
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนปาล ดนิแดนแหง่ขนุเขาหมิาลยั 5 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิไทย(TG) 

เร ิ"มตน้เพยีง 32,900.- 

ไฮไลทท์วัร ์  
• ชม 3 เมอืงมรดกโลกของเนปาล เมอืงกาฐมาณฑ ุเมอืงปาฏัน เมอืงปัคตาปรู ์
• ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนํ-าจดืขนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของเนปาล 
• ชมววิพระอาทติยข์ึ-น และชมววิยอดเขาอรรณาปรุณะที:โภครา พรอ้มชมววิของเทอืกเขาหมิาลัยและแมนํ่-าเซต ิ
• บนิหรรูะดับ 5 ดาว พักดรีะดับ 4 ดาว 

 
 

** Option เสรมิ พเิศษ น ั"งเฮลคิอปเตอรข์ ึ;น Annapurna Base camp และ 
น ั"งเครื"องบนิเล็กชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต ์** 

 



    

 

 

 
 
 
 
 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที" : 27-31 ก.ค. 61 32,900.- 
วนัที" : 11-15 ต.ค. 61 35,900.- 
วนัที" : 08-12 ธ.ค. 61 35,900.- 
วนัที" : 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 38,900.- 
วนัที" : 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 38,900.- 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ"น + คนขบัรถ ทา่นละ 25 USD  
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึ;นอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

ไมร่วมคา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล 900 บาท 
**บรกิารแจกนํ;าดื"มวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี"ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที"ยง คํ"า โรงแรมที"พกั 

1 กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– ปัคตาปรู ์– นากาก็อต 
X ✈ �  Choutari Paradise Inn 

Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

2 
ยอดเขานากาก็อต – โภครา – นํ-าตกเดวสิ – คา่ยอพยพชาวทเิบต – 
ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี

�  �  �  Dandelion Hotel หรอื 
เทยีบเทา่ 

3 
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑ ุ– ชมโชวพ์ื-นเมอืงชาว
เนปาล – ยา่นทาเมล 

�  �  �  Manang Hotel หรอื 
เทยีบเทา่ 

4 
กาฐมาณฑ ุ– ปาฏัน - จัตรัุสกาฐมาณฑ ุตรูบ์าร ์– วดักมุาร ี– กาฐ
มาณฑป – สถปูโพธนิาถ 

�  �  �  Manang Hotel หรอื 
เทยีบเทา่ 

5 สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ �  ✈ X  

โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัที" 1 กรงุเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– ปคัตาปรู ์– นากาก็อต 

07.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที: สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชั -น 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ การ
บนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ที:ของบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.15 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล โดยสายการบนิ การบนิไทย เที:ยวบนิที: TG319 ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชั:วโมง 25 นาท ี
 
 

เครื:องแอรบ์ัส A 
ที:นั:งแบบ 2-4-2 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทั -งขาไป-ขากลบั 

 

นํ-าหนักสมัภาระ 
ขาไป - ขากลับ 30 กก. 



    

 

 

 

 

 

  
12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิตรภีวูน เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล เมอืงกาฐมัณฑนัุ-นเป็นเมอืงหลวงและยังเป็นเมอืงที:

ใหยท่ี:สดุของประเทศดว้ย เวลาทอ้งถิ:นชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชั:วโมง (เพื:อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ:น) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 นําท่านเดนิทางสู่เมือง ปัคตาปูร ์(Bhaktapur) ซึ:งไดรั้บขึ-นทะเบยีนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองนี-
สรา้งขึ-นในศตวรรษที: 9 โดยพระเจา้อานนท ์มัลละ ในอดตีเมืองนี-เคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมอืงที:เจรญิบน
เสน้ทางการคา้สูท่เิบต ชมย่านเดอรบ์าสแควร ์หรอืย่านพระราชวงับกัตาปรู ์อนัเป็นที:ตั -งของวัง ชมพระราชวงั 55 พระ
แกล (หนา้ตา่ง) , ประตทูองคา้ ซึ:งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม  ชมลานสรงน ้-า หรอืซุนดาร ี(Sundari) นา้ท่านชม
วดัเนยีตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที:สงูที:สดุในเนปาล มดีว้ยกัน 5 ชั -น สงู 98 ฟตุ สองขา้งบันไดทางขึ-นมี
รูปปั-นหนิขนาดใหญ่  สลักเป็นรูปสตัวแ์ละเทพอารักขา เชื:อกนัวา่ปั-นแตล่ะคูม่อีา้นาจหยดุสิ: งชั:วรา้ยที:เมารุกราน วัดนี- 
สรา้งขึ-นถวายแดเ่ทพแห่งเนียตะโปลา ผูท้ี:มพีลังสงูสดุหรอืสทิธลิักษม ี(Siddhi Lakshmi) ซึ:งเป็ นเทว ีลัทธติันตระ 
พระเจา้ภูปฏนิทรา มัลละ สรา้งวัดนี-ในปี ค.ศ. 1702และดว้ยความงดงามของเมอืงของเมอืงนี- จงึเคยถูกนํามาเป็น
ฉากในภาพยนตรเ์รื:อง “LITTLE BUDDHA”  จากนั-นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง นากาก็อต (Narkakot) ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชั:วโมง ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร จากเมืองกาฏมัณฑุ นากาก็อตนั-นอยู่สูงจากระดับนํ-าทะเล
ประมาณ 2,175 เมตร ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศ ธรรมชาตวิวิเทอืกเขาหมิาลัยอันสวยงาม นากาก็อตนั-นเป็นชื:อ
ภูเขา และเป็นสถานที:ท่องเที:ยวที:มชี ื:อเสยีงในการชมววิ ดูพระอาทติยข์ึ-นและตกดนิ ซึ:งสามารถมองเห็นเทอืกเขา
หมิาลยัอยา่งสวยงาม หากอากาศดยัีงสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รสจากจดุนี-ไดอ้กีดว้ย 

คํ"า  รับประทานอาหารคํ:า  
 

  พักที:    Choutari Paradise Inn Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงนากาก็อต 

วนัที" 2 
ยอดเขานากาก็อต – โภครา – นํ ;าตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเร ือ
ทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี

05.30 น. นําทา่นชมแสงอาทติยข์ึ-นในยามเชา้ ทางดา้นทศิตะวนัออกของเทอืกเขานากาก๊อต ใหท้า่นไดส้ดูอากาศยามเชา้และ
เก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยที:โดนแสงอาทิตย์ส่องลงมา ใหท้่านไดอ้สิระเก็บภาพกันตาม
อธัยาศยั **จะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไมข่ ึ;นอยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ั;นๆ** 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง โภครา โดยสายการบนิภายในประเทศ 

....... น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงโภครา (Pokhara) โดยสายการบนิ Yeti Airline เที:ยวบนิที: .... 

....... น. เดนิทางถงึเมอืงโภครา เมอืงนี-ตั -งอยู่ หา่งจากกรุงกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวนัตก 200 กโิลเมตร คอือกีเมอืง
ทอ่งเที:ยวที:สาํคัญของประเทศเนปาลเป็นเมอืงทอ่งเที:ยวยอดนยิมอนัดับ 2 รองจากกาฐมาณฑจุากที:นี: จะสามารถ
มองเห็นทวิทศัน์ที:งดงามของดานุละครี ี (Dhanulagiri) มนะสล(ูManaslu) มชัฉาปุรณะ 
(Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปรุณะ (Annapurana) ทั -ง 5 ยอดเป็นเมอืงแห่งมนตเ์สน่หท์า่มกลางวง
ลอ้มของหบุเขาอรรณาปรูณะ ซึ:งอยู่สงูจากระดบัน ้-าทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทอืกเขาหมิาลัย
ไดใ้กลท้ี:สดุเนื:องจากหา่งจากบรเิวณเทอืกเขาแค ่ 30 กโิลเมตร เป็นทวิทศัน ์ ที:สงูตระหงา่นเสยีดฟ้ากวา่ 8,000 
เมตร เมื:อไดส้มัผัสยากนักที:จะลมืเลอืน และที:นี:ยังเป็นสถานที:ของนักทอ่งเที:ยวที:ชอบการผจญภัย และเป็น
จดุเริ:มตน้การเดนิปีนเขาเพื:อพชิติยอดเขาที:สงูที:สดุในโลกอกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  



    

 

 

วนัที" 4 กาฐมาณฑ ุ– ปาฏนั - จตัรุสักาฐมาณฑตุรูบ์าร ์– วดักมุาร ี– กาฐมาณฑป – สถปูโพธนิาถ 
 **สําหรับท่านใดที:สนใจนั:งเครื:องบนิเล็กเพื:อชมยอดเขาเอเวอร์เรส (Mt. Everest) ของเทอืกเขาหมิาลัย  เพื:อชม

ความงานและววิอันสวยงามของยอดเขา โดยใชร้ะยะเวลาทั -งหมดประมาณ 1 ชั:วโมง ค่าขึ-นเครื:องบนิเล็กนั-นไม่ได ้
รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา โดยประมาณอยู่ที: 220 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจํานงคก์ับหัวหนา้
ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและคําแนะนําเทา่นั-น ** 

 จากนั-นนําท่านชม นํ ;าตกเดวสิ (Devi’s Fall) นํ-าตกที:มีความลกึถงึ 100 เมตร นํ-าตกนี-ตั -งชื:อตามนายเดวสิที:ได ้
เสยีชวีติที:นํ-าตกแห่งนี-พรอ้มกับคู่รัก  หลังจากนั-นนําท่านชมคา่ยอพยพชาวทเิบต (Tibetan refugee camp) 
คา่ยนี-ก่อตั -งขึ-นในปี 1960 เป็นสถานที:จัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวทเิบตในเนปาล ซึ:งไดอ้พยพมาทางตอนเหนือ
ของเนปาล ในครั-งที:จนีบกุกรุงลาซา ใหท้า่นไดส้มัผัสชวีติความเป็นอยู่ของชาวทเิบต และชมวธิกีารผลติพรมขนสตัว์
แบบชาวบา้น และเลอืกซื-อสนิคา้พื-นเมอืงตา่งๆ หลังจากนั-นนําทา่นชมแมนํ่;าเซต ิ(Seti River) หรอืแมนํ่-านม เป็น
แม่นํ-าสายหนึ:งของแม่นํ-ากังฮารา ซึ:งละลายจากหมิะบนยอดเขาอภแิละนามปาในเทอืกเขาหมิาลัย ซึ:งอยู่บรเิวณ
ชายแดนอนิเดยี เนปาล และจนี แม่นํ-านี-มเีอกลักษณ์พเิศษคอืมสีขีาวคลา้ยนํ-านมไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลัยและ
ไหลเขา้ไปใตด้นิ แม่นํ-านี-จะไหลผา่นเมอืงโภคราซึ:งเป็นที:น่าอศัจรรยย์ิ:งที:มแีม่นํ-าไหลผา่นใตด้นิของเมอืงโภครา ที:นี:
เขาจะทดนํ-าขึ-นมาใหไ้หลไปตามคลองเพื:อผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 จากนั-นนําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนํ-าจดืขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล ภาพ
ความงามและความใสของทะเลสาบพีวานั-นสะทอ้นภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็นภาพสวยงาม  และตรงกลาง
ทะเลสาบเป็นที:ตั -งของวดับาลาฮ ี (Barahi Temple) ซึ:งมสีถูปส ีขาวชื:อบาลาฮ ีลอยเด่นตัดกับพื-นน ้าํ นําท่าน
สกัการะ วัดบาลาฮ ีวัดที:มเีทพธดิาอจมิา เทพธดิาที:ศกัดิuสทิธิuที:สดุในเมอืงโภครา ทกุวนัเสารจ์ะมกีารบชูายัญสตัวแ์ด่
เทพธดิา  หลงัจากนั-นใหท้กุทา่นไดอ้สิระช็อปปิ-งตามอธัยาศยั 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า  

 
  พกัที"    Dandelion Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงโภครา 

วนัที" 3 โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑ ุ– ยา่นทาเมล - ชมโชวพ์ื;นเมอืงชาวเนปาล 

 นําท่านเดนิทางสูย่อดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีเพื:อชมพระอาทติย์

ขึ-นและชมววิที: ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสทีองของพระอาทติย์ที:ตัดกับยอดเขาอันสวยงาม ชมววิของเทอืกเขา
หมิาลยัและแมนํ่-าเซตเิป็นฉากดา้นลา่ง โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอยา่งสวยงาม 
** ทา่นจะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไมข่ ึ;นอยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ั;น** 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 **สําหรับท่านใดที:สนใจขึ-นเฮลค็ิอปเตอร์เพื:อไปยังยอดเขาอรรณาปุรณะเบสแคมป์  (Annapurana Base 

Camp หรอื ABC) เพื:อชมความงานและววิอันสวยงามของยอดเขา โดยที:ท่านไม่ตอ้งเดนิเขาหรือ Trekking เป็น
ระยะเวลา 10 กว่าวัน ท่านก็สามารถมาถงึยอดเขาแห่งนี-ได ้ใชร้ะยะเวลาทั -งหมดประมาณ 1 ชั:วโมง ค่าขึ-นเฮลค็ิอป
เตอรไ์ม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ราคา โดยประมาณอยู่ที: 450 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจํานงค์
กบัหัวหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและคําแนะนําเทา่นั-น ** 

 จากนั-นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกาฐมาณฑุ หุบเขากาฐมาณฑ ุตั -งอยู่ที:ความสงู 1,336 เมตรเหนือระดับน ้-าทะเล หุบ
เขากาฐมาณฑุนั-นเป็นที:รวบรวมมรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้เนื:องจากหุบเขาแห่งนี-เป็นแหลง่วฒันธรรมเน
วารโีบราณ ชนเผ่าเนวารอ์าศัยอยู่ที:หุบเขาแห่งนี-ไดส้รา้งอารยธรรมที:สา้คัญขึ-นบน 3 เมอืง ซึ:งไดแ้ก ่กรุงกาฐมาณฑ ุ
ปาทัน และปัคตาปรู ์ความสําเร็จทางดา้นศลิปะของชาวเนวาร ์ไดแ้ก ่วัดและปราสาทที:สรา้งขึ-นดว้ยฝีมอือันประณีต 
ฝีมอืแกะรูปสลักหนิและโลหะที:ละเอยีดออ่น และโบสถท์ี:เต็มไปดว้ยเรื:องราวทางประวัตศิาสตร ์เดนิทางโดยรถโคช้ 
ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชั:วโมง เป็นเสน้ทางเลยีบไปตามไหลเ่ขา ระหวา่งทางผ่าน
แม่น ้-า ผ่านหมู่บา้น ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศน์ที:งดงามและวถิชีวีติของชาวเนปาลชนบท ที:ยังคงงดงามในแบบธรรมดั:ง
เดมิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย หลงัจากนั-นนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกาฐมาณฑ ุ

 จากนั-นนําท่านเดนิทางสู ่ยา่นทาเมล (Thamel) ซึ:งเป็นแหล่งช็อปปิ- ง ศูนยก์ลางของเมอืงกาฐมาณฑุ โดยบรเิวณ
ย่านนี-เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมที:พัก และรา้นขายของมากมาย ย่านนี-จงึเป็นจุดพักของนักท่องเที:ยวที:เพิ:ง
เดนิทางมาถงึเมอืงนี- ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื-อสนิคา้ต่างๆมากมาย อาทเิชน่ สนิคา้จําพวกเครื:องประดับ หัตถกรรม 
เครื:องนุ่งหม่ตา่งๆมากมาย 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคาร พเิศษ... ใหท้า่นไดช้มการแสดงพื;นเมอืงของชาวเนปาล 
  พกัที"   Manang Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกาฐมาณฑ ุ



    

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงปาฏัน “Patan” หรอืเรยีกอกีชื:อหนึ:งวา่ “ลลติาปรู”์ เป็นหนึ:งในเมอืงหลักของ

ประเทศเนปาล ตั -งอยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องกรงุกาฐมาณฑ ูเมอืงนี-เป็นเมอืงแหง่ศลิปะงดงามที:สําคัญ
1 ใน 4เมอืง แห่งหุบเขากาญมาณฑุที:เป็นหุบเขามรดกโลกตั -งแต่ค.ศ. 1979 และเป็นที:รูจั้กกันในนาม
เมอืงแหง่ศลิปะและหัตถศลิป์ที:มชี ื:อเสยีงในดา้นการแกะสลักที:ประณีตและงดงาม เมอืงปาฏันนั-นไดช้ื:อว่า
เป็นเมอืงคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งความงาม (City of Beauty) 
โดยเฉพาะชื:อเสยีงในเรื:องพระพทุธรปู ทองเหลอืง วัดฮนิด ูเมอืงปาฏันนี-นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและ
การวางผังเมอืง ช ิ-นเอกแบบเนวาร ีมถีนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทศิ แบ่งออกเป็น 4ส่วน โดยมจีตุรัส
ปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็นศูนยก์ลาง นําท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที:สรา้งดว้ย

หนิแกรนิตทั -งหลัง หลังจากนั-นนําท่านชมวัดทองคํา (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 ชั -น 
หลังคาวัดทําดว้ยแผ่นทองยาวลงมาจรดดนิ ประดับตกแต่งดว้ยทองเหลอืงและทองแดงจนเหลอืงอร่าม
เรอืงรอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดษิฐานพระพุทธรปู เป็นที:สกัการะบชูา เพื:อความเป็นสริมิงคง 
หลังจากนั-นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื-อสนิคา้พื-นเมือง อาทิเช่นสรอ้ยคอ สนิคา้พื-นเมืองจําพวกลูกปัด 
พระพทุธรปูตา่งๆ  

 นําท่านเดนิทางเที:ยวชมเมืองกาฐมาณฑุ นําท่านชมจตัุรสักาฐมาณฑุ ตูรบ์าร ์(Kathmandu Durbar Square) 
จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร ์แห่งนี-ประกอบไปดว้ยวัดและปราสาทที:เก่าแก่ ซึ:งแสดงภาพความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้น
ศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เนื:องจากเป็นสถานที:ราชาภเิษกขึ-นครองราชย ์จัตรัุสแห่งนี-ยังไดรั้บการยกย่อง
ใหเ้ป็นหนึ:งในมรดกโลกโดยองคก์รยูเนสโกใ้นปี พ.ศ. 2522  จากนั-นเยี:ยมชมวดักุมาร ีหรอืกมุารฆีระ (Temple of 
Kumari) ซึ:งเป็นที:พํานักของเทพธดิากมุาร ีตามความเชื:อของชาวเนปาลนั-น กมุารคีอืตวัแทนแห่งพระอ ุมาเทว ีเป็น
เทพบรสิุทธิuที:ถือกําเนิดจากโลกมนุษย์  ซึ:งผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือ
ตระกลูของพระพุทธเจา้เทา่นั-น ชาวเนปาลนับถอืกมุารดีจุเทพเจา้และมักจะขอพรใหป้ระสบความสําเร็จ กมุารมีหีนา้ที:
ทําพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการดํารงชพี ( Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอนิทรา 
ยาตรา (Indra Jatra) หรอืเทศกาลบูชาพระอนิทรท์ี:เวยีนมาปีละครั-ง กษัตรยิเ์นปาลจะมาหากมุารเีพื:อรับพรจากเธอ  
หลังจากนั-นนําท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ที:สุด และเป็นกําเนิดของชื:อเมือง
กาฐมาณฑุ ตั -งอยู่ในบริเวณใกลก้ับวัดกุมารี สถานที:นี-สรา้งขึ-นโดยกษัตริย์ลักษมี นาสงิห์ มัลละ (King Laxmi 
Narsingha Malla) ในตอนตน้ศตวรรษที: 16  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย จากนั-นนําท่านสักการะ สถูปโพธนิาถหรอืพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถงึพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นที:พึ:ง สถูปนี-

ตั -งอยูห่่างจากกรุงกาฐมาณฑปุระมาณ 8 กโิลเมตร ซึ:งเป็นเจดยีท์ี:ใหญท่ี:สดุในเนปาล องคเ์จดยี ์มฐีานทรงดอกบวัตมู 
มีเคา้ศิลปะค่อนไปในทางทิเบต เห็นไดช้ัดจากรูปแบบการก่อสรา้งฐานสถูป ที:อ ิงคติปริศนาธรรมมัณฑ
ลา (Mandala) อนัเป็นรูปธรรมนมิติตามคตพิุทธศาสนาแบบทเิบต ในความหมาย เป็นที:ประทับของพระพุทธเจา้และ
พระโพธิสัตวต์่างๆ บนเจดีย์มีรูปเพน้ท์ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (wisdom Eyes) ทั -งสี:ทิศ อันเป็น
สญัลักษณ์ใหผู้ค้นทําด ีองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ-นทะเบยีนสถานที:แห่งนี-เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองคเ์จดยี์
ประดบัดว้ย “ธงมนตรา” ที:ชาวทเิบตและชาวเนปาลนยิมนํามาแขวนเอาไวอ้ยา่งสง่างามอย่างเป็นเอกลักษณ์  ธงนี-จะ
จารกึบทสวดมนตรแ์ลว้นําไปปลุกเสก กอ่นจะนํามาประดับที:องคพ์ระเจดยี ์หรอืประดับตามหลังคาอาคารบา้นเรอืน 
ทางเดนิ ชอ่งเขา ฯลฯ เพื:อใหล้มพัดชว่ยสวดมนตร ์แลว้พัดพาเอามนตราไปคุม้ครองผูผ้่านทาง สถูปแหง่นี-สรา้งโดย
ชาวทเิบตที:อพยพหนสีงครามเขา้มาที:นี:เมื:อปี พ.ศ. 2502 เมื:อครั -งที:จนีเขา้รุกรานทเิบต บรเิวณวัดจงึเป็นที:ชมุชนของ
ชาวพุทธจากทเิบต   

คํ"า   รบัประทานอาหารคํ"า  
  พกัที"   Manang Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกาฐมาณฑ ุ

วนัที" 5 สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรงุเทพฯ 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นสกัการะ สถูปสวยมภูนาถ (Swayambhunath) หรอืวดัลงิ เป็นเจดยีข์องชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) 
ที:ยิ:งใหญ ่9 แหง่หนึ:งของโลก โดยคาดวา่มอีายุถงึ 2,000 กวา่ปี สรา้งขึ-นในรัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.
963 จุดเดน่ของภายในวัดนี-คอื สว่นตรงฐานของสถูปซึ:งมดีวงตาเห็นธรรม หรอื Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยู่
โดยรอบทั -ง 4 ดา้น ตัวสถูปตั -งอยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑ ุ จงึทําใหเ้ห็นทวิทัศน์เหนอืหบุเขาที:งดงาม 



    

 

 

สถูปแห่งนี-ยังเป็นสถูปที:เก่าแก่ที:สดุของเนปาล  และยังเป็นสถานที:ที:มกีารผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮนิด ู 
โดยองคก์รยเูนสโกไดทํ้าการขึ-นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

10.30 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภีูวนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ
13.30 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย ( Thai airway ) เที:ยวบนิที: TG320 
18.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ ☺ 

 
 

 

 

โปรแกรม : เนปาล ดนิแดนแหง่ขนุเขาหมิาลยั 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี:ยวเพิ:ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

วนัที" : 27-31 ก.ค. 61 32,900.- 32,900.- 31,900.- 30,900.- 6,900.- 18,900.- 

วนัที" : 11-15 ต.ค. 61 35,900.- 35,900.- 34,900.- 33,900.- 6,900.- 12,900.- 

วนัที" : 08-12 ธ.ค. 61 35,900.- 35,900.- 34,900.- 33,900.- 6,900.- 13,900.- 

วนัที" : 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 38,900.- 38,900.- 37,900.- 36,900.- 6,900.- 15,900.- 

วนัที" : 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 38,900.- 38,900.- 37,900.- 36,900.- 6,900.- 15,900.- 

                ***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ทา่น ***  

 
***ราคานี;เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ั;น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั;ง*** 

**ราคานี;สาํหรบัลกูคา้ที"ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั;น!! ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 900 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ"น 

ทา่นละ 25 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น / หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

**บรกิารแจกนํ;าดื"มวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี"ยนแปลงได ้ท ั;งนี;ข ึ;นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที"ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั;งที"กรงุเทพฯ และที"ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ;งส ิ;น 

 



    

 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี"ยนแปลงเที"ยวบนิท ั;งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ท ั;งนี;ข ึ;นอยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี"ยนแปลงรายการเพื"อความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึ"งเหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดนิทางเปลี"ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี"ยนแปลงรายการท่องเที"ยวบางรายการหรอื
ทดแทนรายการท่องเที"ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ;นไปจงึออกเดนิทาง ใน
กรณีที"มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราคา่บรกิารนี; สําหรบัเดนิทางต ั;งแต ่30 ทา่นขึ;น
ไป ขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี"ยนแปลงราคาในกรณีที"มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

 

 

 
เง ื"อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิuที:จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที:กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิuในการที:จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที:ทาง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที:ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิuในการเปลี:ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที:ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี:ยนแปลงได ้ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที:ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิuในการเปลี:ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที:คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิuในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื:อทา่นทําการซื-อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื:อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที:ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั -ง มฉิะนั-นทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั -งสิ-น  

 

อตัราคา่บรกิารนี;รวม 

1.  คา่ตั�วเครื:องบนิไป-กลับ ชั -นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที:พักตามรายการที:ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ:งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที:ตา่งๆ ตามรายการที:ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื:องดื:มตามรายการที:ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที:ยวตามรายการที:ระบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื:อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซื-อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื:องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ:มเตมิกับทาง

เจา้หนา้ที:บรษัิทได ้** 

 - เบี-ยประกนัเริ:มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 



    

 

 

 - เบี-ยประกนัเริ:มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที:มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื:อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที:มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื:อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีสนามบนิ + ภาษีนํ-ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ:ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี;ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที:นํ-าหนักเกนิกวา่ที:สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนินํ-าหนักตามสายการบนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื:องดื:ม, คา่อาหารที:สั:งเพิ:มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารที:ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาลทา่นละ 900 บาท 

6. คา่ทําใบอนุญาตที:กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ:น 25 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การสาํรองที"น ั"ง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ที:นั:งจะยนืยันเมื:อ

ไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านั-น) หากตอ้งยื:นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื:นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการ

จองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ํ"ากวา่ 7วนัทําการ) 

2. การชําระค่าทัวรส์่วนที:เหลือทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื:องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที:พักและตั�วเครื:องบนิมฉิะนั-นจะถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เง ื"อนไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิuเก็บคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที:ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื:นวซีา่ให ้เมื:อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการคนืคา่มดัจําทั -งหมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิuในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทั -งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนที:บรษัิทฯกําหนดไว ้(10ท่านขึ-นไป) เนื:องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื:นที:เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที:เกดิจากการยกเลกิของทา่น 



    

 

 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ:งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื:อน

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั -งนี-ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที:ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั�วเครื:องบนิ

ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที:สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื:นๆที:เกดิขึ-นตามจรงิ ในกรณีที:ไม่สามารถ

เดนิทางได ้

7. กรณียื:นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการหักค่าบรกิารยื:นวซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่าย

บางสว่นที:เกดิขึ-นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื:องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก

เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที:เกดิขึ-นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั -งหมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื:องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื:นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที:เกดิขึ-นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื:องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที:ไมว่่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิuในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั -งหมด 

 

 

 

เง ื"อนไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิuที:จะเปลี:ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี- เมื:อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที:เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื:นๆที:อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ:มเตมิที:เกดิขึ-นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเที:ยวจะสิ-นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิuและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิาร

ที:ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื:องมาจากมสีิ:งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื:นๆ 

5. รายการนี-เป็นเพียงขอ้เสนอที:ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั -งหนึ:ง หลังจากไดสํ้ารองที:นั:งบนเครื:อง และ

โรงแรมที:พักในตา่งประเทศเป็นที:เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี-อาจเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี-คดิตามราคาตั�วเครื:องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื:องบนิปรับสูงขึ-น บรษัิทฯ สงวนสทิธิuที:จะปรับราคาตั�ว

เครื:องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที:เกี:ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี:ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที:ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถที:จะจัดบรกิารทัวรอ์ื:น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั-นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิuในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั -งสิ-นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั-น 



    

 

 

9. หากไม่สามารถไปเที:ยวในสถานที:ที:ระบใุนโปรแกรมได ้อันเนื:องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั -งสิ-น แตท่ั -งนี-ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที:ยวสถานที:อื:นๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิuการจัดหานี-โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื:อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ:ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิu ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น  

11. ในกรณีที:ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที:ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครั -ง มเิช่นนั-นทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั -งสิ-น 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ:งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื:อน

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั -งนี-ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที:ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั�วเครื:องบนิ

ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที:สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื:นๆที:เกดิขึ-นตามจรงิ ในกรณีที:ไม่สามารถ

เดนิทางได ้

13. กรณียื:นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการหักค่าบรกิารยื:นวซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่าย

บางสว่นที:เกดิขึ-นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื:องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก

เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที:เกดิขึ-นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั -งหมด 

15. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื:องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื:นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที:เกดิขึ-นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื:องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที:ไมว่่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิuในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั -งหมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuราคานี-เฉพาะนักทอ่งเที:ยวชาวไทยและทอ่งเที:ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นั-น กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครั -ง หากเป็นนักท่องเที:ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ โปรด

สอบถามทางบรษัิทอกีครั -ง  

18. ในกรณีที"ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที"ของบรษิทัฯกอ่นทกุคร ั;งมเีชน่น ั;น

ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั;งสิ;น 

 

ขอ้ความซึ"งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ"งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที:มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที:พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที:ทอ่งเที:ยวพรอ้มทั -งการสัมมนา ดงูาน เพื:อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทั -งนี-ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายที:เกดิจากโรงแรมที:พัก ยานพาหนะ,  

อันเนื:องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี:ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที:ยวบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ:น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที:เกี:ยวขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื:องจากเป็น



    

 

 

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ:งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที:ยวทั -งใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหตุ ตามเงื:อนไขที:บรษัิทฯ ที:รับประกันในกรณีที:ผูร้ว่ม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที:ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนื:องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพื-นที:มีการปลอมแปลงเอกสารเพื:อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ:งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี:ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื:อความเหมาะสมทั -งปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั -งนี-การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ:งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

หลกัฐานประกอบการยื"นขอวซีา่ประเทศเนปาลสําหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอื

ไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญู

หาย* (เก็บเลม่จรงิ) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ-ว พื-นหลังสขีาวเท่านั-น จํานวน 2ใบเป็นรูปที:ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั-น รูป 

(หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื:องประดับ, ไมใ่ส่ชดุขา้ราชการหรอืเครื:องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ�กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปที:

ถา่ยเองและปริ-นทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 1 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ:ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น   

 


