
 

 

 

นมสัเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลยั 4D3N 
 

เนปาลเป็นประเทศท่ีร า่รวยดว้ยทรพัยากรธรรมชาติมากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง  เน่ืองจากเนปาลเป็นประเทศท่ีตัง้อยู่

บนพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตรก์นัมากท่ีสุด คือ มีพ้ืนท่ีท่ีอยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลตัง้แต่ 60 เมตร จนถึงสูงท่ีสุด

ในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล อันไดแ้ก่ ภูเขาเอเวอรเ์รสต ์ หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของ

บรรยากาศจะเปล่ียนจากป่าเมืองรอ้นจนถึงเขตน ้าแข็ง ก่อใหเ้กิดความแตกต่างทางดา้นสัตว์ป่า พืชพรรณไม ้ สภาพ

นิเวศนวิ์ทยาท่ีไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงในโลกท่ีท่านจะสามารถสัมผสัธรรมชาติอันสวยงามสุดยอดของ

ภูเขาหิมะนบัหม่ืนลูกไดอ้ย่างใกลชิ้ดท่ีสุด 

 



 

 

 

วนัที่แรก       สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมณัฑุ –เทือกเขานากาโกต๊ (Nagarkot  Mountain)   

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

ไทยไลออ้นแอร ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ  

11.50 น.   เดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL220  

   ***ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง*** 

14.00 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภูวนั  เมืองกาฐมณัฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย

แลว้ (เวลาท่ีเนปาล ชา้ประเทศไทย  1  ชัว่โมง 15 นาที) เป็นประเทศเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง

เทือกเขาหิมาลยั และถูกหอ้มลอ้มดว้ยภูเขาสูงมากมาย  น าคณะผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ตัว นครกาฐมัณฑุ  และใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความงามของสองขา้งทางในเมือง

หลวงของเนปาล… 

น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโกต๊(Nagarkot  Mountain)  ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขา

กาฐมันฑุ  บนพ้ืนท่ีสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง  2,200  เมตร  

ท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย  ซ่ึงท่านจะได้ด่ืมด า่กับธรรมชาติท่ี

สวยงาม และแสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวตั้งแต่

ฝั่งตะวนัออกจรดฝั่งตะวนัตก  ซ่ึงมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร  

โดยในวนัท่ีอากาศปลอดโปร่ง  ท่านอาจจะไดเ้ห็นภาพท่ีสวยงามของ 

“ยอดเขา เอเวอรเ์รส”  ไดอ้ย่างชดัเจน  ถึงท่ีพกัเขา้ท่ีพกัเหนือยอด

เขาชมยามเย็นอนัสวยงามเมื่อสีสนัของทอ้งฟ้าสีครามเขม้ของฤดูหนาวค่อยเปล่ียนสีสนัไปเร่ือยๆ ทอ

แสงเรืองอร่ามไปท่ามกลางเทือกเขาสูงท่ีรายรอบนากากอต สลบัซับซอ้นสวยงามเหมือนยืนอยู่กลาง

มงกุฏเพชรตดัดว้ยสีขาวของหิมะท่ียงัคงเห็นเลือนลางแมย้ามรตัติกาลจะเร่ิมคืบคลานเขา้มา 

 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 

SL220 วนัแรก 

 

ดอนเมือง กาฐมณัฑุ 11.50 14.00 

3.15 ชม. 

Sl221 วนัที่สี่ 

 

กาฐมณัฑุ ดอนเมือง 15.00 19.30 

4.15 ชม. 



 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่(1)ที่ ภัตตาคาร ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนจะสดช่ืนและสบาย ท่านท่ีมี

อารมณ์อนัสุนทรียคื์นน้ีไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มทอ้งฟ้า เหนือยอดเขานากากอตท่ีพกัท่ีสูงท่ีสุด

ในทริปน้ี(สงู 2,164 เมตร) 

 พกัที ่  โรงแรม  Niva Niwa Lodge หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง        บกัตาปูร-์วิหารนาตโปลา-วดัปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล                                    

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้อนัสดช่ืน  รบัแสงแรกแห่งดวงอาทิตย ์ ในวนัท่ีอากาศดีท่านจะไดช้มความงดงาม

ท่ีสุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเสน้ไหมค่อยทอแสงพน้ขอบเสน้เทือกเขาหิมาลยัอนัสูงชนัโดยรอบสุ่

ทอ้งฟ้า ทอแสงส้ีรุง้กระทบกบัแนวเสน้หิมะเหนือเทือกเขาสูงเกิดประกายสีรุง้ตลอดแนวเทือกเขาสวยงา

มากเพียงไม่นานเทือกเขาหิมาลยัทั้งสายก็แปรเปล่ียนเหมือน

ดงัมีใครน าผา้ทองผืนใหญ่มาปกคลุมไวเ้กือบทั้งแนวเขา  และ

ค่อย ๆ แปรเปล่ียนทีละน้อยเห็นปรกายสีขาวสดใสของหิมะท่ี

ทบัถมอยู่  หากท่านมีโอกาสท่านอาจจะไดช้มยอดเขาเอเวอร์

เรสแมจ้ะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ก็ภาคภูมิใจท่ีไดม้าชม***(ท่ีน่ีถา้

ทอ้งฟ้าสดในท่านจะสามารถเห็นยอดของเทือกเขาหิมาลยัอนั

ประกอบไปดว้ย ยอดเขา 5 ยอด  



 

 

 

 

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

( CHO YU) มาลาค ู( MAKALA) และ มานาสร ู(MAMASLU) ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้(2)ที ่ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางกลับเขา้สู่เมือง กาฐมณัฑุ  อีกครั้งหน่ึงระหว่างทางจะน าท่านชม  “เมืองบักตาปูร”์  

นครหลวงแห่งท่ี  2  ของประเทศ  ซ่ึงปัจจุบนัไดข้ึ้ นทะเบียนกบัองคก์รสหประชาชาติเพ่ือเป็นมรดกโลก  

เมืองน้ีมีความงามดา้นไมแ้กะสลัก  งานไมท่ี้ขึ้ นช่ือคือรูปสลัก

หน้าต่างเป็นรูปนกยูง  ซ่ึงตัวนกจะแกะใหนู้นสูงจากตัวเน้ือไม้

และโดยรอบยงัฉลุลวดลวยต่าง ๆ เอาวอี้กดว้ย  น าท่านสู่ย่าน  

เขตเมืองเก่าน าท่านชมพระราชวังโบราณ  แห่งเมืองบกัตา

ปูร ์ ท่ีไดส้รา้งตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท ้ ประทบัใจไป

กบัความสวยโดเด่นของ  ประตูทองค า  หน้าต่าง 55 พระแกล

ในแต่ละบานฉลุลวดลายโปร่งตามแบบอินเดีย  ตัวพระราชวงั

แห่งน้ีได้ถูกท าลายเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี  

1934  ต่อมาไดถู้กบูรณะขึ้ นดว้ยเงินทุนจากทาง  UNESCO  

ตรงขอบประตูทางเขา้ของพระราชวังมีการน าแผ่นทองค ามา

ห่อหุม้  จนไดส้มญานามวา่ประตทูองค า   

แผ่นทองค าน้ีมีการจ าหลกัรูปเทพเจา้และของศกัด์ิสิทธ์ิ  เพ่ือความเป็นศิริมงคลแก่ผูท่ี้เดินเขา้ออก  น า

ท่านเดินเขา้ไปชมด้านในของตัวอาคาร  ท่านจะพบประตูอีกบานหน่ึงซ่ึงบนซุ้มประตูมีเคร่ืองและ

แกะสลกัเป็นลวดลายอ่อนชอ้ยวิจิตรบรรจง ซ่ึงมีอยู่เพียงช้ินเดียวในโลกเท่าน้ัน   สืบเน่ืองจากเมื่อช่าง

ผูท้ าไดด้สร็จแลว้พระราชาจะมีพระบญัชาใหต้ดัมือทั้ง  2  ขา้งท้ิง  และควกันัยตต์าทั้ง  2  ของช่างผูน้ั้น

ออก  ถัดจากท่ีแห่งน้ีไม่ไกลจะมีหอ้งสรง  ซ่ึงเป็นสระน ้ าขนาดใหญ่  ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า  “สระนาค

บากศก”์  ดา้นบนจะมีพญานาคใหญ่แผ่เบ้ียออกเพ่ือปกปักรกัษาและอ านวยพรใหก้บัพระมหากษัตริย ์ 

น ้าในสระน้ีเล่ากนัว่าเมื่อถึงฤดูหนาว  น ้าในสระจะอุ่น  เมื่อเขา้ฤดูรอ้นน ้าในสระจะเย็น  น าท่านเดิน

ออกจากตัวพระราชวังเพ่ือชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา  ซ่ึงมีความสูงถึง  98 ฟุต  หรือ

ประมาณ  30  เมตร  ถือไดว้่าเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเนปาล  แต่ละชั้นของบนัได  จะมีรูปป้ัน

ของเทพต่าง ๆ อาทิ  พญาครุฑ, ยกัษ์,  คนทณัฑ ์ เป็นตน้  หากพอมีเวลาน าท่านไปชม  หมู่บา้นช่าง

ป้ันหมอ้  เพราะนอกจากเมืองน้ีขึ้ นช่ือเร่ืองงานไมแ้ลว้เร่ืองงานป้ันก็งดงามไม่แพก้นั ใหท่้านไดช้มวดั

พระแมอุ่มาเทวี  ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ีสุดในเนปาล 



 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั(3)ที ่ภตัตาคาร    

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ทางศาสนสถานฮินดูส าคัญวดัหน่ึง  ซ่ึงชาวฮินดูท่ีพ านักในประเทศต่าง ๆ ตอ้งถือ

โอกาสสกัครั้งหน่ึงในชีวิตท่ีจะมากราบนมสัการ  เพ่ือขอพร  ณ  ท่ีแห่งน้ีเพราะเช่ือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิ

อย่างมาก  วดัน้ันคือ  วดัปศุปฏินาถ(Pasupatinath)  ทั้งน้ีเน่ือง  ดว้ยเราซ่ึงเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่

อาจไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชมความงามภายในได ้ แต่เราสามารถจะไดช้มความงามบางส่วนจากภายนอก    

อีกทั้งท่านจะไดช้มพิธีกรรมท่ีประกอบอยูภ่ายนอกสถานท่ีแห่งน้ี   

 

 

  

จากน้ัน น าท่านสู่ยา่น  “ตลาดทาเมล”  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิดท่ีใหญ่ท่ีสุดขงนครหลวง  อิสระ

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด  เป็นของฝากท่ีระลึกตาม

อัธยาศัย  เช่น  ลูกปัด, สร้อยคอท่ีร้อยจากหินฒ ผ้าทอ

พ้ืนเมือง, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก, เคร่ืองเขิน 

ฯลฯ  หรือหากท่านช่ืนชอบสินคา้เบรนด์เนมเชิญท่านชอ้ปป้ิง

ย่าน NEW ROAD ท่ีมีสินคา้ชั้นน าของแทจ้ากทัว่ทุกมุมโลก

จ าหน่ายในราคาสุดพิเศษ  อาทิ  ผา้ตดัสูทจากอิตาลี, องักฤษ  

และญ่ีปุ่น  กระเป๋าเดินทางชั้นน าอง  Samsonite, Delsey  แว่นตาจาก Dunhill,  Roadastock  ปากกา

ดปูองต,์ มองบลงัต,์ น ้าหอม และเคร่ืองส าอางชั้นน า  จากยุโรป ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่(4)ที่ ภตัตาคาร พรอ้มทั้งชม การแสดงพ้ืนเมืองท่ีสวยงาม เป็นการเพ่ิม

อรรถรสในการรบัประทานอาหารค า่ของท่าน  

 

 

 

 

เขา้ที่พกั  โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า  

 

 



 

 

 

วนัที่สาม โพธินาถ-วดัสวยมภูนารถ-จตัตรุสัดูบาร ์

โปรแกรมแนะน า :   สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่างใกลชิ้ด ดว้ยการขึ้ นเคร่ืองบิน

ชมเขาสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เมื่อท่านไดม้าเยือน

ประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึ้ นไปบนจุดสงูท่ีสุดและตระการตาท่ีสุดในโลก  

Everest Scenic Mountain Flight หรือ นัง่เครื่องบินชมยอดเขา สมัผัสเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอ

เวอรเ์รสต์อย่างใกลชิ้ด สรา้งสรรคป์ระสบการณท่ี์ไม่ควรพลาด เมื่อท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณ

จะมีโอกาสไดข้ึ้ นไปบนจุดสงูท่ีสุดและตระการตาท่ีสุดในโลก (จา่ยเพ่ิมท่านละ 230 USD ) 

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(5)ที่ โรงแรม  

จากน้ัน น าท่านเดินทางเขา้ชม วดัสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซ่ึงเป็นวดัทางพุทธศาสนาท่ีส าคญั 

ตั้งอยูบ่นยอดเขาทางทิศตะวนัตกของเมืงอกาฐมณัฑุ โดยมีอายุมากกว่า 2,500 ปีมาแลว้ วดัแห่งน้ียงัมี

อีกช่ือหน่ึงว่า วดัลิง (MONKEY TEMPLE) เพราะทัว่บริเวณวดัแห่งน้ีเต็มไปดว้ยลิงซ่ึงจะลงมาเก็บเมล็ด

ขา้วท่ีชาวเนปาลน ามาถวายท่ีวดัเป็นอาหารนมสัการเจดียส์วยมภูนารท  ซ่ึงถือว่าเจดียน้ี์เป็นเจดียท่ี์

เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเนปาล ท่ีตวัเจดียต์รงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจา้ ชาวเนปาล

มีความเช่ือท่ีวา่พระเนตรของพระพุทธเจา้จะยงัคอยมองดโูลกมนุษยแ์ละมีจุดเล็กๆตรงกลางระหวา่งค้ิว   

ชาวเนปาล เช่ือว่าเป็นดวงตาท่ี 3 ซ่ึงหมายถึงดวงตาแห่งธรรม และเคร่ืองหมายท่ีตรงจมกูคือเลข 1 

โดยในเนปาลคือสญัลกัษณข์องความเป็นหน่ึงหรือเอกภาพ… 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากน้ัน น าท่านนมสัการ วดัพุทธนารถ (Bouddhanat) วดัน้ีมีเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาล  ตั้งอยู่ในหมู่บา้นของ

ชาวธิเบตท่ีไดอ้พยพมา  ภายนอกวดัโดยเฉพาะตามบา้นเรือนต่าง ๆ  จะประดบัประดาดว้ยธงทิวสีต่าง 

ๆ เพื่อเป็นการบชูาธาตุดิน  น ้า  ลม  ไฟ  และอากาศ  ในผืนผา้จะลงอกัขระ  ซ่ึงเช่ือกนัวา่เม่ือลมพดั  1  

ครั้ง  เท่ากันเราไดส้วดมนต์  1  จบ  และมนต์ท่ีสวดน้ัน  สุดยอดของ  84,000  พระธรรมขรรค ์ 

ภายในวดันอกจากมีพระมหาเจดียป์ระดิษฐานอยู่กลางวดัแลว้ยงัมีพระอารามท่ีประดิษฐานพระอวโลกิ

เตศวรหรือเจา้แม่กวนอิมปางพนัมือองคใ์หญ่อยู่ภายใน  อารามน้ีองคด์าไลลามะ  เคยเสร็จมาประทับ

เมื่อครั้งล้ีภยัมาจากธิเบตก่อนท่ีจะไปประทบัเป็นการถาวรท่ีเมืองดาลมัศาลา   ในประทเศอินเดีย  หาก

ท่านใดประสงคจ์ะสวดมนต ์ 84,000  พระธรรมขรรคแ์บบทางลดั  ก็เชิญท่านร่วมหมุนกงลอ้ยกัษ์  

โดยท่านตอ้งเดินตามเข็มนาฬิกาเป็นจ านวน  3  รอบ  ภายในกงลอ้ไดมี้การบรรจุมนตรา  84,000  

พระธรรมขรรคไ์วภ้ายในเช่นกนั 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั(6)ที่ ภตัตาคาร  

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

ช่ือทางดา้นทองเหลือง  ดินแดนแห่งศิลปะอนัวิจิตร  1 ใน 4  นครโบราณแห่งหุบเขากาฐมณัฑุ  เมืองน้ี

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

ทางพุทธศาสนา  หลังคามีตราประดับอย่างสวยงามดว้ยแผ่นทองค าติดเป็นทางยาวจากยอดหลงัคา

จรดพ้ืน  บนแผ่นทองค ายงัการแกะสลักลวดลายใหดู้สวยงดงามดูแปลกตาแผ่นทองน้ีเช่ือว่า  ทอดลง

จาก 

สวรรคช์ั้นดาวดึง  รองรบัพระบาทองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เสร็จกลบัมายงัโลกมนุษยห์ลงัโปรด

พระมารดา  อีกทั้งผูท่ี้นับถือพุทธศาสนาและพ านักอยูใ่นละแวกน้ีจะไมฆ่่าสตัว ์ และยงัน ามา ปล่อยท่ีวดั

น้ีเป็นจ านวนมาก  มีทั้งนก  เต่า และหนู  ส่วนผูท่ี้เขา้ชมก็ไม่อนุญาติใหน้ าส่ิงของท่ีท าจากหนังสัตว ์ 

เขา้ไปภายในวดัน้ี  วดัที่ 2 คือ  เจดียม์หาพุทธ(Maha Budha)  เจดียแ์ห่งน้ีเลียนแบบองคเ์จดียพุ์ทธค

ยาในเมืองพุทธคยา  ประทเศอินเดีย  ตัวเจดียป์ระดบัดว้ยพระพุทธรูปป้ันรอบองคก์ว่า 10,000 องค ์  

รอบองค์เจดียป์ระดับดว้ยกระเบ้ืองดินเผาสลักรูปพระพุทธเจา้ปางขดัสมาธินับพันช้ินเรียงรายจนถึง

ยอดบน  

 



 

 

 

 

ดา้นขา้งจะมีวิหารองคน์อ้ยจ าลองรปูสลกัตอนประสติูของพระ พุทธเจา้  ท่ีไดจ้ าลองจากเมืองลุมพินี  ให้

ท่านไดแ้วะซ้ือของท่ีระลึกในหมูบ่า้นหตักรรม  ซ่ึงจะมีรา้นคา้ต่าง ๆ อาทิ  รา้นจ าหน่าย 

เคร่ืองประดบั  รา้นจ าหน่ายพรมของชาวทิเบตท่ีอพยพมาพ านักในเนปาล  พรมท่ีน่ีมีช่ือเสียงมากและ

เป็นสินคา้ส่งออกท่ีสรา้งรายไดท่ี้ดี  นอกจากน้ียงัมีรา้นท่ีจ าหน่ายสินคา้จ าพวกไมแ้ละงานทองเหลือง 

ฯลฯ  ท่ีน่ีราคาอาจไมถู่กนักแต่คุณภาพดีและเป็นสถานท่ีส่งเสริมงานจากกลุ่มแมบ่า้น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่(7)ที ่หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

เขา้ที่พกั  โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่  กาฐมณัฑุ-สนามบินดอนเมือง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (8) ที่ โรงแรม  

น าท่านสมัผัสกบัอีกบรรยากาศหน่ึงของการท่องเท่ียวโดยการ

เดินเท่ียวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าท่ียังคงรักษาไวซ่ึ้งสภาพ

ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบา้นช่อง   ท่านจะได้

สมัผัสวิถีชีวิตความเ ป็นอยู่ของผูค้นในเมืองอย่างใกลชิ้ด  ชม 

พระราชวงัหนุมานโดกา้ (HANUMAN DHOKA) นอกจากน้ี

บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยวดัท่ีน่าสนใจมากมายชมวงักุมาร

เทวี วงัของเด็กชาวเนปาลท่ีถูกคดัเลือกขึ้ นมาเป็นกุมารเทวี

เพ่ือใหม้าปกปักรักษาบา้นเมืองตามต านาน  แวะใหท่้าน

ถ่ายรูป ณ   ชมเรือนไมเ้ก่าแก่ท่ีมี  ช่ือว่า กาฐมณฑป

(KASTHAMANDAP)  

 

 

 

 

 

 



 

 

11.30 น.       น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ  

15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบินที่ SL221 

  ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง 

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดย

ยดึถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ ่2 ทา่น/หอ้ง พกัเด่ียวเพ่ิม จ  านวนทีน่ัง่ 

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 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผ ูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

***กรณีลูกค้าท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร ์ โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋ว

เครื่ องบินภายในประเทศ นะคะ*** 

รายการอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณห์นา้งานเป็นส าคญั  

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบุไวใ้นรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air  

 ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาหนดไวใ้นรายการ  

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

ยอ่มอยูใ่นขอ้จากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 

 ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้ว  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษ

ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ  

 



 

 

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

 ค่านา้หนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 

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

ตลอดรายการ)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบรกิาร  

การใหท้ิปตามธรรมเนียม ทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทั้งสิ้ นข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นกาลงั

ใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 

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

และวนัหยุดราชการ )  พรอ้มแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 

 ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทาง ซ่ึงเมื่อ

จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป **เฉพาะช่วงท่ีไมใ่ช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว (ยกเวน้กรุ๊ปท่ีมีการการนัตี

ค่ามดัจ ากบัสายการบิน จะขอยึดเงินมดัจ าตัว๋ตามจ านอนจริง)** 

 กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั เก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั ยึดเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์

 อตัราค่าบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างการเดินทางถา้ท่าน

แยกตวัออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งส้ิน 

***บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง  อันเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่

ถูกตอ้ง  หรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ เช่น พายุ น ้าท่วม , ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั 

ท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมไดห้รือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถูกท ารา้ย 

หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ****   

 



 

 

  เอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่าเนปาล 

  1.    หนังสือเดินทาง ท่ียงัมีอายุใชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไมต่ า่กวา่ 6 เดือน    

  2.    หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

  3.    รปูถ่ายหนา้ตรงรปูสี (ท่ีไมใ่ช่รปูถ่ายเล่น) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลงัขาว เห็นห ูทั้งสองขา้ง  

  4.    ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น (เขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทร ) 

  5.    กรอกรายละเอียดส่วนตวั ตามรายละเอียดท่ีแนบมา  

 



 

 

 


