
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เนปาลเป็นประเทศท่ีรํา่รวยดว้ยทรพัยากรธรรมชาตมิากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง  เน่ืองจากเนปาลเป็นประเทศท่ี

ตัง้อยู่บนพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตรก์ันมากท่ีสุด คือ มีพ้ืนท่ีท่ีอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลตัง้แต่ 60 

เมตร จนถึงสูงท่ีสุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล อันไดแ้ก่ ภูเขาเอเวอรเ์รสต ์หมายความว่าทุก 

15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปล่ียนจากป่าเมืองรอ้นจนถึงเขตนํ้าแข็ง ก่อให้เกิดความแตกต่าง

ทางดา้นสตัวป่์า พืชพรรณไม ้สภาพนิเวศนวิ์ทยาท่ีไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงในโลกท่ีท่านจะ

สามารถสมัผสัธรรมชาตอิันสวยงามสุดยอดของภเูขาหิมะนบัหม่ืนลูกไดอ้ย่างใกลชิ้ดท่ีสุด  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

วนัท่ีแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมณัฑ ุ–เทือกเขานากาโกต๊ (Nagarkot  Mountain)   

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

ไทยไลออ้นแอร ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ  

11.15 น.   เดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL220  

   รบัประทานอาหารกลางวนั(1)บนเคร่ือง 

12.45 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภูวนั  เมืองกาฐมณัฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย

แลว้ (เวลาท่ีเนปาล ชา้ประเทศไทย  1  ชัว่โมง 15 นาที) เป็นประเทศเล็กๆ ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้อง

เทือกเขาหิมาลยั และถูกหอ้มลอ้มดว้ยภูเขาสงูมากมาย     

นําคณะผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ตัว นครกาฐมัณฑุ  และใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัความงามของสองขา้งทางในเมืองหลวงของเนปาล… 

นําท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโกต๊(Nagarkot  Mountain)  ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขา

กาฐมนัฑุ  บนพ้ืนท่ีสูงกวา่ระดบัน้ําทะเลถึง  2,200  เมตร  ท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย  ซ่ึงท่านจะได้

ด่ืมดํา่กบัธรรมชาติท่ีสวยงาม และแสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวนัออก

จรดฝั่งตะวนัตก  ซ่ึงมีแนวทิวเขายาวนับพนักิโลเมตร  โดยในวนัท่ีอากาศปลอดโปร่ง  ท่านอาจจะได้

เห็นภาพท่ีสวยงามของ “ยอดเขา เอเวอรเ์รส”  ไดอ้ย่างชดัเจน  ถึงท่ีพกัเขา้ท่ีพกัเหนือยอดเขาชมยาม

เย็นอนัสวยงามเม่ือสีสันของทอ้งฟ้าสีครามเขม้ของฤดูหนาวค่อยเปล่ียนสีสนัไปเร่ือยๆ ทอแสงเรือง

อร่ามไปท่ามกลางเทือกเขาสูงท่ีรายรอบนากากอต สลบัซบัซอ้นสวยงามเหมือนยืนอยูก่ลางมงกุฏเพชร

ตดัดว้ยสีขาวของหิมะท่ียงัคงเห็นเลือนลางแมย้ามรตัติกาลจะเร่ิมคืบคลานเขา้มา 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่(2)ท่ี ภตัตาคาร ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนจะสดช่ืนและสบาย ท่านท่ีมีอารมณ์

อนัสุนทรียคื์นน้ีไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มทอ้งฟ้า เหนือยอดเขานากากอตท่ีพกัท่ีสูงท่ีสุดในทริปน้ี

(สงู 2,164 เมตร) 

 พกัท่ี  โรงแรม  Niva Niwa Lodge หรอืเทียบเทา่ 

 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 

SL220 วนัแรก 

 

ดอนเมือง กาฐมณัฑ ุ 11.15 12.45 
3.15 ชม. 

Sl221 วนัท่ีส่ี 

 

กาฐมณัฑ ุ ดอนเมือง 13.45 19.30 
4.15 ชม. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัท่ีสอง        บกัตาปูร-์วิหารนาตโปลา-วดัปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้อนัสดช่ืน  รบัแสงแรกแห่งดวงอาทิตย ์ ในวนัท่ีอากาศดีท่านจะไดช้มความงดงาม

ท่ีสุดจะบรรยายเม่ือแสงสีทองดังเสน้ไหมค่อยทอแสงพน้ขอบเสน้เทือกเขาหิมาลยัอนัสูงชนัโดยรอบสุ่

ท้องฟ้า ทอแสงส้ี รุ ้งกระทบกับแนวเส้นหิมะเหนือ

เทือกเขาสูงเกิดประกายสีรุง้ตลอดแนวเทือกเขาสวยงา

มากเพียงไม่นานเทือกเขาหิมาลัยทั้งสายก็แปรเปล่ียน

เหมือนดังมีใครนําผา้ทองผืนใหญ่มาปกคลุมไวเ้กือบทั้ง

แนวเขา  และค่อย ๆ แปรเปล่ียนทีละน้อยเห็นปรกายสี

ขาวสดใสของหิมะท่ีทับถมอยู่  หากท่านมีโอกาสท่าน

อาจจะไดช้มยอดเขาเอเวอรเ์รสแมจ้ะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่

ก็ภาคภูมิใจท่ีไดม้าชม***(ท่ีน่ีถา้ทอ้งฟ้าสดในท่านจะ

สามารถเห็นยอดของเทือกเขาหิมาลัยอันประกอบไป

ดว้ย ยอดเขา 5 ยอด จากจาํนวนยอดเขา 10 ยอดท่ีสูง

ท่ีในโลกไดแ้ก่ ภูเขา เอเวอรเ์รสท ์(EVEREST) โลดเส ( 

LHOTSE) โชย(ู CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มา

นาสรู (MAMASLU) ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้(3)ท่ี  หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมือง กาฐมณัฑุ  อีกครั้งหน่ึงระหว่าง

ทางจะนําท่านชม  “เมืองบกัตาปูร”์  นครหลวงแห่งท่ี  2  ของ

ประเทศ  ซ่ึงปัจจุบนัไดข้ึ้นทะเบียนกบัองคก์รสหประชาชาติเพ่ือ



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เป็นมรดกโลก  เมืองน้ีมีความงามดา้นไมแ้กะสลกั  งานไมท่ี้ข้ึนช่ือคือรูปสลกัหน้าต่างเป็นรูปนกยูง  ซ่ึง

ตวันกจะแกะใหนู้นสูงจากตวัเน้ือไมแ้ละโดยรอบยงัฉลุลวดลวยต่าง ๆ เอาวอี้กดว้ย  นําท่านสู่ยา่น  เขต

เมืองเก่านําท่านชมพระราชวงัโบราณ  แห่งเมืองบกัตาปรู ์ ท่ีไดส้รา้งตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท ้ 

ประทับใจไปกบัความสวยโดเด่นของ  ประตูทองคํา  หน้าต่าง 55 พระแกลในแต่ละบานฉลุลวดลาย

โปร่งตามแบบอินเดีย  ตวัพระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กทาํลายเม่ือครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี  1934  

ต่อมาไดถู้กบรูณะข้ึนดว้ยเงินทุนจากทาง  UNESCO  ตรงขอบประตูทางเขา้ของพระราชวงัมีการนําแผ่น

ทองคํามาห่อหุม้  จนไดส้มญานามว่าประตูทองคํา  แผ่นทองคําน้ีมีการจาํหลักรูปเทพเจา้และของ

ศกัด์ิสิทธ์ิ  เพ่ือความเป็นศิริมงคลแก่ผูท่ี้เดินเขา้ออก  นําท่านเดินเขา้ไปชมดา้นในของตวัอาคาร  ท่าน

จะพบประตูอีกบานหน่ึงซ่ึงบนซุม้ประตูมีเคร่ืองและแกะสลกัเป็นลวดลายอ่อนชอ้ยวิจิตรบรรจง ซ่ึงมีอยู่

เพียงช้ินเดียวในโลกเท่าน้ัน   สืบเน่ืองจากเม่ือช่างผูท้าํไดด้สร็จแลว้พระราชาจะมีพระบญัชาใหต้ดัมือทั้ง  

2  ขา้งท้ิง  และควกันัยตต์าทั้ง  2  ของช่างผูน้ั้นออก  ถดัจากท่ีแห่งน้ีไม่ไกลจะมีหอ้งสรง  ซ่ึงเป็นสระ

น้ําขนาดใหญ่  ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า  “สระนาคบากศก”์  ดา้นบนจะมีพญานาคใหญ่แผ่เบ้ียออกเพ่ือปกปัก

รกัษาและอาํนวยพรใหก้บัพระมหากษัตริย ์ น้ําในสระน้ีเล่ากนัวา่เม่ือถึงฤดูหนาว  น้ําในสระจะอุ่น  เม่ือ

เขา้ฤดูรอ้นน้ําในสระจะเย็น  นําท่านเดินออกจากตวัพระราชวงัเพ่ือชมความยิ่งใหญ่ของ วหิารนาตโปลา  

ซ่ึงมีความสูงถึง  98 ฟุต  หรือประมาณ  30  เมตร  ถือไดว้า่เป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุดในประทเศเนปาล  แต่

ละชั้นของบนัได  จะมีรูปป้ันของเทพต่าง ๆ อาทิ  พญาครุฑ, ยกัษ์,  คนทณัฑ ์ เป็นตน้  หากพอมีเวลา

นําท่านไปชม  หมู่บา้นช่างป้ันหมอ้  เพราะนอกจากเมืองน้ีข้ึนช่ือเร่ืองงานไมแ้ลว้เร่ืองงานป้ันก็งดงาม

ไมแ่พก้นั ใหท่้านไดช้มวดัพระแมอุ่มาเทว ี ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ีสุดในเนปาล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั(4)ท่ี ภตัตาคาร    

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ทางศาสนสถานฮินดูสําคัญวดัหน่ึง  ซ่ึงชาวฮินดูท่ีพาํนักในประเทศต่าง ๆ ตอ้งถือ

โอกาสสกัครั้งหน่ึงในชีวติท่ีจะมากราบนมสัการ  เพ่ือขอพร  ณ  ท่ีแห่งน้ีเพราะเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ 

อย่างมาก  วดัน้ันคือ  วัดปศุปฏินาถ(Pasupatinath)  ทั้งน้ี

เน่ือง  ดว้ยเราซ่ึงเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่อาจไดร้บัอนุญาต

ใหเ้ขา้ชมความงามภายในได ้ แต่เราสามารถจะไดช้มความ

งามบางส่วนจากภายนอก    อีกทั้งท่านจะไดช้มพิธีกรรมท่ี

ประกอบอยูภ่ายนอกสถานท่ีแห่งน้ี    

จากน้ัน นําท่านสู่ย่าน  “ตลาดทาเมล”  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง

นานาชนิดท่ีใหญ่ท่ีสุดขงนครหลวง  อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด  เป็นของฝากท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั  เช่น  ลูกปัด, สรอ้ยคอท่ีรอ้ยจากหินฒ ผา้ทอพ้ืนเมือง, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั, 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เคร่ืองเขิน ฯลฯ  หรือหากท่านช่ืนชอบสินคา้เบรนดเ์นมเชิญท่านชอ้ปป้ิงยา่น NEW ROAD ท่ีมีสินคา้ชั้น

นําของแทจ้ากทัว่ทุกมุมโลกจาํหน่ายในราคาสุดพิเศษ  อาทิ  ผา้ตดัสทูจากอิตาลี, องักฤษ  และญ่ีปุ่น   

 กระเป๋าเดินทางชั้นนําอง  Samsonite, Delsey  แวน่ตาจาก Dunhill,  Roadastock  ปากกาดูปองต,์ มอ

งบลงัต,์ น้ําหอม และเคร่ืองสาํอางชั้นนํา  จากยุโรป ฯลฯ  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่(5)ท่ี ภัตตาคาร พรอ้มทั้งชม การแสดงพ้ืนเมืองท่ีสวยงาม เป็นการเพ่ิม

อรรถรสในการรบัประทานอาหารคํา่ของท่าน  

เขา้ท่ีพกั  โรงแรม Himalaya hotel หรอืเทียบเทา่  

วนัท่ีสาม โพธินาถ-วดัสวยมภูนารถ-จตัตรุสัดบูาร ์

โปรแกรมแนะนํา :   สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ยา่งใกลชิ้ด ดว้ยการข้ึนเคร่ืองบิน

ชมเขาสรา้งสรรค์ประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เมื่อท่านไดม้าเยือน

ประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึ้นไปบนจุดสูงท่ีสุดและตระการตาท่ีสุดในโลก (จ่ายเพ่ิมท่านละ 

160-200 USD ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(6)ท่ี โรงแรม  

 
จากน้ัน นําท่านเดินทางเขา้ชม วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซ่ึงเป็นวดัทางพุทธศาสนาท่ีสําคัญ 

ตั้งอยูบ่นยอดเขาทางทิศตะวนัตกของเมืงอกาฐมณัฑุ โดยมีอายุมากกวา่ 2,500 ปีมาแลว้ วดัแห่งน้ียงัมี

อีกช่ือหน่ึงว่า วดัลิง (MONKEY TEMPLE) เพราะทัว่บริเวณวดัแห่งน้ีเต็มไปดว้ยลิงซ่ึงจะลงมาเก็บเมล็ด

ขา้วท่ีชาวเนปาลนํามาถวายท่ีวดัเป็นอาหารนมสัการเจดียส์วยมภูนารท ซ่ึงถือวา่เจดียน้ี์เป็นเจดียท่ี์ 

 เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเนปาล ท่ีตวัเจดียต์รงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจา้ ชาวเนปาล

มีความเช่ือท่ีวา่พระเนตรของพระพุทธเจา้จะยงัคอยมองดูโลกมนุษยแ์ละมีจุดเล็กๆตรงกลางระหวา่งค้ิว   

ชาวเนปาล เช่ือว่าเป็นดวงตาท่ี 3 ซ่ึงหมายถึงดวงตาแห่งธรรม และเคร่ืองหมายท่ีตรงจมูกคือเลข 1 

โดยในเนปาลคือสญัลกัษณข์องความเป็นหน่ึงหรือเอกภาพ… 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากน้ัน นําท่านนมสัการ วดัพุทธนารถ (Bouddhanat) วดัน้ีมีเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาล  ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นของ

ชาวธิเบตท่ีไดอ้พยพมา  ภายนอกวดัโดยเฉพาะตาม

บา้นเรือนต่าง ๆ  จะประดบัประดาดว้ยธงทิวสีต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการบูชาธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  และอากาศ  

ในผืนผ้าจะลงอักขระ  ซ่ึงเช่ือกันว่าเม่ือลมพัด  1  

ครั้ง  เท่ากนัเราไดส้วดมนต ์ 1  จบ  และมนตท่ี์สวด

น้ัน  สุดยอดของ  84,000  พระธรรมขรรค ์ ภายใน

วดันอกจากมีพระมหาเจดียป์ระดิษฐานอยู่กลางวดัแลว้ยงัมีพระอารามท่ีประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร

หรือเจา้แมก่วนอิมปางพนัมือองคใ์หญ่อยูภ่ายใน  อารามน้ีองคด์าไลลามะ  เคยเสร็จมาประทบัเม่ือครั้ง

ล้ีภยัมาจากธิเบตก่อนท่ีจะไปประทบัเป็นการถาวรท่ีเมืองดาลมัศาลา   ในประทเศอินเดีย  หากท่านใด

ประสงคจ์ะสวดมนต ์ 84,000  พระธรรมขรรคแ์บบทางลดั  ก็เชิญท่านร่วมหมุนกงลอ้ยกัษ์   

 โดยท่านตอ้งเดินตามเข็มนาฬิกาเป็นจาํนวน  3  รอบ  ภายในกงลอ้ไดมี้การบรรจุมนตรา  84,000  

พระธรรมขรรคไ์วภ้ายในเช่นกนั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั(7)ท่ี ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “เมืองปาทนั(Patan)”  เมืองท่ีมีความงดงามจนไดส้มญานามวา่ ลลิตปุร ์ เมืองน้ีข้ึน

ช่ือทางดา้นทองเหลือง  ดินแดนแห่งศิลปะอนัวจิิตร  1 ใน 4  นครโบราณแห่งหุบเขากาฐมณัฑุ  เมืองน้ี

มีวดัท่ีสาํคญัอยู่ 2 แห่ง  วัดแรก คราบาฮ(์Kwa Bahal)  หรือวิหารทองคาํ – วิหารเงิน  วิหารเป็นวดั

ทางพุทธศาสนา  หลงัคามีตราประดับอย่างสวยงามดว้ยแผ่นทองคาํติดเป็นทางยาวจากยอดหลงัคา

จรดพ้ืน  บนแผ่นทองคาํยงัการแกะสลกัลวดลายใหดู้สวยงดงามดูแปลกตาแผ่นทองน้ีเช่ือว่า ทอดลง

จากสวรรคช์ั้นดาวดึง  รองรบัพระบาทองคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เสร็จกลบัมายงัโลกมนุษยห์ลงัโปรด

พระมารดา  อีกทั้งผูท่ี้นับถือพุทธศาสนาและพาํนักอยู่

ในละแวกน้ีจะไม่ฆ่าสัตว ์ และยงันํามา ปล่อยท่ีวดัน้ี

เป็นจาํนวนมาก  มีทั้งนก  เต่า และหนู  ส่วนผูท่ี้เขา้

ชมก็ไม่อนุญาติใหนํ้าส่ิงของท่ีทาํจากหนังสตัว ์ เขา้ไปภายในวดัน้ี  วดัท่ี 2 คือ  เจดียม์หาพุทธ(Maha 

Budha)  เจดียแ์ห่งน้ีเลียนแบบองคเ์จดียพุ์ทธคยาในเมืองพุทธคยา  ประทเศอินเดีย  ตวัเจดียป์ระดับ

ดว้ยพระพุทธรูปป้ันรอบองค์กว่า 10,000 องค์   รอบองค์เจดียป์ระดับดว้ยกระเบ้ืองดินเผาสลักรูป

พระพุทธเจา้ปางขดัสมาธินับพนัช้ินเรียงรายจนถึงยอดบน ดา้นขา้งจะมีวิหารองค์น้อยจาํลองรูปสลกั

ตอนประสูติของพระ พุทธเจา้  ท่ีไดจ้าํลองจากเมืองลุมพินี  ใหท่้านไดแ้วะซ้ือของท่ีระลึกในหมู่บา้นหตั



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กรรม  ซ่ึงจะมีรา้นคา้ต่าง ๆ อาทิ  รา้นจาํหน่ายเคร่ืองประดบั  รา้นจาํหน่ายพรมของชาวทิเบตท่ีอพยพ

มาพาํนักในเนปาล  พรมท่ีน่ีมีช่ือเสียงมากและเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสรา้งรายไดท่ี้ดี  นอกจากน้ียงัมีรา้นท่ี

จาํหน่ายสินคา้จาํพวกไมแ้ละงานทองเหลื อง ฯลฯ  ท่ีน่ีราคาอาจไม่ถูกนักแต่คุณภาพดีและเป็นสถานท่ี

ส่งเสริมงานจากกลุ่มแมบ่า้น 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่(8)ท่ี หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

เขา้ท่ีพกั  โรงแรม Himalaya hotel หรอืเทียบเทา่  

วนัท่ีส่ี  กาฐมณัฑ-ุสนามบินดอนเมือง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (9) ท่ี โรงแรม  

นําท่านสมัผสักบัอีกบรรยากาศหน่ึงของการท่องเท่ียวโดยการ

เดินเท่ียวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าท่ียงัคงรักษาไวซ่ึ้งสภาพ

ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบา้นช่อง   ท่านจะได้

สมัผสัวถีิชีวติความเ ป็นอยูข่องผูค้นในเมืองอยา่งใกลชิ้ด  ชม  

พระราชวังหนุมานโดกา้ (HANUMAN DHOKA) นอกจากน้ี

บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยวัดท่ีน่าสนใจมากมายชมวัง

กุมารเทวี วงัของเด็กชาวเนปาลท่ีถูกคดัเลือกข้ึนมาเป็นกุมาร

เทวีเพ่ือใหม้าปกปักรกัษาบา้นเมืองตามตาํนาน  แวะใหท่้าน

ถ่ายรูป ณ จัตตุรัสดูบาร์  ชมเรือนไมเ้ก่าแก่ท่ีมีช่ือว่า กาฐ

มณฑป(KASTHAMANDAP) จากน้ันเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน 

ตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ รบัประทานอาหารกลางวนั(10) set box  

13.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL221 

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดย

ยดึถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ ่2 ทา่น/หอ้ง พกัเด่ียวเพ่ิม จาํนวนท่ีนัง่ 

2 – 5 พฤษจกิายน 61 19,999.- 5,500.- 25+1 

16 - 19 พฤษจกิายน 61 19,999.- 5,500.- 25+1 

7 – 10 ธนัวาคม 61 21,999.- 5,500.- 25+1 

14 - 17 ธนัวาคม 61 20,999.- 5,500.- 25+1 

21 - 24 ธนัวาคม 61 20,999.- 5,500.- 25+1 

28 - 31 ธนัวาคม 61 21,999.- 5,500.- 25+1 

8 – 11 กุมภาพนัธ ์62 19,999.- 5,500.- 25+1 

22 - 25 กุมภาพนัธ ์62 19,999.- 5,500.- 25+1 

8 – 11 มีนาคม 62 19,999.- 5,500.- 25+1 

15 - 18 มีนาคม 62 19,999.- 5,500.- 25+1 

22 - 25 มีนาคม 62 19,999.- 5,500.- 25+1 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักลา่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

***กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เครื่องบิน

ภายในประเทศ นะคะ*** 

 

รายการอาจมีการสลบัสบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณห์นา้งานเป็นสาํคญั  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

� ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบุไวใ้นรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air  

� ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

� ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

� ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาหนดไวใ้นรายการ  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

ยอ่มอยูใ่นขอ้จากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ  

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

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

� ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้ว  

� ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษ

ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ  

� ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  

� ค่านา้หนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 

� คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ และผูช่้วย จาํนวน 4 วัน /ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 1,500 บาท/ ท่าน

ตลอดรายการ)  

� ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบริการ  

 
การใหทิ้ปตามธรรมเนียม ทางบรษิทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทั้งส้ินข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของทา่นเพ่ือเป็นกาลงั

ใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 

• ชาํระมดัจาํ ท่านละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นเดินทาง 20 วนั ( ไมนั่บรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์

และวนัหยุดราชการ )  พรอ้มแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 

• ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ซ่ึงเมื่อ

จองและจา่ยมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน  

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว (ยกเวน้ 

กรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจาํกบัสายการบิน)** 

• กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาว เก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 8,000 บาท 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• อตัราค่าบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างการเดินทางถา้ท่าน

แยกตวัออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งส้ิน 

***บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง  อันเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่

ถูกตอ้ง  หรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ เช่น พายุ น้ําท่วม , ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวสิยั 

ท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมไดห้รือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทาํรา้ย 

หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ****   

  เอกสารเก่ียวกบัการขอวซ่ีาเนปาล 

  1.    หนังสือเดินทาง ท่ียงัมีอายุใชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน    

  2.    หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

  3.    รูปถ่ายหนา้ตรงรูปสี (ท่ีไมใ่ชรู่ปถ่ายเล่น) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลงัขาว เห็นห ูทั้งสองขา้ง  

  4.    สาํเนาบตัรประชาชน,สาํเนาทะเบียนบา้น (เขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทร ) 

  5.    กรอกรายละเอียดส่วนตวั ตามรายละเอียดท่ีแนบมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


