
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24832  ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
    
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิตรภิูวนั – เมอืงกาฐมาณฑุ – จตุัรสักาฐมาณฑุ
ดรูบ์าร ์– สวยมัภูวนาถ หรอืวดัลงิ 

   
Hotel Thamel Park, Kathmandu 
หรอืเทยีบเท่า 

2 เมอืงกาฐมาณฑุ – เมอืงภกัตะปรู ์– จตุัรสัภกัตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมอืงนากากอ็ต    
Hotel Niva Niwa and Resort, 
Nagarkot หรอืเทยีบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 
 

BKK       KTM KTM       BKK 

  
WE069 10.10 12.25 WE320 13.30 18.00 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

03 – 06 ธนัวาคม 2565 25,990 25,990 16,990 5,990 

10 – 13 ธนัวาคม 
2565 

25,990 25,990 16,990 5,990 

30 ธ.ค. 65 – 02 
ม.ค. 66 

27,990 27,990 18,990 7,990 

31 ธ.ค. 65 – 03 
ม.ค. 66 

27,990 27,990 18,990 7,990 

14 – 17 มกราคม 
2566 

23,990 23,990 14,990 5,990 

28 – 31 มกราคม 
2566 

24,990 24,990 14,990 5,990 

11 – 14 กุมภาพนัธ์ 
2566 

24,990 24,990 14,990 5,990 

25 – 28 กุมภาพนัธ์ 
2566 

24,990 24,990 14,990 5,990 

3 
เมอืงนากากอ็ต – ชมพระอาทติยข์ึน้ – เมอืงปาทนั – จตุัรสัปะฏนั ดรูบ์าร ์ 
เมอืงกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏนิารถ – มหาเจดยีโ์พธิน์าถ    

Hotel Thamel Park, Kathmandu 
หรอืเทยีบเท่า 

4 สนามบนิตรภิูวนั – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ประเทศไทย     

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ THAI 

SMILE (WE) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



03 – 06 มีนาคม 
2566 

25,990 25,990 16,990 5,990 

18 – 21 มีนาคม 
2566 

24,990 24,990 14,990 5,990 

25 – 28 มีนาคม 
2566 

24,990 24,990 14,990 5,990 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
7,500 บาท 

 

** อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร์ 
ทา่นละ 1,500 บาท ** 

** อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วีซา่เนปาล ทา่นละ 2,000 บาท โดยช าระพรอ้ม
มดัจ ารอบแรก ** 

 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินตริภวูนั – เมืองกาฐมาณฑุ – จตัรุสักาฐมาณฑุดรูบ์าร ์– สวยมัภวูนาถ หรือ 
            วดัลิง 
 

07.00 นดัหมายพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่
คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

10.10 ออกเดินทางสู ่สนามบินตริภูวนั ประเทศเนปาล โดยสายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที่ 
WE319 พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง 

12.25 เดินทางถึง สนามบนิตรภิูวนั เมืองกาฐมณัฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองทีใ่หญ่
ที่สุดในประเทศเนปาลอีกด้วย เมืองกาฐมณัฑุเป็นเมืองที่ถือว่าหากใครที่มาเยือนเนปาลแล้วต้องมา
เยือนน้ีดว้ย เพราะทีน่ี่น ั้นเป็นจุดศูนย์รวมท ัง้การคา้ การเดินทาง วฒันธรรม หรือสถานทีท่อ่งเทีย่วที่



ส าคญัอีกมากมาย อาทิเช่น สวยมัภูวนาถ หรือวดัลิง จตัุรสักาฐมาณฑุดูร์บาร์ ย่านถนนทาเมล หรือ
อืน่ๆ จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางไปยงัทีพ่กัเพือ่ท าการเช็คอนิ 

 

 

 
 

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั จตัุรสักาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานทีแ่หง่น้ีประกอบไปดว้ยวดัและปราสาท
ทีเ่กา่แก ่ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุง่เรืองของศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็น
สถานทีร่าชาภเิษกขึน้ครองราชย์ อกีท ัง้ยงัมสีถานทีท่ีน่่าสนใจมากมาย ไดแ้ก ่พระราชวงักาฐมณัฑุ วดั
กุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วดัตะเลชุและจตัุรสัแหง่น้ียงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อกีดว้ย น าทา่นนมสัการเทพธดิากุมารี ณ วงักุมารี ทีป่ระทบั
ของเทพธิดากุมารี ตวัแทนแหง่เทวีพรหมจารีย์ทีถ่ือก าเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าทีท่ าพิธีบูชาเทพธดิา
แห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแหง่การด ารงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู จากนั้นน า
ทา่นไปยงักาฐมาณฑป ทีส่รา้งขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที ่12 ทีเ่ชื่อว่าสรา้งขึ้นจากตน้ไมเ้พียงตน้
เดียว และเป็นทีม่าของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ พาทา่นชมวงัหนุมานโธกา ทีด่้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานต ัง้



บนแท่นสูงคอยรกัษาประตูทางเข้าของพระราชวงั และสกัาระเทวีตะเลชุภาวณีเทพประจ าองค์
พระมหากษตัรย์ิ ทีว่ดัตะเลชุ 
 

น าทา่นเดนิทางไปยงั สวยมัภูวนาถ หรือเป็นทีรู่จ้กัในชือ่ วดัลงิ เป็นเจดีย์
ของชาวพุทธ ทีถ่ือวา่ยิง่ใหญแ่หง่หน่ึงของโลก เป็นสถานทีท่ีเ่กา่แก่

มอีายุนานถงึ 2,000 ปี ถูกสรา้งขึน้ในสมยัของพระเจา้มานะเท
วะ เมื่อปี พ.ศ. 963 ต ั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากตวัเมือง
กาฐมาณฑุไปทางตะวนัตกประมาณ 3 กิโลเมตร สถานที่
แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรม การผสมผสานระหว่างศาสนา
ฮนิดูและศาสนาพุทธ เป็นเจดีย์ทีย่ิง่ใหญเ่เหง่หน่ึงของโลก
และยงัได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกของโลกอีกด้วย โดย
สถูปสวะยมัภูนาถนั้นมีลกัษณะคล้ายโอคว ่าขนาดใหญส่ี
ขาว เป็นสญัล ักษณ์ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
ด้านบนจนถึงยอดสถูปสรา้งเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีภาพวาด
เป็นรูปดวงตาไวท้ ัง้หมด 4 ดา้น โดยมคีวามหมายถงึ ดวงตา

แหง่ธรรมของพระพุทธเจา้ หรือดวงตาแหง่ปญัญาท ัง้สีท่ศิ 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Day2 เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภกัตะปรู ์– จตัรุสัภกัตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมืองนากากอ๊ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมืองภกัตะปร์ุ หรือรูจ้กักนัในนาม เมืองแหง่ผูม้จีติศรทัธา ต ัง้อยูห่า่งจากกรุง
กาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มี
รอ่งรอยความเจรญิรุง่เรืองทางดา้นศลิปะและวฒันธรรม โดยเสน่ห์ความน่าหลงใหลของเมอืงน้ีอยูท่ีว่ถิี
ชีวติของชาวเมืองทีส่ามารถอยูร่วมกบัอาณาจกัรโบราณไดอ้ยา่งกลมกลืน ปจัจุบนัถือวา่เป็นเมอืงแหง่
วฒันธรรมทีม่ีชื่อเสียง ได้รบัความนิยมอย่างมากจากนกัทอ่งเทีย่ว ได้รบัขนานนามวา่ เมืองแหง่อญั
มณีทางวฒันธรรมของเนปาล เมอืงภกัตะปร์ุถือวา่เป็นเมอืงเล็กทีม่ชืี่อเสยีงในเรือ่งของงานแกะสลกัไม ้
และการท าภาทคาวนัโตปี หรือหมวกแก๊ป นอกจากน้ีแล้ว เมืองบกัตะปูร์ ยงัเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของ
มรดกทางวฒันธรรม ในเขตหบุเขากาฐมาณฑุ ซึง่องค์การยูเนสโก ไดร้บัการยกยอ่งให ้เป็นมรดกโลก 
ในปี 1979 พาทุกทา่นเยี่ยมชม จตัุรสัภกัตะปุร์ ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานทีท่อ่งเที่ยวทีส่ าคญัทีสุ่ดแหง่
หน่ึง เน่ืองจากบริเวณของจตุรสันั้นมีสถาปัตยกรรมที่
งดงาม เป็นทีต่ ัง้ของหมูพ่ระราชวงั วหิารและสิง่กอ่สรา้ง
ตา่งๆ และมสีถานทีส่ าคญัมากมาย อาทเิชน่ ประตูทองค า 
ประตูทีส่วยงามมากแหง่หน่ึง ความเกา่แกข่องประตูนาน
ถึงก่อนคริสต์ศกัราช 1756 และเป็นประตูทางเข้าของ 
พระราชวงั 55 หน้าต่าง มีการตกแต่งลวดลายไปด้วย
ของเหลา่เทพและอสูรตา่งๆ ในปจัจุบนัพระราชวงัแหง่น้ี
ได้กลายเป็นหอศิลป์แหง่ชาต ินอกจากน้ียงัมี ระฆงัหมา
เห่า รูปปั้นกษตัริย์ภูปตินทระมลัละ วดัไภราพนาถ เป็น
วดัทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวายพระเจา้ไภราพเทพเจา้แหง่ความน่าเกรงขาม วดัมณฑปญาฎะโปละ มณฑปที่
สงูทีส่ดุในเนปาล สวยโดดเดน่ดว้ยหลงัคา 5 ช ัน้ ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงน้ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารไทย 

จากนั้นพาทุกทา่นมุง่หน้าสู ่เมืองนากาก๊อต หรือสวิตเซอร์แลนด์แหง่เนปาล ต ัง้อยู่บนเขามีความสูง
ประมาณ 2,195 เมตรจากระดบัน ้าทะเล หา่งจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 32 
กโิลเมตร นากากอ๊ตถือวา่เป็นเมอืงทีส่ามารถชมววิเทอืกเขาหมิาลยั หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ไดแ้บบพา
โนราม่า **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลยัได้ตลอดแนวต ัง้แต่ฝั่ งตะว ันตกไป
จนถึงตะวนัออกได้นั้น ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในวนันั้นๆเป็นที่ส าคญั** เป็นเมืองทีส่ามารถชมพระ
อาทติย์ตก และพระอาทติย์ขึน้ไดอ้ยา่งสวยงาม 

 
 



 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารอนิเดยี 
พกัที ่ Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

Day3 เมืองนากากอ๊ต – ชมพระอาทิตยขึ์้น – เมืองปาทนั – จตัุรสัปะฏนั ดูรบ์าร ์– เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทา
เมล – ปศปุฏินารถ – มหาเจดียโ์พธ์ินาถ 
 

 พาทุกทา่น ชมวิวพระอาทติย์ขึ้น ในยามเช้า ทุกทา่นสามารถเห็นววิเทือกเขาหมิาลยั หรือยอดเขาเอ

เวอเรสต์ ซึง่เป็นยอดเขาทีต่อ้งยอมรบัวา่สงูทีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงูราวๆ 8,848 เมตร และยอดเขา

แห่งน้ียงัเปรียบเสมือนเป็น มงกุฏของโลก อีกด้วยนอกจากน้ีทุกท่านจะได้สมัผสับรรยากาศความ

หนาว และความสดชื่นของธรรมชาติ พรอ้มภาพภูเขาข้างหน้าที่ทุกท่านจะได้เห็นนั้นจะค่อยๆเริ่ม

เปลี่ยนเป็นสีทองเปลง่ประกายตลอดจนพระอาทติย์ขึน้ ซึ่งถือไดว้า่เป็นภาพทีห่ายาก และไมส่ามารถ

หาไดง้า่ยๆไดใ้นท ั่วไป  **หมายเหตุ : ทุกทา่นจะสามารถเห็นเทือกเขาหมิาลยัไดต้ลอดแนวต ัง้แต่ฝั่ ง

ตะวนัตกไปจนถงึตะวนัออกไดน้ ัน้ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวนันัน้ๆเป็นทีส่ าคญั** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางมุง่หน้าสู ่เมืองปาทนั หรือเมืองทีไ่ดร้บัขนานนามวา่เป็นเมืองเกา่มรดกโลก ด้วยปะตมิา

กรรมทีป่ระกอบไปดว้ยพระราชวงัน้อยใหญภ่ายในเมืองปาทนั หรือเมืองลลิติปูร์ โดยเมืองแหง่น้ีนั้น

เป็นเมอืงโบราณทีต่ ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าพคัมาตี อยูห่า่งจากเมอืงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้5 

กิโลเมตร ถูกสร้างในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช หรือในช่วง

ศตวรรษที่ 3 อีกท ัง้เมืองแห่งน้ีนั้นยงัถือว่าเป็นเมืองคู่แฝด

ของเมืองกาฐมาณฑุอีกดว้ย มีชื่อเสียงทางดา้นศลิปะ เป็น

ศูนย์กลางกลางงานหตัถสิลป์ของชาวทิเบต และยงัมี

ชื่อเสียงในเรือ่งของพระพุทธรูป นบัเป็นครโบราณ

ที่ย ังมี ชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยว ัดทาง

ศาสนาฮนิดูและสิง่ปลูกสรา้งในพุทธศาสนา อนั

เน่ืองมาจากความหลากหลายของวฒันธรรมในยุค

กลางทีท่ าใหท้ ัง้ศาสนาฮนิดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูใน

แถบน้ี น าทกุทา่นไปยงั จตัุรสัปะฏนั ดูร์บาร์ ต ัง้อยูต่รงใจ

กลางเมือง สถานทีแ่หง่น้ีประกอบไปดว้ยพระราชวงัโบราณ 

วดั และโบสถ์ทีเ่ก่าแก่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลกัทีป่ระณีต



งดงาม โดยรอบจตุรสันั้นทุกท่านจะสามารถเห็นความสวยงามของบ้านเรือนประชาชนที่มีการ

แกะสลกับานประตูและหน้าตา่งไดอ้ยา่งงดงามปราณีตอกีดว้ย 

 

 
 จากนั้นน าทุกทา่นเดนิทางไปยงั ย่านถนนทาเมล ต ัง้อยูใ่นเมืองกาฐมาณฑุ ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิน
เพลิดเพลินไปกบัสินค้าพื้นเมืองมากมาย ภายในตลาดสองข้างทางจะประกอบไปด้วย อาทิเช่น 
รา้นอาหารนานาชาต ิรา้นขายของตา่งๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่ป็นหตัถกรรมพ้ืนเมอืง เครือ่งประดบั
ทีท่ าจากหนิต างๆ และอุปกรณ์ส าหรบัการปีนเขา สถานทีแ่หง่น้ีถือไดว้า่เป็นจุดแลนด์มาร์คอกีหน่ึงจุด
ทีไ่มว่า่นกัทอ่งเทีย่วจะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาแวะเทีย่วชม หรือเดนิชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝาก 
 
 

   
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 



 หลงัจากที่ทุกท่านรบัประทานอาหารกลางวนัเรียบรอ้ยแล้วนั้นพาทุกท่านชม ปศุปฏินารถ ต ัง้อยู่ริม

แมน่ ้าพคัมาตี หา่งจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวนัออก ประมาณ 5 กโิลเมตร ถูกสรา้งขึน้ในสมยั

ของกษตัริย์แห่งราชวงศ์มลัละ ซึ่งในการสร้างวดั

คร ัง้น้ีก็เพื่อถวายแด่องค์ปศุปฏินาถภาคอวตาร

หน่ึงของพระศิวะ และยงัมีความเชื่ออีกว่า

แม่น ้ าพ ัคมาตี นั้ นมี ค ว ามศ ักดิ ์สิ ท ธิ ์

เปรียบเสมือนแม่น ้าคงคาแห่งเมือง

พาราณสี ประเทศอนิเดีย เน่ืองจาก

การไหลของแม่น ้าสายน้ีนั้นจะ

ไหลไปรวมกบัแมน่ ้าคงคา วดัน้ีมี

หลงัคาที่ท าด้วยทองซ้อนกนั 2 ช ั้น 

และประตูเงิน ถือได้ว่าวดัแหง่น้ีนั้นเป็น

วดัที่ศกัดิส์ิทธิท์ี่สุดวดัหน่ึงในศาสนาฮินดู

ของเนปาล  

 

 

 

 
 

หลงัจากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม มหาเจดีย์โพธิน์าถ เจดีย์ที่ใหญ ที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็น

ธรรมของพระพุทธเจา้ท ัง้สีท่ศิ เป็นสถูปทีต่ ัง้อยูห่า่งจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 8 

กิโลเมตร วดัแห่งน้ีได้รบัการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

บริเวณรอบๆวดันั้นถือว่าเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต เมื่อปีพ.ศ. 

2502 เพราะเหตุน้ีจงึท าใหเ้ห็นพระทเิบตและคนท ั่วไปยืนแกวง่ลอ้มนต์พรอ้มกบัสวดมนต์อยูท่ ั่วไป 



ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเมนูอาหารทอ้งถิน่ พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบด ัง้เดิมของเนปาล 
ลิม้รสไวน์ขา้ว ซึง่ถือวา่เป็นเครือ่งดืม่ทอ้งถิน่ พรอ้มชมการแสดงวฒันธรรมพ้ืนเมือง 

พกัที ่ Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

 
Day4 สนามบินตริภวูนั – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 
 

OPTION ► ทุกท่านสามารถซื้อกจิกรรมเสรมิทีถ่อืว่าเป็นกจิกกรมแนะน าทีไ่ม่ควรพลาดหากท่านใดทีไ่ด้มาเยอืนยงัประเทศเนปาล 
“Everest Scenic Mountain Flight” หรือทีเ่รียกว่าการนัง่เครือ่งบินชมวิวของยอดเขา เพือ่สมัผัสบรรยากาศของ
เทอืกเขาหมิาลยั หรอืยอดเขาเอเวอเรสต์ไดอ้ย่างใกลช้ิด และทีส่ าคญัยงัถอืว่าทุกท่านจะไดม้โีอกาสไดข้ึ้นไปชมจุดทีส่งู

ทีส่ดุของโลกอกีดว้ยโดย จ่ายเพิม่ท่านละ 250 USD (ใชร้ะยะเวลาส าหรบักจิกรรมนี้ประมาณ 50 นาท)ี  
   05.00 น.   บรกิารรถรบัจากโรงแรม ไปยงัสนามบนิ 

06.00 น.   น าทุกท่านเพลดิเพลนิไปกบั Everest Scenic Mountain Flight 
07.00 น.   เดนิกลบัมายงัโรงแรม 

หมายเหต:ุ ส าหรบั Option “Everest Scenic Mountain Flight” จะตอ้งท าการจองล่วงหน้า 1-2 วนั โดยสามารถแจง้ความ
ประสงคไ์ดท้ีห่วัหน้าทวัร ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภิูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 

13.30 เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE320 พรอ้มบรกิารอาหาร
บนเครือ่ง 
18.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั 

ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าที่เป็น
เพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ หรอืมี
ผลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี(ไม่
รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท ผู้เดนิทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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