
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24415 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       เนปาล...เป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง   เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มี
ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตร
เหนือระดบันำ้ทะเล อันได้แก ่ภูเขาเอเวอรเ์รสต์ หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปลีย่นจากปา่เมอืงรอ้นจนถงึเขต
น้ำแข็ง ก่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านสัตว์ป่า พืชพรรณไม้ สภาพนิเวศน์วิทยาที่ไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในโลกที่
ท่านจะสามารถสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามสุดยอดของภูเขาหิมะนับหมื่นลูกได้อย่างใกล้ชิดที่สุด   

วนัเดนิทาง สถานทีเ่ทีย่ว สถานทีพ่กั 

วันที่ 1  สนามบนิสวุรรณภมูิ-สนามบนิตรภีวูัน-เมอืงภกัตะปรู-์วหิารนายาตะโปลา-ประตซูนุโดกา้(ประตเูสมอืน
ทองคำ)-สระนาคาโภคารี-วัดพระตรีมูรติ-บานหน้าต่างนกยูง(Monarisa Nepal)-พักนากาโก๊ต
(Nagakot Mountain) 

CountryVilla 
Nagakot Hotelsห รื อ
เทียบเท่า 

วันที่ 2 ดูพระอาทิตย์ขึ้น-ชมเมืองลลิตะปูร์-พิพิธภัณฑ์ปาฏัน-วิหาร21ยอดทองคำ-สถานที่บูชายัญองค์ตะเล
จ-ูวัดทองคำ(วัดพทุธ)-เขา้เฝา้องค์กมุารี-ขึ้นเคเบิ้ลคารเ์ขาจนัดราคีรี-วัดพระศวิะ-วัดสยมภนูารถ(วัด
ลิง) 

AKAMA HOTELห รื อ
เทียบเท่า 4 ดาว**** 

วันที่ 3 จัตุรัสดูบาร์สแควร์-พระราชวังหนุมานโดกา-รูปปั้นพระไภรวะ(พระพิราพ)-ตลาดนัดท้องถิ่น-พระ
นารายณบ์รรทมสนิธิ(์หนิดำกลางน้ำ)-เจดียโ์พธานารถ-วหิารพระโพธิส์ตัวท์ิเบต(จดุประทปีถวาย)-ช็
อปปิ้งตลาดทาเมล    (ผลิตภัณฑ์หิมาลายา)-Dinner ดูโชว์การแสดงของชาวเนปาลี 

AKAMA HOTELห รื อ
เทียบเท่า 4 ดาว**** 

วันที่ 4  วัดปสูปฏินารถ-สถานที่เผาศพริมแม่น้ำบัควาตี-สวนกวาง-สนามบินตรีภูวัน-สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 

WE 319 
วนัแรก 

 
สวุรรณภมู ิ กาฐมณัฑ ุ 10.30 12.40 

3.25 

ชม. 

WE 320 
วนัทีส่ี ่

 
กาฐมณัฑ ุ สวุรรณภมู ิ 13.40 18.25 

3.30 

ชม. 



วันที่แรก       สนามบนิสุวรรณภมู ิ– เมอืงภกัตะปรู ์- เทอืกเขานากาโก๊ต (Nagarkot  Mountain)   

07.30น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาออก)ชั้น4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ G  

    

สายการบินไทยสไมล ์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ  

   

10.30 น.   เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE319  

   รบัประทานอาหารกลางวัน(1)บนเครือ่ง 

 

 

 

12.40 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมัณฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่
เนปาล ช้าประเทศไทย  1  ชั่วโมง 15 นาที) เป็นประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย และถูกห้อมล้อม
ด้วยภูเขาสูงมากมาย  นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

 

 



   

  

นำท่านชม  “เมืองภักตะปูร”์  นครหลวงแห่งที่  2  ของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนกับองค์กรสหประชาชาติเพื่อเป็นมรดก
โลก  เมืองนี้มีความงามด้านไม้แกะสลัก  งานไม้ที่ขึ้นชื่อคือรูปสลักหน้าต่างเป็นรูปนกยูง  ซึ่งตัวนกจะแกะให้นูนสูงจากตัวเนื้อไม้แ ละ
โดยรอบยังฉลุลวดลวยต่าง ๆ เอาว้อีกด้วย  นำท่านสู่ย่าน  เขตเมืองเก่านำท่านชมพระราชวังโบราณ  แห่งเมืองภกัตะปูร์  ที่ได้สร้างตาม
แบบศิลปะแบบเนปาลขนานแท้  ประทับใจไปกับความสวยโดดเด่นของ  ประตูทองคำ,หน้าต่าง 55 พระแกล ในแต่ละบานฉลุลวดลายโปร่ง
ตามแบบอินเดีย   

  

                     



       

                   

จากนั้นพาท่านไปกราบสักการะวัดพระตรีมูรติ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองภักตะปูร์และถือว่าเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของมหาเทพทั้ง 3 ของ
ศาสนาฮินดูและความอุดมสมบูรณ์ 

   

 



   คือการชมบานแกะสลักที่วิจิตรงดงามมากที่สุดในคือ บานหนา้ตา่งนกยงู(Monarisa Nepal) ซึง่คนเนปาลมีความภูมิใจมาก 
นอกจากความวิจิตรสวยงามรายละเอียดของบานหน้าต่างแล้ว ยังเชื่อว่ามีเสน่ห์และอธิฐานขอพรเรื่องความเมตตาเพราะ นกยูงในศาสนา
ฮินดูเป็นพาหนะของเทพ 2พระองค์คือ องค์กาติเกยะ(พระขันธกุมาร ลูกพระแม่อุมา/พระศิวะและพาหนะของพระแม่สุรัสวตี เทวีแห่ง
ปัญญาและความรู้ 

   

     

นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต(Nagarkot  Mountain)  ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ  บนพื้นที่สูง
กว่าระดับน้ำทะเลถึง  2,200  เมตร  ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย 

  

   



   

   

ค่ำ รับประทานอาหารคำ่(2)ทีโ่รงแรม (เสรมิอาหารไทย) ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะสสบาย ท่านที่มีอารมณ์อันสุนทรีย์
คืนนี้ไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มท้องฟ้า เหนือยอดเขานากากอตที่พักที่สูงที่สุดในทริปนี้(สูง 2,164 เมตร) 

 พักที่  โรงแรม  country villa nagarkot หรือเทียบเท่า  

         

 

วันที่สอง        ชมพระอาทิตย์ขึ้น-เมืองปาฏัน-ขึ้นเคเบิ้ลจันดราคีรี-วัดสยมภูวนาท-เมืองกาฏมัณฑุ                    

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันสดชื่น  รับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์  ในวันที่อากาศดีท่านจะได้ชมความงดงามที่สุดจะบรรยาย
เมื่อแสงสีทองดังเส้นไหมค่อยทอแสงพ้นขอบเส้นเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชันโดยรอบสุ่ท้องฟ้า สดใสท่านจะสามารถเห็น
ยอดของเทือกเขาหิมาลัยอันประกอบไปด้วย ยอดเขา โลดเส ( LHOTSE) โชยู( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ 
มานาสรู (MAMASLU) ) 

   เช้า รับประทานอาหารเช้า(3)ที่  ห้องอาหารของโรงแรม (เสริมอาหารไทย) 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองปาทัน(Patan)”  เมืองที่มีความงดงามจนได้สมญานามว่า ละลิตปูร์  เมืองนี้ขึ้นชื่อทางด้านทองเหลือง  
ดินแดนแห่งศิลปะอันวิจิตร  1 ใน 4  นครโบราณแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ   



 

  

 

   

และนำท่านพาชมกราบไหว้วัดทองคำ (Golden Temple)ซึ่งภายในวัดสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆจะบุด้วยทองเหลืองเกือบ
ทั้งหมด มีความอร่ามและน่าตะลึงเมื่อเข้าไปสู่ด้านในวัด 



     

พระศรศีากยะมุน ี( พระพทุธเจา้องคป์จัจบุนั) 

  

 

 

  

 



อีก 1 Hilight ทริปพิเศษแบบนี้ จะพาทุกท่านเข้าเฝ้าองค์กุมารี(ตัวแทนองค์ตะเลจู)  ที่ชาวเนปาลนับถือเป็นอย่างมาก เด็กหญิง
สาวบริสุทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกตามพิธีแบบโบราณ เท้าห้ามแตะพื้น / ห้ามมีเลือดออกจากตัว / นัยน์ตาดำเช่นตาวัว / ผมสวยราวกับไหม 
/ และเป็นตัวแทนเทพเจ้าที่มีลมหายใจ 

 

  

      

             

     



 

และเพือ่ความ Exclusive ทรปิ จะพาทกุท่านไหว้ องคส์งักะตะ(จนัดรามหาราชนั)เทพผู้ปกป้องจากอันตรายทั้งปวง 
เปรียบเสมือนเทพผู้รักษาศาสนาพุทธและพุทธศาสนิกชน 

 

   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ (เสริมอาหารไทย) 

หลังจากที่พาทุกท่านชมเมืองปาฏันเป็นที่เรียบร้อย จะพาทุกท่านไปสูดอากาศเย็นสดชื่นบนยอดเขา Chantrakhiri โดยเคเบิล้
คาร์ สัมผัสความเย็นที่ยอดเขาสูง 2,551 เมตรจากระดับน้ำทะเล 

   



 

  

ด้านบนของ Chandrakhiri นอกจากจะมีวิวมุมสูงที่สวยแล้วที่มองได้ 360 องศา จะมีวัดพระศิวะ วัดฮินดูอยู่ด้านบนของเขาอีก
ด้วย ชาวเนปาลนิยมมาพักผ่อนกันบริเวณบนนี้เพราะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ อีกทั้งกิจกรรม Advenger เช่นZipline และสวนสนุกเล็กๆ
สำหรับเด็กและครอบครัว 

   

    

 

 

 



นำท่านเดินทางเข้าชม วัดสวยมภนูารถ (SWAYAMBHUNATH) ซึ่งเป็นวัดทางพุทธศาสนาที่สำคัญ ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศ
ตะวันตกของเมืองกาฐมัณฑุ โดยมีอายุมากกว่า 2,500 ปีมาแล้ว วัดแห่งนี้ยังมีอีกชื่อหนึง่ว่า วดัลงิ  

  

  

     

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น(5)ร้านอาหารไทยในกาฏมัณฑุ 

เข้าที่พัก AKAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว **** 



 

    

   

วันที่สาม จัตตุรัสกาฎมัณฑุดูบาร์สแควร์-เจดีย์โพธานารถ-พระนารายณ์บรรทมสินธิ์-ตลาดทาเมล-ชมการแสดงนาฏลีลาเนปาล 

เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม(6)เสริมอาหารไทย 

นำท่านสัมผัสกับอีกบรรยากาศหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยการเดินเที่ยวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าท่ียังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพความ
เป็นอยู่แบบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบ้านช่อง   ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเ ป็นอยู่ของผู้คนในเมืองอย่างใกล้ชิด  ชม พระราชวงัหนุมาน
โดก้า (HANUMAN DHOKA) 



  

 

     

 

นอกจากพระราชวัง อาคารโคลีเซี่ยม วัดกุมารี วัดตะเลจูภวานีแล้ว ยังมีตลาดช็อปปิ้ง ราคาถูกที่นี่ด้วย 

อาทิเช่น หินไทเกอร์อาย หินโรสควอท เทอค๊อยท์ ฯลฯ ของแท้ ธงมนตรา พานทองเหลืองต่าง 

 



  

   

พาทุกท่านเข้าชมและกราบองค์นารายณ์บรรทมสนิธิ(์นอนหงายหน้า) 1 เดียวในเนปาลแกะสลักจากหินดำ มีความศักดิ์สิทธิ์และ
เป็นที่นับถือของชาวเนปาลและน้ำที่บริเวณรอบๆไหลมาจากแนวเทือกเขาหิมาลัย 

  

   

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(7)เสริมอาหารไทย 

พาท่านเดินทางต่อ ไปนมัสการ วัดโพธานารถ (Bouddhanat) วัดนี้มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านของชาวธิเบต
ที่ได้อพยพมา  ภายนอกวัดโดยเฉพาะตามบ้านเรือนต่าง ๆ  จะประดับประดาด้วยธงทิวสีต่าง ๆ เพื่อเป็นการบูชาธาตุดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  
และอากาศ  ในผืนผ้าจะลงอักขระ  ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อลมพัด  1  ครั้ง  เท่ากันเราได้สวดมนต์  1  จบ  และมนต์ที่สวดนั้น  สุดยอดของ  



84,000  พระธรรมขรรค์  ภายในวัดนอกจากมีพระมหาเจดีย์ประดิษฐานอยู่กลางวัดแล้วยังมีพระอารามที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร
หรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือองค์ใหญ่อยู่ภายใน  อารามนี้องค์ดาไลลามะ  เคยเสร็จมาประทับเมื่อครั้งลี้ภัยมาจากธิเบตก่อนที่จะไปประทับ
เป็นการถาวรที่เมืองดาลัมศาลา 

   

    

พิเศษ*** พาลูกค้าร่วมจุดประทีปถวายเจดีย์โพธานารถ เพื่อความสว่างรุ่งเรืองในชีวิต 

   

จะมีร้านค้าต่าง ๆ อาทิ  ร้านจำหน่ายเครื่องประดับ  ร้านจำหน่ายพรมของชาวทิเบตที่อพยพมาพำนักในเนปาล  พรมที่น่ีมี
ชื่อเสียงมากและเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ที่ดี  นอกจากนี้ยังมีร้านที่จำหน่ายสินค้าจำพวกไม้และงานทองเหลือง ฯลฯ  ที่นี่ราคาอาจ
ไม่ถูกนักแต่คุณภาพดีและเป็นสถานที่ส่งเสริมงานจากกลุ่มแม่บ้าน 

 

แนะนำใหล้กูคา้ไดอ้สิระชอ็ปปิง้ และถา่ยรปูนัง่จบิกาแฟววิสวยๆทีร่า้นกาแฟรอบๆเจดยี์โพธานารถ 



   

   

จากนั้นนำท่านสู่ย่าน  “ตลาดทาเมล”  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวงอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
สินค้านานาชนิด  เป็นของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย  เช่น  ลูกปัด, สร้อยคอที่ร้อยจากหิน ผ้าทอพื้นเมือง, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไม้
แกะสลัก, เครื่องเขิน ฯลฯ  

   

   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ(8)ที่ ภัตตาคาร พร้อมทั ้งชม การแสดงพื้นเมืองที ่สวยงาม  เป็นการเพิ ่มอรรถรสในการ
รับประทานอาหารค่ำของท่าน  

    



 

วันที่สี่  กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง 

โปรแกรมแนะนำ :   สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด ด้วยการขึ้นเครื่องบินชมเขาสร้างสรรค์
ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุด
และตระการตาที่สุดในโลก 

 (จ่ายเพิ่มท่านละ 200 USD) โดยประมาณ โปรดเตรียมเงิน USD ครับ 

  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า(9)ที่ โรงแรม  

ก่อนเดินทางกลับเมืองไทย แวะวัดทางผ่านวัดนั้นคือ  วัดปศุปฏนิาถ(Pasupatinath)  ทั้งนี้เนื่อง  ด้วยเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน
จึงไม่อาจได้รับอนุญาตให้เข้าชมความงามภายในได้  แต่เราสามารถจะได้ชมความงามบางส่วนจากภายนอก    อีกทั้งท่านจะได้ชม
พิธีกรรมทีป่ระกอบอยู่ภายนอกสถานที่แห่งนี้ และชมสวนกลางด้านบนของเนินเขา 

   



  

  

    เสร็จแล้วเดินทางเข้าสู่สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฏมัณฑุ ประเทศเนปาลเพื่อเช็คอินสัมภาระ เดินทางกลับโดยสายการบิน ไทยส
ไมล์ WE320   

13.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ “WE320  

(มีเสริฟอาหารบนเครื่อง)(10) 

18.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีถ้อืเปน็เอกสิทธิข์องผูจ้ัดโดยยึดถอืตามสภาพการณแ์ละ
ประโยชนข์องท่านเปน็สำคญั 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ ่2 ท่าน/หอ้ง พกัเดีย่วเพิ่ม จำนวนทีน่ัง่ 

29 กนัยายน – 2 ตลุาคม 2565 35,555.- 5,900.- 15+1 

13 -16 ตลุาคม 2565 36,555.- 6,900.- 15+1 

21 – 24  ตลุาคม 2565 36,555.- 6,900.- 15+1 

4 - 7 พฤศจกิายน 2565 35,555.- 5,900.- 15+1 

18 – 21 พฤศจกิายน 2565 35,555.- 5,900.- 15+1 

9 -12  ธนัวาคม 2565 36,555.- 6,900.- 15+1 

30 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2566 37,555.- 7,900.- 15+1 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

***กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา 
เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้ อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ นะคะ***  

รายการอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานเป็นสำคัญ  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับตามท่ีระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Smile   

 ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน) 

 ค่าทำวีซ่าเนปาล  

 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ  

 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มี
การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานท่ีท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่า
เครื่องดื่มท่ีสั่งนอกเหนือจากรายการ  

 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)  

 ค่าน้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จำนวน 4 วัน /ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 1,500 บาท/ ท่านตลอดรายการ)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ  

การใหท้ิปตามธรรมเนยีม ทางบรษิทัฯมไิด้มผีลประโยชน์ใดๆทัง้สิน้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของทา่นเพื่อเปน็กาลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขับรถ  

 

เงื่อนไขการจองทัวร์  

• ชำระมัดจำ ท่านละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
)  พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 1 วันหลังจากการจอง 

• ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทาง ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัด
จำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น  

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว (ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจำกับสายการบิน)** 

• กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด  

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

• อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจาก
คณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 

***บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด
จาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง  อันเนื ่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ใน
ครอบครอง  หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ****   

 



เอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่เนปาล 

  1.    หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน    

  2.    หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  

  3.    รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว เห็นหู ทั้งสองข้าง  

  4.    สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (เขียนท่ีอยู่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทร ) 

  5.    กรอกรายละเอียดส่วนตัว ตามรายละเอียดที่แนบมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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