
 

 



 

 

 



 

รายการท่องเทีย่ว 

วนัที-่1 กรุงเทพฯ - กาฐมณัฑ ุ- ภคัตะปูร ์- นากาก็อต - - D 
08.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตู  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Lion Air 

(SL) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร ือ่งสมัภาระต่างๆ แกท่่าน 
 กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทุกชนิด เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณา
ใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะ
ถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 
100 ml.  

11.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงกาฐมณัฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน ไลออนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่
SL 220 (ไม่มอีาหารบรกิารบนเคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

14.00 น. เดนิทางถงึ...ท่าอากาศยานตรภูีวนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ เรยีบรอ้ย
แลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกาฐมณัฑ ุ(Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และ
เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเพราะทีน่ี่คอืจดุศนูยร์วมทัง้การคา้ การเดนิทาง วฒันธรรม และสถานทีท่่องเทีย่วที่
ส าคญั ซ ึง่เราจะเห็นโบราณสถานทีส่วยงามตัง้อยู่ในเมอืงกาฐมาณฑ ุ 

 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมือง"ภคัตะปูร"์ (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวฒันธรรมแห่งหุบเขา

กาฐมาณฑ ุ...เมอืงภคัตะปูร ์เป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวฒันธรรม ซ ึง่องคก์ารยูเนสโก 
(UNESCO) ไดร้บัการยกย่องให ้เป็นมรดกโลก ในปี 1979… เน่ืองจากไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมือง
โบราณทีม่ีความเก่าแก่ และมีช ือ่เสยีงในดา้นสถาปัตยกรรม อนุสรณส์ถานทางประวตัิศาสตร ์และ 
ศลิปะวฒันธรรมอนัดเียีย่ม..ปัจจุบนัถอืว่าเป็นเมอืงแห่งวฒันธรรมทีม่ชี ือ่เสยีง และไดร้บัความนิยมมาก
ในหมู่นักท่องเทีย่ว จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "เมอืงแห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของ



 

เนปาล.... เมืองปักตะปูร ์หมายถงึเมอืงแห่งความภกัดตี่อพระเป็นเจา้ ทีม่คีวามส าคญัและสวยงาม....... 
เมืองท่องเทีย่วที่มีช ือ่เสยีงของประเทศเนปาล น าท่านเขา้ชมภายในตวัเมือง คือ "จตัุรสับกัตะปูร ์
ดูรบาร"์ (Bhaktapur Durbar Square) สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ ีความส าคญัมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของ
เมืองบกัตะปูร ์เน่ืองจากบรเิวณจตัุรสัน้ันเป็นทีต่ ัง้ของอาคารและสิง่ก่อสรา้งทีม่ีสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม 
รวมไปถึงสถานทีส่ าคญัๆของเมืองมากมาย ในอดตีเคยเป็นราชธานีในหุบเขา  เป็นเมืองทีเ่จรญิบน
เสน้ทางการคา้สู่ธเิบต  ชมย่านเดอรบ์าสแควร ์ หรอืย่านพระราชวงับกัตาปูร ์ อนัเป็นทีต่ ัง้ของวงั  ชม
พระราชวงั  55  พระแกล (หนา้ต่าง), ประตูทองค า  ซ ึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม  ชมลานสรงน ้า  
หรอื ซนุดาร(ีSundari) น าท่านเขา้ชม วดัเนียตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดใน
เนปาล  มดีว้ยกนั  5  ช ัน้  สูง  98  ฟุต  สองขา้งบนัไดทางขึน้มรีูปป้ันหนิขนาดใหญ่ สลกัเป็นรูปสตัว ์ 
และเทพอารกัขา  เช ือ่กนัว่าป้ันแต่ละคู่มอี านาจหยุดสิง่ช ัว่รา้ยทีเ่มารุกราน  วดันีส้รา้งขึน้ถวายแด่เทพ
แห่งเนียตะโปลา ผูท้ีม่ีพลงัสูงสุดหรอืสทิธลิกัษม(ีSiddhi Lakshmi) ซึง่เป็นเทว ี ลทัธตินัตระ  พระเจา้
ภูปฏนิทรา  มลัละ  สรา้งวดันีใ้นปี  ค.ศ. 1702 

 

16.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนากาก็อต “NARKAKOT”  (ประมาณ 1 ชม.) “เทอืกเขานากากอ๊ต 
ในออ้มกอดของหิมาลยั..เมืองที่ชมพระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข์ึน้ไดส้วยงาม และเป็นจุดชม
ทศันียภาพของเทอืกเขาหมิาลยัไดอ้ย่างชดัเจน นากาก็อต เป็นเมอืงตากอากาศของชาวเนปาล ี สมัผสั
ธรรมชาติเทือกเขาหิมาลยั รถไต่ระดบัความสูงของเทือกเขาที่คดโคง้และมีทิวทศันน์าคนับนัไดที่
สวยงามอย่างยิง่ …ตะวนัลา.. ทีน่ากาก็อตหากอากาศดจีะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รส (Mount 
Everest) ดว้ย…ระหว่างท่านจะไดช้มการปลูกผกัท านาแบบขัน้บนัได..พบกบัเทือกเขา
หมิาลยัฝ่ังตะวนัออก ประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็นแนวยาวนับรอ้ยกโิลเมตร 
ในระหว่างทาง......ชมพระอาทติยต์ก พกัโรงแรมบนเขานาการก็์อต 1 คนืนีด้ว้ยความสูง 2,200 เมตร
จากระดบัน า้ทะเล เป็นจดุชมววิทีส่วยงามมาก  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม และอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั ณ  NIVA LODGE  RESORTหรอืเทยีบเท่า 
 



 

วนัที-่2 ยอดเขานากากอ๊ต – กาฐมาณฑ ุ- พระราชวงัปาทนั “เมอืงลลติปูร”์  
 ชอ้ปป้ิงย่านทาเมล- 

B L D 

 

เชา้ตรู ่ ตืน่แต่เชา้ตรูช่มพระอาทติยรุ์ง่อรุณเหนือเทอืกเขาหมิาลยัจากทีพ่กัของท่าน หรอืเดนิเล่นสูด
อากาศบรสิุทธิ ์ ถา้ทศันะวสิยัปลอดโปรง่ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา  “เอเวอเรสท”์    (MT.EVEREST)  ซึง่
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 
8,848 เมตร) เปรยีบไดว้่าเป็น 
“มงกุฎของโลก”  ณ   ทีนี่ท้่านจะ
ไดส้มัผสักบับรรยากาศหนาวเย็น
อนัสดชืน่ของธรรมชาต ิที่สะอาด
บรสิุทธิเ์หนือเทือกเขาหิมาลยั....
ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปลี่ยนสีทอง
เปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะ
กระพรบิตาได ้ และทีน่ี่ยงัสามารถ
มองเห็นภูเขาหิมาลยัโดยรอบซึง่
ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จาก
จ านวนยอดเขา10  ยอดทีสู่งทีใ่น
โลกไดแ้ก่ ยอดเขา  เอเวอรเ์รสท ์( 
EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาค ู( MAKALA) และ มานาสร ู(MAMASLU )  

 * หมายเหตุ ในวนัทีอ่ากาศโปรง่ใสท่่านสามารถทีจ่ะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวต ัง้แต่
ฝ่ังตะวนัออกถงึตะวนัตกเลยทเีดยีว ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศวนันัน้เป็นส าคญั** 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



 

08.30 น. จากน้ันลงจากยอดเขา ....สู่ “หุบเขากาฐมาณฑุ” (Kathmandu Valley) ตัง้อยู่ที่ความสูง 
1,336 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และมพีืน้ที ่218 ตารางไมล ์หุบเขากาฐมาณฑน้ัุนเป็นทีร่วบรวมมรดก
ทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้เน่ืองจากหุบเขาแห่งนีเ้ป็นแหล่งวฒันธรรมเนวารโีบราณ ชนเผ่าเนวาร ์
อาศยัอยู่ทีหุ่บเขาแห่งนีไ้ดส้รา้งอารยะธรรมทีส่ าคญัขึน้บน 3 เมือง ซ ึง่ไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑ ุปาตนั 
และบคัตาปูุร ์ความส าเรจ็ทางดา้นศลิปะของชาวเนวาร ์ไดแ้ก่ วดัและปราสาททีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมืออนั
ประณีต ฝีมอืแกะรปูสลกัหนิและโลหะทีล่ะเอยีดอ่อน เสาไมแ้กะสลกั และโบสถท์ีเ่ต็มไปดว้ยเร ือ่งราวทาง
ประวตัศิาสตร ์น าท่านเยอืนเมอืงปาทนัหรอืปาทาน เมอืงเก่ามรดกโลก (Patan city)  เป็น
เมืองโบราณ สรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชว่งศตวรรษที ่3 ปาตนัไดช้ ือ่ว่าเป็นเมืองคู่แฝดของ
กรงุกาฐมาณฑไุดร้บัการขนานนามวา่เมอืงแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมอืงทีรู่จ้กักนัในนาม
ของเมืองแห่งศิลปะอกีดว้ย โดยเฉพาะชือ่เสยีงทางศูนยก์ลางงานหตัถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มี
ช ือ่เสยีงในเร ือ่งพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณทีย่งัมีชวีติ ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยวดัทางศาสนาฮนิดู
และสิง่ปลูกสรา้งในพุทธศาสนา สบืเน่ืองมาจากความหลากหลายของวฒันธรรมในยุคกลางท าใหท้ัง้

ศาสนาฮนิดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบนี ้เมอืงปะฏนันีนั้บเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผงั
เมอืงช ิน้เอกแบบเนวาร ีมถีนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใตแ้ละตะวนัออก-ตะวนัตกแบ่งเมอืงออกเป็น4 
ส่วน โดยมีจตัุรสัปาตนั ดูรบ์ารแ์ละพระราชวงัปาตนัเป็นศูนยก์ลาง น าท่านชมรูปป้ันของพระเจา้
ภูปฏนิทรา  มลัละ,  ชมวหิารทองค า  และชมพระราชวงัเก่าทีเ่ป็นทีท่ าพิธเีถลงิราชสมบตัขิอง
กษัตรยิใ์นอดตี  น าท่านชมวดัตะเลจูบาวานี (Teleju  Bhawani) สรา้งขีน้ในปี  ค.ศ. 1666 
อุทศิใหก้บัเทพประจ าราชวงศ ์มีเทวรูปศวิะและพระนางปารวตปีระดบัอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบนัถูก



 

พวกฮปิป้ีขโมยออกนอกประเทศไปแลว้) ชมวดักฤษณะ (Krishna Tempel) ตวัวดัเป็นหินสรา้ง
แบบซกิขาร ์(Shikhara / ศขิร)  …ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูภ่ตัตาคาร.. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านชมปศุปฏินารถ (Pashupatinath Temple) ที่สรา้งขึน้โดยพระเจา้ภูบาลสิงหแ์ห่ง

ราชวงศม์ลัละ  ในปี  ค.ศ. 1696  เพือ่ถวายองคพ์ระศวิะ  ในภาคองคป์ศุปต ิหรอื  เจา้แห่งเวไนยสตัว ์ 
และทีส่ าคญัคอื  วดัปศปุตนิาถไดถู้กจดัใหเ้ป็นมรดกโลก  แลว้ในปี พ.ศ. 2522…วดันีม้สีญัลกัษณข์อง
เทพเจา้ “ตรมูีรติ”  อยู่มากมาย  ซ ึง่หมายถึงพระพรมเป็นผูส้รา้ง  พระวิษณุหรอืพระนารายณเ์ป็น
ผูร้กัษา และพระศวิะเป็นผูท้ าลาย โดยเฉพาะศวิะลงึค ์ เป็นเคร ือ่งหมายบุรุษเพศ  สญัลกัษณข์องพระ
ศวิะจะพบเห็นมากทีสุ่ด  เป็นวดัฮนิดูทีส่ าคญัมากทีสุ่ดในเนปาลตัง้อยู่รมิแม่น ้าภคัมาต ิ ท่านมีโอกาส
เห็นพธิกีรรมทางศาสนาฮนิด ู ณ  วดัแห่งนี ้

19.00 น. ** พเิศษ ** รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารพืน้เมืองแบบชาวเนปาลดัง้เดมิ เชญิลิม้รส  
Rice  Wine  เคร ือ่งดืม่ทอ้งถิน่รสจดัจา้นและ MOMO  อาหารจานเด็ดของคน เนปาล..พรอ้มชม
การแสดงทางวฒันธรรม ทีม่ชี ือ่เสยีงส าหรบันักท่องเทีย่วแห่งหน่ึงของ 
ประเทศเนปาล  

พกัที ่ณ  GRAND HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที-่3 กาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) –กาฐมาณฑ ุดูรบ์ารส์แควร ์(Kathmandu 

Durbar Square) -สวะยมัภูนาถ(วดัลงิ) 
B L D 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้  น าท่านเขา้ชมเขตเมอืงเกา่นครกาฐมณัฑ ุ ทีไ่ดร้บัการกอ่ตัง้ขึน้ในราชวงศล์จิฉว ี ซ ึง่ขึน้

ครองบลัลงักใ์นปี  ค.ศ. 300  ทีน่ี่เป็นศนูยก์ลางของนครกาฐมณัฑโุบราณ 
น าท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูรบ์ารส์แควร ์(Kathmandu Durbar Square) หรอืเรยีกว่า 
จตัุรสักาฐมาณฑดุูรบ์ารแ์ห่งนี้ประกอบไปดว้ยวดัและปราสาทที่เก่าแก่ ซ ึง่แสดงภาพความ
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานทีร่าชาภเิษกขึน้
ครองราชยส์ถานทีน่่าสนใจทีค่วรไปชมไดแ้ก ่วดัตะเลช ุสรา้งโดยกษตัรยิม์เหนทรามลัละ (King 
Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจตัรุสัแห่งนีย้งัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในมรดก 

โลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อกีดว้ย ชม “กาฐมณฑป” หรอื “เรอืนไม”้  ซึง่
เป็นทีม่าของชือ่เมอืง  อาคารไมนี้ส้รา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่12  บนจดุทีเ่สน้ทางการคา้ส าคญัสอง



 

เสน้ตดักนั  และใชเ้ป็นศูนยก์ลางของชมุชนในการแลกเปลีย่นซือ้ขาย  การพฒันาของตวัเมอืง
เกดิขึน้ในรศัมรีอบ ๆ พระราชวงัเกา่  ชมวดักุมาร ีหรอืกุมารฆีระ (Temple of Kumari 
or Kumari Ghar) หรอืทีพ่ านักเทพธดิาทีม่ชีวีติ (Living Goddess)  ชาวเนปาลเชือ่กนัว่า
กมุารคีอือวตารของเทพธดิาพรมจรรย ์ ชม วดัตะเลจู (Teleju  Tempel)  สรา้งอทุศิใหก้บั
องคส์ าคญัประจ าราชวงศค์อืเทวตีะเลจบูะวานี  เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิย์ิง่ไม่เปิดใหผู้ใ้ดเยีย่มกราย  
นอกจากองคก์ษตัรยิแ์ละนักบวชทีม่สีมณะศกัดิส์ูง ชาวฮนิดูสามารถเขา้ท าพธิไีดปี้ละหน่ึงคร ัง้  
ในชว่งดรุกาปูจา (Durga Puja)  ระหวา่งเทศกาลดาเซยน ์(Dasain)  น าท่านชม  ประตูหนุ
มาน (Hanuman Dhoka)  ประตูทีเ่ป็นที่ต ัง้ของพระองคเ์ทพหนุมาน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1672  ตวัเทพไดร้บัหารเจมิชาดเสยีจนเป็นสแีดงเขม้ใตร้ม่ฉัตร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้ชม  สยมภูวนาถ สวะยมัภูนาถ หรอืวดัลิง (Swayambhunath)  เป็น

เจดยีข์องชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ทีย่ิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัว่าน่าจะมอีายุ

ถงึ 2,000 ปี เลยทเีดยีว สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้มานะเทวะในปี พ.ศ. 936 สิง่ทีน่่าสนใจ
ภายในวดัคอื ส่วนตรงฐานของสถปูซึง่มดีวงตาเห็นธรรมหรอืWisdom Eyes ของพระพุทธเจา้
อยูโ่ดยรอบทัง้4 ดา้น ตัง้อยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวนัตก 3  กโิลเมตร 
ตวัสถูปตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ สงูประมาณ 77 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑ ุ
จงึท าใหท้วิทศันเ์หนือหุบเขาทีแ่สนงดงาม สถปูแห่งนีเ้ป็นสถปูทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเนปาล อกีทัง้ยงั
เป็นสถานทีท่ีม่ีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกบัฮนิดู โดยองคก์ารยูเนสโกไดท้ าการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 



 

15.00 น.  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ย่านทาเมล (Thamel) เป็นศูนยก์ลางความเจรญิ
ของกรุงกาฐมาณฑุ สองขา้งทางเต็มไป
ดว้ย โรงแรมที่พักราคาถูก รา้นอาหาร
นานาชาต ิรา้นขายของ รา้นอนิเตอรเ์น็ต 
ฯลฯ จึงเป็นจุดพกัของนักท่องเที่ยวที่เพิ่ง
เดินทางมาถึงเนปาลเพื่อการวางแผน
ท่องเทีย่วในทีต่่างๆ นอกจากนีย้่านทาเมล
ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ขึน้ช ือ่ โดยเฉพาะ
สิ น ค ้า จ า พ ว ก หั ต ถ ก ร ร ม พื ้น เ มื อ ง 
เคร ื่อ งประดับที่ท าจากหินต่า งๆ  และ
อุปกรณส์ าหรบัการเดนิปีน ลกัษณะคลา้ย
กบัถนนขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้
หลากหายกว่าเยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา อาท ิผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึอกี
มากมาย ซ ึง่สามารถต่อรองราคาได.้...ตามความพอใจของท่านซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถ
เฉพาะตวักนัจรงิ ๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคารและอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

พกัที ่ณ  GRAND HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่4 กาฐมาณฑ-ุกรุงเทพฯ B L - 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่านสู ่มหาเจดยีโ์พธิน์าถ หรอืพุทธนาถ (Boudhanath) เจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเนปาล

บนเจดยีม์ดีวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ บรเิวณรอบวดัเป็นแหล่ง
ชมุชนของชาวพุทธมหายานจากทเิบตทีอ่พยพเขา้มาเมือ่ปีพ.ศ. 2502 จงึจะเห็นพระทเิบตและ
คนทั่วไปยืนแกว่งลอ้มนต ์
พรอ้มกบัสวดมนตอ์ยู่ทั่วไป 
อ งค ์ก า ร ยู เ นส โกขึ ้น ไ ด ้
ทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็น
มรดกโลกในปี พ.ศ.2522
อ าลาเมืองแห่งหิมาลยั กบั
ภาพความทรงจ าเมืองแห่ง
สี ส ั น แ ห่ ง ช ี วิ ต มิ รู ้ ลื ม  
หลังจากวันนี้ที่ ท่านไดม้า
เยือนประเทศเนปาล แลว้ 
ท่านจะพบกบัความสุขแห่ง
ชวีติตลอดไป.....นมสัเต  

11.00 น. จากน้ันเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานตรภีวูนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ
อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการเชค็อนิ 



 

15.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ Lion Air เทีย่วบนิที ่SL221  (ไม่บรกิาร 
อาหารบนเคร ือ่ง) 

19.30 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจมริูล้มื….. 
 

 
หมายเหต ุ:  

1.เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ  

 
ตารางการเดนิทาง 

 วนัที ่ 31 ม.ค. – 3 ก.พ. / 2-6, 27-30 ม.ีค. / 24-27 เม.ย. 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  ราคาท่านละ  24,900 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ    6,500  บาท   

วนัที ่  7-10 ก.พ. / สงกรานต ์10-13 เม.ย. / 1-4 พ.ค. 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  ราคาท่านละ  26,900 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ    6,500  บาท   

**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 16 + ท่าน 

การส ารองทีน่ั่ง *ช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทางส่วนทีเ่หลอืช าระ
ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนั *ตอ้งจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ส าหรบัชว่งวนัหยดุเทศกาล 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป-กลบัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการโดยสายการบนิ THAI LION AIR  
 คา่โรงแรมพกัหอ้งคู ่และอาหาร ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่และภาษีสนามบนิทกุแห่งตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 หวัหนา้ทวัรไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ภาษาองักฤษ) ดแูลตลอดการเดนิทาง ส าหรบัคณะ 15 ทา่นขึน้ไป 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท) แต่ทัง้นีย้่อม

อยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง ( PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรดี, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวดีโีอ ทีต่อ้งจ่ายเพิ่มในสถานทีท่่องเทีย่ว
พเิศษตา่งๆ, คา่อาหาร, คา่เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่นอกเหนือจากรายการ 

 คา่ภาษีหกั  ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ และผูช้ว่ย 40 USD หรอื 1,300 บาท ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่ทปิบรกิรยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบรกิาร 

 

****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบั
การพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 

การส ารองทีน่ั่ง และช าระเงิน 

 โปรดส ารองทีน่ั่งผ่านศูนยบ์รกิารลกูคา้ โดยสง่ชือ่ผูเ้ดนิทาง ทาง อเีมลล ์แฟกซ ์หรอื ชอ่งทางอืน่ๆ ลว่งหนา้เมือ่ทราบ
ก าหนดการทีแ่น่ชดัทนัท ีภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น้ัน)หากตอ้งยืน่วซีา่ 
ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงั จากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากว า่ 7วนัท าการ) 

 กรณีทีส่ ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 14 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอเรยีกเก็บเงนิมดัจ าอยา่งนอ้ย 50% หรอืเต็มจ านวน(เฉพาะในบาง
เสน้ทาง) ของราคาแพคเกจทวัรท์ ัง้หมด กรณีส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 7วนัท าการ ขอเรยีกเก็บเงนิคา่บรกิารทัง้หมดทนัท ี

 โปรดช าระเงนิคา่บรกิารทัง้หมดใหเ้สรจ็สิน้กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดนิทาง  หรอืแลว้แตก่รณี 
การยกเลกิและการขอคนืเงิน 

1.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ   2,000 บาท 

           1.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 

           1.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

   1.4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์

 

 คา่บรกิารทีท่า่นช าระแลว้ ทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัตวัแทนทอ่งเทีย่วฯ และ สายการบนิแตล่ะแห่งเชน่กนั การขอ
คนืเงนิคา่บรกิารจะกระท าไดห้รอืไม่ได ้หรอื ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด เป็นเงือ่นไขสทิธิข์าดขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ ตวัแทน
ทอ่งเทีย่วน้ัน ๆ โดยปกตสิว่นทีจ่ะสามารถขอคนืเงนิได ้คอื ตั๋วเคร ือ่งบนิ (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตใหค้นืเงนิได)้ และ คา่
โรงแรม(ยกเวน้คนืแรกจะคนืไม่ได)้ เทา่น้ัน สว่นบรกิารอืน่ ๆ ในแพคเกจทวัร ์จะขอคนืเงนิไม่ได ้



 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 ทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัตวัแทนทอ่งเทีย่วฯ และ สายการบนิแตล่ะแห่งเชน่กนั การขอคนืเงนิคา่บรกิารจะกระท า
ไดห้รอืไม่ได ้หรอื ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด เป็นเงือ่นไขสทิธิข์าดขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ ตวัแทนทอ่งเทีย่วน้ัน ๆ โดยปกติ
สว่นทีจ่ะสามารถขอคนืเงนิได ้คอื ตั๋วเคร ือ่งบนิ (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตใหค้นืเงนิได)้ และ คา่โรงแรม(ยกเวน้คนืแรกจะ
คนืไม่ได)้ เทา่น้ัน สว่นบรกิารอืน่ ๆ ในแพคเกจทวัร ์จะขอคนืเงนิไม่ได ้

 การขอคนืเงนิหากสามารถกระท าได ้บรษิทัฯ จะเก็บคา่ธรรมเนียมการด าเนินการ 2,000 บาท/ทา่น 
 

 
 

 

เง่ือนไขการบรกิาร  
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจาให ้แตท่างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่
เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 



 

15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง
บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ
ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ 
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวี
ซา่ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 

เอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่เนปาล 
1. หนงัสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน     

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปส ี (ทีไ่ม่ใชร่ปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้หลงัสขีาวหรอืฟ้าเท่านัน้)    

4. ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทีอ่ยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท)์  

รายการแนะน าทีท่่าน...ไม่ควรพลาด 
EVEREST SCENIC MOUNTAIN FLIGHT 

 หรอื นั่งเคร ือ่งบนิชมยอดเขา สมัผสัเทอืกเขาหมิาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่างใกลช้ดิ สรา้งสรรค ์
ประสบการณท์ีไ่ม่ควรพลาด เมือ่ท่านไดม้าเยอืนประเทศเนปาลคณุจะมโีอกาสไดข้ึน้ไปบนจุดสูงทีสุ่ดและ
ตระการตาทีสุ่ดในโลก 

ไฮไลท:์ (จ่ายเพิม่ท่านละ 230 USD ใชเ้วลาชม.. 1 ชม.) 

 ลอยขึน้ไปดา้นบนของโลกในเทีย่วบนิชมววิ 1 ช ัว่โมงขึน้ไปเทอืกเขาหมิาลยั  
 เห็นหลงัคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตว์ธิทีีง่่าย  
 เพลดิเพลนิไปกบัทีน่ั่งหนา้ตา่งส าหรบัผูโ้ดยสารในทวัรก์ลุม่เล็ก ๆ ทกุคน ทีค่ณุจะไม่พลาดทกุมุมมอง 
 ไดร้บัทศันียภาพทีง่ดงามของพชืและสตัวข์องหุบเขาและทีร่าบ  
 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอืน่ ๆ อกีมากมาย 


