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HILIGHT  
 

- ชม 3 เมอืงมรดกโลกของเนปาล เมอืง

กาฐมาณฑ ุเมอืงปาฏนั เมอืงปคัตาปรู ์

- ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) 

ทะเลสาบน า้จดืขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของ

เนปาล 

- ชมววิพระอาทติยข์ ึน้ และชมววิยอดเขา

อรรณาปุรณะทีโ่ภครา พรอ้มชมววิของ

เทอืกเขาหมิาลยั 

 

** มบีนิภายในประเทศเนปาล 1 ขา ** 

** Option เสรมิ พเิศษ น ัง่เฮลคิอปเตอรข์ ึน้ 

Annapurna Base camp และ น ัง่เครือ่งบนิ

เล็กชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต ์** 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

เดนิทาง: ก.ค.- ส.ค. 62 

ราคาเพยีง 39,900.- 

เนปาล 
Ultimate Time 
ดนิแดนแหง่ 
ขนุเขาหมิาลยั  

5วนั 4คนื 
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   ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่:  13 - 17 ก.ค. 62                                                                                            39,900.- 

วนัที ่:  25 - 29 ก.ค. 62                                                                                            39,900.- 

วนัที ่:  08 - 12 ส.ค. 62                                                                                            39,900.- 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– ปคัตาปรู ์– นากาก็อต 

07.30 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D

เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ การบนิไทย (Thai Airway) โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท

และหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.15 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงโภครา (Pokhara) โดยสายการบนิ Yeti Airline เทีย่วบนิที ่....

ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล โดยสายการบนิ การบนิไทยเทีย่วบนิที ่

TG319 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 25 นาท)ี (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

12.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิตรภีวูน เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล 

กาฐมณัฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนปาล (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มือง ปัคตาปูร ์ (Bhaktapur) ซ ึง่ไดร้ับข ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดก

โลกทางวัฒนธรรม เมืองนี้สรา้งข ึน้ในศตวรรษที ่9 โดยพระเจา้อานนท ์มัลละ ในอดีต

เมอืงนี้เคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมอืงทีเ่จรญิบนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต ชมย่านเดอร์

บาสแควร ์หรือย่านพระราชวังบักตาปูร ์อันเป็นทีต่ัง้ของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล 

(หนา้ต่าง) , ประตูทองคา้ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม  ชมลานสรงน ้า้ หรือซุนดาร ี

(Sundari) น าทา่นชมวัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานทีส่งูทีส่ดุในเนปาล มี

ดว้ยกัน 5 ชัน้ สงู 98 ฟุต สองขา้งบันไดทางขึน้มีรูปปั้นหนิขนาดใหญ่  สลักเป็นรูปสตัว์

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 900 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

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

Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

2 
ยอดเขานากากอ็ต – โภครา – น ้าตกเดวสิ – คา่ยอพยพชาวทเิบต 

– ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮ ี
🍽 🍽 🍽 

Dandelion Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

3 
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑ ุ– ย่านทาเมล - ชม

โชวพ์ืน้เมอืงชาวเนปาล 
🍽 🍽 🍽 

Manang Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

3 
กาฐมาณฑ ุ– ปาฏนั - จัตรุัสกาฐมาณฑ ุตรูบ์าร ์– วัดกมุาร ี– กาฐ

มาณฑป – สถปูโพธนิาถ 
🍽 🍽 🍽 

Manang Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

4 สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ 🍽 ✈ X  
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และเทพอารักขา เชือ่กนัว่าปั้นแตล่ะคูม่อีา้นาจหยุดส ิ ่งชัว่รา้ยทีเ่มารุกราน วัดนี้ สรา้งข ึน้

ถวายแดเ่ทพแห่งเนียตะโปลา ผูท้ีม่ีพลังสงูสดุหรือสทิธลิักษมี (Siddhi Lakshmi) ซึง่เป็ 

นเทวี ลัทธติันตระ พระเจา้ภูปฏนิทรา มัลละ สรา้งวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702 และดว้ยความ

งดงามของเมืองของเมืองนี้  จ ึงเคยถูกน ามาเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE 

BUDDHA”  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มือง นากาก็อต (Narkakot) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร จากเมอืงกาฏมัณฑุ นากาก็อตนัน้อยู่

สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,175 เมตร ใหทุ้กท่านไดส้มัผัสบรรยากาศ ธรรมชาตวิวิ

เทือกเขาหมิาลัยอันสวยงาม นากาก็อตนัน้เป็นชือ่ภูเขา และเป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่มี

ชือ่เสยีงในการชมววิ ดูพระอาทติยข์ ึน้และตกดนิ ซึง่สามารถมองเห็นเทือกเขาหมิาลัย

อย่างสวยงาม หากอากาศดยีังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รสจากจุดนี้ไดอ้กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
  Choutari Paradise Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงนากาก็อต 

วนัที ่2 
ยอดเขานากาก็อต – โภครา – น า้ตกเดวสิ – ค่ายอพยพชาวทเิบต – ล่องเรอื

ทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี

05.30 น. น าทา่นชมแสงอาทติยข์ ึน้ในยามเชา้ ทางดา้นทศิตะวันออกของเทอืกเขานากาก๊อต ให ้

ท่านไดสู้ดอากาศยามเชา้และเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหมิาลัยที่โดน

แสงอาทติยส์อ่งลงมา ใหท้า่นไดอ้สิระเก็บภาพกนัตามอัธยาศยั  

**จะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ัน้ๆ** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง โภครา โดยสายการบนิภายในประเทศ 

....... น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงโภครา (Pokhara) โดยสายการบนิ Yeti Airline เทีย่วบนิที ่....  

....... น. เดนิทางถงึ เมอืงโภครา เมืองนี้ตัง้อยู่ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวันตก 200 

กโิลเมตร คอือกีเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของประเทศเนปาลเป็นเมืองท่องเทีย่วยอดนยิม

อันดบั 2 รองจากกาฐมาณฑุจากทีน่ี่ จะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ทีง่ดงามของดานุละครี ี

(Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มัชฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณา

ปุรณะ (Annapurana) ทัง้ 5 ยอดเป็นเมืองแห่งมนตเ์สน่หท์่ามกลางวงลอ้มของหุบเขา

อรรณาปูรณะ ซึง่อยู่สูงจากระดับน ้า้ทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของ

เทือกเขาหมิาลัยไดใ้กลท้ี่สดุเนื่องจากห่างจากบรเิวณเทอืกเขาแค่ 30 กโิลเมตร เป็น

ทวิทศัน ์ทีส่งูตระหง่านเสยีดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อไดส้มัผัสยากนักทีจ่ะลมืเลอืน และ

ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีข่องนักท่องเทีย่วทีช่อบการผจญภัย และเป็นจุดเริม่ตน้การเดนิปีนเขา

เพือ่พชิติยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนัน้น าทา่นชม น า้ตกเดวสิ (Devi’s Fall) น ้าตกทีม่ีความลกึถงึ 100 เมตร น ้าตกนี้

ตัง้ชือ่ตามนายเดวสิทีไ่ดเ้สยีชวีติทีน่ ้าตกแห่งนี้พรอ้มกบัคูร่ัก  หลงัจากนัน้น าท่านชมคา่ย

อพยพชาวทเิบต (Tibetan refugee camp) ค่ายนี้ก่อตัง้ข ึน้ในปี 1960 เป็นสถานที่

จัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวทเิบตในเนปาล ซึง่ไดอ้พยพมาทางตอนเหนือของเนปาล 

ในครัง้ทีจ่นีบุกกรุงลาซา ใหท้า่นไดส้มัผัสชวีติความเป็นอยู่ของชาวทเิบต และชมวธิีการ

ผลติพรมขนสตัวแ์บบชาวบา้น และเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองต่างๆ หลังจากนัน้น าท่านชม

แมน่ า้เซต ิ(Seti River) หรอืแม่น ้านม เป็นแม่น ้าสายหนึง่ของแม่น ้ากงัฮารา ซึง่ละลาย

จากหมิะบนยอดเขาอภแิละนามปาในเทือกเขาหมิาลัย ซึง่อยู่บรเิวณชายแดนอนิเดีย 

เนปาล และจีน แม่น ้านี้มีเอกลักษณ์พเิศษคือมีสขีาวคลา้ยน ้านมไหลมาจากเทือกเขา

หมิาลัยและไหลเขา้ไปใตด้นิ แม่น ้านี้จะไหลผ่านเมืองโภคราซึง่เป็นทีน่่าอัศจรรยย์ิง่ทีม่ี

แม่น ้าไหลผ่านใตด้นิของเมอืงโภครา ทีน่ี่เขาจะทดน ้าข ึน้มาใหไ้หลไปตามคลองเพื่อผลติ

กระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
  Dandelion Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงโภครา 
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วนัที ่3 โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล - ชมโชวพ์ืน้เมอืงชาว

เนปาล 

 น าท่านเดนิทางสูย่อดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาท ีเพือ่ชมพระอาทติยข์ ึน้และชมววิที ่ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสทีองของพระอาทติย์

ทีต่ัดกับยอดเขาอันสวยงาม ชมววิของเทอืกเขาหมิาลัยและแม่น ้าเซตเิป็นฉากดา้นล่าง 

โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอย่างสวยงาม 

** ทา่นจะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ัน้** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 **ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้เฮลคิ็อปเตอรเ์พื่อไปยังยอดเขาอรรณาปุรณะเบสแคมป์  

(Annapurana Base Camp หรอื ABC) เพือ่ชมความงานและววิอันสวยงามของยอด

เขา โดยทีท่่านไม่ตอ้งเดนิเขาหรือ Trekking เป็นระยะเวลา 10 กว่าวัน ท่านก็สามารถ

มาถงึยอดเขาแห่งนี้ได ้ใชร้ะยะเวลาทัง้หมดประมาณ 1 ชัว่โมง คา่ข ึน้เฮลคิ็อปเตอรไ์ม่ได ้

รวมอยู่ในค่าทัวร ์ราคา โดยประมาณอยู่ที่ 450 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนตดิต่อสอบถาม

แจง้ความจ านงคก์บัหัวหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและ

ค าแนะน าเทา่นัน้ ** 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกาฐมาณฑุ หุบเขากาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ทีค่วามสงู 1,336 

เมตรเหนือระดับน ้า้ทะเล หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของ

เนปาลเอาไว ้เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหลง่วฒันธรรมเนวารโีบราณ ชนเผ่าเนวารอ์าศยั

อยู่ทีหุ่บเขาแห่งนี้ไดส้รา้งอารยธรรมทีส่า้คญัขึน้บน 3 เมอืง ซึง่ไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปา

ทนั และปัคตาปูร ์ความส าเร็จทางดา้นศลิปะของชาวเนวาร ์ไดแ้ก ่วัดและปราสาททีส่รา้ง

ข ึน้ดว้ยฝีมอือันประณีต ฝีมือแกะรูปสลักหนิและโลหะทีล่ะเอียดอ่อน และโบสถท์ีเ่ต็มไป

ดว้ยเรือ่งราวทางประวัตศิาสตร ์เดนิทางโดยรถโคช้ ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง เป็นเสน้ทางเลยีบไปตามไหลเ่ขา ระหว่างทางผ่านแม่น ้า้ ผ่าน

หมู่บา้น ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทศันท์ีง่ดงามและวถิชีวีติของชาวเนปาลชนบท ทีย่ังคงงดงาม

ในแบบธรรมดัง่เดมิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกาฐมาณฑุ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ย่านทาเมล (Thamel) ซ ึง่เป็นแหล่งช็อปป้ิง ศูนยก์ลางของ

เมอืงกาฐมาณฑ ุโดยบรเิวณย่านนี้เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก และรา้นขายของ

มากมาย ย่านนี้จงึเป็นจุดพักของนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิง่เดนิทางมาถงึเมืองนี้ ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ สนิคา้จ าพวกเครือ่งประดบั หัตถกรรม เครือ่งนุ่งห่ม

ตา่งๆมากมาย 

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ... ใหท้า่นไดช้มการแสดงพืน้เมอืง

ของชาวเนปาล 

 
  Manang Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกาฐมาณฑ ุ

วนัที ่4 
กาฐมาณฑ ุ– ปาฏนั - จตัรุสักาฐมาณฑตุรูบ์าร ์– วดักมุาร ี– กาฐมาณฑป – สถูป

โพธนิาถ 
 **ส าหรับทา่นใดทีส่นใจน่ังเครื่องบนิเล็กเพื่อชมยอดเขาเอเวอรเ์รส (Mt. Everest) ของ

เทือกเขาหมิาลัย  เพื่อชมความงานและววิอันสวยงามของยอดเขา โดยใชร้ะยะเวลา

ทั ้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าข ึ้นเครื่องบินเล็กนั้นไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา 

โดยประมาณอยู่ที่ 220 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์ับ

หัวหนา้ทัวรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพียงตัวกลางในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าเท่านั้น 

** 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงปาฏนั “Patan” หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “ลลติาปูร”์ เป็นหนึง่

ในเมอืงหลกัของประเทศเนปาล ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องกรุงกาฐมาณฑู เมืองนี้

เป็นเมืองแห่งศลิปะงดงามทีส่ าคัญ1 ใน 4เมือง แห่งหุบเขากาญมาณฑุที่เป็นหุบเขา

มรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 1979 และเป็นที่รูจ้ักกันในนามเมืองแห่งศลิปะและหัตถศลิป์ที่มี
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ชือ่เสยีงในดา้นการแกะสลกัทีป่ระณีตและงดงาม เมืองปาฏันนัน้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองคู่แฝด

ของกรุงกาฐมาณฑุ ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) 

โดยเฉพาะชือ่เสยีงในเรือ่งพระพุทธรูป ทองเหลอืง วัดฮนิดู เมืองปาฏันนี้นับเป็นผลงาน

สถาปัตยกรรมและการวางผังเมอืง ช ิน้เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทศิ 

แบ่งออกเป็น 4สว่น โดยมจีตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็นศูนยก์ลาง น าท่านชมวัด

พระกฤษณะ (Krishna Temple) ทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติทัง้หลงั หลงัจากนัน้น าทา่นชมวัด

ทองค า (Golden Temple) ลกัษณะเป็นเจดยีส์งู 3 ชัน้ หลงัคาวัดท าดว้ยแผ่นทองยาวลง

มาจรดดนิ ประดบัตกแตง่ดว้ยทองเหลอืงและทองแดงจนเหลอืงอร่ามเรอืงรอง เป็นวัดใน

พุทธศาสนา ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป เป็นทีส่กัการะบูชา เพื่อความเป็นสริมิงคง 

หลังจากนั้นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมือง อาทเิชน่สรอ้ยคอ สนิคา้พื้นเมือง

จ าพวกลกูปัด พระพุทธรูปตา่งๆ 

 น าท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑุ น าท่านชมแจตัุรสักาฐมาณฑุ ตูรบ์าร ์

(Kathmandu Durbar Square) จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร ์แห่งนี้ประกอบไปดว้ยวัด

และปราสาททีเ่กา่แก ่ซึง่แสดงภาพความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรมของ

ชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภเิษกขึน้ครองราชย ์จัตุรัสแห่งนี้ยังไดร้ับการยก

ย่องใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกโดยองคก์รยูเนสโกใ้นปี พ.ศ. 2522  จากนั้นเยี่ยมชมวดั

กมุาร ีหรอืกมุารฆีระ (Temple of Kumari) ซึง่เป็นทีพ่ านักของเทพธดิากุมารี ตามความ

เชือ่ของชาวเนปาลนั้น กุมารีคอืตัวแทนแห่งพระอุ มาเทวี เป็นเทพบรสิทุธิท์ีถ่ ือก าเนิด

จากโลกมนุษย ์ ซึง่ผ่านการคัดเลอืกมาจากเด็กหญงิอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือ

ตระกูลของพระพุทธเจา้เท่านั้น ชาวเนปาลนับถือกุมารีดุจเทพเจา้และมักจะขอพรให ้

ประสบความส าเร็จ กุมารีมีหนา้ที่ท าพธิีบูชาเทพธดิาแห่งเตาไฟ หรือเทพธดิาแห่งการ

ด ารงชพี ( Living Goddess) และในชว่งเทศกาลอนิทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือ

เทศกาลบูชาพระอนิทรท์ีเ่วยีนมาปีละครัง้ กษัตรยิเ์นปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ  

หลังจากนัน้น าท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ทีส่ดุ และ

เป็นก าเนดิของชือ่เมอืงกาฐมาณฑ ุตัง้อยู่ในบรเิวณใกลก้บัวัดกมุาร ีสถานทีน่ี้สรา้งขึน้โดย

กษัตรยิล์กัษม ีนาสงิห ์มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนตน้ศตวรรษที ่16 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนั้นน าท่านสักการะ สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึง

พระพุทธเจา้ผูเ้ป็นทีพ่ ึง่ สถปูนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑปุระมาณ 8 กโิลเมตร ซึง่เป็น

เจดยี์ที่ใหญ่ทีสุ่ดในเนปาล องคเ์จดีย ์มีฐานทรงดอกบัวตูม มีเคา้ศลิปะค่อนไปในทาง

ทิเบต เห็นไดช้ัดจากรูปแบบการก่อสรา้งฐานสถูป ที่อ ิงคติปริศนาธรรมมัณฑ

ลา (Mandala) อันเป็นรูปธรรมนมิติตามคตพิุทธศาสนาแบบทเิบต ในความหมาย เป็นที่

ประทบัของพระพุทธเจา้และพระโพธสิตัวต์่างๆ บนเจดยีม์ีรูปเพน้ทล์ายดวงตาเห็นธรรม

ของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ อันเป็นสัญลักษณ์ใหผู้ค้นท าดี องคก์าร

ยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนสถานทีแ่ห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองคเ์จดยีป์ระดับ

ดว้ย “ธงมนตรา” ที่ชาวทเิบตและชาวเนปาลนยิมน ามาแขวนเอาไวอ้ย่างสง่างามอย่าง

เป็นเอกลกัษณ์  ธงนี้จะจารกึบทสวดมนตรแ์ลว้น าไปปลุกเสก ก่อนจะน ามาประดับทีอ่งค์

พระเจดยี ์หรือประดับตามหลังคาอาคารบา้นเรือน ทางเดนิ ชอ่งเขา ฯลฯ เพื่อใหล้มพัด

ชว่ยสวดมนตร ์แลว้พัดพาเอามนตราไปคุม้ครองผูผ้่านทาง สถปูแห่งนี้สรา้งโดยชาวทเิบต

ทีอ่พยพหนีสงครามเขา้มาทีน่ี่เมื่อปี พ.ศ. 2502 เมื่อครัง้ทีจ่ีนเขา้รุกรานทเิบต บรเิวณวัด

จงึเป็นทีช่มุชนของชาวพุทธจากทเิบต   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
  Manang Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกาฐมาณฑ ุ

วนัที ่5 สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสกัการะ สถปูสวยมภนูาถ (Swayambhunath) หรือวัดลงิ เป็นเจดยีข์องชาว

พุทธ (Buddhist Chaityas) ทีย่ ิง่ใหญ่ 9 แห่งหนึง่ของโลก โดยคาดว่ามีอายุถงึ 2,000 

กว่าปี สรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเดน่ของภายในวัดนี้คอื 
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สว่นตรงฐานของสถูปซึง่มีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยู่

โดยรอบทัง้ 4 ดา้น ตัวสถูปตัง้อยู่บนเนนิเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ  จงึท าใหเ้ห็น

ทวิทศันเ์หนือหุบเขาทีง่ดงาม สถปูแห่งนี้ยังเป็นสถปูทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเนปาล  และยังเป็น

สถานทีท่ีม่กีารผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮนิดู  โดยองคก์รยูเนสโกไดท้ าการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

10.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภีวูนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ

13.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG320 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 25 นาท)ี (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่:  13 - 17 ก.ค. 62                                                                                            39,900 39,900 38,900 37,900 22,900 6,900 

วนัที ่:  25 - 29 ก.ค. 62                                                                                            39,900 39,900 38,900 37,900 22,900 6,900 

วนัที ่:  08 - 12 ส.ค. 62                                                                                            39,900 39,900 38,900 37,900 22,900 6,900 

 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ]  ตดิตอ่สอบถาม 

ราคานีร้วมรายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 
 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่แนปาลทา่นละ 900 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่  

รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที 
ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ

ใดประเทศหนึง่      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 
ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ
ก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาลทา่นละ 900 บาท 
8. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 1,500 บาท 

 

เง ือ่นไขการจอง  
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิ

ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3.     หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน  

ออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ  

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  

หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่

ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋

เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศเนปาล ไม่มกีาร
คนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศเนปาล มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศเนปาล

ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือุบตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม  ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศเนปาลส าหรบั-คนไทย  
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* (เก็บเลม่จรงิ) 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2 ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปที่

ถา่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 1 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

5. แบบฟอรม์ทา้ยโปรแกรม 
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