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เนปาลเป็นประเทศท่ีร ่ารวยดว้ยทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง  เน่ืองจากเนปาลเป็น

ประเทศท่ีตัง้อยู่บนพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตรก์ันมากท่ีสุด คือ มีพ้ืนท่ีท่ีอยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล

ตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงท่ีสุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เรสต์ 

หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปล่ียนจากป่าเมืองรอ้นจนถึงเขตน ้าแข็ง ก่อให้เกิด

ความแตกต่างทางดา้นสัตวป่์า พืชพรรณไม ้สภาพนิเวศนวิ์ทยาท่ีไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึง

ในโลกท่ีท่านจะสามารถสัมผสัธรรมชาติอันสวยงามสุดยอดของภูเขาหิมะนับหม่ืนลูกไดอ้ย่างใกลชิ้ดท่ีสุด  



 

 

วนัทีแ่รก       สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมณัฑุ –เทอืกเขานากาโกต๊ (Nagarkot  Mountain)   

07.30น.    พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1(ผูโ้ดยสายขาออก) ประต ู7 เคาน์เตอรส์ายการบิน

ไทยไลออ้นแอร ์โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ  

11.50 น.   เดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL220  

   ***ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง*** 

14.00 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภูวนั  เมืองกาฐมณัฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย

แลว้ (เวลาท่ีเนปาล ชา้ประเทศไทย  1  ชัว่โมง 15 นาที) เป็นประเทศเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง

เทือกเขาหิมาลยั และถูกหอ้มลอ้มดว้ยภูเขาสงูมากมาย  น าคณะผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ตวั นครกาฐมัณฑุ  และใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความงามของสองขา้งทางในเมือง

หลวงของเนปาล… 

น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโกต๊(Nagarkot  Mountain)  ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขา

กาฐมันฑุ   บนพื้ นท่ีสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง  2,200  เมตร  

ท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย  ซ่ึงท่านจะไดด่ื้มด า่กับธรรมชาติท่ี

สวยงาม และแสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวตั้งแต่

ฝั่งตะวันออกจรดฝั่งตะวันตก  ซ่ึงมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร  

โดยในวนัท่ีอากาศปลอดโปร่ง  ท่านอาจจะไดเ้ห็นภาพท่ีสวยงามของ 

“ยอดเขา เอเวอร์เรส”  ไดอ้ย่างชดัเจน  ถึงท่ีพกัเขา้ท่ีพกัเหนือยอด

เขาชมยามเย็นอนัสวยงามเมื่อสีสนัของทอ้งฟ้าสีครามเขม้ของฤดูหนาวค่อยเปล่ียนสีสนัไปเร่ือยๆ ทอ

แสงเรืองอร่ามไปท่ามกลางเทือกเขาสูงท่ีรายรอบนากากอต สลับซับซอ้นสวยงามเหมือนยืนอยู่กลาง

มงกุฏเพชรตดัดว้ยสีขาวของหิมะท่ียงัคงเห็นเลือนลางแมย้ามรตัติกาลจะเร่ิมคืบคลานเขา้มา 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 

SL220 วนัแรก 

 

ดอนเมือง กาฐมณัฑุ 11.50 14.00 

3.15 ชม. 

Sl221 วนัทีส่ี่ 

 

กาฐมณัฑุ ดอนเมือง 15.00 19.30 

4.15 ชม. 



 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่(1)ที่ ภัตตาคาร ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนจะสดชื่นและสบาย ท่านท่ีมี

อารมณ์อนัสุนทรียคื์นน้ีไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มทอ้งฟ้า เหนือยอดเขานากากอตท่ีพกัท่ีสูงท่ีสุด

ในทริปน้ี(สงู 2,164 เมตร) 

 พกัที ่  โรงแรม  Niva Niwa Lodge หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง        บกัตาปูร-์วิหารนาตโปลา-วดัปศปุฏินารถ-ตลาดทาเมล                                    

 

 

 

 

 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้อนัสดช่ืน  รับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย ์ ในวนัท่ีอากาศดีท่านจะไดช้มความงดงาม

ท่ีสุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดงัเสน้ไหมค่อยทอแสงพน้ขอบเสน้เทือกเขาหิมาลัยอนัสูงชันโดยรอบสุ่

ทอ้งฟ้า ทอแสงส้ีรุง้กระทบกับแนวเสน้หิมะเหนือเทือกเขาสูง

เกิดประกายสีรุง้ตลอดแนวเทือกเขาสวยงามากเพียงไม่นาน

เทือกเขาหิมาลยัทั้งสายก็แปรเปล่ียนเหมือนดงัมีใครน าผา้ทอง

ผืนใหญ่มาปกคลุมไวเ้กือบทั้งแนวเขา  และค่อย ๆ แปรเปล่ียน

ทีละน้อยเห็นปรกายสีขาวสดใสของหิมะท่ีทบัถมอยู่  หากท่าน

มีโอกาสท่านอาจจะไดช้มยอดเขาเอเวอร์เรสแมจ้ะเพียงจุดเล็ก 



ๆ แต่ก็ภาคภูมิใจท่ีไดม้าชม***(ท่ีน่ีถา้ทอ้งฟ้าสดในท่านจะสามารถเห็นยอดของเทือกเขาหิมาลัยอัน

ประกอบไปดว้ย ยอดเขา 5 ยอด  

 

 

จากจ านวนยอดเขา 10 ยอดท่ีสงูท่ีในโลกไดแ้ก่ ภเูขา เอเวอรเ์รสท ์(EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู

( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU) ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้(2)ที ่ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางกลับเขา้สู่เมือง กาฐมณัฑุ  อีกครั้งหน่ึงระหว่างทางจะน าท่านชม  “เมืองบักตาปูร”์  

นครหลวงแห่งท่ี  2  ของประเทศ  ซ่ึงปัจจุบนัไดข้ึ้ นทะเบียนกบัองคก์รสหประชาชาติเพื่อเป็นมรดกโลก  

เมืองน้ีมีความงามดา้นไมแ้กะสลัก  งานไมท่ี้ขึ้ นชื่อคือรูปสลัก

หน้าต่างเป็นรูปนกยูง  ซ่ึงตวันกจะแกะใหนู้นสูงจากตวัเน้ือไม้

และโดยรอบยงัฉลุลวดลวยต่าง ๆ เอาวอ้ีกดว้ย  น าท่านสู่ย่าน  

เขตเมืองเก่าน าท่านชมพระราชวังโบราณ  แห่งเมืองบักตา

ปูร ์ ท่ีไดส้รา้งตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท ้ ประทบัใจไป

กบัความสวยโดเด่นของ  ประตูทองค า  หน้าต่าง 55 พระแกล

ในแต่ละบานฉลุลวดลายโปร่งตามแบบอินเดีย  ตวัพระราชวงั

แห่งน้ีได้ถูกท าลายเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้ งใหญ่เมื่อปี  

1934  ต่อมาไดถู้กบูรณะขึ้ นดว้ยเงินทุนจากทาง  UNESCO  

ตรงขอบประตูทางเขา้ของพระราชวังมีการน าแผ่นทองค ามา

ห่อหุม้  จนไดส้มญานามว่าประตทูองค า   

แผ่นทองค าน้ีมีการจ าหลักรูปเทพเจา้และของศกัด์ิสิทธ์ิ  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผูท่ี้เดินเขา้ออก  น า

ท่านเดินเขา้ไปชมดา้นในของตัวอาคาร  ท่านจะพบประตูอีกบานหน่ึงซ่ึงบนซุม้ประตูมีเคร่ืองและ

แกะสลักเป็นลวดลายอ่อนชอ้ยวิจิตรบรรจง ซ่ึงมีอยู่เพียงชิ้ นเดียวในโลกเท่าน้ัน   สืบเน่ืองจากเมื่อช่าง

ผูท้ าไดด้สร็จแลว้พระราชาจะมีพระบญัชาใหต้ดัมือทั้ง  2  ขา้งท้ิง  และควกันัยตต์าทั้ง  2  ของช่างผูน้ั้น

ออก  ถดัจากท่ีแห่งน้ีไม่ไกลจะมีหอ้งสรง  ซ่ึงเป็นสระน ้าขนาดใหญ่  ซ่ึงมีชื่อเรียกว่า  “สระนาคบากศก”์  

ดา้นบนจะมีพญานาคใหญ่แผ่เบี้ ยออกเพื่อปกปักรกัษาและอ านวยพรใหก้บัพระมหากษัตริย ์ น ้าในสระ

น้ีเล่ากนัว่าเมื่อถึงฤดูหนาว  น ้าในสระจะอุ่น  เมื่อเขา้ฤดูรอ้นน ้าในสระจะเย็น  น าท่านเดินออกจากตวั

พระราชวังเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา  ซ่ึงมีความสูงถึง  98 ฟุต  หรือประมาณ  30  

เมตร  ถือไดว้่าเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเนปาล  แต่ละชั้นของบนัได  จะมีรูปป้ันของเทพต่าง ๆ 

อาทิ  พญาครุฑ, ยกัษ์,  คนทณัฑ ์ เป็นตน้  หากพอมีเวลาน าท่านไปชม  หมู่บา้นช่างป้ันหมอ้  เพราะ

นอกจากเมืองน้ีขึ้ นชื่อเร่ืองงานไมแ้ลว้เร่ืองงานป้ันก็งดงามไม่แพก้นั ใหท่้านไดช้มวดัพระแม่อุมาเทวี  ซ่ึง

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ีสุดในเนปาล 



 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั(3)ที ่ภตัตาคาร    

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ทางศาสนสถานฮินดูส าคัญวัดหน่ึง  ซ่ึงชาวฮินดูท่ีพ านักในประเทศต่าง ๆ ตอ้งถือ

โอกาสสกัครั้งหน่ึงในชีวิตท่ีจะมากราบนมสัการ  เพื่อขอพร  ณ  ท่ีแห่งน้ีเพราะเช่ือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิ

อย่างมาก  วดัน้ันคือ  วัดปศุปฏินาถ(Pasupatinath)  ทั้งน้ีเน่ือง  ดว้ยเราซ่ึงเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่

อาจไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชมความงามภายในได ้ แต่เราสามารถจะไดช้มความงามบางส่วนจากภายนอก    

อีกทั้งท่านจะไดช้มพิธีกรรมท่ีประกอบอยู่ภายนอกสถานท่ีแห่งน้ี   

 

 

  

จากน้ัน น าท่านสู่ย่าน  “ตลาดทาเมล”  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองนานาชนิดท่ีใหญ่ท่ีสุดขงนครหลวง  อิสระ

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด  เป็นของฝากท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั  เช่น  ลูกปัด, สรอ้ยคอท่ีรอ้ยจากหินฒ ผา้ทอพื้ นเมือง

, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก, เคร่ืองเขิน ฯลฯ  หรือ

หากท่านชื่นชอบสินคา้เบรนดเ์นมเชิญท่านชอ้ปป้ิงย่าน NEW 

ROAD ท่ีมีสินคา้ชั้นน าของแทจ้ากทัว่ทุกมุมโลกจ าหน่ายใน

ราคาสุดพิเศษ  อาทิ  ผา้ตดัสูทจากอิตาลี, องักฤษ  และญ่ีปุ่ น  

กระเป๋าเดินทางชั้นน าอง  Samsonite, Delsey  แว่นตาจาก Dunhill,  Roadastock  ปากกาดูปองต,์ มอ

งบลงัต,์ น ้าหอม และเคร่ืองส าอางชั้นน า  จากยุโรป ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่(4)ที ่ภตัตาคาร พรอ้มทั้งชม การแสดงพื้ นเมืองท่ีสวยงาม เป็นการเพิ่มอรรถรส

ในการรบัประทานอาหารค า่ของท่าน  

 

 

 

 



เขา้ทีพ่กั  โรงแรม Himalaya hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่าม โพธินาถ-วดัสวยมภูนารถ-จตัตรุสัดูบาร ์

โปรแกรมแนะน า :   สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่างใกลช้ิด ดว้ยการขึ้ นเคร่ืองบิน

ชมเขาสรา้งสรรค์ประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เมื่อท่านไดม้าเยือน

ประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึ้ นไปบนจุดสงูท่ีสุดและตระการตาท่ีสุดในโลก  

Everest Scenic Mountain Flight หรือ นัง่เครื่องบินชมยอดเขา สมัผัสเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอ

เวอร์เรสตอ์ย่างใกลช้ิด สรา้งสรรคป์ระสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด เมื่อท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณ

จะมีโอกาสไดข้ึ้ นไปบนจุดสงูท่ีสุดและตระการตาท่ีสุดในโลก (จา่ยเพิม่ทา่นละ 230 USD ) 

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(5)ที ่โรงแรม  

จากน้ัน น าท่านเดินทางเขา้ชม วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซ่ึงเป็นวัดทางพุทธศาสนาท่ีส าคัญ 

ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวนัตกของเมืงอกาฐมณัฑุ โดยมีอายุมากกว่า 2,500 ปีมาแลว้ วดัแห่งน้ียงัมี

อีกชื่อหน่ึงว่า วดัลิง (MONKEY TEMPLE) เพราะทัว่บริเวณวดัแห่งน้ีเต็มไปดว้ยลิงซ่ึงจะลงมาเก็บเมล็ด

ขา้วท่ีชาวเนปาลน ามาถวายท่ีวัดเป็นอาหารนมสัการเจดียส์วยมภูนารท ซ่ึงถือว่าเจดีย์น้ีเป็นเจดียท่ี์

เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนปาล ท่ีตวัเจดียต์รงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจา้ ชาวเนปาล

มีความเชื่อท่ีว่าพระเนตรของพระพุทธเจา้จะยงัคอยมองดูโลกมนุษยแ์ละมีจุดเล็กๆตรงกลางระหว่างค้ิว   

ชาวเนปาล เชื่อว่าเป็นดวงตาท่ี 3 ซ่ึงหมายถึงดวงตาแห่งธรรม และเคร่ืองหมายท่ีตรงจมูกคือเลข 1 

โดยในเนปาลคือสญัลกัษณข์องความเป็นหน่ึงหรือเอกภาพ… 

 

 

 

 



 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านนมสัการ วดัพทุธนารถ (Bouddhanat) วดัน้ีมีเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาล  ตั้งอยู่ในหมู่บา้นของ

ชาวธิเบตท่ีไดอ้พยพมา  ภายนอกวดัโดยเฉพาะตามบา้นเรือนต่าง ๆ  จะประดบัประดาดว้ยธงทิวสีต่าง 

ๆ เพื่อเป็นการบชูาธาตุดิน  น ้า  ลม  ไฟ  และอากาศ  ในผืนผา้จะลงอกัขระ  ซ่ึงเชื่อกนัว่าเมื่อลมพดั  1  

ครั้ง  เท่ากันเราไดส้วดมนต์  1  จบ  และมนต์ท่ีสวดน้ัน  สุดยอดของ  84,000  พระธรรมขรรค์  

ภายในวดันอกจากมีพระมหาเจดียป์ระดิษฐานอยู่กลางวดัแลว้ยงัมีพระอารามท่ีประดิษฐานพระอวโลกิ

เตศวรหรือเจา้แม่กวนอิมปางพนัมือองคใ์หญ่อยู่ภายใน  อารามน้ีองคด์าไลลามะ  เคยเสร็จมาประทบั

เมื่อครั้งล้ีภยัมาจากธิเบตก่อนท่ีจะไปประทบัเป็นการถาวรที่เมืองดาลมัศาลา   ในประทเศอินเดีย  หาก

ท่านใดประสงคจ์ะสวดมนต ์ 84,000  พระธรรมขรรคแ์บบทางลดั  ก็เชิญท่านร่วมหมุนกงลอ้ยกัษ์  

โดยท่านตอ้งเดินตามเข็มนาฬิกาเป็นจ านวน  3  รอบ  ภายในกงลอ้ไดม้ีการบรรจุมนตรา  84,000  

พระธรรมขรรคไ์วภ้ายในเช่นกนั 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั(6)ที ่ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองปาทนั(Patan)”  เมืองท่ีมีความงดงามจนไดส้มญานามว่า ลลิตปุร ์ เมืองน้ีขึ้ น

ชื่อทางดา้นทองเหลือง  ดินแดนแห่งศิลปะอนัวิจิตร  1 ใน 4  นครโบราณแห่งหุบเขากาฐมณัฑุ  เมืองน้ี

มีวดัท่ีส าคญัอยู่ 2 แห่ง  วัดแรก คราบาฮ(์Kwa Bahal)  หรือวิหารทองค า – วิหารเงิน  วิหารเป็นวดั

ทางพุทธศาสนา  หลังคามีตราประดบัอย่างสวยงามดว้ยแผ่นทองค าติดเป็นทางยาวจากยอดหลังคา

จรดพื้ น  บนแผ่นทองค ายงัการแกะสลกัลวดลายใหดู้สวยงดงามดูแปลกตาแผ่นทองน้ีเชื่อว่า ทอดลงจาก 

สวรรคช์ั้นดาวดึง  รองรบัพระบาทองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เสร็จกลบัมายงัโลกมนุษยห์ลงัโปรด

พระมารดา  อีกทั้งผูท่ี้นับถือพุทธศาสนาและพ านักอยู่ในละแวกน้ีจะไม่ฆ่าสตัว ์  และยงัน ามา  ปล่อยท่ีวดั

น้ีเป็นจ านวนมาก  มีทั้งนก  เต่า และหนู  ส่วนผูท่ี้เขา้ชมก็ไม่อนุญาติใหน้ าส่ิงของท่ีท าจากหนังสตัว ์ เขา้

ไปภายในวดัน้ี  วัดที่ 2 คือ  เจดียม์หาพุทธ(Maha Budha)  เจดียแ์ห่งน้ีเลียนแบบองคเ์จดียพ์ุทธคยา

ในเมืองพุทธคยา  ประทเศอินเดีย  ตัวเจดีย์ประดับดว้ยพระพุทธรูปป้ันรอบองค์กว่า 10,000 องค์   



รอบองคเ์จดียป์ระดับดว้ยกระเบื้ องดินเผาสลักรูปพระพุทธเจา้ปางขัดสมาธินับพนัชิ้ นเรียงรายจนถึง

ยอดบน  

 

 

 

ดา้นขา้งจะมีวิหารองคน์้อยจ าลองรูปสลกัตอนประสติูของพระ พุทธเจา้  ท่ีไดจ้ าลองจากเมืองลุมพินี  ให้

ท่านไดแ้วะซ้ือของท่ีระลึกในหมู่บา้นหตักรรม  ซ่ึงจะมีรา้นคา้ต่าง ๆ อาทิ  รา้นจ าหน่าย 

เคร่ืองประดบั  รา้นจ าหน่ายพรมของชาวทิเบตท่ีอพยพมาพ านักในเนปาล  พรมท่ีน่ีมีชื่อเสียงมากและ

เป็นสินคา้ส่งออกท่ีสรา้งรายไดท่ี้ดี  นอกจากน้ียงัมีรา้นท่ีจ าหน่ายสินคา้จ าพวกไมแ้ละงานทองเหลือง 

ฯลฯ  ท่ีน่ีราคาอาจไม่ถูกนักแต่คุณภาพดีและเป็นสถานท่ีส่งเสริมงานจากกลุ่มแม่บา้น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่(7)ที ่หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

เขา้ทีพ่กั  โรงแรม Himalaya hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ี่  กาฐมณัฑุ-สนามบินดอนเมือง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (8) ที ่โรงแรม  

น าท่านสมัผัสกบัอีกบรรยากาศหน่ึงของการท่องเท่ียวโดยการ

เดินเท่ียวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าท่ียังคงรักษาไวซ่ึ้งสภาพ

ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบา้นช่อง   ท่านจะได้

สัมผัสวิถีชีวิตความเ ป็นอยู่ของผูค้นในเมืองอย่างใกลช้ิด  ชม 

พระราชวังหนุมานโดกา้ (HANUMAN DHOKA) นอกจากน้ี

บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยวดัท่ีน่าสนใจมากมายชมวงักุมาร

เทวี วังของเด็กชาวเนปาลท่ีถูกคัดเลือกขึ้ นมาเป็นกุมารเทวี

เพื่อให้มาปกปักรักษาบ้านเมืองตามต านาน  แวะให้ท่าน

ถ่ายรูป  ณ   ชมเรือนไม้เก่าแก่ ท่ีมี   ชื่ อว่ า  กาฐมณฑป

(KASTHAMANDAP)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11.30 น.       น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิตรภีูวนั เมืองกาฐมณัฑุ  

15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบินที ่SL221 

  ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง 

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

รายการทอ่งเทีย่วน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดย

ยดึถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 2 ท่าน/หอ้ง พกัเดี่ยวเพ่ิม จ  านวนท่ีนัง่ 

12-15 SEP 18,999.- 3,500.- 20+1 

26-29 SEP 18,999.- 3,500.- 20+1 

11-14 OCT 21,999.- 3,500.- 20+1 

19-22 OCT 20,999.- 3,500.- 20+1 

20-23 OCT 20,999.- 3,500.- 20+1 

5-8 DEC 20,999.- 3,500.- 25+1 

7-10 DEC 20,999.- 3,500.- 25+1 

19-22 DEC 19,999.- 3,500.- 20+1 

28-31 DEC 22,999.- 4,000.- 25+1 



29 DEC-01 JAN 22,999.- 4,000.- 25+1 

30 DEC -02 JAN  22,999.- 4,000.- 25+1 

7-10 FEB 20,999.- 3,500.- 25+1 

20-23 FEB 18,999.- 3,500.- 20+1 

19-22 MAR 18,999.- 3,500.- 20+1 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู โ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผู โ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่ อนการเดินทาง หรือเปลี่ ยนแปลงราคา 

***กรณีลูกค้าท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋ว

เครื่ องบินภายในประเทศ นะคะ*** 

รายการอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งานเป็นส าคญั  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบุไวใ้นรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air  

 ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาหนดไวใ้นรายการ  

 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งน้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 

 ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้ว  



 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มในสถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษ

ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ  

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  

 ค่าน้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 

 คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่ น, คนขบัรถ และผูช่้วย จ านวน 4 วัน /ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 1,500 บาท/ ท่าน

ตลอดรายการ)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบริการ  

การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิัทฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทั้งสิ้ นขึ้ นอยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็นกาลัง

ใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

เงื่อนไขการจองทวัร ์ 

 ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นับรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์

และวนัหยุดราชการ )  พรอ้มแจง้ชื่อเป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 

 ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทาง ซ่ึงเมื่อ

จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว (ยกเวน้กรุ๊ปท่ีมีการการนัตี

ค่ามดัจ ากบัสายการบิน จะขอยึดเงินมดัจ าตัว๋ตามจ านอนจริง)** 

 กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมด  

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั ยึดเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร ์

 อตัราค่าบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึ้ นอยู่กบัสถานการณต่์าง ๆ   ระหว่างการเดินทางถา้ท่าน

แยกตวัออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งส้ิน 

***บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง  อันเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่

ถูกตอ้ง  หรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ เช่น พายุ น ้าท่วม , ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั 

ท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมไดห้รือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถูกท ารา้ย 

หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ****   



  เอกสารเกี่ยวกบัการขอวีซ่าเนปาล 

  1.    หนังสือเดินทาง ท่ียงัมีอายุใชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ต า่กว่า 6 เดือน    

  2.    หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  

  3.    รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ท่ีไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พื้ นหลงัขาว เห็นห ูทั้งสองขา้ง  

  4.    ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น (เขียนท่ีอยู่เป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทร ) 

  5.    กรอกรายละเอียดส่วนตวั ตามรายละเอียดท่ีแนบมา  

 



 


