่บา้นของ
ชาวธิเบตท่ีไดอ้พยพมา ภายนอกวดัโดยเฉพาะตามบา้นเรือนต่างๆจะประดบัประดาดว้ยธงทิวสีต่างๆ เพ่ือเป็น
การบูชาธาตุดิน น ้ า ลม ไฟ และอากาศ ในผืนผา้จะลงอกัขระซ่ึงเช่ือกนัว่าเม่ือลมพดั 1 คร้ัง เท่ากนัเราไดส้วด
มนต์ 1 จบ และมนต์ท่ีสวดนั้ นสุดยอดของ 84,000 พระธรรมขรรค์ ภายในวดันอกจากมีพระมหาเจดีย์
ประดิษฐานอยู่กลางวดัแลว้ยงัมีพระอารามท่ีประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรหรือเจา้แม่กวนอิมปางพนัมือองค์
ใหญ่อยู่ภายใน อารามน้ีองคด์าไลลามะ เคยเสร็จมาประทบัเม่ือคร้ังล้ีภยัมาจากธิเบตก่อนท่ีจะไปประทบัเป็นการ
ถาวรท่ีเมืองดาลมัศาลา ในประทเศอินเดีย หากท่านใดประสงคจ์ะสวดมนต ์ 84,000 พระธรรมขรรคแ์บบทางลดั  
ก็เชิญท่านร่วมหมุนกงลอ้ยกัษ ์โดยท่านตอ้งเดินตามเข็มนาฬิกาเป็นจ านวน 3 รอบ ภายในกงลอ้ไดมี้การบรรจุ
มนตรา  84,000  พระธรรมขรรคไ์วภ้ายในเช่นกนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปาทัน (Patan) เมืองท่ีมีความงดงามจนไดส้มญานามว่า ลลิตปุร์ เมืองน้ีข้ึนช่ือทางดา้น

ทองเหลือง ดินแดนแห่งศิลปะอนัวิจิตร 1 ใน 4 นครโบราณแห่งหุบเขากาฐมณัฑุ เมืองน้ีมีวดัท่ีส าคญัอยู่ 2 แห่ง  
วดัแรก คราบาฮ์ (Kwa Bahal) หรือวิหารทองค า – วิหารเงิน วิหารเป็นวดัทางพุทธศาสนา หลงัคามีตราประดบั
อยา่งสวยงามดว้ยแผน่ทองค าติดเป็นทางยาวจากยอดหลงัคาจรดพ้ืน บนแผน่ทองค ายงัการแกะสลกัลวดลายใหดู้
สวยงดงามดูแปลกตาแผ่นทองน้ีเช่ือว่า ทอดลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึง รองรับพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้เสร็จกลบัมายงัโลกมนุษยห์ลงัโปรดพระมารดา  อีกทั้งผูท่ี้นบัถือพุทธศาสนาและพ านกัอยู่ในละแวกน้ี
จะไม่ฆ่าสัตว ์ และยงัน ามา ปล่อยท่ีวดัน้ีเป็นจ านวนมากมีทั้งนก เต่า และหนู ส่วนผูท่ี้เขา้ชมก็ไม่อนุญาติให้น า
ส่ิงของท่ีท าจากหนังสัตว ์ เขา้ไปภายในวดัน้ี  วดัท่ี 2 คือ เจดีย์มหาพุทธ (Maha Budha)  เจดียแ์ห่งน้ีเลียนแบบ
องคเ์จดียพ์ุทธคยาในเมืองพุทธคยา ประทเศอินเดีย ตวัเจดียป์ระดบัดว้ยพระพุทธรูปป้ันรอบองคก์วา่ 10,000 องค ์  
รอบองค์เจดียป์ระดบัดว้ยกระเบ้ืองดินเผาสลกัรูปพระพุทธเจา้ปางขดัสมาธินับพนัช้ินเรียงรายจนถึงยอดบน 
ดา้นขา้งจะมีวิหารองคน์อ้ยจ าลองรูปสลกัตอนประสูติของพระ พุทธเจา้  ท่ีไดจ้ าลองจากเมืองลุมพินี  ใหท่้านได้
แวะซ้ือของท่ีระลึกในหมู่บา้นหตักรรม  ซ่ึงจะมีร้านคา้ต่าง ๆ อาทิ  ร้านจ าหน่ายเคร่ืองประดบั ร้านจ าหน่ายพรม
ของชาวทิเบตท่ีอพยพมาพ านักในเนปาล พรมท่ีน่ีมีช่ือ เสียงมากและเป็นสินค้าส่งออกท่ีสร้างรายได้ท่ีดี  
นอกจากน้ียงัมีร้านท่ีจ าหน่ายสินคา้จ าพวกไมแ้ละงานทองเหลือง ฯลฯ  ท่ีน่ีราคาอาจไม่ถูกนกัแต่คุณภาพดีและ



 

 

เป็นสถานท่ีส่งเสริมงานจากกลุ่มแม่บา้น 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม  
 พกัที่โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี     กาฐมณัฑุ – พระราชวงัหนุมานโดก้า -  สนามบินดอนเมอืง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม   
น าท่านสัมผสักบัอีกบรรยากาศหน่ึงของการท่องเท่ียวโดยการเดินเท่ียวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าท่ียงัคงรักษา
ไวซ่ึ้งสภาพความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบา้นช่อง ท่านจะไดส้ัมผสัวิถีชีวิตความเ ป็นอยู่ของผูค้นใน
เมืองอย่างใกลชิ้ด ชม พระราชวังหนุมานโดก้า (HANUMAN DHOKA) นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบจะเต็มไป
ดว้ยวดัท่ีน่าสนใจมากมายชมวงักุมารเทวีวงัของเด็กชาวเนปาลท่ีถกูคดัเลือกข้ึนมาเป็นกมุารเทวีเพ่ือใหม้าปกปัก
รักษาบา้นเมืองตามต านานแวะใหท่้านถ่ายรูป ณ ชมเรือนไมเ้ก่าแก่ท่ีมีช่ือวา่กาฐมณฑป(KASTHAMANDAP)  

11.30 น.        น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ  
15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221 *ไม่มีบริการอาหารบน

เคร่ือง 
19.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 

*********************************** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดนิทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มีเตียง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ไม่มี
เตียง 

12-15 ก.ย.62 18,900 18,900 18,900 18,900 3,500 

26-29 ก.ย.62 18,900 18,900 18,900 18,900 3,500 

11-14 ต.ค.62 21,900 21,900 21,900 21,900 3,500 



 

 

19-22 ต.ค.62 20,900 20,900 20,900 20,900 3,500 

20-23 ต.ค.62 20,900 20,900 20,900 20,900 3,500 

05-08 ธ.ค.62 20,900 20,900 20,900 20,900 3,500 

07-10 ธ.ค.62 20,900 20,900 20,900 20,900 3,500 

19-22 ธ.ค.62 19,900 19,900 19,900 19,900 3,500 

28-31 ธ.ค.62 22,900 22,900 22,900 22,900 4,500 
29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63 22,900 22,900 22,900 22,900 4,500 

30 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 22,900 22,900 22,900 22,900 4,500 

07-10 ก.พ.63 20,900 20,900 20,900 20,900 3,500 

20-23 ก.พ.63 18,900 18,900 18,900 18,900 3,500 

19-22 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 18,900 3,500 
โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีถ้ือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จดัโดยยึดถือตาม

สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

 

***กรณลีูกค้าทีต้่องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ นะคะ*** 

 

การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัรานีร้วม: 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบุไวใ้นรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air  
 ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาหนดไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้

จากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
 ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 



 

 

 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษต่างๆ, 

ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ  
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 ค่านา้หนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จ านวน 4 วนั /ท่าน (รวมเป็นเงนิบาท 1,500 บาท/ ท่านตลอดรายการ)  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ  

การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชน์ใดๆทั้งส้ินข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นกาลงัใจ
ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน: 
1. ช าระมัดจ า ท่านละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่นับรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และ

วนัหยดุราชการ) พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 
2. ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทาง ซ่ึงเม่ือจอง

และจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน  
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว (ยกเวน้กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดั

จ ากบัสายการบิน จะขอยึดเงินมดัจ าตัว๋ตามจ านอนจริง)** 
4. กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  
5. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั ยึดเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 
6. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
7. อตัราค่าบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างการเดินทางถา้ท่านแยกตวั

ออกจากคณะทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

***บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง  อันเน่ืองมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีส่ิงผิด
กฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น ้าท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจบ็ป่วย ถูกท าร้าย หรือจากอุบัตเิหตุต่าง ๆ****   

เอกสารเกีย่วกบัการขอวซ่ีาเนปาล 
1. หนงัสือเดินทาง ท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน    
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รูปถ่ายหนา้ตรงรูปสี (ท่ีไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลงัขาว เห็นหู ทั้งสองขา้ง  
4. ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น (เขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษพร้อมเบอร์โทร) 
5. กรอกรายละเอียดส่วนตวั ตามรายละเอียดท่ีแนบมา 



 

 

 


