
 
 

ทวัร์โยคะ ณ ประเทศเนปาล (กาฐมาณฑุ, นากาโก๊ด, บลัทาล)ิ 5 วัน 4 คืน 

          ระหว่างวันที่  

• 04-08 กันยายน 2562 

• 16-20 ตุลาคม 2562 

• 13-17 พฤศจิกายน 2562 

• เดินทางโดยสายการบิน การบินไทย  
 



 

ทวัร์โยคะ ณ ประเทศเนปาล (กาฐมาณฑุ, นากาโก๊ด, บลัทาล)ิ 5 วัน 4 คืน 

เดินทางโดยสายการบิน การบินไทย  
 
 
 

   

 

 

  

วันแรก 
กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ - วัดปศุปฏนิาถ – มหาเจดีย์พทุธนาถ                                              (-/L/D) 

08.00 น. สมาชิกทกุทา่นพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบนิ THAI 

AIRWAYS เจ้าหน้าท่ี คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทกุทา่น 

10.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกาฐมาณฑ ุโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.25 ช่ัวโมง) 

12.25 น. ถึง ทา่อากาศยานนานาชาติตรีภวูนัเมืองกาฐมณัฑ ุผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระ

เรียบร้อยแล้ว เมืองกาฐมณัฑุ(Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสดุเพราะท่ีน่ีคือจุดศนูย์รวมทัง้การค้าการเดินทางวฒันธรรมและสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัซึง่เราจะ

เห็นโบราณสถานท่ีสวยงามท่ีตัง้อยูใ่นเมืองกาฐมาณฑ ุ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่1) 

จากนัน้ น าทา่นไปยงัวัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) ตัง้อยู่

หา่งจากกรุงกาฐมาณฑไุปทางทิศตะวนัออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ตวั

วดัสร้างขึน้มาในสมยักษัตริย์แหง่ราชวงศ์มลัละ เพื่อถวายแดพ่ระศิวะ

ในภาคขององค์ปศปุฏินาถ  ตัง้อยูริ่มแม่น า้พคัมาตี (Bagmati River) 



 

ซึง่มีความศกัด์ิสทิธ์ิเปรียบเสมือนแม่น า้คงคาแห่งเมืองพาราณส ีประเทศอินเดีย เพราะแม่น า้สายนีจ้ะไป

ไหลไปรวมกบัแม่น า้คงคานัน่เอง วดันีมี้หลงัคาท าด้วยทองซ้อนกนั 2 ชัน้ และประตเูงิน ซึง่ถือวา่เป็นวดัท่ี

ศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสดุวดัหนึง่ในศาสนาฮินดขูองเนปาล ถึงแม้ผู้ ท่ีนบัถือศาสน  าฮินดูเทา่นัน้จึงจะมีสทิธ์ิเข้าไป

ภายในวดัแหง่นี ้นกัทอ่งเท่ียวก็สามารถชมตวัวดัและดกิูจกรรมที่มีขึน้ภายในอาณาเขตของวดัได้ชดัเจน 

จากบนฝ่ังด้านตะวนัออกของแม่น า้พคัมาตี โดยท่ีองค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนวดัแหง่นีเ้ป็นมรดกโลก

แล้วในปี พ.ศ. 2522 วดันีมี้ความส าคญัในช่วงเทศกาลศิวะราตรี           

 จากนัน้น าทา่นไปสกัการะ พุทธนาถ (Boudhanath) เป็นสถปูท่ีตัง้อยูห่า่งจากกรุงกาฐมาณฑไุปทาง

ทิศตะวนัออกประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเป็นเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

เนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจ้า (Wisdom 

Eyes) ทัง้สี่ทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหล ่ งชุมชนของชาวพทุธ

มหายานจากทิเบตท่ีอพยพเข้ามาเม่ือปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระ

ทิเบตและคนทัว่ไปยืนแกวง่ล้อมนต์พร้อมกบัสวดมนต์อยูท่ัว่ไป องค์การยเูนสโกขึน้ได้ทะเบียนสถานท่ี

แหง่นีเ้ป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่2) 
ที่พัก Hotel Shanker ระดับ 4* ดาว หรือเทียบเท่า 

  
 

 

 

 

วันที่สอง 
โยคะยามเช้า – กาฐมาณฑุซิตีท้วัร์ – สถูปสวยมภนูาถ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ - ภกัตะปูร์ดูร์บาร์ – วัดชางกู
นารายัณ - นากาโก๊ด                                                                                                (B/L/D) 



 

เช้า  ฝึกโยคะยามเช้ากบัอาจารย์ผู้ เชียวชาญ ณ โรงแรมที่พกั 

  ทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่3)  
จากนัน้น าทา่นสกัการะ วัดสวยมภนูาถ (Swayambhunath) 

หรือวดัลงิ(Monkey Temple) สวยมภนูาถ หมายถึง พระผู้ ถือ 

ก าเนิดขึน้เองเพื่อเป็นท่ีพึง่ของชาวพทุธ สร้างขึน้ตรงจุดท่ีเช่ือวา่  

พระอาทิพทุธ ปรากฏพระองค์บนโลกมนษุย์ และเป็นจุดก าเนิดของหบุเขากาฏมาณฑ ุหบุเขาแหง่ 

ศรัทธาท่ียิ่งใหญ่ เป็นอีกหนึง่มรดกโลกของเนปาล ท่ีมีอายกุวา่ 2,500 ปี สิง่ท่ีนา่สนใจและเป็นจุดเดน่ 

ท่ีนกัทอ่งเท่ียวเนปาลต้องมาชมเลยก็คือ สว่นตรงฐานของสถปูซึง่มีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom  

Eyes อยูท่ัง้สีด้่าน ซึง่แฝงความหมายของ เมตตา กรุณา มทิุตา อุเบกขา เป็นวดัท่ีได้แสดงถึงวิถีชีวิต 

วฒันธรรมของชาวเนปาล ซึง่ผสมผสานศาสนาฮินดกูบัศาสนาพทุธเข้าด้วยกนัอยา่งกลมกลนื 

น าทา่นชมจัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square) จตัรัุสกาฐมาณฑดุร์ูบาร์แหง่นี ้

ประกอบไปด้วยวดัและปราสาทท่ีเก่าแก่ ซึง่แสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวฒันธรรม

ของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีกษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพธีิราชาภิเษกขึน้ครองราชย์ 

สถานท่ีนา่สนใจที่ควรไปชม ได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มหินทรา มลัละ (King Mahendra Malla) 

ในปี พ.ศ. 2092  เป็นวดัวดัประจ าองค์พระมหากษัตริย์ หรือ วงัของกุมารี ตวัอาคารมีลายไม้

แกะสลกัเป็นเร่ืองราวของฮินดปูกรฌมัท่ีมีอายกุวา่ 250 ปี ท่ีเนปาลมีความเช่ือกนัวา่เทวีตะเลชุ คือผู้ ท่ี

คอยปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล โดยจะมีการสรรหาเทวีท่ีมีลกัษณะของเทพตรง

ตามท่ีต านานเขียนไว้  และวัดจากกานนาถ (Jaga nnath Temple) ทางด้านขวามือจะมีฉากไม้ระแนง

ก าบงัใบหน้าปิดทองขนาดใหญ่ของสเวตาไภราพ (Sweta Bhairv) โดยฉากนีจ้ะถกูยกออกเฉพาะช่วง

งานเทศกาลอินทรา ยาตราเทา่นัน้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่4) 

 



 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมือง"ภคัตะปูร์" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวฒันธรรมแหง่หบุเขากาฐมาณฑ ุเมือง

ภคัตะปร์ูเป็นอีกหนึง่เมืองมรดกโลก ขององค์การยเูนสโก (UNESCO) เน่ืองจากได้รับการยอมรับวา่เป็น

เมืองโบราณท่ีมีความเก่าแก่และมีช่ือเสยีงในด้านสถาปัตยกรรมอนสุรณ์สถานทางประวติัศาสตร์แล

ศิลปะวฒันธรรมอนัดีเยี่ยม..ปัจจุบนัถือวา่เป็นเมืองแหง่วฒันธรรมที่มีช่ือเสยีงและได้รับความนิยมมาก

ในหมู่นกัทอ่งเท่ียวจนได้รับการขนานนามวา่เป็น "เมืองแหง่อญัมณีทางวฒันธรรมของเนปาล” เมืองปัก

ตะปร์ูหมายถึงเมืองแหง่ความภกัดีตอ่พระเป็นเจ้าท่ีมีความส าคญัและสวยงาม เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสยีงของประเทศเนปาล ..น าทา่นเข้าชมภายในตวัเมืองคือ "จตัุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์" (Bhaktapur 

Durbar Square) สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุแหง่

หนึง่ของเมืองบกัตะปร์ูเน่ืองจากบริเวณจตัรัุสนัน้เป็นท่ีตัง้ของ

อาคารและสิง่ก่อสร้างท่ีมีสถาปัตยกรรมที่งดงามรวมไปถึงสถานท่ี

ส าคญัๆของเมืองมากมายในอดีตเคยเป็นราชธานีในหบุเขาเป็น

เมืองท่ีเจริญบนเส้นทางการค้าสูธิ่เบตชมยา่นเดอร์บาสแควร์หรือ

ยา่นพระราชวงับกัตาปร์ูอนัเป็นท่ีตัง้ของวงัชมพระราชวงั55พระแกล(หน้าตา่ง), ประตทูองค าซึง่เป็น

สถาปัตยกรรมอนังดงามชมลานสรงน า้หรือซุนดารี(Sundari) 

จากนัน้ชมวัดชางกูนารายัณ วดัแหง่เทพวิษณุท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน

กาฐมาณฑ ุตวัวดัตัง้อยูใ่นลานกว้างมีรูปสลกัหินจากสมยัลจิฉวีอยู่

เป็นจ านวนมาก(ศตวรรษ ท่ี 4-9) จดัได้วา่เป็นยคุทองของศิลปะเน

วารี งานชิน้เอกแทนองค์เทพวิษณุ คือเทวรูปพระวิษณุในอวตารนร

สงิห์ ซึง่มีเศียรเป็นสงิห์ในทา่พิชิตกษัตริย์แหง่หมู่มารเทวรูปพระ

วิษณุสบิเศียร สบิกร และพระวิษณุวิกรานทะ ซึง่มีร่างเป็นคนแคระหกกรได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก

โลก ชม พทุธนิลกณัฐะ รูปสลกัหินของพระวิษณุ (Lord Vishnu) ในทา่นอนบนเตียงท่ีเต็มไปด้วยงกูลาง

เกษียณสมทุร จดัได้วา่เป็นงานแกะสลกัหินฝีมือเยี่ยมในยคุลิจฉวี (Lichchhavi period) รูปสลกัอายุ

กวา่ 5 ปี ศตวรรษนีต้ัง้อยูก่ลางของสระน า้เลก็ๆท าให้ดเูหมือนลอยอยูเ่หนือน า้ 



 

ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่เมืองนากาโก๊ด “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากา

ก๊อตในอ้อมกอดของหิมาลยั..เมืองท่ีชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึน้ได้สวยงามและเป็นจุดชม

ทศันียภาพของเทือกเขาหิมาลยัได้อยา่งชดัเจนนากาก็อตเป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาล ีสมัผสั

ธรรมชาติเทือกเขาหิมาลยั รถไตร่ะดบัความสงูของเทือกเขาท่ีคดโค้งและมีทิวทศัน์นาคนับนัไดท่ี

สวยงามอยา่งยิ่งตะวนัลา ท่ีนากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส (Mount 

Everest) ด้วย ระหวา่งทา่นจะได้ชมการปลกูผกัท านาแบบขัน้บนัได พบกบัเทือกเขาหิมาลยัฝ่ัง

ตะวนัออกประกอบด้วยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็นแนวยาวนบัร้อยกิโลเมตรในระหว่างทาง

ชมพระอาทิตย์ตกพกัโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนนีด้้วยความสงู 2,200 เมตรจากระดบัน า้ทะเลเป็น

จุดชมวิวท่ีสวยงามมาก 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่5) 
ที่พัก Hotel Country Villa ระดับ 4* ดาว หรือเทียบเท่า 

  
 

 

 

วันที่สาม 
โยคะยามเช้า - ปานาอูติ – บัลทาลิ                                                                             (B/L/D) 

เช้า ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัและฝึกโยคะยามเช้ากบัอาจารย์ผู้ เชียวชาญ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 



 

จากท่ีพกัของทา่นหรือเดินเลน่สดูอากาศบริสทุธ์ิถ้าทศันะวิสยัปลอดโปร่งทา่นจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอ

เรสท์” (MT.EVEREST) ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลก (สงู 8,848 เมตร) เปรียบได้วา่เป็น“มงกฎุของ

โลก”ณ ท่ีนีท้า่นจะได้สมัผสักบับรรยากาศหนาวเย็นอนัสดช่ืนของ

ธรรมชาติท่ีสะอาดบริสทุธ์ิเหนือเทือกเขาหิมาลยั ทา่นจะได้เห็นภ ู

เขาเปลีย่นสทีองเปลง่ประกายสวยงามจนไม่อาจจะกระพริบตาได้

และท่ีน่ียงัสามารถมองเห็นภเูขาหิมาลยัโดยรอบซึง่ประกอบด้วย

ยอดเขา 5 ยอดจากจ านวนยอดเขา10 ยอดท่ีสงูท่ีในโลกได้แก่ยอด

เขาเอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชย ู( CHO YU) มาลาค ู( MAKALA) และมานาสรู 

(MAMASLU) *** หมายเหตใุนวนัท่ีอากาศปลอดโปร่งท่านสามารถท่ีจะเห็นเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวตัง้แตฝ่ั่ง
ตะวนัออกถึงตะวนัตกเลยทีเดียวขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ *** 

ทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่6) 

ระหวา่งทางแวะเมืองปานาอูติ(Panauti) เป็นเมืองของชาวเนวารี

เต็มไปด้วยวดัท่ีงดงามและบ้านเรือนโบราณท่ีนา่สนใจ การขบัรถ

ไปเยือนเมืองนีน้ัน้ยงัผา่นยา่นชน  บทท่ีสวยงามด้วย ถ่ายภาพตาม

อธัยาศยั 

จากนัน้ น าทา่นเดินยอ่ยอาหารเท่ียงเพ่ือเดินทางขึน้สู ่Balthali Village Resort (ใช้เวลาเดินประมาณ 

45 นาที) ระหวา่งทางเดินทา่นจะได้ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติและอากาศอนับริสทุธ์ บลัทาล ิเป็นสถานท่ีพกัอนั

ลงตวัส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีต้องการดื่มด ่ากบัสสีนัของบลัทาลอิยา่งเต็มท่ี ตวัเมืองอนันา่ต่ืนตาต่ืนใจอยู่

หา่งจากท่ีพกัไปเพียง 10 km เน่ืองจากท่ีพกัตัง้อยูใ่นท าเลท่ีเดินทางสะดวก ผู้ เข้าพกัจึงไปยงัสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวยอดนิยมตา่งๆ ของเมืองได้โดยงา่ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่7) 

จากนัน้  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่8) 
ที่พัก  Balthali Village Resort ระดับ 4* ดาว หรือเทียบเท่า 



 

  
  

 
 
 
 

 

วันที่ส่ี 
โยคะยามเช้า – หมู่บ้านบลัทาลิ – อสิระช้อปป้ิงย่านทาเมล – ดินเนอร์อ าลา                         (B/L/D) 

เช้า              ฝึกโยคะยามเช้ากบัอาจารย์ผู้ เชียวชาญ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

 
 

   

 

 
 ทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่9) 
 อิสระเดินเลน่ถ่ายภาพตามอธัยาศยัในหมู่บ้านบลัทาล ิพร้อมสดูอากาศบริสทุธ์ให้เต็มปอด 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่10) 

ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองกาฐมาณฑ ุให้ทา่นอิสระ 
ช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมือง ย่านธาเมล (Thamel) เป็นศนูย์กลางความ
เจริญของกรุงกาฐมาณฑ ุสองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมท่ีพกัราคา
ถกู ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ฯลฯ จึงเป็นจุดพกัของ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่งเดินทางมาเนปาลเพื่อการวางแผนทอ่งเท่ียวในท่ี
ตา่งๆ นอกจากนีย้า่นธาเมลยงัเป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ีขึน้ช่ือ โดยเฉพาะ
สนิค้าจ าพวกหตัถกรรม  พืน้เมือง เคร่ืองประดบัท่ีท าจากหินตา่งๆ และอุปกรณ์ส าหรับการเดินปีน 
ลกัษณะคล้ายกบัถนนข้าวสารของเมืองไทย แตส่นิค้าหลากหายกวา่เยอะ อาทิ ผ้าพาสมีนา่ กระเป๋า 



 

เสือ้ผ้า และของท่ีระลกึอีกมากมาย ซึง่สามารถตอ่รองราคาได้ ตามความพอใจของทา่นซึง่ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตวักนัจริงๆ 

เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่7) พร้อมชมระบ าพืน้เมืองเนปาลลี 

ที่พัก                Hotel Shanker ระดับ 4* ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

 

 

วันที่ห้า 
กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ                                                                                              (B/-/-) 

เช้า   ทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่8) 
10.30 น.  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติตรีภวูนัเมืองกาฐมณัฑ ุ
เที่ยง อิสระทานอาหารมือ้เที่ยงตามอัธยาศัย (ไม่ได้รวมในโปรแกมทัวร์) 
13.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG320 บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

18.45 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

ส้ินสุดการบริการ  
---------------------------------------------------------- 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

โปรแกรมทัวร์โยคะ ณ ประเทศเนปาล 5 วัน 4 คืน 
ช่วงเวลาการเดินทาง  
•04-08 กนัยายน 2562 
•16-20 ตุลาคม 2562 

•13-17 พฤศจิกายน 2562 



 

 
 

 

 

อตัราข้างต้นส าหรับคณะเดนิทางผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปล่ียนอตัราคา่บริการหรือยกเลกิหรือเปล่ียน 

แปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผู้เดนิทางต ่ากวา่ผู้ ใหญ่ 10 ท่าน  
 

 

• ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
• กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ 
วนัเดินทาง เท่านั้น  

• ค่าท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมีการจดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

• ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
• เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
• ค่าน ้าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน การบินไทย 30 กิโล/ท่าน  
• ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
 
 

ลักษณะการเข้าพัก ราคา 

Thai Airways (TG) 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ 49,000 บาท 
ผู้ใหญ่ ต้องการพกัเด่ียว จ่ายเพิ่มทา่นละ 14,800 บาท 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

อัตรานี้รวม 



 
 

 

× ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ 
× ค่าวีซ่าเนปาล ***900 บาท*** (ไม่รวมค่าบริการ) 
× ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
× ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
× ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
× ค่าทิปค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน 25 USD /ทริป/ต่อท่าน 
× ทิปหวัหนา้ทวัร์ข้ึนอยูก่บัความประทบัใจการให้บริการของท่าน 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
 

1.  กรุณาส ารองท่ีนัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50% ของค่าทวัร์ทั้งหมด พร้อมแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือ
เดินทาง 

2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั 
3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

และขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ ั้งหมดน้ีแลว้  
  

 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืน ๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

อัตรานี้ไม่รวม 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

เง่ือนไขการเดินทาง 



 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่

จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืน ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ

การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน

รายการเดินทาง  

11. บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งส้ินบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์การเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

ประเทศออสเตรเลียเท่านั้น 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

และขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ั้งหมดน้ีแลว้ 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศออสเตรเลียมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศออสเตรเลียตามท่ี

ระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีประเทศออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ใน

กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ3ท่านข้ึนอยู่กบัขอ้จ ากัดของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละ

โรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนั  

15. กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อุบติัเหตุต่าง ๆ ใด ๆทั้งส้ิน 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะส่วนตวั 



 

17. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นนั้นทาง 

บริษทัฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆทั้งส้ิน 

***บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 

หรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง หรือภยัธรรมชาติเช่น พายนุ ้ าท่วม , ภยัการเมือง ฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั ท่ีทางบริษทั

ฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกท าร้าย หรือจาก

อุบติัเหตุต่าง ๆ**** 

 

 เอกสารเกี่ยวกับการขอวซ่ีาเนปาล 

 1. หนงัสือเดินทาง ท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างส าหรับประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

 3. รูปถ่ายหนา้ตรงรูปสี(ท่ีไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลงัขาว เห็นใบหู ทั้งสองขา้ง 

 4. ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น (เขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษพร้อมเบอร์โทร ) 

 5. กรอกรายละเอียดส่วนตวั ตามรายละเอียดท่ีแนบมา 

 



 

 



 
 

 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

3. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คนเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้ (10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่

สามารถเดินทางได ้

5.  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดั 

จ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า   

หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

**ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศออสเตรเลียโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและออสเตรเลีย ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ

เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมคัคุเทศก์

ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆไดท้ั้งส้ิน** 

7. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะ

ถื อ ว่ า ท่ า นส ล ะ สิ ท ธ์ิ  ไ ม่ อ า จ เ รี ย ก ร้ อ ง ค่ า บ ริ ก า ร แ ล ะ เ งิ นมัด จ า คื น  ไ ม่ ว่ า ก ร ณี ใ ด  ๆ  ทั้ ง ส้ิ น            

 ******************************************************************************************************************** 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 


