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NEPAL 
เนปาล ดนิแดนแหง่ขนุเขาหมิาลยั 

โดยสายการบนิไทย(TG) 

 

5 วนั 4 คนื 

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 
• ชมเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรม “ปคัตาปรู”์ 

• ชมวดัเนยีตาโปลา ทีเ่คยถกูน ามาเป็นฉากในภาพยนตรเ์ร ือ่ง 
“LITTLE BUDDHA” 
• ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน า้จดืขนาดใหญ่

เป็นอนัดบั 2 ของเนปาล 
• ชมพระอาทติยข์ ึน้และชมววิที ่ยอดเขาอรรณาปรุณะ พรอ้มชมววิ

ของเทอืกเขาหมิาลยัและแมน่ า้เซต ิ
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– ปาฏนั- วดัพระกฤษณะ – 

วดัทองค า – นากาก็อต 
X ✈ �  

Choutari Paradise Inn Hotel 

หรอื เทยีบเทา่ 

2 
ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปูร ์– โภครา – น า้ตกเด

วสิ – คา่ยอพยพชาวทเิบต – ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา 
– วดับาลาฮ ี

�  �  �  
Dandelion Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

3 
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑ ุ– ชม
โชวพ์ืน้เมอืงชาวเนปาล – ยา่นทาเมล �  �  �  Manang Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

4 
กาฐมาณฑ ุ– จตัรุสักาฐมาณฑ ุตรูบ์าร ์– วดักุมาร ี

– กาฐมาณฑป – วดัตะเลชุ – วดัปศปุฏนิาถ – สถูป
โพธนิาถ  

�  �  �  Manang Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

5 สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ �  ✈ X  

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 25 USD/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครือ่งแอรบ์สั A 
ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ
07.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์Dเช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ การบนิ

ไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.15 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล โดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG319 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง 25 นาท ี

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิตรภีูวน เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล เมอืงกาฐมัณฑนัุ้นเป็นเมอืงหลวงและยังเป็นเมอืงทีใ่หย่

ทีส่ดุของประเทศดว้ย เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 น าท่านเดนิทางไปยังเมืองปาฏัน “Patan” หรอืเรยีกอีกชือ่หนึ่งว่า “ลลติาปูร”์ เป็นหนึ่งในเมอืงหลักของประเทศเนปาล 
ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องกรุงกาฐมาณฑ ูเมอืงนี้เป็นเมอืงแห่งศลิปะงดงามทีส่ าคัญ1 ใน 4เมอืง แห่งหุบเขากาญ

มาณฑทุีเ่ป็นหบุเขามรดกโลกตัง้แตค่.ศ. 1979 และเป็นทีรู่จั้กกันในนามเมอืงแห่งศลิปะและหัตถศลิป์ทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้น
การแกะสลักทีป่ระณีตและงดงาม เมอืงปาฏันนั้นไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑ ุไดรั้บการขนานนามว่าเป็น
เมอืงแห่งความงาม (City of Beauty) โดยเฉพาะชือ่เสยีงในเรือ่งพระพุทธรูป ทองเหลอืง วัดฮนิดู เมอืงปาฏันนี้นับเป็น

ผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมอืง ชิน้เอกแบบเนวาร ีมถีนนโบราณตัดผ่านตลอดทกุทศิ แบ่งออกเป็น 4สว่น โดยมี
จตรัุสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็นศนูยก์ลาง น าทา่นชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติทัง้หลงั 

หลังจากนัน้น าทา่นชมวัดทองค า (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดยีส์งู 3 ชัน้ หลังคาวัดท าดว้ยแผ่นทองยาวลงมาจรด
ดนิ ประดับตกแต่งดว้ยทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่ามเรืองรอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดษิฐาน
พระพทุธรปู เป็นทีส่กัการะบชูา เพือ่ความเป็นสริมิงคง หลังจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง อาทเิชน่สรอ้ยคอ 

สนิคา้พืน้เมอืงจ าพวกลกูปัด พระพทุธรปูตา่งๆ 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 30 

กโิลเมตร จากเมอืงกาฏมัณฑ ุนากาก็อตนัน้อยูส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,175 เมตร ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสบรรยากาศ 

ธรรมชาตวิวิเทอืกเขาหมิาลัยอันสวยงาม นากาก็อตนั้นเป็นชือ่ภูเขา และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในการชมววิ ดู
พระอาทติยข์ ึน้และตกดนิ ซึง่สามารถมองเห็นเทอืกเขาหมิาลัยอย่างสวยงาม หากอากาศดยีังสามารถมองเห็นยอดเขาเอ
เวอรเ์รสจากจุดนี้ไดอ้กีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพั่ก Choutari Paradise Inn Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงนากาก็อต 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ยอดเขานากาก็อต – ปคัตาปูร ์– โภครา – น า้ตกเดวสิ – คา่ยอพยพชาวทเิบต – ลอ่งเรอื
ทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี
05.30 น. น าทา่นชมแสงอาทติยข์ ึน้ในยามเชา้ ทางดา้นทศิตะวันออกของเทอืกเขานากาก๊อต ใหท้่านไดส้ดูอากาศยามเชา้และเก็บ

ภาพความสวยงามของแนวเทอืกเขาหมิาลัยทีโ่ดนแสงอาทติยส์อ่งลงมา ใหท้่านไดอ้สิระเก็บภาพกันตามอัธยาศัย **จะ

เห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ัน้ๆ** 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปัคตาปูร ์(Bhaktapur) ซึง่ไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมอืงนี้สรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่9 โดยพระเจา้อานนท ์มัลละ ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็นราชธานีในหบุเขา เป็นเมอืงทีเ่จรญิบนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต 

ชมยา่นเดอรบ์าสแควร ์หรอืยา่นพระราชวังบักตาปรู ์อันเป็นทีต่ัง้ของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หนา้ต่าง) , ประตูทอง

คา้ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม  ชมลานสรงน ้า้ หรอืซุนดาร ี(Sundari) นา้ทา่นชมวดัเนยีตา 

โปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานทีส่งูทีส่ดุในเนปาล มดีว้ยกัน 5 ชัน้ สงู 98 ฟุต สองขา้งบันไดทางขึน้มรีูปป้ันหนิ
ขนาดใหญ่  สลักเป็นรปูสตัวแ์ละเทพอารักขา เชือ่กันวา่ป้ันแตล่ะคูม่อีา้นาจหยุดสิ ่งชั่วรา้ยทีเ่มารุกราน วัดนี้ สรา้งขึน้ถวาย

แดเ่ทพแหง่เนียตะโปลา ผูท้ีม่พีลังสงูสดุหรอืสทิธลิักษม ี(Siddhi Lakshmi) ซึง่เป็ นเทว ีลัทธติันตระ พระเจา้ภูปฏนิทรา 
มัลละ สรา้งวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702และดว้ยความงดงามของเมืองของเมอืงนี้ จงึเคยถูกน ามาเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง 
“LITTLE BUDDHA” 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง โภครา โดยสายการบนิภายในประเทศ 

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

....... น. เดนิทางถงึเมอืงโภครา เมอืงนี้ตัง้อยู ่ หา่งจากกรงุกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวันตก 200 กโิลเมตร คอือกีเมอืงทอ่งเทีย่วที่

ส าคัญของประเทศเนปาลเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑจุากทีน่ี่ จะสามารถมองเหน็ทวิทัศน์ที่

งดงามของดานุละครี ี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มชัฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณา

ปรุณะ (Annapurana) ทัง้ 5 ยอดเป็นเมอืงแหง่มนตเ์สน่หท์า่มกลางวงลอ้มของหบุเขาอรรณาปรูณะ ซึง่อยูส่งูจากระดับน ้า้

ทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทอืกเขาหมิาลัยไดใ้กลท้ีส่ดุเนื่องจากห่างจากบรเิวณเทอืกเขาแค ่ 30 

กโิลเมตร เป็นทวิทัศน์ ทีส่งูตระหง่านเสยีดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร เมือ่ไดส้มัผัสยากนักทีจ่ะลมืเลอืน และทีน่ี่ยังเป็นสถานที่

ของนักทอ่งเทีย่วทีช่อบการผจญภัย และเป็นจุดเริม่ตน้การเดนิปีนเขาเพือ่พชิติยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นชม น า้ตกเดวสิ (Devi’s Fall) น ้าตกทีม่คีวามลกึถงึ 100 เมตร น ้าตกนี้ตัง้ชือ่ตามนายเดวสิทีไ่ดเ้สยีชวีติที่

น ้าตกแหง่นี้พรอ้มกับคูรั่ก  หลังจากนัน้น าทา่นชมคา่ยอพยพชาวทเิบต (Tibetan refugee camp) คา่ยนี้กอ่ตัง้ข ึน้ในปี 

1960 เป็นสถานทีจั่ดแสดงความเป็นอยูข่องชาวทเิบตในเนปาล ซึง่ไดอ้พยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ในครัง้ทีจ่ีนบุก

กรงุลาซา ใหท้า่นไดส้มัผัสชวีติความเป็นอยูข่องชาวทเิบต และชมวธิกีารผลติพรมขนสตัวแ์บบชาวบา้น และเลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงตา่งๆ 

 จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล ภาพความ

งามและความใสของทะเลสาบพวีานัน้สะทอ้นภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็นภาพสวยงาม  และตรงกลางทะเลสาบเป็นทีต่ัง้
ของวดับาลาฮ ี (Barahi Temple) ซึง่มสีถูปส ีขาวชือ่บาลาฮ ีลอยเด่นตัดกับพืน้น ้ า น าท่านสักการะ วัดบาลาฮ ีวัดทีม่ี
เทพธดิาอจมิา เทพธดิาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุในเมอืงโภครา ทกุวันเสารจ์ะมกีารบชูายัญสตัวแ์ดเ่ทพธดิา  หลังจากนัน้ใหทุ้กท่าน

ไดอ้สิระชอ็ปป้ิงตามอัธยาศัย 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพั่ก Dandelion Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงโภครา 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ยา่นทาเมล - ชมโชวพ์ืน้เมอืงชาวเนปาล 
 น าทา่นเดนิทางสูย่อดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีเพือ่ชมพระอาทติย์ ข ึน้และ

ชมววิที ่ยอดเขาอรรณาปรุณะ แสงสทีองของพระอาทติยท์ีต่ัดกับยอดเขาอันสวยงาม ชมววิของเทอืกเขาหมิาลัยและแม่น ้า

เซตเิป็นฉากดา้นลา่ง โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอยา่งสวยงาม 

** ทา่นจะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ัน้** 

 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 หลังจากนัน้น าทา่นชมแมน่ า้เซต ิ(Seti River) หรอืแม่น ้านม เป็นแม่น ้าสายหนึ่งของแม่น ้ากังฮารา ซึง่ละลายจากหมิะ

บนยอดเขาอภแิละนามปาในเทอืกเขาหมิาลัย ซึง่อยูบ่รเิวณชายแดนอนิเดยี เนปาล และจนี แมน่ ้านี้มเีอกลักษณ์พเิศษคอืมี

สขีาวคลา้ยน ้านมไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลัยและไหลเขา้ไปใตด้นิ แมน่ ้านี้จะไหลผ่านเมอืงโภคราซึง่เป็นทีน่่าอัศจรรยย์ ิง่ที่

มแีมน่ ้าไหลผ่านใตด้นิของเมอืงโภครา ทีน่ี่เขาจะทดน ้าขึน้มาใหไ้หลไปตามคลองเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกาฐมาณฑ ุหบุเขากาฐมาณฑ ุตัง้อยูท่ีค่วามสงู 1,336 เมตรเหนือระดับน ้า้ทะเล หบุเขากาฐมาณฑุ

นัน้เป็นทีร่วบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว ้ เนื่องจากหบุเขาแหง่นี้เป็นแหลง่วัฒนธรรมเนวารโีบราณ ชนเผ่าเน

วารอ์าศัยอยูท่ีห่บุเขาแหง่นีไ้ดส้รา้งอารยธรรมทีส่า้คัญขึน้บน 3 เมอืง ซึง่ไดแ้ก ่ กรงุกาฐมาณฑ ุ ปาทัน และภัคตะปรู ์
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ความส าเร็จทางดา้นศลิปะของชาวเนวาร ์ ไดแ้ก ่ วัดและปราสาททีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอือันประณีต ฝีมอืแกะรปูสลักหนิและ

โลหะทีล่ะเอยีดออ่น และโบสถท์ีเ่ต็มไปดว้ยเรือ่งราวทางประวัตศิาสตร ์เดนิทางโดยรถโคช้ ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง เป็นเสน้ทางเลยีบไปตามไหลเ่ขา ระหวา่งทางผ่านแมน่ ้า้ ผ่านหมูบ่า้น ทา่นจะไดเ้ห็น

ทวิทัศน์ทีง่ดงามและวถิชีวีติของชาวเนปาลชนบท ทีย่ังคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดมิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกาฐมาณฑ ุ

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นทาเมล (Thamel) ซึง่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิง ศนูยก์ลางของเมอืงกาฐมาณฑ ุโดยบรเิวณยา่น

นี้เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก และรา้นขายของมากมาย ยา่นนี้จงึเป็นจุดพักของนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิง่เดนิทางมาถงึ

เมอืงนี ้ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ สนิคา้จ าพวกเครือ่งประดับ หัตถกรรม เครือ่งนุ่งหม่ตา่งๆ

มากมาย 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ใหท้า่นไดช้มการแสดงพืน้เมอืงของชาวเนปาล 

ทีพ่กั Manang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกาฏมาณฑ ุ

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
กาฐมาณฑุ – จตัุรสักาฐมาณฑุ ตูรบ์าร ์– วดักุมาร ี– กาฐมาณฑป – วดัตะเลชุ – วดั
ปศปุฏนิาถ – สถูปโพธนิาถ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทาง เที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑุ น าท่านชมจ ัตุร ัส
กาฐมาณฑุ ตูร ์บาร์ (Kathmandu Durbar Square) จัตุรัส

กาฐมาณฑ ุดรูบาร ์แหง่นี้ประกอบไปดว้ยวัดและปราสาททีเ่ก่าแก่ ซึง่
แสดงภาพความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรมของชาว
เนปาล เนื่องจากเป็นสถานทีร่าชาภเิษกขึน้ครองราชย ์จัตุรัสแห่งนี้ยัง

ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกใ้นปี 
พ.ศ. 2522  จากนั้นเยี่ยมชมวดักุมาร ีหรอืกุมารีฆระ (Temple of 
Kumari) ซึง่เป็นทีพ่ านักของเทพธดิากุมาร ี ตามความเชือ่ของชาว

เนปาลนั้น กุมารคีือตัวแทนแห่งพระอุ มาเทว ีเป็นเทพบรสิทุธิท์ีถ่ ือ
ก าเนดิจากโลกมนุษย ์ ซึง่ผ่านการคัดเลอืกมาจากเด็กหญงิอายุ 3-5 
ปี จากตระกูลศากยะหรอืตระกูลของพระพุทธเจา้เท่านั้น ชาวเนปาล

นับถอืกมุารดีจุเทพเจา้และมักจะขอพรใหป้ระสบความส าเร็จ กมุารมีหีนา้ทีท่ าพธิบีชูาเทพธดิาแหง่เตาไฟ หรอืเทพธดิาแห่ง
การด ารงชพี ( Living Goddess) และในชว่งเทศกาลอนิทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรอืเทศกาลบชูาพระอนิทรท์ีเ่วยีนมาปี
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ละครัง้ กษัตรยิเ์นปาลจะมาหากมุารเีพือ่รับพรจากเธอ  หลังจากนัน้น าทา่นชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคาร

ไมเ้กา่แกท่ีส่ดุ และเป็นก าเนดิของชือ่เมอืงกาฐมาณฑ ุตัง้อยูใ่นบรเิวณใกลก้ับวัดกมุาร ีสถานทีน่ี้สรา้งขึน้โดยกษัตรยิล์ักษม ี
นาสงิห ์มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนตน้ศตวรรษที ่ 16 จากนั้นชมวดัตะเลชุ (Taleju Temple) วัด

ประจ าองค์พระมหากษัตรยิ์  เนื่องจากมคีวามเชือ่ว่าเทพตะเลชคุือเทพทีป่กปกรักษาองคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละประเทศ
เนปาล 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นชม วดัปศปุฏนิาถ (Pashupatinath Temple) หรอื วัดหลังคาทองค า วัดนี้มหีลังคาท าดว้ยทองซอ้นกนั 2 ชัน้ 
และประตเูงนิซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุวัดหนึง่ในศาสนาฮนิด ูของเนปาล สรา้งขึน้มาในสมัยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศม์ล
ละเพือ่ถวายแดพ่ระศวิะในภาคขององคป์ศปุฏนิาถ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าพัคมาต ี(Bagmati River) ซึง่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์หมอืน

แมน่ ้าคงคาในเมอืงพาราณส ีประเทศอนิเดยี เพราะแมน่ ้าสายนี้จะไหลไปรวมกับแมน่ ้าคงคานัน้เอง อกีทัง้ทีน่ี่ยงัเป็น
ศนูยก์ลางการแสวงบญุของชาวฮนิด ูในเทศกาลมหาศวิราตร ีโดยวัดแหง่นี้ องคก์รยเูนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนวันแหง่นีเ้ป็น

มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 อกีดว้ย  หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะ สถูปโพธนิาถหรอืพทุธนาถ (Boudhanath) หมายถงึ
พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นทีพ่ ึง่ สถปูนีต้ัง้อยูห่า่งจากกรงุกาฐมาณฑปุระมาณ 8 กโิลเมตร ซึง่เป็นเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเนปาล องค์
เจดยี ์มฐีานทรงดอกบัวตมู มเีคา้ศลิปะคอ่นไปในทางทเิบต เห็นไดช้ดัจากรปูแบบการกอ่สรา้งฐานสถปู ทีอ่งิคตปิรศินาธรรม

มัณฑลา (Mandala) อันเป็นรปูธรรมนมิติตามคตพิทุธศาสนาแบบทเิบต ในความหมาย เป็นทีป่ระทับของพระพทุธเจา้และ
พระโพธสิตัวต์า่งๆ บนเจดยีม์รีปูเพน้ทล์ายดวงตาเหน็ธรรมของพระพทุธเจา้ (wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ อนัเป็นสญัลักษณ์ให ้
ผูค้นท าด ีองคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนสถานทีแ่หง่นี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองคเ์จดยีป์ระดับดว้ย “ธงมน

ตรา” ทีช่าวทเิบตและชาวเนปาลนยิมน ามาแขวนเอาไวอ้ยา่งสง่างามอยา่งเป็นเอกลกัษณ์  ธงนี้จะจารกึบทสวดมนตรแ์ลว้
น าไปปลกุเสก กอ่นจะน ามาประดับทีอ่งคพ์ระเจดยี ์หรอืประดับตามหลงัคาอาคารบา้นเรอืน ทางเดนิ ชอ่งเขา ฯลฯ เพือ่ให ้
ลมพัดชว่ยสวดมนตร ์แลว้พัดพาเอามนตราไปคุม้ครองผูผ้่านทาง สถปูแหง่นี้สรา้งโดยชาวทเิบตทีอ่พยพหนีสงครามเขา้มา

ทีน่ี่เมือ่ปี พ.ศ. 2502 เมือ่ครัง้ทีจ่นีเขา้รกุรานทเิบต บรเิวณวัดจงึเป็นทีช่มุชนของชาวพทุธจากทเิบต   
ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 ทีพ่กั Manang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกาฏมาณฑ ุ

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นสกัการะ สถูปสวยมภูนาถ (Swayambhunath) หรอืวัดลงิ เป็นเจดยีข์องชาวพทุธ (Buddhist Chaityas) ทีย่ ิง่ใหญ่ 
9 แหง่หนึง่ของโลก โดยคาดวา่มอีายถุงึ 2,000 กวา่ปี สรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของ
ภายในวัดนี้คอื สว่นตรงฐานของสถปูซึง่มดีวงตาเห็นธรรม หรอื Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยู่โดยรอบทัง้ 4 ดา้น ตัว

สถูปตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑ ุ จงึท าใหเ้ห็นทวิทัศน์เหนือหุบเขาทีง่ดงาม สถูปแห่งนี้ยังเป็นสถูปที่
เกา่แกท่ีส่ดุของเนปาล  และยังเป็นสถานทีท่ีม่กีารผสมผสานระหวา่งศาสนาพทุธกับฮนิด ู โดยองคก์รยเูนสโกไดท้ าการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 
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10.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภีูวนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ

13.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย ( Thai airway ) เทีย่วบนิที ่TG320 

18.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

เนปาล ดนิแดนแหง่ขนุเขาหมิาลยั 5 วนั 4 คนื BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่: 07 – 11 ก.พ. 61   32,991 31,991 30,991 6,900 

วนัที ่: 28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 61  35,551 34,551 33,551 6,900 

วนัที ่: 04 – 08 เม.ย. 61  35,551 34,551 33,551 6,900 

วนัที ่: 13 – 17 เม.ย. 61 37,991 36,991 35,991 6,900 

วนัที ่: 28 เม.ย. – 02 พ.ค. 61 34,991 33,991 32,991 6,900 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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วนัที ่: 05 - 09 พ.ค. 61 34,991 33,991 32,991 6,900 

วนัที ่: 26 - 30 พ.ค. 61 34,991 33,991 32,991 6,900 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

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

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  
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อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) ** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล 

6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

7. คา่ประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนัก เงื่อนไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

6.    คา่ทปิส าหรับ คนขับรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตอ่ทา่นละ 25 USD ตอ่ทรปิ/ตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
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1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ

เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้

(ใชเ้วลาขอวซี่าไมต่ า่กวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนั้นจะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเครือ่งบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าให ้

หอ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบาง

โรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศเนปาลส าหรบั-คนไทย  

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

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นั้น จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น รูป (หา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเอง

และปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งทกุใบดว้ย** 
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