
 

 

รหัสทัวร AST1901972 
ทัวรเนปาล นมัสเต...เนปาล ออมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน [SL] 
เมืองกาฐมัณฑุ   เทือกเขานากาโกต  บักตาปูร   วิหารนาตโปลา   วัดปศุปฏินารถ    

ตลาดทาเมล  โพธินาถ   วัดสวยมภูนารถ   จัตตุรัสดูบาร 

                          



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่แรก       สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโกต (Nagarkot  
Mountain)   

07.30น.    พรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1(ผูโดยสายขาออก) ประตู 7 
เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระ  

11.50 น.   เดินทางสู เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL220  
   ***ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง*** 
14.00 น. ถึงทาอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมัณฑุ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจ

รับสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาท่ีเนปาล ชาประเทศไทย  1  ช่ัวโมง 15 นาที) เปน
ประเทศเล็กๆ ท่ีต้ังอยูทางตอนใตของเทือกเขาหิมาลัย และถูกหอมลอมดวยภูเขา
สูงมากมาย  นําคณะผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทานเดินทางสูตัว 
นครกาฐมัณฑุ  และใหทานไดเพลิดเพลินกับความงามของสองขางทางในเมือง
หลวงของเนปาล… 
นําทานเดินทางสู เทือกเขานากาโกต(Nagarkot  Mountain)  ซึ่งต้ังอยูบนยอด
ขอบกระทะของหุบเขากาฐมันฑุ  บนพ้ืนท่ีสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง  2,200  เมตร  ทามกลางอากาศที่
เย็นสบาย  ซ่ึงทานจะไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติท่ีสวยงาม 
และแสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวต้ัง
แตฝم�งตะวันออกจรดฝم�งตะวันตก  ซ่ึงมีแนวทิวเขายาวนับ
พันกิโลเมตร  โดยในวันที่อากาศปลอดโปรง  ทานอาจจะไดเห็นภาพที่สวยงามของ 
“ยอดเขา เอเวอรเรส”  ไดอยางชัดเจน  ถึงท่ีพักเขาที่พักเหนือยอดเขาชมยามเย็น
อันสวยงามเมื่อสีสันของทองฟ�าสีครามเขมของฤดูหนาวคอยเปล่ียนสีสันไปเร่ือยๆ 
ทอแสงเรืองอรามไปทามกลางเทือกเขาสูงที่รายรอบนากากอต สลับซับซอน
สวยงามเหมือนยืนอยูกลางมงกุฏเพชรตัดดวยสีขาวของหิมะที่ยังคงเห็นเลือนลาง
แมยามรัตติกาลจะเร่ิมคืบคลานเขาม 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา(1)ท่ี ภัตตาคาร ทามกลางบรรยากาศที่แสนจะสดช่ืนและ
สบาย ทานที่มีอารมณอันสุนทรียคืนน้ีไมควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มทองฟ�า เหนือ
ยอดเขานากากอตที่พักที่สูงท่ีสุดในทริปน้ี(สูง 2,164 เมตร) 

 พักท่ี  โรงแรม  Niva Niwa Lodge หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

วันที่สอง        บักตาปูร-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล                                    

 

 

 

 

 

05.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเชาอันสดช่ืน  รับแสงแรกแหงดวงอาทิตย  ในวันที่อากาศดีทานจะ
ไดชมความงดงามที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเสนไหมคอยทอแสงพนขอบ
เสนเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชันโดยรอบสุทองฟ�า ทอ
แสงส้ีรุงกระทบกับแนวเสนหิมะเหนือเทือกเขาสูง
เกิดประกายสีรุงตลอดแนวเทือกเขาสวยงามาก
เพียงไมนานเทือกเขาหิมาลัยทั้งสายก็แปรเปล่ียน
เหมือนดังมีใครนําผาทองผืนใหญมาปกคลุมไว



 

 

เกือบทั้งแนวเขา  และคอย ๆ แปรเปล่ียนทีละนอยเห็นปรกายสีขาวสดใสของหิมะ
ท่ีทับถมอยู  หากทานมีโอกาสทานอาจจะไดชมยอดเขาเอเวอรเรสแมจะเพียงจุด
เล็ก ๆ แตก็ภาคภูมิใจท่ีไดมาชม***(ที่น่ีถาทองฟ�าสดในทานจะสามารถเห็นยอด
ของเทือกเขาหิมาลัยอันประกอบไปดวย ยอดเขา 5 ยอด  

จากจํานวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงท่ีในโลกไดแก ภูเขา เอเวอรเรสท (EVEREST) 
โลดเส ( LHOTSE) โชยู( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู 
(MAMASLU) ) 

เชา รับประทานอาหารเชา(2)ท่ี  หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดินทางกลับเขาสูเมือง กาฐมัณฑุ  อีกคร้ังหน่ึงระหวางทางจะนําทานชม  
“เมืองบักตาปูร”  นครหลวงแหงที่  2  ของประเทศ  ซ่ึงปจจุบันไดข้ึนทะเบียนกับ
องคกรสหประชาชาติเพ่ือเปนมรดกโลก  เมืองน้ีมี
ความงามดานไมแกะสลัก  งานไมท่ีข้ึนช่ือคือรูป
สลักหนาตางเปนรูปนกยูง  ซ่ึงตัวนกจะแกะใหนูนสูง
จากตัวเน้ือไมและโดยรอบยังฉลุลวดลวยตาง ๆ 
เอาวอีกดวย  นําทานสูยาน  เขตเมืองเกานําทานชม
พระราชวังโบราณ  แหงเมืองบักตาปูร  ที่ไดสราง
ตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท  ประทับใจไปกับ
ความสวยโดเดนของ  ประตูทองคํา  หนาตาง 55 
พระแกลในแตละบานฉลุลวดลายโปรงตามแบบ
อินเดีย  ตัวพระราชวังแหงน้ีไดถูกทําลายเมื่อคร้ัง
เกิดแผนดินไหวคร้ังใหญเม่ือป  1934  ตอมาไดถูก
บูรณะข้ึนดวยเงินทุนจากทาง  UNESCO  ตรงขอบประตูทางเขาของพระราชวังมี
การนําแผนทองคํามาหอหุม  จนไดสมญานามวาประตูทองคํา   

แผนทองคําน้ีมีการจําหลักรูปเทพเจาและของศักด์ิสิทธิ์  เพ่ือความเปนศิริมงคลแก
ผูท่ีเดินเขาออก  นําทานเดินเขาไปชมดานในของตัวอาคาร  ทานจะพบประตูอีก
บานหน่ึงซ่ึงบนซุมประตูมีเคร่ืองและแกะสลักเปนลวดลายออนชอยวิจิตรบรรจง ซ่ึง



 

 

มีอยูเพียงช้ินเดียวในโลกเทาน้ัน   สืบเน่ืองจากเม่ือชางผูทําไดดสร็จแลวพระราชา
จะมีพระบัญชาใหตัดมือท้ัง  2  ขางทิ้ง  และควักนัยตตาท้ัง  2  ของชางผูน้ันออก  
ถัดจากท่ีแหงน้ีไมไกลจะมีหองสรง  ซ่ึงเปนสระน้ําขนาดใหญ  ซ่ึงมีช่ือเรียกวา  
“สระนาคบากศก”  ดานบนจะมีพญานาคใหญแผเบ้ียออกเพ่ือปกปกรักษาและ
อํานวยพรใหกับพระมหากษัตริย  น้ําในสระน้ีเลากันวาเม่ือถึงฤดูหนาว  น้ําในสระ
จะอุน  เม่ือเขาฤดูรอนน้ําในสระจะเย็น  นําทานเดินออกจากตัวพระราชวังเพ่ือชม
ความยิ่งใหญของ วิหารนาตโปลา  ซ่ึงมีความสูงถึง  98 ฟุต  หรือประมาณ  30  
เมตร  ถือไดวาเปนวิหารที่สูงท่ีสุดในประเทศเนปาล  แตละช้ันของบันได  จะมีรูป
ปم�นของเทพตาง ๆ อาทิ  พญาครุฑ, ยักษ,  คนทัณฑ  เปนตน  หากพอมีเวลานํา
ทานไปชม  หมูบานชางปم�นหมอ  เพราะนอกจากเมืองน้ีข้ึนช่ือเร่ืองงานไมแลวเร่ือง
งานปم�นก็งดงามไมแพกัน ใหทานไดชมวัดพระแมอุมาเทวี  ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมที่
งดงามท่ีสุดในเนปาล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน(3)ท่ี ภัตตาคาร    

จากน้ัน นําทานเดินทางสูทางศาสนสถานฮินดูสําคัญวัดหน่ึง  ซ่ึงชาวฮินดูท่ีพํานักใน
ประเทศตาง ๆ ตองถือโอกาสสักคร้ังหน่ึงในชีวิตที่จะมากราบนมัสการ  เพ่ือขอพร  
ณ  ที่แหงน้ีเพราะเช่ือวามีความศักด์ิสิทธิ์อยางมาก  วัดน้ันคือ  วัดปศุปฏินาถ
(Pasupatinath)  ท้ังน้ีเน่ือง  ดวยเราซ่ึงเปนพุทธศาสนิกชนจึงไมอาจไดรับ
อนุญาตใหเขาชมความงามภายในได  แตเราสามารถจะไดชมความงามบางสวน
จากภายนอก    อีกทั้งทานจะไดชมพิธีกรรมท่ีประกอบอยูภายนอกสถานที่แหงน้ี   

 

 

  



 

 

จากน้ัน นําทานสูยาน  “ตลาดทาเมล”  แหลงชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิดที่ใหญท่ีสุด
ขงนครหลวง  อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานา
ชนิด  เปนของฝากท่ีระลึกตามอัธยาศัย  เชน  
ลูกปด, สรอยคอท่ีรอยจากหินฒ ผาทอพ้ืนเมือง, 
พรมจากขนจามรี, ตุกตาไมแกะสลัก, เคร่ืองเขิน 
ฯลฯ  หรือหากทานช่ืนชอบสินคาเบรนดเนมเชิญ
ทานชอปปم�งยาน NEW ROAD ที่มีสินคาช้ันนําของ
แทจากท่ัวทุกมุมโลกจําหนายในราคาสุดพิเศษ  อาทิ  ผาตัดสูทจากอิตาลี, อังกฤษ  
และญ่ีปุ�น  กระเป�าเดินทางช้ันนําอง  Samsonite, Delsey  แวนตาจาก 
Dunhill,  Roadastock  ปากกาดูปองต, มองบลังต, น้ําหอม และเคร่ืองสําอาง
ช้ันนํา  จากยุโรป ฯลฯ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา(4)ที่ ภัตตาคาร พรอมทั้งชม การแสดงพ้ืนเมืองที่สวยงาม 
เปนการเพ่ิมอรรถรสในการรับประทานอาหารค่ําของทาน  

 

 

 

 

เขาที่พัก  โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเทา  

 

วันที่สาม โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร 

โปรแกรมแนะนํา :   สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอรเรสตอยางใกลชิด 
ดวยการข้ึนเคร่ืองบินชมเขาสรางสรรคประสบการณที่ไมควรพลาด (Mountain 
sightseeing flight) เม่ือทานไดมาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึนไป
บนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก  



 

 

Everest Scenic Mountain Flight หรือ น่ังเคร่ืองบินชมยอดเขา สัมผัส
เทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอรเรสตอยางใกลชิด สรางสรรคประสบการณที่
ไมควรพลาด เมื่อทานไดมาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึนไปบนจุดสูง
ท่ีสุดและตระการตาที่สุดในโลก (จายเพ่ิมทานละ 230 USD ) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา(5)ที่ โรงแรม  
จากน้ัน นําทานเดินทางเขาชม วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซึ่งเปนวัดทาง

พุทธศาสนาที่สําคัญ ต้ังอยูบนยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืงอกาฐมัณฑุ โดยมี
อายุมากกวา 2,500 ปมาแลว วัดแหงน้ียังมีอีกช่ือหน่ึงวา วัดลิง (MONKEY 
TEMPLE) เพราะท่ัวบริเวณวัดแหงน้ีเต็มไปดวยลิงซึ่งจะลงมาเก็บเมล็ดขาวที่ชาว
เนปาลนํามาถวายที่วัดเปนอาหารนมัสการเจดียสวยมภูนารท ซ่ึงถือวาเจดียน้ีเปน
เจดียที่เกาแกที่สุดในประเทศเนปาล ที่ตัวเจดียตรงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตา
ของพระพุทธเจา ชาวเนปาลมีความเช่ือท่ีวาพระเนตรของพระพุทธเจาจะยังคอย
มองดูโลกมนุษยและมีจุดเล็กๆตรงกลางระหวางค้ิว   
ชาวเนปาล เช่ือวาเปนดวงตาที ่3 ซึ่งหมายถึงดวงตาแหงธรรม และเคร่ืองหมายท่ี
ตรงจมูกคือเลข 1 โดยในเนปาลคือสัญลักษณของความเปนหน่ึงหรือเอกภาพ… 

 

 

 

 

 



 

 

จากน้ัน นําทานนมัสการ วัดพุทธนารถ (Bouddhanat) วัดน้ีมีเจดียที่ใหญท่ีสุดในเนปาล  
ต้ังอยูในหมูบานของชาวธิเบตท่ีไดอพยพมา  ภายนอกวัดโดยเฉพาะตามบานเรือน
ตาง ๆ  จะประดับประดาดวยธงทิวสีตาง ๆ เพ่ือเปนการบูชาธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  
และอากาศ  ในผืนผาจะลงอักขระ  ซ่ึงเช่ือกันวาเมื่อลมพัด  1  คร้ัง  เทากันเราได
สวดมนต  1  จบ  และมนตท่ีสวดน้ัน  สุดยอดของ  84,000  พระธรรมขรรค  
ภายในวัดนอกจากมีพระมหาเจดียประดิษฐานอยูกลางวัดแลวยังมีพระอารามที่
ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรหรือเจาแมกวนอิมปางพันมือองคใหญอยูภายใน  
อารามน้ีองคดาไลลามะ  เคยเสร็จมาประทับเมื่อคร้ังล้ีภัยมาจากธิเบตกอนท่ีจะไป
ประทับเปนการถาวรที่เมืองดาลัมศาลา   ในประทเศอินเดีย  หากทานใดประสงค
จะสวดมนต  84,000  พระธรรมขรรคแบบทางลัด  ก็เชิญทานรวมหมุนกงลอ
ยักษ  

โดยทานตองเดินตามเข็มนาฬิกาเปนจํานวน  3  รอบ  ภายในกงลอไดมีการบรรจุ
มนตรา  84,000  พระธรรมขรรคไวภายในเชนกัน 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน(6)ท่ี ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองปาทัน(Patan)”  เมืองที่มีความงดงามจนไดสมญานามวา 

ลลิตปุร  เมืองน้ีข้ึนช่ือทางดานทองเหลือง  ดินแดนแหงศิลปะอันวิจิตร  1 ใน 4  
นครโบราณแหงหุบเขากาฐมัณฑุ  เมืองน้ีมีวัดที่สําคัญอยู 2 แหง  วัดแรก คราบาฮ
(Kwa Bahal)  หรือวิหารทองคํา – วิหารเงิน  วิหารเปนวัดทางพุทธศาสนา  
หลังคามีตราประดับอยางสวยงามดวยแผนทองคําติดเปนทางยาวจากยอดหลังคา



 

 

จรดพ้ืน  บนแผนทองคํายังการแกะสลักลวดลายใหดูสวยงดงามดูแปลกตาแผน
ทองน้ีเช่ือวา ทอดลงจาก 
สวรรคช้ันดาวดึง  รองรับพระบาทองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสร็จกลับมายัง
โลกมนุษยหลังโปรดพระมารดา  อีกทั้งผูท่ีนับถือพุทธศาสนาและพํานักอยูใน
ละแวกน้ีจะไมฆาสัตว  และยังนํามา ปลอยที่วัดน้ีเปนจํานวนมาก  มีทั้งนก  เตา 
และหนู  สวนผูท่ีเขาชมก็ไมอนุญาติใหนําส่ิงของท่ีทําจากหนังสัตว  เขาไปภายใน
วัดน้ี  วัดท่ี 2 คือ  เจดียมหาพุทธ(Maha Budha)  เจดียแหงน้ีเลียนแบบองค
เจดียพุทธคยาในเมืองพุทธคยา  ประทเศอินเดีย  ตัวเจดียประดับดวยพระพุทธรูป
ปم�นรอบองคกวา 10,000 องค   รอบองคเจดียประดับดวยกระเบ้ืองดินเผาสลักรูป
พระพุทธเจาปางขัดสมาธินับพันช้ินเรียงรายจนถึงยอดบน  
ดานขางจะมีวิหารองคนอยจําลองรูปสลักตอนประสูติของพระ พุทธเจา  ท่ีได
จําลองจากเมืองลุมพินี  ใหทานไดแวะซ้ือของท่ีระลึกในหมูบานหัตกรรม  ซ่ึงจะมี
รานคาตาง ๆ อาทิ  รานจําหนาย 
เคร่ืองประดับ  รานจําหนายพรมของชาวทิเบตท่ีอพยพมาพํานักในเนปาล  พรม
ท่ีน่ีมีช่ือเสียงมากและเปนสินคาสงออกที่สรางรายไดท่ีดี  นอกจากน้ียังมีรานที่
จําหนายสินคาจําพวกไมและงานทองเหลือง ฯลฯ  ที่น่ีราคาอาจไมถูกนักแต
คุณภาพดีและเปนสถานที่สงเสริมงานจากกลุมแมบาน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา(7)ที่ หองอาหารของทางโรงแรม  

เขาที่พัก  โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเทา  

วันที่ส่ี  กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา (8) ที่ โรงแรม  



 

 

นําทานสัมผัสกับอีกบรรยากาศหน่ึงของการทองเท่ียวโดยการเดินเท่ียวชม
โดยรอบๆของเมืองเกาที่ยังคงรักษาไวซึ่งสภาพความเปนอยูแบบด้ังเดิมรวมถึงตึก
รามบานชอง   ทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตความเ ปนอยูของผูคนในเมืองอยางใกลชิด  
ชม พระราชวังหนุมานโดกา (HANUMAN DHOKA) นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบ
จะเต็มไปดวยวัดท่ีนาสนใจมากมายชมวังกุมารเทวี 
วังของเด็กชาวเนปาลที่ถูกคัดเลือกข้ึนมาเปนกุมาร
เทวีเพ่ือใหมาปกปกรักษาบานเมืองตามตํานาน  
แวะใหทานถายรูป ณ   ชมเรือนไมเกาแกท่ีมี  ช่ือ
วา กาฐมณฑป(KASTHAMANDAP)  

 

 

 
 
 
11.30 น.       นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ  
15.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ 
SL221 
  ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง 
19.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเปนเอก
สิทธิ์ของผูจัดโดยยึดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ 2 ทาน/หอง พักเด่ียวเพ่ิม จํานวนท่ีน่ัง 

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 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงราคา 



 

 

***กรณีลูกคาที่ตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจ
ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ นะคะ*** 

รายการอาจมีการสลับสับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณหนางานเปน
สําคัญ  

อัตราคาบริการน้ีรวม  

 คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไวในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air  

 คาโรงแรมพักหองคู ตามที่ระบุไวในรายการ  

 คายานพาหนะและคาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามที่ระบุไวในรายการ 

 คาธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กาหนดไวในรายการ  

 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน(วงรักษาพยาบาลเงินไมเกิน 
500,000 บาท) แตทั้งน้ียอมอยูในขอจากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

 คาวีซาเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 

 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคน
ตางชาติ หรือ คนตางดาว  

 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาถายรูป/ถายวีดีโอ ท่ีตองจายเพ่ิมใน
สถานที่ทองเที่ยวพิเศษตางๆ, คาอาหาร, คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังนอกเหนือจากรายการ  

 คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)  

 คานาหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 

 คาทิปไกดทองถ่ิน, คนขับรถ และผูชวย จํานวน 4 วัน /ทาน (รวมเปนเงินบาท 1,500 บาท/ 
ทานตลอดรายการ)  



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทยแลวความประทับใจในบริการ  

การใหทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิไดมีผลประโยชนใดๆทั้งส้ินข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
ทานเพ่ือเปนกาลังใจใหกับไกด และคนขับรถ 

เง่ือนไขการจองทัวร  

 ชําระมัดจํา ทานละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน ( ไม
นับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )  พรอมแจงช่ือเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือ
เดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง 

 ในกรณีที่ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน หากมีการยกเลิกหรือ
ขอเล่ือนเดินทาง ซ่ึงเม่ือจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ 
ท้ังส้ิน  

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป **เฉพาะชวงท่ีไมใชเทศกาลหรือวันหยุดยาว 
(ยกเวนกรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับสายการบิน จะขอยึดเงินมัดจําต๋ัวตามจํานอนจริง)** 

 กรณียกเลิกการเดินทางกอน 30 วัน เก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด  

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน ยึดเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 20 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 อัตราคาบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับสถานการณตาง ๆ  
ระหวางการเดินทางถาทานแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินหรือ
ลดคาบริการใด ๆ ท้ังส้ิน 

***บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซ่ึง
ไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเขาออกเมือง  อัน
เน่ืองมาจากการที่ทานมีเอกสารเดินทางที่ไมถูกตอง  หรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวในครอบครอง  
หรือภัยธรรมชาติ เชน พายุ น้ําทวม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม
สามารถควบคุมไดหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนท้ังทางตรงหรือทางออม เชนการเจ็บป�วย ถูก
ทําราย หรือจากอุบัติเหตุตาง ๆ****   



 

 

  เอกสารเก่ียวกับการขอวีซาเนปาล 

  1.    หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใชไดจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน    

  2.    หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราเขาออกอยางนอย 2 หนาเต็ม  

  3.    รูปถายหนาตรงรูปสี (ท่ีไมใชรูปถายเลน) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลังขาว เห็นหู ท้ังสองขาง  

  4.    สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบาน (เขียนที่อยูเปนภาษาอังกฤษพรอมเบอรโทร ) 

  5.    กรอกรายละเอียดสวนตัว ตามรายละเอียดที่แนบมา  

 



 

 

 


