
 

 

BHT9191856 ทวัร์เนปาล นมสัเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลยั 4D3N 

 

เนปาลเป็นประเทศทีรํารวยดว้ยทรพัยากรธรรมชาติมากทีสุดในโลกแห่งหนึง  เนืองจากเนปาลเป็นประเทศ

ทีตั'งอยู่บนพื'นทีทีมีความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตรก์ันมากทีสุด คือ มีพื'นทีทีอยู่สูงกว่าระดับนํ'าทะเลตั'งแต่ 60 

เมตร จนถึงสูงทีสุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับนํ'าทะเล อันไดแ้ก่ ภูเขาเอเวอรเ์รสต ์หมายความว่าทุก 15 

กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปลียนจากป่าเมืองรอ้นจนถึงเขตนํ'าแข็ง ก่อใหเ้กิดความแตกต่างทางดา้นสตัวป่์า 



 

พืชพรรณไม ้สภาพนิเวศน์วิทยาทีไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานทีแห่งหนึงในโลกทีท่านจะสามารถสัมผัส

ธรรมชาตอิันสวยงามสุดยอดของภเูขาหิมะนบัหมืนลูกไดอ้ย่างใกลชิ้ดทีสุด  

วนัที�แรก       สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมณัฑ ุ–เทือกเขานากาโกต๊ (Nagarkot  Mountain)   

��.30น.    พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร �(ผูโ้ดยสายขาออก) ประตู � เคาน์เตอรส์ายการบินไทยไล

ออ้นแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที.ของบริษัทคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเรื.องสมัภาระ  

��.4� น.   เดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เที.ยวบินที. SL220  

   ***ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื�อง*** 

�4.00 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภูวนั  เมืองกาฐมณัฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาที.เนปาล ชา้ประเทศไทย  �  ชั .วโมง �4 นาที) เป็นประเทศเล็กๆ ที.ตั@งอยู่ทางตอนใตข้องเทือกเขา

หิมาลัย และถูกหอ้มลอ้มดว้ยภูเขาสูงมากมาย  นําคณะผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั@นนําท่าน

เดินทางสู่ตัว นครกาฐมัณฑุ  และใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับความงามของสองขา้งทางในเมืองหลวงของ

เนปาล… 

นําท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโกต๊(Nagarkot  Mountain)  ซึ.งตั@งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐ

มนัฑุ  บนพื@ นที.สูงกว่าระดับนํ@าทะเลถึง  C,C��  เมตร  ท่ามกลาง

อากาศที.เย็นสบาย  ซึ.งท่านจะไดดื้.มดํ .ากบัธรรมชาติที.สวยงาม และ

แสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวตั@งแต่ฝั.งตะวนัออก

จรดฝั.งตะวนัตก  ซึ.งมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร  โดยในวนัที.

อากาศปลอดโปร่ง  ท่านอาจจะไดเ้ห็นภาพที.สวยงามของ “ยอดเขา 

เอเวอรเ์รส”  ไดอ้ย่างชดัเจน  ถึงที.พกัเขา้ที.พกัเหนือยอดเขาชมยาม

เย็นอนัสวยงามเมื.อสีสนัของทอ้งฟ้าสีครามเขม้ของฤดูหนาวค่อยเปลี.ยนสีสนัไปเรื.อยๆ ทอแสงเรืองอร่ามไป

ท่ามกลางเทือกเขาสงูที.รายรอบนากากอต สลบัซบัซอ้นสวยงามเหมือนยืนอยูก่ลางมงกุฏเพชรตดัดว้ยสีขาว

ของหิมะที.ยงัคงเห็นเลือนลางแมย้ามรตัติกาลจะเริ.มคืบคลานเขา้มา 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 

SL220 วนัแรก 

 

ดอนเมือง กาฐมณัฑ ุ ??.AB ?C.BB 
D.?A ชม. 

Sl221 วนัที�สี� 

 

กาฐมณัฑ ุ ดอนเมือง ?A.BB ?G.DB 
C.?A ชม. 



 

 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า(?)ที� ภตัตาคาร ท่ามกลางบรรยากาศที.แสนจะสดชื.นและสบาย ท่านที.มีอารมณอ์นั

สุนทรียคื์นนี@ ไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มทอ้งฟ้า เหนือยอดเขานากากอตที.พกัที.สูงที.สุดในทริปนี@ (สูง 

C,�KL เมตร) 

 พกัที�  โรงแรม  Niva Niwa Lodge หรอืเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง        บกัตาปูร-์วิหารนาตโปลา-วดัปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล                                    

 

 

 

 

 

�4.�� น. อรุณสวสัดิMยามเชา้อนัสดชื.น  รบัแสงแรกแห่งดวงอาทิตย ์ ในวนัที.อากาศดีท่านจะไดช้มความงดงามที.สุดจะ

บรรยายเมื.อแสงสีทองดังเสน้ไหมค่อยทอแสงพน้ขอบเสน้เทือกเขาหิมาลยัอนัสูงชนัโดยรอบสุ่ทอ้งฟ้า ทอ

แสงสี@ รุง้กระทบกบัแนวเสน้หิมะเหนือเทือกเขาสูงเกิดประกายสีรุง้ตลอดแนวเทือกเขาสวยงามากเพียงไม่

นานเทือกเขาหิมาลยัทั@งสายก็แปรเปลี.ยนเหมือนดงัมีใครนําผา้ทอง

ผืนใหญ่มาปกคลุมไวเ้กือบทั@งแนวเขา  และค่อย ๆ แปรเปลี.ยนทีละ

น้อยเห็นปรกายสีขาวสดใสของหิมะที.ทบัถมอยู่  หากท่านมีโอกาส

ท่านอาจจะได้ชมยอดเขาเอเวอร์เรสแมจ้ะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ก็



 

ภาคภูมิใจที.ไดม้าชม***(ที.นี.ถา้ทอ้งฟ้าสดในท่านจะสามารถเห็นยอดของเทือกเขาหิมาลยัอนัประกอบไป

ดว้ย ยอดเขา 5 ยอด  

จากจาํนวนยอดเขา 10 ยอดที.สูงที.ในโลกไดแ้ก่ ภูเขา เอเวอรเ์รสท์ (EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู( 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้(W)ที�  หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมือง กาฐมณัฑุ  อีกครั@งหนึ.งระหว่างทางจะนําท่านชม  “เมืองบกัตาปูร”์  นคร

หลวงแห่งที.  C  ของประเทศ  ซึ.งปัจจุบนัไดขึ้@ นทะเบียนกบัองคก์รสหประชาชาติเพื.อเป็นมรดกโลก  เมืองนี@

มีความงามดา้นไมแ้กะสลกั  งานไมที้.ขึ@ นชื.อคือรูปสลกัหน้าต่างเป็น

รูปนกยูง  ซึ.งตวันกจะแกะใหนู้นสูงจากตวัเนื@ อไมแ้ละโดยรอบยงัฉลุ

ลวดลวยต่าง ๆ เอาวอี้กดว้ย  นําท่านสู่ย่าน  เขตเมืองเก่านําท่าน

ชมพระราชวังโบราณ  แห่งเมืองบักตาปูร ์ ที.ไดส้รา้งตามแบบ

ศิลปะแบเนปาลขนานแท ้ ประทับใจไปกับความสวยโดเด่นของ  

ประตูทองคาํ  หน้าต่าง 44 พระแกลในแต่ละบานฉลุลวดลายโปร่ง

ตามแบบอินเดีย  ตัวพระราชวังแห่งนี@ ได้ถูกทําลายเมื.อครั@งเกิด

แผ่นดินไหวครั@งใหญ่เมื.อปี  �`aL  ต่อมาได้ถูกบูรณะขึ@ นด้วย

เงินทุนจากทาง  UNESCO  ตรงขอบประตูทางเขา้ของพระราชวงัมี

การนําแผ่นทองคาํมาห่อหุม้  จนไดส้มญานามวา่ประตูทองคาํ   

แผ่นทองคาํนี@ มีการจาํหลกัรูปเทพเจา้และของศกัดิMสิทธิM  เพื.อความ

เป็นศิริมงคลแก่ผูที้.เดินเขา้ออก  นําท่านเดินเขา้ไปชมดา้นในของตวัอาคาร  ท่านจะพบประตูอีกบานหนึ.งซึ.ง

บนซุม้ประตูมีเครื.องและแกะสลักเป็นลวดลายอ่อนชอ้ยวิจิตรบรรจง ซึ.งมีอยู่เพียงชิ@ นเดียวในโลกเท่านั@น   

สืบเนื.องจากเมื.อช่างผูท้าํไดด้สร็จแลว้พระราชาจะมีพระบญัชาใหต้ดัมือทั@ง  C  ขา้งทิ@ ง  และควกันัยตต์าทั@ง  

C  ของช่างผูนั้@นออก  ถดัจากที.แห่งนี@ ไม่ไกลจะมีหอ้งสรง  ซึ.งเป็นสระนํ@าขนาดใหญ่  ซึ.งมีชื.อเรียกวา่  “สระ

นาคบากศก”์  ดา้นบนจะมีพญานาคใหญ่แผ่เบี@ ยออกเพื.อปกปักรกัษาและอาํนวยพรใหก้บัพระมหากษัตริย ์ 

นํ@าในสระนี@ เล่ากนัว่าเมื.อถึงฤดูหนาว  นํ@าในสระจะอุ่น  เมื.อเขา้ฤดูรอ้นนํ@าในสระจะเย็น  นําท่านเดินออก

จากตวัพระราชวงัเพื.อชมความยิ.งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา  ซึ.งมีความสูงถึง  `c ฟุต  หรือประมาณ  a�  

เมตร  ถือไดว้่าเป็นวิหารที.สูงที.สุดในประเทศเนปาล  แต่ละชั@นของบนัได  จะมีรูปปั@นของเทพต่าง ๆ อาทิ  

พญาครุฑ, ยกัษ์,  คนทัณฑ ์ เป็นตน้  หากพอมีเวลานําท่านไปชม  หมู่บา้นช่างปั@นหมอ้  เพราะนอกจาก

เมืองนี@ ขึ@ นชื.อเรื.องงานไมแ้ลว้เรื.องงานปั@ นก็งดงามไม่แพก้ัน ใหท่้านได้ชมวัดพระแม่อุมาเทวี  ซึ.งเป็น

สถาปัตยกรรมที.งดงามที.สุดในเนปาล 



 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั(D)ที� ภตัตาคาร    

จากนั@น นําท่านเดินทางสู่ทางศาสนสถานฮินดูสาํคญัวดัหนึ.ง  ซึ.งชาวฮินดูที.พาํนักในประเทศต่าง ๆ ตอ้งถือโอกาส

สกัครั@งหนึ.งในชีวิตที.จะมากราบนมสัการ  เพื.อขอพร  ณ  ที.แห่งนี@ เพราะเชื.อว่ามีความศักดิM สิทธิMอย่างมาก  

วัดนั@ นคือ  วัดปศุปฏินาถ(Pasupatinath)  ทั@งนี@ เนื. อง  ด้วยเราซึ.งเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่อาจได้รับ

อนุญาตใหเ้ขา้ชมความงามภายในได ้ แต่เราสามารถจะไดช้มความงามบางส่วนจากภายนอก    อีกทั@งท่าน

จะไดช้มพิธีกรรมที.ประกอบอยูภ่ายนอกสถานที.แห่งนี@    

จากนั@น นําท่านสู่ย่าน  “ตลาดทาเมล”  แหล่งชอ้ปปิ@ งสินคา้พื@ นเมืองนานาชนิดที.ใหญ่ที.สุดขงนครหลวง  อิสระให้

ท่านได้เลือกซื@ อสินค้านานาชนิด  เป็นของฝากที.ระลึกตาม

อัธยาศัย  เช่น  ลูกปัด, สร้อยคอที. ร ้อยจากหินฒ ผ้าทอ

พื@ นเมือง, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก, เครื.องเขิน 

ฯลฯ  หรือหากท่านชื.นชอบสินคา้เบรนด์เนมเชิญท่านชอ้ปปิ@ ง

ย่าน NEW ROAD ที. มีสินค้าชั@นนําของแท้จากทั .วทุกมุมโลก

จาํหน่ายในราคาสุดพิเศษ  อาทิ  ผา้ตดัสูทจากอิตาลี, องักฤษ  

และญี.ปุ่น  กระเป๋าเดินทางชั@นนําอง  Samsonite, Delsey  แว่นตาจาก Dunhill,  Roadastock  ปากกาดู

ปองต,์ มองบลงัต,์ นํ@าหอม และเครื.องสาํอางชั@นนํา  จากยุโรป ฯลฯ  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า(C)ที� ภตัตาคาร พรอ้มทั@งชม การแสดงพื@ นเมืองที.สวยงาม เป็นการเพิ.มอรรถรสใน

การรบัประทานอาหารคํ .าของท่าน  

 

 

 

 



 

เขา้ที�พกั  โรงแรม Himalaya hotel หรอืเทียบเทา่  

วนัที�สาม โพธินาถ-วดัสวยมภูนารถ-จตัตรุสัดบูาร ์

โปรแกรมแนะนํา :   สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่างใกลชิ้ด ดว้ยการขึ@ นเครื.องบินชม

เขาสรา้งสรรค์ประสบการณ์ที.ไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เมื.อท่านไดม้าเยือนประเทศ

เนปาลคุณจะมีโอกาสไดขึ้@ นไปบนจุดสงูที.สุดและตระการตาที.สุดในโลก  

Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั �งเครื�องบินชมยอดเขา สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอร์

เรสต์อย่างใกลชิ้ด สรา้งสรรค์ประสบการณ์ที.ไม่ควรพลาด เมื.อท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณจะมี

โอกาสไดขึ้@ นไปบนจุดสงูที.สุดและตระการตาที.สุดในโลก (จา่ยเพิ�มทา่นละ 230 USD ) 

   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(A)ที� โรงแรม  

จากนั@น นําท่านเดินทางเขา้ชม วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซึ.งเป็นวดัทางพุทธศาสนาที.สาํคญั ตั@งอยู่

บนยอดเขาทางทิศตะวนัตกของเมืงอกาฐมณัฑุ โดยมีอายุมากกวา่ 2,500 ปีมาแลว้ วดัแห่งนี@ ยงัมีอีกชื.อหนึ.ง

วา่ วดัลิง (MONKEY TEMPLE) เพราะทั .วบริเวณวดัแห่งนี@ เต็มไปดว้ยลิงซึ.งจะลงมาเก็บเมล็ดขา้วที.ชาวเนปาล

นํามาถวายที.วดัเป็นอาหารนมสัการเจดียส์วยมภูนารท ซึ.งถือว่าเจดียนี์@ เป็นเจดียที์.เก่าแก่ที.สุดในประเทศ

เนปาล ที.ตวัเจดียต์รงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจา้ ชาวเนปาลมีความเชื.อที.ว่าพระเนตร

ของพระพุทธเจา้จะยงัคอยมองดูโลกมนุษยแ์ละมีจุดเล็กๆตรงกลางระหวา่งคิ@ ว   

ชาวเนปาล เชื.อวา่เป็นดวงตาที. 3 ซึ.งหมายถึงดวงตาแห่งธรรม และเครื.องหมายที.ตรงจมูกคือเลข 1 โดยใน

เนปาลคือสญัลกัษณข์องความเป็นหนึ.งหรือเอกภาพ… 

 

 

 

 

 



 

จากนั@น นําท่านนมัสการ วัดพุทธนารถ (Bouddhanat) วดันี@ มีเจดียที์.ใหญ่ที.สุดในเนปาล  ตั@งอยู่ในหมู่บา้นของ

ชาวธิเบตที.ไดอ้พยพมา  ภายนอกวดัโดยเฉพาะตามบา้นเรือนต่าง ๆ  จะประดบัประดาดว้ยธงทิวสีต่าง ๆ 

เพื.อเป็นการบชูาธาตุดิน  นํ@า  ลม  ไฟ  และอากาศ  ในผืนผา้จะลงอกัขระ  ซึ.งเชื.อกนัวา่เมื.อลมพดั  �  ครั@ง  

เท่ากันเราไดส้วดมนต์  �  จบ  และมนต์ที.สวดนั@น  สุดยอดของ  cL,���  พระธรรมขรรค์  ภายในวดั

นอกจากมีพระมหาเจดียป์ระดิษฐานอยูก่ลางวดัแลว้ยงัมีพระอารามที.ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรหรือเจา้

แม่กวนอิมปางพันมือองค์ใหญ่อยู่ภายใน  อารามนี@ องค์ดาไลลามะ  เคยเสร็จมาประทับเมื.อครั@งลี@ ภัยมา

จากธิเบตก่อนที.จะไปประทบัเป็นการถาวรที.เมืองดาลมัศาลา   ในประทเศอินเดีย  หากท่านใดประสงคจ์ะ

สวดมนต ์ cL,���  พระธรรมขรรคแ์บบทางลดั  ก็เชิญท่านร่วมหมุนกงลอ้ยกัษ์  

โดยท่านตอ้งเดินตามเข็มนาฬิกาเป็นจาํนวน  a  รอบ  ภายในกงลอ้ไดมี้การบรรจุมนตรา  cL,���  พระ

ธรรมขรรคไ์วภ้ายในเช่นกนั 

 

 

 

 

 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั(h)ที� ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “เมืองปาทนั(Patan)”  เมืองที.มีความงดงามจนไดส้มญานามว่า ลลิตปุร ์ เมืองนี@ ขึ@ นชื.อ

ทางดา้นทองเหลือง  ดินแดนแห่งศิลปะอนัวิจิตร  � ใน L  นครโบราณแห่งหุบเขากาฐมณัฑุ  เมืองนี@ มีวดัที.

สาํคัญอยู่ C แห่ง  วัดแรก คราบาฮ(์Kwa Bahal)  หรือวิหารทองคาํ – วิหารเงิน  วิหารเป็นวดัทางพุทธ

ศาสนา  หลงัคามีตราประดับอย่างสวยงามดว้ยแผ่นทองคําติดเป็นทางยาวจากยอดหลงัคาจรดพื@ น  บน

แผ่นทองคาํยงัการแกะสลกัลวดลายใหดู้สวยงดงามดูแปลกตาแผ่นทองนี@ เชื.อวา่ ทอดลงจาก 

สวรรคช์ั@นดาวดึง  รองรบัพระบาทองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เสร็จกลบัมายงัโลกมนุษยห์ลงัโปรดพระ

มารดา  อีกทั@งผูที้.นับถือพุทธศาสนาและพาํนักอยู่ในละแวกนี@ จะไม่ฆ่าสตัว ์ และยงันํามา ปล่อยที.วดันี@ เป็น

จาํนวนมาก  มีทั@งนก  เต่า และหนู  ส่วนผูที้.เขา้ชมก็ไม่อนุญาติใหนํ้าสิ.งของที.ทําจากหนังสัตว ์ เขา้ไป

ภายในวดันี@   วดัที� W คือ  เจดียม์หาพทุธ(Maha Budha)  เจดียแ์ห่งนี@ เลียนแบบองคเ์จดียพุ์ทธคยาในเมือง

พุทธคยา  ประทเศอินเดีย  ตวัเจดียป์ระดบัดว้ยพระพุทธรูปปั@นรอบองคก์วา่ ��,��� องค ์  รอบองคเ์จดีย์

ประดบัดว้ยกระเบื@ องดินเผาสลกัรูปพระพุทธเจา้ปางขดัสมาธินับพนัชิ@ นเรียงรายจนถึงยอดบน  

 



 

ดา้นขา้งจะมีวิหารองค์น้อยจาํลองรูปสลักตอนประสูติของพระ พุทธเจา้  ที.ไดจ้าํลองจากเมืองลุมพินี  ให้

ท่านไดแ้วะซื@ อของที.ระลึกในหมูบ่า้นหตักรรม  ซึ.งจะมีรา้นคา้ต่าง ๆ อาทิ  รา้นจาํหน่าย 

เครื.องประดบั  รา้นจาํหน่ายพรมของชาวทิเบตที.อพยพมาพาํนักในเนปาล  พรมที.นี. มีชื.อเสียงมากและเป็น

สินคา้ส่งออกที.สรา้งรายไดที้.ดี  นอกจากนี@ ยงัมีรา้นที.จาํหน่ายสินคา้จาํพวกไมแ้ละงานทองเหลือง ฯลฯ  ที.นี.

ราคาอาจไมถู่กนักแต่คุณภาพดีและเป็นสถานที.ส่งเสริมงานจากกลุ่มแมบ่า้น 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า(k)ที� หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

เขา้ที�พกั  โรงแรม Himalaya hotel หรอืเทียบเทา่  

วนัที�สี�  กาฐมณัฑ-ุสนามบินดอนเมือง 

0k.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (l) ที� โรงแรม  

นําท่านสมัผัสกบัอีกบรรยากาศหนึ.งของการท่องเที.ยวโดยการ

เดินเที.ยวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าที.ยงัคงรักษาไวซึ้.งสภาพ

ความเป็นอยู่แบบดั@งเดิมรวมถึงตึกรามบา้นช่อง   ท่านจะได้

สมัผัสวิถีชีวิตความเ ป็นอยู่ของผูค้นในเมืองอย่างใกลชิ้ด  ชม 

พระราชวังหนุมานโดก้า (HANUMAN DHOKA) นอกจากนี@

บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยวดัที.น่าสนใจมากมายชมวงักุมาร

เทวี วงัของเด็กชาวเนปาลที.ถูกคัดเลือกขึ@ นมาเป็นกุมารเทวี

เพื.อให้มาปกปักรักษาบ้านเมืองตามตํานาน  แวะให้ท่าน

ถ่ายรูป  ณ    ชมเรือนไม้เก่าแก่ ที. มี   ชื. อว่า กาฐมณ ฑป

(KASTHAMANDAP)  

 

 

 

 

 

 



 

 

11.30 น.       นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิตรภีูวนั เมืองกาฐมณัฑ ุ 

1A.BB น. ออกเดินทางสู ่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เที�ยวบินที� SL221 

  ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื�อง 

1G.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

รายการท่องเที�ยวนีn อาจเปลี�ยนแปลงหรือสลบักันไดต้ามความเหมาะสม ทัnงนีn ถือเป็นเอกสิทธิpของผูจ้ดัโดย

ยดึถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ ่W ทา่น/หอ้ง พกัเดี�ยวเพิ�ม จาํนวนที�นั �ง 

12-15 SEP 18,999.- 3,500.- WB+? 

26-29 SEP 18,999.- 3,500.- WB+? 

11-14 OCT 21,999.- 3,500.- WB+? 

19-22 OCT 20,999.- 3,500.- WB+? 

20-23 OCT 20,999.- 3,500.- WB+? 

5-8 DEC 20,999.- 3,500.- WA+? 

7-10 DEC 20,999.- 3,500.- WA+? 

19-22 DEC 19,999.- 3,500.- WB+? 

28-31 DEC 22,999.- 4,000.- WA+? 

29 DEC-01 JAN 22,999.- 4,000.- WA+? 



 

30 DEC -02 JAN  22,999.- 4,000.- WA+? 

7-10 FEB 20,999.- 3,500.- WA+? 

20-23 FEB 18,999.- 3,500.- WB+? 

19-22 MAR 18,999.- 3,500.- WB+? 

 

การเดินทางในแต่ละครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน  ! ท่านขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ+ ในการเลื- อนการเดินทาง หรือเปลี- ยนแปลงราคา 

***กรณีลูกค้าที- ตอ้งเดินทางดว้ยเที- ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื� อทัวร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวันเวลา เที- ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื� อตั5วเครื- องบิน

ภายในประเทศ นะคะ*** 

รายการอาจมีการสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม ขึn นอยูก่บัสถานการณห์นา้งานเป็นสาํคญั  

อตัราค่าบรกิารนีn รวม  

� ค่าตั �วเครื.องบินชั@นทศันาจรไป-กลบัตามที.ระบุไวใ้นรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air  

� ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามที.ระบุไวใ้นรายการ  

� ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที.ต่างๆตามที.ระบุไวใ้นรายการ 

� ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที.กาหนดไวใ้นรายการ  

� ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั@งนี@ ยอ่ม

อยูใ่นขอ้จากดัที.มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ  

อตัราค่าบรกิารนีn ไม่รวม  

� ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 

# ค่าจดัทาํหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  



 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวดีีโอ ที.ตอ้งจ่ายเพิ.มในสถานที.ท่องเที.ยวพิเศษต่างๆ, 

ค่าอาหาร, ค่าเครื.องดื.มที.สั .งนอกเหนือจากรายการ  

� ค่าภาษีหกั ณ ที.จา่ย 3% ภาษีมลูค่าเพิ.ม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  

� ค่านา้หนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 

� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ น, คนขบัรถ และผูช่้วย จาํนวน 9 วัน /ท่าน (รวมเป็นเงินบาท <,=>> บาท/ ท่าน

ตลอดรายการ)  

# ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบริการ  

การใหทิ้ปตามธรรมเนียม ทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัnงสิn นขึn นอยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื�อเป็นกาลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

เงื�อนไขการจองทวัร ์ 

• ชาํระมดัจาํ ท่านละ  ��,000 บาท เงินทั@งหมด ส่วนที.เหลือชาํระก่อนเดินทาง C� วนั ( ไมนั่บรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์

และวนัหยุดราชการ )  พรอ้มแจง้ชื.อเป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 

• ในกรณีที.ออกตั �วเครื.องบินไปแลว้ เนื.องจากราคานี@ เป็นราคาโปรโมชั .น หากมีการยกเลิกหรือขอเลื.อนเดินทาง ซึ.งเมื.อจอง

และจา่ยมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมมี่การคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั@งสิ@ น  

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง a� วนัขึ@ นไป **เฉพาะช่วงที.ไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว (ยกเวน้กรุ๊ปที.มีการการนัตีค่า

มดัจาํกบัสายการบิน จะขอยดึเงินมดัจาํตั �วตามจาํนอนจริง)** 

• กรณียกเลิกการเดินทางก่อน a� วนั เก็บค่าใชจ้า่ยที.เกิดขึ@ นจริงทั@งหมด  

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั ยดึเงินมดัจาํท่านละ ��,��� บาท 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

• อตัราค่าบริการนี@ อาจเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึ@ นอยู่กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างการเดินทางถา้ท่าน

แยกตวัออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMที.จะไมคื่นเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั@งสิ@ น 

 



 

***บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที.ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที.ยวในต่างประเทศซึ.งไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความ

เสียหายที.เกิดจาก การที.ท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง  อนัเนื.องมาจากการที.ท่านมีเอกสารเดินทางที.ไม่ถูกตอ้ง  หรือมี

สิ.งผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ เช่น พายุ นํ@าท่วม , ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั ที.ทางบริษัทฯไม่

สามารถควบคุมไดห้รือค่าใชจ้า่ยเพิ.มเติมที.เกิดขึ@ นทั@งทางตรงหรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทาํรา้ย หรือจากอุบติัเหตุต่าง 

ๆ****   

  เอกสารเกี.ยวกบัการขอวซ่ีาเนปาล 

  1.    หนังสือเดินทาง ที.ยงัมีอายุใชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไมต่ํ .ากวา่ 6 เดือน    

  2.    หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

  3.    รูปถ่ายหนา้ตรงรูปสี (ที.ไมใ่ชรู่ปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ@ ว C ใบ พื@ นหลงัขาว เห็นห ูทั@งสองขา้ง  

  L.    สาํเนาบตัรประชาชน,สาํเนาทะเบียนบา้น (เขียนที.อยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทร ) 

  4.    กรอกรายละเอียดส่วนตวั ตามรายละเอียดที.แนบมา  

 



 

 



 

 

 


