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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-KTM TG01 NEPAL 5D4N JAN18-TG-W43 

เนปาล ดนิแดนแห่งขุนเขาหิมาลยั 
5 วนั 4 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG)    
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-KTM TG01 NEPAL 5D4N JAN18-TG-W43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** ราคานีย้งัไม่รวมทปิไกด์ท้องถิน่ และคนขบัรถ 25 USD/ท่าน *** 

 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต ✈ ✈ O 

2 ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮี O O O 

3 
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –น ้าตกเดวสิ – ค่ายอพยพชาวทิเบต - 
กาฐมาณฑุ – ปาฏนั- วดัพระกฤษณะ – วดัทองค า - ชมโชวพ์ื้นเมืองชาว
เนปาล 

O O O 

4 กาฐมาณฑุ – จตุัรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วดักุมารี – กาฐมาณฑป – วดั
ตะเลชุ – วดัปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ยา่นทาเมล O   O O 

5 สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ O ✈ ✈ 
 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากากอ็ต  
08.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ปของสาย

การบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์  ให้การตอ้นรับและอ านวย

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 
- ชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม “ปัคตาปูร์” 
- ชมวดัเนียตาโปลา ที่เคยถูกน ามาเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง “LITTLE 

BUDDHA” 
- ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ของเนปาล 
- ชมพระอาทิตย์ขึน้และชมววิที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ พร้อมชมววิของเทือกเขา

หิมาลยัและแม่น า้เซต ิ
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ความสะดวก 
10.15 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 25 นาที 
12.25 น. เดินทางถึง สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมณัฑุนั้นเป็นเมืองหลวงและยงัเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศดว้ย เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 15 นาที (เพื่อความสะดวกใน
การนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
แลว้  

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ปัคตาปูร์ (Bhaktapur) ซ่ึงไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม เมือง
น้ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 9 โดยพระเจา้อานนท์ มลัละ ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองท่ี
เจริญบนเส้นทางการคา้สู่ทิเบต ชมยา่นเดอร์บาสแควร์ หรือยา่นพระราชวงับกัตาปูร์ อนัเป็นท่ีตั้งของวงั ชม
พระราชวงั 55 พระแกล (หนา้ต่าง) , ประตูทองคา้ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม  ชมลานสรงน้า้ หรือซุน
ดารี (Sundari) น าท่านชมวัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานท่ีสูงท่ีสุดในเนปาล มีดว้ยกนั 5 ชั้น 
สูง 98 ฟุต สองขา้งบนัไดทางข้ึนมีรูปป้ันหินขนาดใหญ่  สลกัเป็นรูปสัตวแ์ละเทพอารักขา เช่ือกนัวา่ป้ันแต่
ละคู่มีอา้นาจหยุดส่ิ งชัว่ร้ายท่ีเมารุกราน วดัน้ี สร้างข้ึนถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูท่ี้มีพลงัสูงสุดหรือ
สิทธิลกัษมี (Siddhi Lakshmi) ซ่ึงเป็ นเทวี ลทัธิตนัตระ พระเจา้ภูปฏินทรา มลัละ สร้างวดัน้ีในปี ค.ศ. 1702
และดว้ยความงดงามของเมืองของเมืองน้ี จึงเคยถูกน ามาเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง “LITTLE BUDDHA”  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ระยะทางประมาณ 
30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมณัฑุ นากาก็อตนั้นอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,175 เมตร ให้ทุกท่านได้
สัมผสับรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอนัสวยงาม นากาก็อตนั้นเป็นช่ือภูเขา และเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในการชมวิว ดูพระอาทิตยข้ึ์นและตกดิน ซ่ึงสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยัอย่าง
สวยงาม หากอากาศดียงัสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสจากจุดน้ีไดอี้กดว้ย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  
 ทีพ่กั Niva Niwa Lodge ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

วนัทีส่อง      ยอดเขานากากอ็ต - โภครา – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮี 
05.30 น. น าท่านชมแสงอาทิตยข้ึ์นในยามเชา้ ทางดา้นทิศตะวนัออกของเทือกเขานากาก๊อต ให้ท่านไดสู้ดอากาศยาม

เช้าและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลยัท่ีโดนแสงอาทิตยส่์องลงมา ให้ท่านได้อิสระเก็บ
ภาพกนัตามอธัยาศยั **จะเห็นเทือกเขาหิมาลยัหรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนัน้ันๆ** 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองโภครา โดยรถโคช้ ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 
เป็นเส้นทางเลียบไปตามไหล่เขา ระหวา่งทางผ่านแม่น้า้ ผ่านหมู่บ้าน ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามและวิถี
ชีวติของชาวเนปาลชนบท ท่ียงัคงงดงามในแบบธรรมดัง่เดิม 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  

 เดินทางถึงเมืองโภครา เมืองน้ีตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัตก 200 กิโลเมตร คืออีกเมือง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศเนปาลเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 2 รองจากกาฐมาณฑุจากท่ีน่ี จะ
สามารถมองเห็น ทิ วทัศน์ ท่ี งดงามของดานุละคี รี  (Dhanulagiri) มนะส ลู (Manaslu) มัชฉาปูช เร 
(Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ ง 5 ยอด (Annapurana I, Annapurana II, 
Annapurna III, Annapurna IV, Annapurna South) เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขา
อรรณาปูรณะ ซ่ึงอยูสู่งจากระดบัน้้ าทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลยัไดใ้กล้
ท่ีสุดเน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็นทิวทศัน์ ท่ีสูงตระหง่านเสียดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร 
เม่ือได้สัมผสัยากนักท่ีจะลืมเลือน และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีของนักท่องเท่ียวท่ีชอบการผจญภยั และเป็น
จุดเร่ิมตน้การเดินปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

 จากนั้นน าท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเนปาล 
ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวานั้นสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเร เป็นภาพสวยงาม  และตรง
กลางทะเลสาบเป็นท่ีตั้งของวัดบาลาฮี  (Barahi Temple) ซ่ึงมีสถูปสีขาวช่ือบาลาฮี ลอยเด่นตดักบัพื้นน้าํ 
น าท่านสักการะ วดับาลาฮี วดัท่ีมีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในเมืองโภครา ทุกวนัเสาร์จะมีการ
บูชายญัสัตวแ์ด่เทพธิดา  หลงัจากนั้นใหทุ้กท่านไดอิ้สระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  
 ทีพ่กั Hotel Tulsi  ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

วนัทีส่าม      โภครา – ยอดเขาซารางกอ็ต –น า้ตกเดวสิ – ค่ายอพยพชาวทเิบต - กาฐมาณฑุ – ปาฏนั- 
                    วดัพระกฤษณะ – วดัทองค า - ชมโชว์พืน้เมืองชาวเนปาล 

 น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพื่อชมพระ
อาทิตย์ขึน้และชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสีทองของพระอาทิตยท่ี์ตดักบัยอดเขาอนัสวยงาม ชมวิว
ของเทือกเขาหิมาลยัและแม่น า้เซติ เป็นฉากดา้นล่าง บรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอยา่งสวยงาม 
** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลยัหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศของวนันั้น** 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
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 จากนั้นน าท่านชม น า้ตกเดวิส (Devi’s Fall) น ้าตกท่ีมีความลึกถึง 100 เมตร น ้าตกน้ีตั้งช่ือตามนายเดวสิท่ีได้
เสียชีวิตท่ีน ้ าตกแห่งน้ีพร้อมกบัคู่รัก  หลงัจากนั้นน าท่านชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp) 
ค่ายน้ีก่อตั้งข้ึนในปี 1960 เป็นสถานท่ีจดัแสดงความเป็นอยูข่องชาวทิเบตในเนปาล ซ่ึงไดอ้พยพมาทางตอน
เหนือของเนปาล ในคร้ังท่ีจีนบุกกรุงลาซา ให้ท่านไดส้ัมผสัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวทิเบต และชมวิธีการ
ผลิตพรมขนสัตวแ์บบชาวบา้น และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ  หลงัจากนั้นน าท่านชมแม่น ้าเซติ (Seti 
River) หรือแม่น ้ านม เป็นแม่น ้ าสายหน่ึงของแม่น ้ ากงัฮารา ซ่ึงละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาใน
เทือกเขาหิมาลยั ซ่ึงอยู่บริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน แม่น ้ าน้ีมีเอกลกัษณ์พิเศษคือมีสีขาวคล้าย
น ้านมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและไหลเขา้ไปใตดิ้น แม่น ้าน้ีจะไหลผา่นเมืองโภครา ซ่ึงเป็นท่ีน่าอศัจรรย์
ยิง่ท่ีมีแม่น ้ าไหลผา่นใตดิ้นของเมืองโภครา ท่ีน่ีเขาจะทดน ้าข้ึนมาให้ไหลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
อีกดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมือง กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ หุบเขากาฐมาณฑุ ตั้งอยูท่ี่ความ
สูง 1,336 เมตรเหนือระดบัน้้ าทะเล หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็นท่ีรวบรวมมรดกทางวฒันธรรมของเนปาล
เอาไว ้เน่ืองจากหุบเขาแห่งน้ีเป็นแหล่งวฒันธรรมเนวารีโบราณ ชนเผ่าเนวาร์อาศยัอยู่ท่ีหุบเขาแห่งน้ีได้
สร้างอารยธรรมท่ีส้าคญัข้ึนบน 3 เมือง ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาฏนั และปัคตะปูร์ ความส าเร็จทางดา้น
ศิลปะของชาวเนวาร์ ไดแ้ก่ วดัและปราสาทท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมืออนัประณีต ฝีมือแกะรูปสลกัหินและโลหะท่ี
ละเอียดอ่อน และโบสถท่ี์เตม็ไปดว้ยเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 

 ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยสายการบิน.... เท่ียวบินท่ี.... 
 เดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองปาฏัน “Patan” หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 

“ลลิตาปูร์” เป็นหน่ึงในเมืองหลกัของประเทศเนปาล ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงกาฐมาณฑู เมืองน้ี
เป็นเมืองแห่งศิลปะงดงามท่ีส าคญั1 ใน 4 เมือง แห่งหุบเขากาญมาณฑุท่ีเป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 
1979 และเป็นท่ีรู้จกักนัในนามเมืองแห่งศิลปะและหตัถศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการแกะสลกัท่ีประณีตและ
งดงาม เมืองปาฏนันั้นไดช่ื้อวา่เป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งความ
งาม (City of Beauty) โดยเฉพาะช่ือเสียงในเร่ืองพระพุทธรูป ทองเหลือง วดัฮินดู เมืองปาฏันน้ีนับเป็น
ผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผงัเมือง ช้ินเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัผ่านตลอดทุกทิศ แบ่ง
ออกเป็น 4ส่วน โดยมีจตุรัสปาฏนัและพระราชวงัปาฏนัเป็นศูนยก์ลาง น าท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna 
Temple) ท่ีสร้างดว้ยหินแกรนิตทั้งหลงั หลงัจากนั้นน าท่านชมวัดทองค า (Golden Temple) ลกัษณะเป็น
เจดียสู์ง 3 ชั้น หลงัคาวดัท าดว้ยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน ประดบัตกแต่งดว้ยทองเหลืองและทองแดงจน
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เหลืองอร่ามเรืองรอง เป็นวดัในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีสักการะบูชา เพื่อความ
เป็นสิริมงคง หลงัจากนั้นให้ท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาทิเช่นสร้อยคอ สินคา้พื้นเมืองจ าพวก
ลูกปัด พระพุทธรูปต่างๆ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ..ใหท้่านไดช้มการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล 

 ทีพ่กั Moonlight Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่           กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วดักมุารี – กาฐมาณฑุ – วดัตะเลชุ – วดัปศุปฏนิาถ –              
                     สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเท่ียวชมเมืองกาฐมาณฑุ น าท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ (Kathmandu Durbar 
Square) จตุัรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร์ แห่งน้ีประกอบไปด้วยวดัและปราสาทท่ีเก่าแก่ ซ่ึงแสดงภาพความ
เจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกข้ึนครองราชย ์
จตุัรัสแห่งน้ียงัไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกโดยองคก์รยูเนสโกใ้นปี พ.ศ. 2522  จากนั้นเยี่ยม
ชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari) ซ่ึงเป็นท่ีพ  านกัของเทพธิดากุมารี ตามความเช่ือของชาว
เนปาลนั้น กุมารีคือตัวแทนแห่งพระอุ มาเทวี เป็นเทพบริสุทธ์ิท่ีถือก าเนิดจากโลกมนุษย ์ ซ่ึงผ่านการ
คดัเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจา้เท่านั้น ชาวเนปาลนบัถือ
กุมารีดุจเทพเจา้และมกัจะขอพรให้ประสบความส าเร็จ กุมารีมีหน้าท่ีท าพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือ
เทพธิดาแห่งการด ารงชีพ ( Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาล
บูชาพระอินทร์ท่ีเวยีนมาปีละคร้ัง กษตัริยเ์นปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ  หลงัจากนั้นน าท่านชมกาฐ
มาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ท่ีสุด และเป็นก าเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยูใ่นบริเวณ
ใกล้กบัวดักุมารี สถานท่ีน้ีสร้างข้ึนโดยกษตัริยล์ักษมี นาสิงห์ มลัละ (King Laxmi Narsingha Malla) ใน
ตอนตน้ศตวรรษท่ี 16 จากนั้นชมวัดตะเลชุ (Taleju Temple) วดัประจ าองค์พระมหากษตัริย ์ เน่ืองจากมี
ความเช่ือวา่เทพตะเลชุคือเทพท่ีปกปกรักษาองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละประเทศเนปาล 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม วดัปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือ วดัหลงัคาทองค า วดัน้ีมีหลงัคาท าดว้ยทองซอ้นกนั 

2 ชั้น และประตูเงินซ่ึงถือวา่เป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดวดัหน่ึงในศาสนาฮินดู ของเนปาล สร้างข้ึนมาในสมยั
กษตัริยแ์ห่งราชวงศม์ลละเพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององคป์ศุปฏินาถ ตั้งอยูริ่มแม่น ้าพคัมาตี (Bagmati 
River) ซ่ึงมีความศกัด์ิสิทธ์ิเหมือนแม่น ้าคงคาในเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น ้าสายน้ีจะไหลไป
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รวมกบัแม่น ้าคงคานั้นเอง อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็นศูนยก์ลางการแสวงบุญของชาวฮินดู ในเทศกาลมหาศิวราตรี 
โดยวดัแห่งน้ี องคก์รยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนวนัแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 อีกดว้ย  หลงัจากนั้นน า
ท่านสักการะ สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นท่ีพึ่ง สถูปน้ีตั้งอยูห่่าง
จากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาล องคเ์จดีย ์มีฐานทรงดอกบวัตูม มี
เคา้ศิลปะค่อนไปในทางทิเบตเห็นไดช้ดัจากรูปแบบการก่อสร้างฐานสถูปท่ีอิงคติปริศนาธรรมมณัฑ
ลา (Mandala) อนัเป็นรูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็นท่ีประทบัของ
พระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวต่์างๆ บนเจดียมี์รูปเพน้ทล์ายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (wisdom 
Eyes) ทั้งส่ีทิศ อนัเป็นสัญลกัษณ์ใหผู้ค้นท าดี องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนสถานท่ีแห่งน้ีเป็นมรดกโลก
ในปี พ.ศ.2502 รอบๆองคเ์จดียป์ระดบัดว้ย “ธงมนตรา” ท่ีชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมน ามาแขวนเอาไว้
อยา่งสง่างามอยา่งเป็นเอกลกัษณ์  ธงน้ีจะจารึกบทสวดมนตร์แลว้น าไปปลุกเสก ก่อนจะน ามาประดบัท่ีองค์
พระเจดีย ์หรือประดบัตามหลงัคาอาคารบา้นเรือน ทางเดินช่องเขา ฯลฯ เพื่อใหล้มพดัช่วยสวดมนตร์ แลว้
พดัพาเอามนตราไปคุม้ครองผูผ้า่นทาง สถูปแห่งน้ีสร้างโดยชาวทิเบตท่ีอพยพหนีสงครามเขา้มาท่ีน่ีเม่ือปี 
พ.ศ. 2502 เม่ือคร้ังท่ีจีนเขา้รุกรานทิเบต บริเวณวดัจึงเป็นท่ีชุมชนของชาวพุทธจากทิเบต  หลงัจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ย่านทาเมล (Thamel) ซ่ึงเป็นแหล่งช็อปป้ิง ศูนยก์ลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดยบริเวณยา่นน้ี
เตม็ไปดว้ยร้านอาหาร โรงแรมท่ีพกั และร้านขายของมากมาย ยา่นน้ีจึงเป็นจุดพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่ง
เดินทางมาถึงเมืองน้ี ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมาย อาทิเช่น สินคา้จ าพวกเคร่ืองประดบั 
สินคา้จ าพวกกิจกรรมปีนเขา อุปกรณ์กีฬา เส้ือกนัหนาว หมวก หตัถกรรม เคร่ืองนุ่งห่มต่างๆมากมาย  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 ทีพ่กั  Moonlight Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

วนัทีห้่า         สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ  ( Swayambhunath) หรือว ัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist 
Chaityas) ท่ียิ่งใหญ่ 9 แห่งหน่ึงของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 กว่าปี สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระเจา้
มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของภายในวดัน้ีคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซ่ึงมีดวงตาเห็นธรรม หรือ 
Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยูโ่ดยรอบทั้ง 4 ดา้น ตวัสถูปตั้งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ  
จึงท าให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาท่ีงดงาม สถูปแห่งน้ียงัเป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเนปาล  และยงัเป็น
สถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหวา่งศาสนาพุทธกบัฮินดู  โดยองคก์รยูเนสโกไดท้  าการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
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** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทีป่ระเทศไทย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทิง้ส้ิน 
 
หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีขึ้น้อยู่
กบัสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความขัดข้องของ 
ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมี
จ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง  ในกรณีทีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทย    
อตัราค่าบริการนี ้ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 
ท่าน 
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ  
2 ท่าน 

เด็กมเีตียงพกั
กบัผู้ใหญ่  
2 ท่าน 

เด็กไม่มเีตียง
พกักบัผู้ใหญ่  

2 ท่าน 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

สิงหาคม-ธันวาคม 2560 
วนัที ่11-15 ส.ค. 60 32,999 31,999 30,999 6,500 

วนัที ่13-17 21-25 ต.ค. 60 35,999 34,999 33,999 6,500 

วนัที ่01-05, 09-13, 23-27 ธ.ค. 60 35,999 34,999 33,999 6,500 

โลกในปี พ.ศ. 2522 
10.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ 
13.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย ( Thai airway ) เท่ียวบินท่ี TG320 
18.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
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วนัที ่29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 38,999 37,999 36,999 7,300 
 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน หักออกท่านละ 11,000 บาท  

 
อตัราค่าบริการนี้รวม   

1.  ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) เส้นทางตามท่ีระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนัไว้
เรียบร้อยแลว้ 

      **ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 และท่านตอ้งช าระเพิ่มเติม ในกรณีท่ีทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม** 

2.  ค่าท่ีพกั 4 คืน หอ้งละ 2 ท่าน 
3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
4.  หวัหนา้ทวัร์ หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  
5.  ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6.  สัมภาระน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 30 กก. 
7.   ค่า VISA เนปาล  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
2.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3.   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
4.  ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม 
5.  ค่าทปิไกด์และคนขับรถ ประมาณ 25 USD ต่อท่านต่อทริป 
 

การส ารองทีน่ั่ง 
1.   กรุณาส ารองท่ีนัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
2.  ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั 
3.   เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน 

เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ 
1.   ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
3.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
5.   ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6.  ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้ งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ 

ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ี
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท  และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามเง่ือนไข 

7.   ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ  

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1.   บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.   บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3.   หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.   บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.   รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.   ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7.   กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
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8.   มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9.   หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10.   กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11.   บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
12.   เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13.   เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14.   โรงแรมท่ีพกัในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อินโดนีเซียตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือ Double) 
ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของ
แต่ละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามท่ี
ตอ้งการ 

15.   กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ 
หรืออุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16.   เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

17.   ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทาง
บริษัท ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองวซ่ีา 

**การอนุมติัวซ่ีาเป็นอภิสิทธ์ิของทางสถานทูตทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บหากผลวซ่ีาออกมาว่า

ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่ากรณใีดๆกต็าม และทางสถานทูตมีสิทธ์ิที่

จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

** กรณีท่ีท่านวซ่ีาผา่นแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีาทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนอ่ืนใหก้บัท่านเน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนโดยทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่

หมดอายุ 
 

หลกัฐานประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศเนปาลส าหรับ-คนไทย  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลือ
ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณสูีญ
หาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น จ านวน 2 ใบเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป 
(หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั,ไม่ใส่ขดุขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงหา้มใชรู้ปท่ี
ถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัรและบตัรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น 2 ชุด 

**เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบด้วย** 

หลกัฐานประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศเนปาลส าหรับ-ต่างชาติ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลือ
ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณสูีญ
หาย* 
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รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น จ านวน 2 ใบเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป 
(หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั,ไม่ใส่ขดุขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงหา้มใชรู้ปท่ี
ถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

2. ส าหรับชาวต่างชาติตอ้งยืน่ Work Permit ตวัจริงพร้อมส าเนาและรายละเอียดท่ีอยูใ่นถ่ินพ านกัเดิมรวมถึงช่ือบิดา-
มารดา  

3. หลกัฐานการเงินยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 เดือน เช่น สมุดบญัชีเงินฝาก, หนงัสือรับรองจากธนาคาร 
4. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) และอนุญาตใหล้าหยดุโดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน อายกุารท างาน และวนั

ลาหยดุงาน 
** เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบ ** 


