
1 | P a g e   
 

 

 

 

เนปาล คือเสน่ห์ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลยัและ สถาปัตยกรรม นักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวเนปาล

เกือบทัง้หมดจึงมีเป้าหมายไปชมธรรมชาติ ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลยั และความสวยงามของวดัวงัท่ีเตม็
ไปด้วยสถาปัตยกรรม พระราชวงักาฐมณัฑ.ุ... พระราชวงัปาทนั(ลลติปูร)์.... พระราชวงัภคัตาปูร.์...  

ยอดเขาซารางกอ็ต… เมอืงโภครา… 
 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
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 เวลาทีป่ระเทศเนปาล ชา้กวา่ประเทศไทย 1.15 ช ัว่โมง  
 

**พเิศษชมระบ าพืน้เมอืงของชาวเนปาล พรอ้มตอ้นรบัท่านดว้ยอาหารพืน้เมอืงของชาวเนปาล** 
 

รายการท่องเทีย่ว 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ  กาฐมาณฑ ุ (ประเทศเนปาล) 

วดัสวยมภูนาท – ต าหนักกมุาร ี– พระราชวงักาฐมาณฑ ุ
- - D 

08.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ   
Thai Airways (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแกท่า่น  

10.15 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุKathmandu โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG 319  
(มบีรกิารอาหารบนเคร ือ่งบนิ) **ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง** 

12.25 น. เดนิทางถงึ...สนามบนิแห่งชาตยิานตรภูีวนั เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล 
......หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้  

เมอืงกาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดดว้ย เป็น
พืน้ที่เมืองและชานเมืองที่มีประชากรประมาณ 3.2 ลา้นคน ตัง้อยู่ที่ระดบัความสูงประมาณ 1,400 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเลมลีกัษณะเป็นหุบเขาเมืองนีย้งัไดร้บัการแข่งขนักฬีาภูมิภาคเอเชยีใตเ้ป็นคร ัง้แรกอกีดว้ย และเมืองนีเ้ป็น
เมืองหลวงเมืองเดยีวในโลกทีม่ีต ารวจจราจรเป็นต ารวจหญงิ และประชากรสว่นใหญนั่บถอืศาสนาฮนิดแูละเมอืงนี้ยงั
เป็นประตสููห่มิาลยัอกีดว้ย. 

จากน้ัน น าทา่นสกัการะ วดัสวยมภูนาท (Swayambhunath) หรอื “วดัลงิ” เป็นเจดยีข์องชาวพุทธ (Buddhist 
Chaityas) ทีย่ิง่ใหญแ่ห่งหน่ึงของโลก กลา่วกนัว่าน่าจะมอีายถุงึ 2,500 ปี เลยทเีดยีว สรา้งขึน้ในรชัสมยัของ
พระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 สิง่ทีน่่าสนใจภายในวดัคอื ส่วนตรง
ฐานของสถูปซึ่งมีดวงตา เ ห็นธรรม หร ือ  Wisdom Eyes ของ
พระพุทธเจา้อยู่โดยรอบทัง้ 4 ดา้น สถูปสวยมัภูนาถ ตัง้อยู่บนยอดเขา
ห่างจากกรุงกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวนัตก 3 กโิลเมตร ตวัสถูปตัง้อยู่
บนเนินเขาเล็กๆประมาณ 77 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลของหุบเขา
กาฐมาณฑ ุจงึท าใหเ้ห็นทวิทศันเ์หนือหุบเขาทีแ่สนงดงาม สถูปแห่งนี้
เ ป็นสถูปที่ เก่าแก่ที่สุดของเนปาลอีกทั้งย ัง เป็นสถานที่ที่มีการ
ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกบัฮนิดู โดยองคก์ารยูเนสโกไดท้ าการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522  
น าท่านชม ต าหนักกุมาร ี(Kumari Bahal) และเขา้เฝ้าเทพธิดา
กุมาร ีทีช่าวเนปาลเชือ่ว่าเป็น “เทพทีม่ีชวีติ” และเป็นเทพเจา้ทีม่ีชวีิต
อยู่เพียงหน่ึงเดียวในโลก ซึง่ไดร้บัการคดัเลือกมาจากบุตรสาวใน
ตระกูลศากยะวงศ ์ (ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522) 
เป็นทีพ่ านักของเทพธดิากมุาร ีตามความเชือ่ของชาวเนปาลกมุาร ีคอื
ตวัแทนแห่งพระอุมาเทวเีป็นเทพบรสิุทธิท์ีถ่อืก าเนิดจากโลกมนุษยซ์ ึง่
ผ่านการคดัเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปีจากตระกูลศากยะหรอื
ตระกูลของพระพุทธเจา้เท่าน้ัน ชาวเนปาลนับถอืกุมารดีุจเทพเจา้และ
มกัจะขอพรใหป้ระสบความส าเรจ็ กมุารมีหีนา้ทีท่ าพธิบีชูาเทพธดิาแห่ง
เตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ (Living Goddess) ในช่วง
เทศกาลอนิทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรอืเทศกาลบชูาพระอนิทรปี์ละ
คร ัง้ กษตัรยิเ์นปาลจะมาหากมุารเีพือ่รบัพร  
น าทา่นชม พระราชวงักาฐมณัฑ ุ(Hanumandhoka Of 
Kathmandu Durbar Square) เป็นอาคารแบบยโุรปสขีาวมหีอสงู 
9 ช ัน้ เรยีกวา่ หอพสนัตปรุ ์ (Basantapur Tower) เป็นพระราชวงัที่
ใชป้ระกอบพธิกีรรมส าคญั  ในราชวงศแ์ละยงัเป็นสถานทีก่ษตัรยิเ์นปาลประกอบพระราชพธิรีาชาภเิษกขึน้
ครองราชสมบตัดิว้ย  ชม หนุมานดอรก์า  (Hanumandhoka) รปูป้ันหนุมานผูท้ าหนา้ทีน่ายทวารคอยรกัษา
ประตเูขา้พระราชวงั ชมกาฐมณฑป (Kasthamandap)  อาคารไมเ้กา่แกต่น้ก าเนิดของชือ่เมอืงกาฐมณัฑ ุซ ึง่
สรา้งจากตน้ไมเ้พยีงตน้เดยีว พระราชวงัโบราณหนุมานโดการ ์ คอืเขตเมอืงเกา่ของเมอืงกาฐมณัฑ ุปัจจบุนัยงั
ถกูรกัษาไวอ้ยา่งดดีว้ยเป็นเขตพระราชวงั ทีป่ระทบั และทีใ่ชใ้นพระราชพธิตีา่งๆ ตลอดเวลาหลายรอ้ยปี ไดม้ี
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การสรา้งสมงานศลิปะไวม้ากมาย น่ีนับเป็นหน่ึงในมรดกโลก ทีถ่กูประกาศเพือ่รกัษาสมบตัชิ ิน้นีไ้วใ้หล้กูหลาน
ไดเ้ห็น ชม วดัเทพตาเลจ ู“Taleju Temple”  เป็นวดัทีส่รา้งดว้ยศลิปะเนปาลโบราณ มภีาพแกะสลกัทีง่ดงาม
มาก  ชม กาฬไภราพ หรอืไภราพด า “Bhairav”   หรอืปางหน่ึงของพระศวิะในภาคทีด่รุา้ยก าลงัเหยยีบรา่ง
อสรู บางต าราก็วา่เป็นเจา้แม่กาล ีซ ึง่ชอบความโหดรา้ย  ชาวเนปาลจงึไดม้กีารเสน้บวงสรวงดว้ยเลอืด    

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร (ภตัตาคารอาหารเนปาล) 
**พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาล ี** 

      ทีพ่กั ณ Moonlight Hotel, Kathmandu หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง เมอืงกาฐมาณฑ ุ– เมอืงโภครา 

ลอ่งทะเลสาบเฟวา – วดัเบราฮ ิ
B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเขาโภครา (Pokhara)  (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง) คน้พบโดย  
“อกิ ิคาวากชุ”ิ พระสงฆช์าวญีปุ่่ นทีใ่ชเ้วลาเดนิทางทัว่หมิาลยัในขณะที่
เขายงัมีอายุได ้5 ปี เขาไดพ้บว่า โภคราเป็นสถานที่ที่เต็มไปดว้ย
ดอกไมน้านาพนัธุท์ีบ่านอยู่รอบๆ ทะเลสาบสฟ้ีาและสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ยอดเขาที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวบร ิสุทธิ ์เมืองโภคราสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเล 900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขาและป่าทีเ่ขียวขจี
เป็นทวิทศันท์ีง่ดงามทีส่ดุจงึมลีกัษณะพเิศษไม่เหมอืนใคร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร   
จากน้ัน  น าท่านพักผ่อนล่องเรอืใน ทะเลสาบเฟวา (Phewa Tal) และน าท่านนมัสการ วดัเบราฮิ (Varahi 

Temple) เป็นวดัของเทพธดิาทีท่รงพลงัทีส่ดุ ซ ึง่ตัง้อยูบ่นทะเลสาบเฟวา  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 

ทีพ่กั ณ Kantipur hotel, Pokhara หรอืเทยีบเทา่ 
  
วนัทีส่าม เมอืงโภครา – ยอดเขาซางรางกอ๊ต – วดัฮนิดู – แม่น ้าเซต ิ– น ้าตกเดวดิ 

ศูนยอ์พยพชาวทเิบต – จตัรุสัปัคตาปูรดู์รบ์าร ์ 
B L D 

ปลกุตืน่เชา้ เพือ่เดนิทางไป ยอดเขาซางรางกอ๊ต (Sarangkot) จดุชมววิที่
ต ัง้อยูบ่นยอดเขาไปทางทศิตะวนัตก เป็นจดุชมววิอกีแหง่หน่ึงทีท่่าน
จะไดช้มพระอาทติยข์ึน้เป็นแสงสทีองตดักบั ยอดเขาหางปลามจัฉา
ปรูช์เร (Machhapuchhre) และเทอืกเขาอานาปรุะ 
(Annapurna)  ทีส่งูตระหง่านเสยีดฟ้ากว่า 8,000 เมตรไดอ้ยา่ง
สวยงามยิง่ พรอ้มจบิชา กาแฟอุน่ๆ ในบรรยากาศทีโ่อบลอ้มดว้ย
เทอืกเขาหมิะอยา่งสบายอารมณ ์

 
*** หมายเหต ุหากทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถทีจ่ะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวฝ่ังตะวนัตก *** 
  น าทา่นสกัการะขอพร วดัฮนิดู (Bindhabasani) ซึง่เป็นทีเ่คารพของชาวเนปาลใีนเมอืงโภครา  มพีธิี

ท าบญุเฉพาะวนัองัคารและวนัเสาร ์ถา้เป็นวนัพิธสี าคญัใหญ่ๆ   มกีารบชูายนัดว้ยสตัวเ์ล็กและใหญต่ลอดทัง้วนั  
  น าทา่นแวะชม แม่น ้าศกัดิส์ทิธิเ์ซต ิ(Seti River) ทีม่สีขีาวคลา้ยน ้านมไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลยัและ

มหศัจรรยไ์หลรอดเขา้ไปใตด้นิ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  น าทา่นชม น ้าตกเดวดิ (Davi’s Fall) ทีม่หศัจรรยไ์หลลงเหวลกึ ตอ้งกม้มองซึง่ตัง้ช ือ่ตามนายเดวทิ ชาว

สวสิทีต่กลงไปตาย เน่ืองจากโดนกระแสน ้าพดั น าชม ศูนยอ์พยพชาวทเิบต (Tibetan Refugee 
Camp) สมัผสัความเป็นอยูข่องชาวทเิบตทีอ่พยพมาอยูท่างตอนเหนือของเนปาล  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม (เชค็เอาท)์ 
14.00  ออกเดนิทางสูเ่มอืงกาฐมาณฑ ุโดยสายการบนิเยต ิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่YT680 
14.25 เดนิทางถงึเมอืงกาฐมาณฑ ุ



4 | P a g e   
 

 

จากน้ัน น าทา่นชม เมอืงปัคตาปูร ์(Bhaktapur City) ซ ึง่เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่ละมคีวามรุง่เรอืงในอดตีมี
ช ือ่เสยีงในดา้นการแกะสลกัไม ้ จตัรุสัปัคตาปูรดู์รบ์าร ์ (Bhaktapur Durbar Square) มปีระตทูองค า  
“Golden Gate”  เป็นทางเขา้ไปสูล่านพระราชวงั The  
Palace Of 55 Windows และมปีระตทูองค าทีม่กีารแกะสลกั
ไดง้ดงามและสมบรูณท์ีสุ่ดอกีแห่งหน่ึง  วดัแหง่นี ้ ยงัม ี ระฆงัทอง
สมัฤทธิแ์ขวนอยูเ่ป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่  “ระฆงัหมาเหา่” ซ ึง่ใน
สมยักอ่นระฆงัใบนีม้ไีวเ้พือ่ตบีอกเวลา และดว้ยความงดงามของ
เมอืงของเมอืงนี ้จงึเคยถกูจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร ์“Little 
Buddha” และยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น มรกดโลกทาง
วฒันธรรม โดยองคก์ารยเูนสโก ตัง้แต่ พ.ศ. 2522 

จากน้ัน   น าท่านชม เมอืงปาทนั (Patan City)  หรอืเรยีกอกีชือ่หน่ึงว่า “ลลติาปูร”์ เมืองแห่งศลิปะอนัวจิติรงดงามที่
ส าคญั 1 ใน 4 เมือง  แห่งหุบเขากาฐมาณฑทุีเ่ป็นหุบเขามรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 1979 สรา้งขึน้ในรชัสมยัพระ
เจา้อโศกมหาราชชว่งศตวรรษที่ 3  และเป็นที่รูจ้กักนัในนาม
เมืองแห่งศิลปะและหตัถศิลป์ที่มีช ือ่เสียงในดา้นการแกะสลกัที่
ประณีตและงดงามทัง้ยงัเป็นมรดกโลกที่มีสีสนัและชวีิตชวีาที่
เดยีวในโลกอกีดว้ย  จตัุรสัปาทานดูรบ์าร ์(Patan Durbar 
Square)   ที่เต็มไปดว้ยปราสาท และ พระราชวงัโบราณ ใน
สมยัศตวรรษที่ 16 -18 ชมพระราชวงัโบราณแห่งเมืองปาทนั 
(Patan Durbar Square) วดัทองค า (Golden Temple) ชม 
วดัพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สรา้งดว้ยหินแกรนิตทัง้
หลงัจากน้ัน เชญิทุกท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจ าพวกลูกปัดราคาพเิศษ  สรอ้ยคอทีร่อ้ยมาจากหนิราคาถกู
มาก  พระพุทธรปู, พระโพธสิตัวท์ีแ่กะสลกัดว้ยมอืโดยชา่งชาวพุทธอนัเลือ่งชือ่ของประเทศเนปาล   
ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ย่านทาเมล (Thamel Market) ซ ึง่เป็นแหล่งรวมของสนิคา้ต่างๆ อาท ิ
ผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ โปสการด์ รองเทา้ และของทีร่ะลกึอกีมากมาย  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ทีพ่กั ณ Moonlight Hotel, Kathmandu หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่ วดัปศปุฏนิาถ – เจดยีพ์ทุธนาท – กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ B - - 
 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม วดัปศุปฏนิาถ (Pashupatinath Temple)  เป็นวดัฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเนปาล ซ ึง่สรา้งในรชั
สมยัพระเจา้ภบูาลสงิห ์แหง่ราชวงศม์ลัละ ใน พ.ศ. 2507 วดันีม้หีลงัคาท าดว้ยทองค าซอ้นกนัสองช ัน้ และประตู
ท าดว้ยเงนิและ เป็นวดัทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดอกีวดัหน่ึงดา้นตะวนัออกของแม่น ้าบกัมาตซิ ึง่เป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้า
ศกัดิส์ทิธิค์งคาทีต่ามความเชือ่ของชาวชมพูทวปี และชมพิธกีารฌาปนกจิของชาวฮนิดูทีร่มิฝ่ังแม่น ้าบกัมาติ
ในศาสนาฮนิดวูดันีต้ ัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น ้าภคัมาต ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านชม เจดยีพ์ุทธนาท หรอืพุทธนาถ (Boudhanath Temple Stupa) สถูปทีต่ ัง้อยู่ห่างจากกรุง
กาฐมาณฑ ุทางทิศตะวนัออกประมาณ 8 กโิลเมตร เป็น
สถูปเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเนปาล บนเจดยีม์ีดวงตาเห็นธรรม
ของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ บรเิวณวดัเป็น
แหล่งชมุชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเขา้
มาในปี พ.ศ. 2502 จงึเห็นพระทเิบตและคนทั่วไปยนืแกว่ง
ลอ้มนตพ์รอ้มกบัสวดมนตอ์ยูท่ ัว่ไป สถปูแหง่นีไ้ดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี พ.ศ. 
2522 ดว้ย อสิระทา่นเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยัและช ้
อปป้ิงของพืน้เมอืงบรเิวณองคเ์จดยีต์ามอธัยาศยั 

จากน้ัน  น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรภูีวนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ
13.40 น.  เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG 320 
18.10 น. ถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจไม่รูล้มื... 
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หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลง 

การนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์  
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะ
ทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ 

 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหต:ุ ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เดนิทาง
ต ัง้แต ่16+ ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน 
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

9-12 สงิหาคม 2562 (วนัแม่แห่งชาต)ิ 32,800 

4,000 

13-16 กนัยายน 2562 30,800 
11-14 ตุลาคม 2562 

33,800 
20-23 ตุลาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 
1-4 พฤศจกิายน 2562 31,800 
4-7 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แห่งชาต)ิ 

33,800 
7-10 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

         
หมายเหตุ: ราคานี้สงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั้น ขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรห์ากมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 
15 ท่าน  
 
การส ารองทีน่ั้ง 

1. กรุณาช าระมดัจ า 10,000 บาท หลงัการจองภายใน 3 วนั พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงิน และส าเนาหน้าหนังสอื
เดนิทาง  

2. ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง พรอ้มส่งเอกสารในการท าวซีา่ **หากท่านไม่ช าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข** 
**ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจงัหวดัราคาทวัรด์งักล่าวจะไม่รวมคา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารของธนาคาร** 
 

ค่าบรกิารรวม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
2. คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิ และภาษนี ้ามนัของสายการบนิ  
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั) 
4. คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
5. รถโคช้ปรบัอากาศ  
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
7. คา่อาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุและค่าน ้าดืม่บนรถ วนัละ 2 ขวด/ทา่น 
8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงนิรกัษาพยาบาลไม่เกนิหา้แสนบาท) แตท่ ัง้นีย้อ่มอยู่ใน

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ (ส าหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
9. คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย  
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ค่าบรกิารไม่รวม  
1. คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้มี) 
4. คา่วซีา่ทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
5. คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษ)ี 
6. คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ Visa 3% Amex 4% 
7. คา่น ้าหนักเกนิพิกดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั  
8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
9. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ ท่านละะ 1000 บาท  
10. คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็น
ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาล หรอืวนัหยดุยาว** 

**หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวนัหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด** 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนัจนถงึวนัเดนิทางจรงิ คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
4. กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หอ้งพกัโดยตรง หรอืผ่านตวัแทนใน

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิโปรโมช ัน่ หรอืเทีย่วบนิพิเศษ เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคนืเงนิ
มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้ักท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ ขอแนะน า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกว่า ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair )
เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยน หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมตาม 
โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั กรณี
เดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

**กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) กระเป๋าถอื
ขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)**   
 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง
ของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถกู
ปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วไดเ้พือ่ความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นส าคญัโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  
7. ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋เคร ือ่งบนิโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 
มฉิะนั้นทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้** 
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เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้ 
เอกสารการขอวซีา่เนปาล 

1. หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายุใชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน     
หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2.  รูปถา่ยส ี ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้หลงัสขีาวเทา่น้ัน)    
 


