
  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทข์องการเดินทาง  

เมืองกาฐมนัฑุ...เมืองแหง่มรดกโลก 6 แหง่ นครแหง่นีส้รา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 9 บนเสน้ทางการคา้สูทิ่เบต 

อทุยานแห่งชาติจิตวนั เป็นผืนป่าท่ีอดุมสมบูรณ ์ และเป็นท่ีอาศยัของ สตัวป่์านานาชนิด รวมถึงแรดนอ
เดียวหาชมไดย้าก 

หมู่บา้นบนัดิปูร…์หรือบณัฑิตปุระ..เมืองแหง่ผูรู้ ้

เมืองโภครา…เสน่หแ์ห่งผืนนํา้และขนุเขา พรอ้มลอ่งเรืองในทะเลสาบเฟวา่ใสราวกระจกสะทอ้น 

ยอดเขานากากอ็ต...ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวต ัง้แตฝ่ั่งตะวนัออกถึง
ตะวนัตก 

***หมายเหตุ   เวลาของประเทศเนปาล  ชา้กวา่ประเทศไทย  1. 15 ชัว่โมง*** 
รายการท่องเที่ยว                        
วนัแรก กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ (พระราชวงักาฐมนัฑุและเจดียส์วยมภูนาท)   
08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3-4 เคานเ์ตอร ์ D สาย 

การบิน  THAI  AIRWAYS (TG)   
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระตา่งแกท่า่น 

  กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรณุางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้
เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ใน
บรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
เที่ยวบินที่ TG 319  
(มีอาหารบริการบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 
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12.25 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ (KATHMANDU) เป็นเมืองหลวงของประเทศ
เนปาล และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดดว้ย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 
เรียบรอ้ยแลว้ นําท่านสกัการะ วดัสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” หรือ “วดัลิง” 
เป็นเจดียข์องชาวพุทธและเป็นเจดียท่ี์ย่ิงใหญ่ แห่งหน่ึงในโลก กล่าวกนัว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี 
ซึง่สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้มานะเทวะใน พ.ศ. 963 ส่ิงท่ีน่าสนใจคือสว่นตรงฐานของสถูปมี
ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้อยู่รอบโดยทัง้ 4 ดา้นและยงัเป็นสถานท่ีมีผสมผสานระหว่าง
ศาสนาพุทธและศาสนาฮินดท่ีูสามารถอยูคู่ก่นัได ้  ช ม  พ ร ะ ร า ช ว ั ง ก า ฐ ม ั ณ ฑุ 
“HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  เป็นอาคารแบบยโุรป
สีขาวมีหอสูง 9 ช ัน้ เรียกวา่ หอพสนัตปุร ์  “BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวงั
ท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมสําคญั  ในราชวงศแ์ละยงัเป็นสถานท่ีกษตัริยเ์นปาลประกอบพระราชพิธี
ราชาภิเษกขึน้ครองราชสมบติัดว้ย  ชม  หนุมานดอรก์า  “HANUMANDHOKA” รูป
ป้ันหนุมานผู ้ทํ าหน้า ท่ีนายทวารคอยรักษาปร ะตู เข า้พร ะ ราชวัง  ชมกาฐมณฑป 
“KASTHAMANDAP”  อาคารไมเ้ก่าแก่ตน้กําเนิดของชือ่เมืองกาฐมณัฑุ ซึง่สรา้งจากตน้ไม ้
เพียงตน้เดียว พระราชวงัโบราณหนุมานโดการ  ์  คือเขตเมืองเก่าของเมืองกาฐมัณฑุ 
ปัจจบุนัยงัถกูรกัษาไวอ้ยา่งดีดว้ยเป็นเขตพระราชวงั ท่ีประทบั และท่ี 
ใชใ้นพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายรอ้ยปี ไดมี้การสรา้งสมงานศิลปะไวม้ากมาย น่ีนับเป็น
หน่ึงในมรดกโลก ท่ีถูกประกาศเพ่ือรกัษาสมบติัชิน้นี้ไวใ้หลู้กหลานไดเ้ห็น ชม วดัเทพตาเลจู 
“TALEJU TEMPLE”  เป็นวดัท่ีสรา้งดว้ยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลกัท่ีงดงามมาก  
ชม กาฬไภราพ หรือไภราพดํา “BHAIRAV”   หรือปางหน่ึงของพระศิวะในภาคท่ีดุรา้ย
กําลงัเหยียบร่างอสูร บางตําราก็วา่เป็นเจา้แม่กาลี ซึง่ชอบความโหดรา้ย  ชาวเนปาลจึงไดมี้การ
เสน้บวงสรวงดว้ยเลือด   จากน้ันชม ตําหนกักุมารี “KUMARI BAHAL” และเขา้เฝ้า
เทพธิดากุมารี ท่ีชาวเนปาลเชือ่ว่าเป็น “เทพที่มีชีวิต” และเป็นเทพเจา้ท่ีมีชวิีตอยู่เพียงหน่ึง
เดียวในโลก ซึง่ไดร้บัการคดัเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ ์ (ไดร้บัการยกย่องให้
เป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)  

 
 

18.30 น. นําท่านรบัประทานอาหารคํ่า  พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาลี  
ลิม้รสอาหารพิเศษ โม โม เกีย๊วซา่เนปาลแท้ๆ   ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  ท่ีมีชือ่เสียง
สาํหรบันักทอ่งเท่ียวแหง่หน่ึงของประเทศเนปาล  

 
 
 
 
 
 
 

พกัที่ ณ SOALTEE CROWN HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



  

 

 
วนัที่สอง  กาฐมณัฑุ  – อทุยานแห่งชาติจิตวนั(บินภายในประเทศ)                                             
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาติ) 
จากน้ัน นําทา่นเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศกาฐมณัฑุ 
09.30 น. เ หิ ร ฟ้ า ไปยัง  (BHARATPUR)  จิ ต วันโดยสายการ บิน

.................  
10.15 น. ถึงบาราธพูร และเดินทางสู่ MARUNI RESORT อุทยาน

แห่งชาติจิตวนั   
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในรีสอรท์ 
บ่าย  นําท่าน สมัผสักบัธรรมชาติและชีวิตสตัวป่์า  ในอุทยาน

แห่งชาติป่าจิตวนั  ซึง่เป็นอุทยานท่ีเดินทางเขา้ไปไดง่้ายและ
สะดวกไดช้ื่อว่าเป็นพืน้ท่ีซึ่งมีสตัวป่์าชุกชุมท่ีสุดแห่งหน่ึงของ 
เอเชยี ทัง้ยงัมีพืน้ท่ีทุ่งหญา้สูงขนาดใหญ่สุดทา้ยท่ีหลงเหลืออยู่ใน
โลกมีสตัวป่์านานาชนิดเชน่ ชา้ง กวางเขาเกียว แรดนอเดียว 
กระทิงววัป่าท่ีใหญ่ท่ีสุดและเสือโคร่งต่างๆ  โดยนั่งชา้งท่อง
ซาฟารี  (ชา้ง 1 ตวันั่งได  ้ 4 ท่าน)  สมัผสัทุ่งหญา้
ซาฟารีอนัเต็มไปดว้ยสีสนัของธรรมชาติแห่งสภาพป่าแท้ๆ ในเขตเชิงเขาหิมาลยั
ระหว่างทางออกล่าสตัวป่์านานาชนิด (ล่าดว้ยกลอ้งถ่ายรูปหรือวีดีโอเท่าน้ันนะค่ะ) เชน่ เสือเบ
งกอลลายพาดกลอน), แรดนอเดียว, กวางดาว และกวางพนัธุ ์ จระเข,้ หมูป่าและนก
นานาชนิด (โปรดเตรียมกลอ้งและฟิลม์ของท่านใหอ้ยู่ในอาการพรอ้มยิง 100%) โดยใช ้
พาหนะชา้งท่ีฝึกมาเพ่ือตามล่าสตัวต์่างๆ นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัแรดนอเดียวท่ีหาชมได ้
ยาก (แนะนํา: หากท่านมีกลอ้งส่องนก หรือกลอ้งส่องทางไกล โปรดไปดว้ยเพื่อความ
สนุกในการชมของท่าน)   

ตอ่จากนัน้ นําท่าน ล่องน้ําพายเรือแคนู ชมบรรยากาศอนัแสนร่ืนรมยข์องธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณต์าม 
ลําน้ําราฟติ (RAPTI  RIVER) ชืน่ชมกบันกนานาชนิด หลากสีสนั และชมความเป็นอยู่
อย่างธรรมชาติของจระเขป้ากแหลมท่ีกินปลาเป็นอาหาร ท่ีหาชมไดย้าก จากน้ันนําท่านขึน้บก 
สมัผสักบัธรรมชาติ ฝูงสตัวต์่างขา้มนํ้าราฟติ เพ่ือเขา้นอน ชมสตัวน้ํ์า (จระเขส้องชนิด) 
และนกนานาชนิด (โปรดเตรียมกลอ้งและฟิลม์ของท่านใหอ้ยู่ในอาการพรอ้มยิง 100%) 
(แนะนํา: หากท่านมีกลอ้งส่องนก หรือกลอ้งส่องทางไกล โปรดไปดว้ยเพื่อความสนุก
ในการชมของท่าน)  สมควรแกเ่วลากลบัสูท่ี่พกั 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รีสอรท์  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั......  
นําท่านเขา้สู่ที่พกั ณ  MARUNI RESORT  หรือเทียบเท่า อิสระพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

วนัที่สาม ในอทุยานแห่งชาติจิตวนั (ล่องเรือแคนนูชมนกสวยนานาพนัธุ ์ และจระเข ้ - เกม
ไดรวใ์นอทุยานแห่งชาติ)      

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์  
08.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัศูนยเ์พาะพันธช์า้งจิตวนั  เน่ือง

ประชากรชา้งกําลงัใกลศู้นยพ์นัธุใ์นประเทศเนปาล ศูนย ์
เพาะพนัธุช์า้งมีเอกลกัษณเ์ป็นแหง่เดียวในโลก   

จากน้ัน นําท่านชมหมู่บา้นทารล์ู  ชนชาวทารล์ูอาศยัอยู่ตลอด
ความยาวของท่ีราบ TERAI ในประเทศเนปาล แตท่ี่นิยม
ไปเย่ียมชมน้ัน เจาะจงไปท่ีจิตวนั โดยเนน้ชมวฒันธรรม
ดัง้เดิม เพลิดเพลินกบัวฒันธรรมของพวกเขาในพิพิธภณัฑแ์ห่งหมู่บา้นทารล์ู ซึง่มีมาหลาย
ศตวรรษ จะเห็นวา่ชนในหมู่บา้นแหง่นีมี้ความเป็นอยู่ท่ีสมัพนัธก์บัธรรมชาติอย่างใกลช้ดิ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในรีสอรท์ 
 นําท่านเดินท่องไพรไปในธรรมชาติอนัเงียบสงบ เพลินชมธรรมชาติ พนัธุไ์มแ้ละสตัวน์อ้ยใหญ ่

รวมถึงผีเสือ้ แมลง และนกนานาพนัธุ ์  
จากน้ัน นําท่านชมการแสดงเกี่ยวกบัวฒันธรรมประเพณีของ

ชนเผ่าทารลู์ (THARU) การแสดงการเตน้รําท่ีชาว
เนปาลเรียกว่า THARU STICK ซึง่เป็นการแสดงการ
เตน้ระบําในท่าต่างๆ เป็นการแสดงถึงการดํารงชวิีตของ
เผ่าทารล์ูซึ่เป็นคนทอ้งถ่ินแห่งป่าจิตวนัในดึกดําบรรพ ์  
อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั.......  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รีสอรท์   
 หลงัอาหาร ใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  พกัคา้งคืน ณ  MARUNI RESORT  หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี   อทุยานแห่งชาติจิตวนั – หมู่บา้นบนัดิปูร ์      
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์  เชค๋เอา๊ท ์
 นําท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ั่วโมง)ไปยัง "บนัดิปูร"์ 

(BANDIPUR) หมู่บา้นท่องเท่ียวเล็กๆ แต่มากไปดว้ยเสน่หข์องประเพณี วฒันธรรม และวิถี
ความเป็นอยู่ ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาสูงชนั ในเขตอาํเภอตะนะหุ (TANAHU DISTRICT) ของ
เขตคนัดากิ (GANDAKI ZONE) 1 ใน 14 เขตการปกครองของเนปาล บนัดิปูร ์
(BANDIPUR)  มาจากคําว่า บณัฑิต ท่ีแปลว่าผูรู้ ้
+ ปุระ หรือบุระ ท่ีแปลว่าเมือง เลยออกมาเป็นคําว่า 
บณัฑิตปุระ ออกเสียงแบบเนปาลีวา่ บนัดิปูร ์ แปลเป็น
ไทยง่ายๆก็คือเมืองบณัฑิต หรือเมืองของผูรู้ ้ หมู่บา้น
บนยอดเขา ท่ามกลางขนุเขาท่ีรายลอ้ม หมู่บา้นบนัดิ
ปูร ์ ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 1,030 เมตร โดยอยู่ห่าง
จากกกรุงกาฐมัณฑุ ไปทางทิศตะวนัตก ประมาณ 
143 กิโลเมตร โดยบริเวณรอบๆหมู่บา้นน้ันโดดเดน่ไป
ดว้ยทศันียภาพท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขาและม่านหมอก 
รวมไปถึงทิวทศันท่ี์สวยงามของเทือกเขาหิมาลยัท่ีสามารถมองเห็นจากตวัหมู่บา้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

จากนัน้ อิสระเดินชมทิวทศันใ์นหมู่บา้นตามอธัยาศยั….การไปสํารวจหมู่บา้นโดยเริ่มตน้ท่ีถนนสาย



  

 

หลกัท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนสูง 2-3 ช ัน้ ท่ีต ัง้เรียงรายไปตลอดสองขา้งทาง ซึง่
เป็นหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัไดว้่า ครัง้หน่ึงหมู่บา้นเล็กแห่งนี้ ไดเ้คยเป็นเมืองการคา้โบราณท่ี
เจริญรุง่เรืองมากในอดีต 

คํ่า รบัประทานอาหารคํา่ ณ รีสอรท์ 
  พกัคา้งคืน ณ  OLD INN RESORT  หรือเทียบเท่า 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

วนัที่หา้   หมู่บา้นบนัดิปูร ์ – เมืองโภครา       
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์   
08.00 น. นําท่านเดินทางสู ่ “เมืองโภครา” โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ประมาณ 4 ช ัว่โมง) ระหวา่งทาง

ทา่นจะไดเ้ห็นทิวทศันท่ี์งดงามและวิถีชวิีตของชาวชนบทในประเทศเนปาล  เสน้ทางสายนีมี้

ชือ่เสียงมากในดา้นความงดงามทางธรรมชาติ  นักทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่ชอยเดินทางโดยรถมากกวา่
ทางเคร่ืองบิน “หบุเขาโภครา” คน้พบโดยอิกิ คาวากชุ”ิ พระสงฆข์าวญ่ีปุ่ นท่ีใชเ้วลาเดินทางทัว่
หิมาลยัในขณะท่ีเขายงัมีอายไุด ้ 5 ปี เขาไดพ้บวา่โภคราเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านา
พนัธุท่ี์บานอยูร่อบ ๆ ทะเลสาบสีฟ้าและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงยอดเขาท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะสีขาว
บริสทุธิ ์  โภคราสูงกวา่ระดบันํา้ทะเล 900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขาและป่าท่ีเขยีวขจี
เป็นทิวทศันท่ี์งดงามท่ีสุดจึงมีลกัษณะพิเศษไม่เหมือนใครขึน้ไปทา่นจะไดเ้ห็น เทือกเขาอานาปุ
ระ (ANNAPURNA) และ ยอดเขาหางปลา (มจัฉาปูรช์เร MACHHAPUCHHRE) ท่ี
สงูตระหง่านเสียดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร เม่ือไดส้มัผสัยากนักท่ีจะ   ลืมเลือนและน่าประทบัใจใน
โภครายามเย็น  โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้นอาหารและรา้นคา้กระจดักระจายอยู่
แบบเรียบง่ายและเป็นกนัเอง ไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยือนตลอดทัง้ปี 

เท่ียง   ถึง.. หุบเขาโภครา  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 



  

 

บ่าย นําทา่นชมความงดงามของหบุเขาโภครา ชม น้ําตกเดวิด “DAVI’S FALL” ท่ีมหศัจรรยไ์หล
ลงเหวลึกตอ้งกม้มองซึง่ต ัง้ชือ่ตามนายเดวิท ชาวสวิสท่ีตกลงไป
ตาย เน่ืองจากโดนกระแสนํ้าพดั ชม ศูนยอ์พยพชาวทิเบต 
“TIBETAN REFUGEE CAMP” สมัผสัความเป็นอยู่ของชาว
ทิเบตท่ีอพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี้ท่านยงั
จะไดช้มการทอพรมดว้ยมือ อิสระใหท้่านไดช้มวิวเมืองโภครานํา
ท่านพกัผ่อนล่องเรือในทะเลสาบเฟวา “PHEWA TAL” 
และชม วดัเบราฮิ “VARAHI TEMPLE”  เป็นวดัของ
เทพธดิาท่ีทรงพลงัท่ีสดุและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัใน Lazy Market 

คํ่า รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  
       เขา้สู่ที่พกั ณ  POKHARA GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัที่หก   โภครา (ซารางกอ๊ต) –  กาฐมณัฑุ – นากากอ๊ต (โดยโคช้)           
05.00 น. ปลุกตืน่เพ่ือเดินทางไป ซารางกอ๊ต “SARANGKOT” จดุชมวิวท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาไปทางทิศ

ตะวนัตกประมาณ  5 กม.  เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีท่านจะไดช้มพระอาทิตยข์ึน้เห็นแสงสี
ทองตดักบัยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระไดอ้ย่างสวยงามย่ิง พรอ้มจิบชา กาแฟอุ่นๆ 
ในบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอยา่งสบายอารมณ.์..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นํ า ท่ า น เ ดิ นท า ง กลับโ ร ง แ ร ม ร ะห ว่ า ง ท า ง  นํ า ท่ า น แ ว ะ สัก ก า ร ะ ขอพร  ว ัด ฮิน ดู 

“BINDHABASANI” ซึง่เป็นท่ีเคารพของชาวเนปาลีในเมืองโภครา     มีพิธีทําบุญเฉพาะ
วนัวนัองัคารและวนัเสาร ์ ถา้เป็นวนัพิธีสําคญัใหญ่ๆ  มีการบูชายนัดว้ยสตัวเ์ล็กและใหญ่ตลอด
ทัง้วนั จากน้ันชม แม่น้ําศกัดิสิ์ทธิเ์ซติ “SETI RIVER” ท่ีมีสีขาวคลา้ยนํ้านมไหลมาจาก
เทือกเขาหิมาลยัและมหศัจรรยไ์หลรอดเขา้ไปใตดิ้น 

08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากน้ัน เดินทางส่กาฐมนัฑุโดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ    5.30 ชัว่โมง  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหวา่งทาง 
16.00 น. ถึง.....เมืองกาฐมณัฑุ “KATHMANDU”   
จากน้ัน  เดินทางต่อไปยังเทือกเขานากากอ๊ต “NARKAKOT” ยอดเขาบนขอบกะทะของหุบเขา

กาฐมณัฑุ สูงจากระดบันํ้าทะเล 2,164 เมตร สมัผสัธรรมชาติเทือกเขาหิมาลยั รถไต่ระดบั
ความสงูของเทือกเขาท่ีคดโคง้และมีทิวทศันท่ี์สวยงามอยา่งย่ิง  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร 
เขา้สู่ที่พกั ณ  ........  หรือเทียบเท่า  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



  

 

 
วนัที่เจด็   โภครา –  กาฐมณัฑุ (เมืองปัคตาปูร ์ และเมืองปาทนั)    
ปลุกตืน่ ตื่นแต่เชา้ตรู่ชมพระอาทิตยร์ุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากท่ีพกัของท่าน หรือเดินเล่นสูด

อากาศบริสุทธิ ์ (อากาศค่อนขา้งเย็น กรุณาเตรียมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้มในช่วงฤดู
หนาว) ถา้ทศันวิสยัปลอดโปร่งท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอเรสท”์ (MT.EVEREST)  ซึ่ง
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบไดว้่าเป็น  “มงกุฎของโลก”  
ณ   ท่ีนีท้า่นจะไดส้มัผสักบับรรยากาศหนาวเย็นอนัสดชืน่ของธรรมชาติ ท่ีสะอาดบริสุทธิเ์หนือ
เทือกเขาหิมาลยั ใหท้่านไดช้มทศันียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องตดั
กบัหิมะขาวนวลท่ีปกคลุมเทือกเขาหิมาลยัทอดตวัยาวละเลียด บ่งบอกถึงเสน้ขอบฟ้าและพืน้ดิน
ของยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปล่ียนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะ
กระพริบตาได ้  “เทือกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดบันํ้าทะเลถึง 2,164 เมตร และท่ีน่ียงั
สามารถมองเห็นภูเขาหิมาลยัโดยรอบซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจํานวนยอดเขา10  
ยอดท่ีสูงท่ีในโลกไดแ้ก่ ยอดเขา เอเวอรเ์รสท ์ (EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู 
(CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU)  

*** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวต ัง้แต่ฝ่ังตะวนัออกถึงตะวนัตก
หรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนันัน้เป็นสําคญั 

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์  
จากน้ัน นําท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่กาฐมนัฑุ และชมเมืองปัคตาปูร ์ “BHAKTAPUR CITY”  

ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุง่เรืองในอดีตมีชือ่เสียงในดา้นการแกะสลกัไม ้  จตัุรสัปัค
ตาปูรดู์รบ์าร ์ “BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มีประตูทองคํา  “GOLDEN 
GATE”  เป็นทางเขา้ไปสู่ลานพระราชวงันาม พระราชวงั 55  พระแกล ‘THE  PALACE 
OF 55 WINDOWS’  และมีประตทูองคาํท่ีมีการแกะสลกัไดง้ดงามและสมบูรณท่ี์สุดอีกแห่งหน่ึง  
วดัแห่งนี้ยงัมี  ระฆงัทองสมัฤทธิแ์ขวนอยู่เป็นท่ีรูจ้กักนัในชือ่  “ระฆงัหมาเห่า” ซึง่ในสมยัก่อน
ระฆงัใบนีมี้ไวเ้พ่ือตีบอกเวลา และดว้ยความงดงามของเมืองเมืองนี ้ จึงเคยถกูจาํลองเป็นฉากใน 

 
ภาพยนตร ์ “LITTLE BUDDHA” และยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม 
โดยองคก์ารยูเนสโก ต ัง้แต ่ พ.ศ. 2522 



  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
จากน้ัน ชม เมืองปาทนั “ PATAN”  หรือ

เรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “ลลิตาปูร ”์ เมืองแห่ง
ศิลปะอนัวิจิตรงดงามท่ีสาํคญั 1 ใน 4 เมือง  
แห่งหุบเขากาฐมาณฑุท่ีเป็นหุบเขามรดกโลก
ตัง้แต่ค.ศ. 1979 สรา้งขึน้ในรชัสมยัพระเจา้
อโศกมหาราชชว่งศตวรรษท่ี 3  และเป็นท่ี
รูจ้กักนัในนามเมืองแห่งศิลปะและหตัถศิลป์ท่ีมี
ชื่อเสียงในดา้นการแกะสลักท่ีประณีตและ
งดงามทัง้ยงัเป็นมรดกโลกท่ีมีสีสนัและชวิีตชวีา
ท่ีเดียวในโลกอีกดว้ย  จตัุรสัปาทานดูร ์
บาร ์ “PATAN DURBAR SQUARE”   
ท่ีเต็มไปดว้ยปราสาท และ พระราชวงัโบราณ 
ใ น ส มั ย ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  1 6  – 1 8  ช ม
พระราชวงัโบราณแห่งเมืองปาทนั “PATAN DURBAR SQUARE”, วดัทองคํา 
“GOLDEN TEMPLE” ชม วดัพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ท่ีสรา้งดว้ย
หินแกรนิตทัง้หลงั 

จากน้ัน นําท่านสู่ย่านทาเมล (THAMEL) เป็นศนูยก์ลางความเจริญของกรงุกาฐมาณฑุ สองขา้งทาง
เต็มไปดว้ย โรงแรมท่ีพกัราคาถูก รา้นอาหารนานาชาติ รา้นขายของ รา้นอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 
จึงเป็นจุดพักของนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเดินทางมาถึงเนปาลเพ่ือการวางแผนท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ 
นอกจากนี้ย่านทาเมลยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีขึน้ชือ่ โดยเฉพาะสินคา้จําพวกหตัถกรรมพืน้เมือง 
เคร่ืองประดบัท่ีทําจากหินต่างๆ และอุปกรณส์ําหรบัการเดินปีน ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสาร
ของเมืองไทย แต่สินคา้หลากหายกว่าเยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา อาทิ ผา้พาสมีน่า กระเป๋า 
เสือ้ผา้ และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซึง่สามารถต่อรองราคาไดต้ามความพอใจของท่านซึง่ตอ้งใช ้
ความสามารถเฉพาะตวักนัจริงๆ 

 
 
 
 
 
 
18.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารครวัไทย (อาหารไทย) 
  พกัที่ ณ HIMALAYA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัที่แปด กาฐมณัฑุ (เจดียพุ์ทธนาท และวดัปศุปฏินาถ) - กรุงเทพฯ            
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ชม เจดียพุ์ทธนาท “BOUDHANATH” 

เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึง่
เป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตร
มองเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ท่ีทรงทอดมองไปได ้
รอบทิศบนฐานรปูแปดเหล่ียมและมีกงลอ้หมุนไปได ้



  

 

โดยรอบฐานยงัประดิษฐานพระโพธิสตัวอ์นัใหญ่โตมโหฬารอยู่บริเวณลานเจดีย ์ ท่ีน่ีคือสีสนัของ
ชาวทิเบต นอกจากนีย้งัมีสินคา้แปลกๆ มากมายท่ีตัง้เรียงรายขายอยูบ่ริเวณรอบเจดีย ์

จากน้ัน เดินทางสู่สนามบิน และแวะชมวดัปศุปฏินาถ 
“PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวดั
ฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในเนปาล ซึง่สรา้งในรชัสมยัพระ
เจา้ภูบาลสิงห  ์ แห่งราชวงศม์ัลละ  ใน  พ .ศ . 
2507 วดันี้มีหลงัคาทําดว้ยทองคาํซอ้นกนัสองช ัน้ 
และประตูทําดว้ยเงินและ เป็นวดัท่ีศกัดิสิ์ทธิท่ี์สุด
อีกวดัหน่ึงดา้นตะวนัออกของแม่นํ้าบกัมาติซึง่เป็น
ส่วนหน่ึงของแม่นํ้าศกัดิสิ์ทธิค์งคาท่ีตามความเชือ่
ของชาวชมพูทวีป และชมพิธีการฌาปนกิจ
ของชาวฮินดู ท่ี ริมฝ่ังแม่นํ้าบักมาติในศาสนา
ฮินดวูดันีต้ ัง้อยูบ่นฝ่ังแม่นํา้ภคัมาติ 

 .....อําลาเมืองแห่งหิมาลยั กบัภาพความทรงจําเมืองแห่งสีสนัแห่งชวิีตมิรูลื้ม หลงัจากวนันี้ท่ีท่าน 
ไดม้าเยือน ประเทศเนปาลแลว้ ทา่นจะพบกบัความสขุแหง่ชวิีตตลอดไป...นมสัเต 

11.00 น. นําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 
13.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 320 
18.10 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไม่รูลื้ม... 

 
H I M A L A Y A N    T R A V E L  

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการ
เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์  

2. บริษทัอาจทาํการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็น
สาํคญั ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเล่ือนการเดินทาง
หรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ  

 
โปรแกรมแนะนํา: (จา่ยเพิ่มท่านละ 230 USD ใชเ้วลาชมนาน 1 ชม.) 
 Everest Scenic Mountain Flight หรือ น่ังเคร่ืองบินชมยอดเขา สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอด

เขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่างใกลช้ดิ สรา้งสรรคป์ระสบการณท่ี์ไม่
ควรพลาด เม่ือท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณจะมี
โอกาสไดข้ึน้ไปบนจดุสงูท่ีสดุและตระการตาท่ีสดุในโลก  

ไฮไลท:์  
 ลอยขึน้ไปดา้นบนของโลกในเท่ียวบินชมวิว 1 ช ัว่โมงขึน้ไป
เทือกเขาหิมาลยั  

 เห็นหลงัคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตวิ์ธท่ีีง่าย  
 เพลิดเพลินไปกบัท่ีน่ังหนา้ตา่งสาํหรบัผูโ้ดยสารในทวัรก์ลุม่เล็ก ๆ ทกุคน ท่ีคณุจะไม่พลาดทกุมุมมอง 
 ไดร้บัทศันียภาพท่ีงดงามของพืชและสตัวข์องหบุเขาและท่ีราบ  
 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 



  

 

(โปรแกรมทวัร ์ เนปาล 8 วนั 7 คืน TG) เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/

หอ้ง 
ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 1

ผูใ้หญ่ 2+1 
เดก็ 

(มีเตียงเสริม)

ผูใ้หญ่ 2+1 
เดก็ 

(ไม่มีเตียง
เสริม) 

พกัเดีย่วเพ่ิม

21-28 มี.ค.63 
11-18 เม.ย.63 

1-8, 22-29 พ.ค.63  
3-10, 20-27 มิ.ย.63 

3-10 ก.ค.63 / 7-14 ส.ค.63 
11-18 ก.ย.63 

49,900.- 49,900.- 49,900.- 10,500.-  

*ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) เด็ก บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมี ผูเ้ดินทาง 16+ ทา่นขึน้ไป 
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16+ *ราคาดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะคา่เงินบาทท่ีไม่คงท่ีและในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคา่ภาษีนํ้ามนั
เพ่ิมจากราคาเดิมท่ีกาํหนด 
การสํารองที่นั่ง *ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง
ส่วนท่ีเหลือชาํระทัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วนั *ตอ้งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั สําหรบัชว่งวนัหยุด
เทศกาล 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบไุวใ้นรายการโดยสายการบิน THAI AIRWAYS และสายการบิน

ภายในประเทศ โดย BUDDHA AIR ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 คา่โรงแรมพกัหอ้งคู ่ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ  

 
 คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่และภาษีสนามบินทกุแห่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่

ทัง้นีย่้อมอยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 ค่าจดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ 
คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ี
ท่องเท่ียวพิเศษตา่งๆ, คา่อาหาร, คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ 

 คา่ภาษีหกั  ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 คา่นํา้หนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ และผูช้ว่ย 40 USD / ท่าน ตลอดรายการ 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบริการ 
 คา่ทิปบริกรยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 

เอกสารเกีย่วกบัการขอวีซา่เนปาล 
1. หนงัสือเดินทาง ท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ตํา่กวา่ 6 เดือน     
2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราเขา้ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รูปถา่ยหน้าตรงรูปสี  (ท่ีไม่ใชร่ปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (พืน้หลงัสีขาวหรือฟ้าเท่านัน้)    
4. สําเนาบตัรประชาชน,สําเนาทะเบียนบา้น (เขยีนท่ีอยู่เป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท)์  



  

 

 

 
 
 
เงื่อนไขการใหบ้ริการ (ที่ท่านควรทราบกอ่นสํารองที่นั่ง) 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานี้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงั
คณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียก
เก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 
 



  

 

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
หกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวน

สิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมา

โปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี

ไม่วา่ค่าใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
*บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถกูตอ้ง หรือ
มีสิ่งผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง หรือภยัธรรมชาติ, ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตสุดุวิสยั ท่ีทางบริษทัฯไม่สามารถควบคมุ
ไดห้รือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย หรือจากอบุติัเหตตุา่ง ๆ    
เงื่อนไขการบริการอืน่ๆ 

 บริษทัฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์เ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดโ้ดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม
ท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จาก
อบุติัเหตตุา่งๆ  ทัง้นี ้ บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมด หรือ 
บางสว่น 

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึงหลงัจากไดส้ํารองท่ีน่ังบนเคร่ืองและ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทย 

 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15+ท่าน(หรือท่ีตกลงกบัทางบริษทัฯ) 
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการชาํระค่าทวัร ์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดท ัง้ 7 ขอ้

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 



  

 

6.ตั๋วเคร่ืองบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
7. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 14 วนักอ่นการเดินทาง 
*** ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ *** 
 

ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่าน
ผูมี้เกียรติ ซึง่ร่วมเดินทางเป็นสําคญั 
REMARKS 
 -ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธิที์จ่ะไม่
รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัทอ่งเที่ยวใช้
หนงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 
-สถานทูตเกบ็คา่ธรรมเนียมวีซา่และไม่คืนในทุกกรณี 
 

 
 
 


