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เนปาล ดนิแดนแหง่ขนุเขาหมิาลยั 5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไทย(TG) 

เร ิม่ตน้เพยีง 35,900.- 

ไฮไลทท์วัร ์  
 ชม 3 เมอืงมรดกโลกของเนปาล เมอืงกาฐมาณฑ ุเมอืงปาฏัน เมอืงปัคตาปรู ์
 ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของเนปาล 
 ชมววิพระอาทติยข์ึน้ และชมววิยอดเขาอรรณาปรุณะทีโ่ภครา พรอ้มชมววิของเทอืกเขาหมิาลัยและแมน่ ้าเซต ิ

 บนิหรรูะดบั 5 ดาว พกัดรีะดบั 4 ดาว 

 

** Option เสรมิ พเิศษ น ัง่เฮลคิอปเตอรข์ ึน้ Annapurna Base camp และ 
น ัง่เครือ่งบนิเล็กชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต ์** 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่: 27-31 ก.ค. 61 32,900.- 
วนัที ่: 11-15 ต.ค. 61 35,900.- 
วนัที ่: 08-12 ธ.ค. 61 35,900.- 
วนัที ่: 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 38,900.- 
วนัที ่: 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 38,900.- 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คนขบัรถ ทา่นละ 25 USD  

ไมร่วมคา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล 900 บาท 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

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

Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

2 
ยอดเขานากาก็อต – โภครา – น ้าตกเดวสิ – คา่ยอพยพชาวทเิบต – 

ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี
🍽 🍽 🍽 Dandelion Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

3 
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑ ุ– ชมโชวพ์ืน้เมอืงชาว

เนปาล – ยา่นทาเมล 
🍽 🍽 🍽 Manang Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

4 
กาฐมาณฑ ุ– ปาฏัน - จัตรัุสกาฐมาณฑ ุตรูบ์าร ์– วดักมุาร ี– กาฐ

มาณฑป – สถปูโพธนิาถ 
🍽 🍽 🍽 Manang Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

5 สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ 🍽 ✈ X  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– ปคัตาปรู ์– นากาก็อต 

07.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ การ

บนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.15 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล โดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG319 ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 25 นาท ี

 
 

เครือ่งแอรบ์ัส A 
ทีน่ั่งแบบ 2-4-2 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทัง้ขาไป-ขากลบั 

 

น ้าหนักสมัภาระ 
ขาไป - ขากลับ 30 กก. 

 

 

 

  
12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิตรภีวูน เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล เมอืงกาฐมัณฑนัุน้เป็นเมอืงหลวงและยังเป็นเมอืงที่

ใหยท่ีส่ดุของประเทศดว้ย เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปัคตาปูร ์ (Bhaktapur) ซึง่ไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมอืงนี้

สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 โดยพระเจา้อานนท ์มัลละ ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองทีเ่จรญิบน

เสน้ทางการคา้สูท่เิบต ชมยา่นเดอรบ์าสแควร ์หรอืยา่นพระราชวงับกัตาปรู ์อันเป็นทีต่ัง้ของวัง ชมพระราชวัง 55 พระ

แกล (หนา้ตา่ง) , ประตทูองคา้ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม  ชมลานสรงน ้า้ หรอืซนุดาร ี(Sundari) นา้ทา่นชม

วดัเนยีตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานทีส่งูทีส่ดุในเนปาล มดีว้ยกนั 5 ชัน้ สงู 98 ฟตุ สองขา้งบันไดทางขึน้มี

รูปปัน้หนิขนาดใหญ ่ สลกัเป็นรูปสตัวแ์ละเทพอารักขา เชือ่กันวา่ปั้นแตล่ะคูม่อีา้นาจหยุดสิ ่งชัว่รา้ยทีเ่มารุกราน วัดนี ้

สรา้งขึน้ถวายแดเ่ทพแห่งเนียตะโปลา ผูท้ีม่พีลังสงูสดุหรอืสทิธลิักษม ี(Siddhi Lakshmi) ซึง่เป็ นเทว ีลัทธติันตระ 

พระเจา้ภูปฏนิทรา มัลละ สรา้งวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702และดว้ยความงดงามของเมอืงของเมอืงนี้ จงึเคยถูกน ามาเป็น

ฉากในภาพยนตรเ์รือ่ง “LITTLE BUDDHA”  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง นากาก็อต (Narkakot) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร จากเมืองกาฏมัณฑุ นากาก็อตนั้นอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 2,175 เมตร ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศ ธรรมชาตวิวิเทอืกเขาหมิาลัยอันสวยงาม นากาก็อตนัน้เป็นชือ่

ภูเขา และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในการชมววิ ดพูระอาทติยข์ึน้และตกดนิ ซึง่สามารถมองเห็นเทอืกเขา

หมิาลยัอยา่งสวยงาม หากอากาศดยีังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รสจากจดุนี้ไดอ้กีดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  

 
  พักที ่   Choutari Paradise Inn Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงนากาก็อต 

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

ทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี

05.30 น. น าทา่นชมแสงอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ ทางดา้นทศิตะวนัออกของเทอืกเขานากากอ๊ต ใหท้า่นไดส้ดูอากาศยามเชา้และ

เก็บภาพความสวยงามของแนวเทอืกเขาหมิาลัยทีโ่ดนแสงอาทติย์ส่องลงมา ใหท้่านไดอ้สิระเก็บภาพกันตาม

อธัยาศยั **จะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ัน้ๆ** 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง โภครา โดยสายการบนิภายในประเทศ 

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

....... น. เดนิทางถงึเมอืงโภครา เมอืงนีต้ัง้อยู่ หา่งจากกรุงกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวนัตก 200 กโิลเมตร คอือกีเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของประเทศเนปาลเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับ 2 รองจากกาฐมาณฑจุากทีน่ี ่ จะสามารถ

มองเห็นทวิทศัน์ทีง่ดงามของดานุละครี ี (Dhanulagiri) มนะสล(ูManaslu) มชัฉาปุรณะ 

(Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปรุณะ (Annapurana) ทัง้ 5 ยอดเป็นเมอืงแห่งมนตเ์สน่หท์า่มกลางวง

ลอ้มของหบุเขาอรรณาปรูณะ ซึง่อยู่สงูจากระดบัน ้า้ทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทอืกเขาหมิาลัย

ไดใ้กลท้ีส่ดุเนื่องจากหา่งจากบรเิวณเทอืกเขาแค ่ 30 กโิลเมตร เป็นทวิทศัน ์ ทีส่งูตระหงา่นเสยีดฟ้ากวา่ 8,000 

เมตร เมือ่ไดส้มัผัสยากนักทีจ่ะลมืเลอืน และทีน่ียั่งเป็นสถานทีข่องนักทอ่งเทีย่วทีช่อบการผจญภัย และเป็น
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วนัที ่4 กาฐมาณฑ ุ– ปาฏนั - จตัรุสักาฐมาณฑตุรูบ์าร ์– วดักมุาร ี– กาฐมาณฑป – สถปูโพธนิาถ 

 **ส าหรับทา่นใดทีส่นใจน่ังเครือ่งบนิเล็กเพือ่ชมยอดเขาเอเวอรเ์รส (Mt. Everest) ของเทอืกเขาหมิาลัย  เพือ่ชม

ความงานและววิอันสวยงามของยอดเขา โดยใชร้ะยะเวลาทัง้หมดประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าขึน้เครื่องบนิเล็กนัน้ไม่ได ้

รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา โดยประมาณอยู่ที ่220 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์ับหัวหนา้

ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าเทา่นัน้ ** 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงปาฏัน “Patan” หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “ลลติาปรู”์ เป็นหนึง่ในเมอืงหลักของ

จดุเริม่ตน้การเดนิปีนเขาเพือ่พชิติยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  

 จากนัน้น าท่านชม น า้ตกเดวสิ (Devi’s Fall) น ้าตกทีม่คีวามลกึถงึ 100 เมตร น ้าตกนี้ตัง้ชือ่ตามนายเดวสิทีไ่ด ้
เสยีชวีติทีน่ ้าตกแห่งนี้พรอ้มกับคูรั่ก  หลังจากนัน้น าทา่นชมคา่ยอพยพชาวทเิบต (Tibetan refugee camp) 

คา่ยนี้กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1960 เป็นสถานทีจั่ดแสดงความเป็นอยู่ของชาวทเิบตในเนปาล ซึง่ไดอ้พยพมาทางตอนเหนือ
ของเนปาล ในครัง้ทีจ่นีบกุกรุงลาซา ใหท้า่นไดส้มัผัสชวีติความเป็นอยู่ของชาวทเิบต และชมวธิกีารผลติพรมขนสตัว์

แบบชาวบา้น และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ หลังจากนัน้น าทา่นชมแมน่ า้เซต ิ(Seti River) หรอืแม่น ้านม เป็น
แม่น ้าสายหนึ่งของแม่น ้ากังฮารา ซึง่ละลายจากหมิะบนยอดเขาอภแิละนามปาในเทอืกเขาหมิาลัย ซึง่อยู่บริเวณ

ชายแดนอนิเดยี เนปาล และจนี แม่น ้านี้มเีอกลักษณ์พเิศษคอืมสีขีาวคลา้ยน ้านมไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลัยและ

ไหลเขา้ไปใตด้นิ แมน่ ้านีจ้ะไหลผา่นเมอืงโภคราซึง่เป็นทีน่่าอัศจรรยย์ิง่ทีม่แีม่น ้าไหลผ่านใตด้นิของเมอืงโภครา ทีน่ี่
เขาจะทดน ้าขึน้มาใหไ้หลไปตามคลองเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล ภาพ

ความงามและความใสของทะเลสาบพีวานั้นสะทอ้นภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็นภาพสวยงาม  และตรงกลาง
ทะเลสาบเป็นทีต่ัง้ของวดับาลาฮ ี (Barahi Temple) ซึง่มสีถูปส ีขาวชือ่บาลาฮ ีลอยเดน่ตัดกับพืน้น ้ า น าทา่น

สกัการะ วดับาลาฮ ีวดัทีม่เีทพธดิาอจมิา เทพธดิาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุในเมอืงโภครา ทกุวันเสารจ์ะมกีารบชูายัญสตัวแ์ด่
เทพธดิา  หลงัจากนัน้ใหท้กุทา่นไดอ้สิระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
  พกัที ่   Dandelion Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงโภครา 

วนัที ่3 โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑ ุ– ยา่นทาเมล - ชมโชวพ์ืน้เมอืงชาวเนปาล 

 น าทา่นเดนิทางสูย่อดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีเพือ่ชมพระอาทติย์

ขึน้และชมววิที ่ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสทีองของพระอาทติยท์ีต่ัดกับยอดเขาอันสวยงาม ชมววิของเทอืกเขา

หมิาลยัและแมน่ ้าเซตเิป็นฉากดา้นลา่ง โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอยา่งสวยงาม 

** ทา่นจะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ัน้** 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 **ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้เฮลคิ็อปเตอร์เพื่อไปยังยอดเขาอรรณาปุรณะเบสแคมป์  (Annapurana Base 

Camp หรอื ABC) เพือ่ชมความงานและววิอันสวยงามของยอดเขา โดยทีท่า่นไม่ตอ้งเดนิเขาหรอื Trekking เป็น

ระยะเวลา 10 กวา่วัน ท่านก็สามารถมาถงึยอดเขาแห่งนี้ได ้ใชร้ะยะเวลาทัง้หมดประมาณ 1 ชั่วโมง คา่ขึน้เฮลค็ิอป

เตอรไ์ม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทัวร ์ราคา โดยประมาณอยู่ที ่450 USD ต่อ 1 ทา่น รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจ านงค์

กบัหัวหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่นัน้ ** 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกาฐมาณฑุ หุบเขากาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ทีค่วามสงู 1,336 เมตรเหนือระดับน ้า้ทะเล หุบ

เขากาฐมาณฑนัุน้เป็นทีร่วบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว ้เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหลง่วัฒนธรรมเน

วารโีบราณ ชนเผ่าเนวารอ์าศัยอยู่ทีหุ่บเขาแห่งนี้ไดส้รา้งอารยธรรมทีส่า้คัญขึน้บน 3 เมอืง ซึง่ไดแ้ก ่กรุงกาฐมาณฑ ุ

ปาทัน และปัคตาปรู ์ความส าเร็จทางดา้นศลิปะของชาวเนวาร ์ไดแ้ก ่วัดและปราสาททีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอือันประณีต 

ฝีมอืแกะรูปสลักหนิและโลหะทีล่ะเอยีดออ่น และโบสถท์ีเ่ต็มไปดว้ยเรือ่งราวทางประวัตศิาสตร ์เดนิทางโดยรถโคช้ 

ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง เป็นเสน้ทางเลยีบไปตามไหลเ่ขา ระหวา่งทางผ่าน

แม่น ้า้ ผ่านหมู่บา้น ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศน์ทีง่ดงามและวถิชีวีติของชาวเนปาลชนบท ทียั่งคงงดงามในแบบธรรมดั่ง

เดมิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกาฐมาณฑ ุ

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นทาเมล (Thamel) ซึง่เป็นแหล่งช็อปป้ิง ศูนยก์ลางของเมอืงกาฐมาณฑุ โดยบรเิวณ

ย่านนี้เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก และรา้นขายของมากมาย ย่านนี้จงึเป็นจุดพักของนักท่องเทีย่วทีเ่พิ่ง

เดนิทางมาถงึเมอืงนี้ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมาย อาทเิชน่ สนิคา้จ าพวกเครื่องประดับ หัตถกรรม 

เครือ่งนุ่งหม่ตา่งๆมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ... ใหท้า่นไดช้มการแสดงพืน้เมอืงของชาวเนปาล 
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                       GO2KTM-TG001       หนา้ 5 จาก 11 
 

ประเทศเนปาล ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องกรงุกาฐมาณฑ ูเมอืงนีเ้ป็นเมอืงแหง่ศลิปะงดงามทีส่ าคัญ

1 ใน 4เมอืง แห่งหุบเขากาญมาณฑุทีเ่ป็นหุบเขามรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 1979 และเป็นทีรู่จ้ักกันในนาม

เมอืงแหง่ศลิปะและหัตถศลิป์ทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการแกะสลักทีป่ระณีตและงดงาม เมอืงปาฏันนัน้ไดช้ือ่ว่า

เป็นเมอืงคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งความงาม (City of Beauty) 

โดยเฉพาะชือ่เสยีงในเรือ่งพระพทุธรปู ทองเหลอืง วัดฮนิด ูเมอืงปาฏันนีนั้บเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและ

การวางผังเมอืง ช ิน้เอกแบบเนวาร ีมถีนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทศิ แบ่งออกเป็น 4ส่วน โดยมจีตุรัส

ปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็นศูนยก์ลาง น าท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ทีส่รา้งดว้ย

หนิแกรนติทัง้หลัง หลังจากนัน้น าท่านชมวัดทองค า (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดยีส์งู 3 ชัน้ 

หลังคาวัดท าดว้ยแผ่นทองยาวลงมาจรดดนิ ประดับตกแต่งดว้ยทองเหลอืงและทองแดงจนเหลอืงอร่าม

เรอืงรอง เป็นวัดในพทุธศาสนา ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป เป็นทีส่ักการะบชูา เพือ่ความเป็นสริมิงคง 

หลังจากนั้นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมือง อาทเิช่นสรอ้ยคอ สนิคา้พื้นเมืองจ าพวกลูกปัด 

พระพทุธรปูตา่งๆ  

 น าทา่นเดนิทางเทีย่วชมเมอืงกาฐมาณฑุ น าทา่นชมจตัุรสักาฐมาณฑุ ตูรบ์าร  ์(Kathmandu Durbar Square) 

จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร์ แห่งนี้ประกอบไปดว้ยวัดและปราสาททีเ่ก่าแก่ ซึง่แสดงภาพความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้น

ศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เนือ่งจากเป็นสถานทีร่าชาภเิษกขึน้ครองราชย ์จัตรัุสแห่งนี้ยังไดรั้บการยกย่อง

ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกโดยองคก์รยูเนสโกใ้นปี พ.ศ. 2522  จากนัน้เยีย่มชมวดักุมาร ีหรอืกมุารฆีระ (Temple of 

Kumari) ซึง่เป็นทีพ่ านักของเทพธดิากมุาร ีตามความเชือ่ของชาวเนปาลนัน้ กมุารคีอืตัวแทนแห่งพระอ ุมาเทว ีเป็น

เทพบรสิทุธิท์ีถ่อืก าเนดิจากโลกมนุษย ์ ซึง่ผ่านการคัดเลอืกมาจากเด็กหญงิอายุ 3-5 ปี จากตระกลูศากยะหรือ

ตระกลูของพระพุทธเจา้เทา่นัน้ ชาวเนปาลนับถอืกมุารดีจุเทพเจา้และมักจะขอพรใหป้ระสบความส าเร็จ กมุารมีหีนา้ที่

ท าพธิบีชูาเทพธดิาแห่งเตาไฟ หรอืเทพธดิาแห่งการด ารงชพี ( Living Goddess) และในชว่งเทศกาลอนิทรา 

ยาตรา (Indra Jatra) หรอืเทศกาลบชูาพระอนิทร์ทีเ่วยีนมาปีละครัง้ กษัตรยิเ์นปาลจะมาหากมุารเีพือ่รับพรจากเธอ  

หลังจากนัน้น าท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ทีส่ดุ และเป็นก าเนิดของชือ่เมอืง

กาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ในบรเิวณใกลก้ับวัดกุมารี สถานทีน่ี้สรา้งขึน้โดยกษัตรยิล์ักษม ีนาสงิห ์มัลละ (King Laxmi 

Narsingha Malla) ในตอนตน้ศตวรรษที ่16  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนั้นน าท่านสักการะ สถูปโพธนิาถหรอืพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถงึพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นทีพ่ึ่ง สถูปนี้

ตัง้อยูห่า่งจากกรุงกาฐมาณฑปุระมาณ 8 กโิลเมตร ซึง่เป็นเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเนปาล องคเ์จดยี ์มฐีานทรงดอกบัวตมู 

มีเคา้ศิลปะค่อนไปในทางทิเบต เห็นไดช้ัดจากรูปแบบการก่อสรา้งฐานสถูป ที่อ ิงคติปริศนาธรรมมัณฑ

ลา (Mandala) อนัเป็นรูปธรรมนมิติตามคตพิุทธศาสนาแบบทเิบต ในความหมาย เป็นทีป่ระทับของพระพุทธเจา้และ

พระโพธสิัตวต์่างๆ บนเจดยีม์รีูปเพน้ทล์ายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ อันเป็น

สญัลักษณ์ใหผู้ค้นท าด ีองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนสถานทีแ่ห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองคเ์จดยี์

ประดบัดว้ย “ธงมนตรา” ทีช่าวทเิบตและชาวเนปาลนยิมน ามาแขวนเอาไวอ้ย่างสง่างามอย่างเป็นเอกลักษณ์  ธงนี้จะ

จารกึบทสวดมนตรแ์ลว้น าไปปลกุเสก ก่อนจะน ามาประดับทีอ่งคพ์ระเจดยี ์หรอืประดับตามหลังคาอาคารบา้นเรือน 

ทางเดนิ ชอ่งเขา ฯลฯ เพือ่ใหล้มพัดชว่ยสวดมนตร ์แลว้พัดพาเอามนตราไปคุม้ครองผูผ้่านทาง สถูปแห่งนี้สรา้งโดย

ชาวทเิบตทีอ่พยพหนสีงครามเขา้มาทีน่ีเ่มือ่ปี พ.ศ. 2502 เมือ่ครัง้ทีจ่นีเขา้รุกรานทเิบต บรเิวณวัดจงึเป็นทีช่มุชนของ

ชาวพุทธจากทเิบต   
ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

 
 พกัที ่  Manang Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกาฐมาณฑ ุ

วนัที ่5 สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นสกัการะ สถปูสวยมภูนาถ (Swayambhunath) หรอืวัดลงิ เป็นเจดยีข์องชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) 

ทีย่ิง่ใหญ ่9 แหง่หนึง่ของโลก โดยคาดวา่มอีายถุงึ 2,000 กวา่ปี สรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.

963 จดุเดน่ของภายในวัดนี้คอื สว่นตรงฐานของสถูปซึง่มดีวงตาเห็นธรรม หรอื Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยู่

โดยรอบทัง้ 4 ดา้น ตวัสถปูตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ของหบุเขากาฐมาณฑ ุ จงึท าใหเ้ห็นทวิทัศน์เหนือหุบเขาทีง่ดงาม 

สถูปแห่งนี้ยังเป็นสถูปทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของเนปาล  และยังเป็นสถานทีท่ีม่กีารผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮนิด ู 

โดยองคก์รยเูนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

10.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภีูวนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ

13.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย ( Thai airway ) เทีย่วบนิที ่TG320 

18.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
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โปรแกรม : เนปาล ดนิแดนแหง่ขนุเขาหมิาลยั 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่: 27-31 ก.ค. 61 32,900.- 32,900.- 31,900.- 30,900.- 6,900.- 18,900.- 

วนัที ่: 11-15 ต.ค. 61 35,900.- 35,900.- 34,900.- 33,900.- 6,900.- 18,900.- 

วนัที ่: 08-12 ธ.ค. 61 35,900.- 35,900.- 34,900.- 33,900.- 6,900.- 18,900.- 

วนัที ่: 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 38,900.- 38,900.- 37,900.- 36,900.- 6,900.- 18,900.- 

วนัที ่: 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 38,900.- 38,900.- 37,900.- 36,900.- 6,900.- 18,900.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ทา่น ***  

 
***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์25 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ
ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบั
เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
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เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีสนามบนิ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาลทา่นละ 900 บาท 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 25 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่

ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท า

การจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจ้าหนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มี

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย 
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และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศเนปาลส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 1 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  


