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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
08.00 น.

10.15 น.
12.25 น.
จากนัน้

กรุงเทพฯ ✈ … เมืองกาฐมัณฑุ
- L D
(พระราชวังกาฐมัณฑุ และเจดีย์สวยมภูนารถ)
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS
(TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระต่าง ๆ แก่ท่าน
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
▪ กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้ น กรุณาใส่ในกระเป๋ าเดิน
ทางใบใหญ่ห้ามนาติดตัวขึ ้นเครื่องบิน
▪ วัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ า เป็ นต้ น จะถูกทาการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตให้ ไม่เกิน 10 ชิ ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
 ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ (KATHMANDU) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 319
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) (ใช้ เวลาบิน ประมาณ 3 ชม.)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (KATHMANDU) เมืองกาฐมัณฑุ เป็ นเมือง
หลวงของประเทศเนปาล และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อย
นาท่านเดินทางไปสักการะ วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) หรื อ “วัดลิง” เป็ นเจดีย์ ของชาวพุท ธ
และเป็ นเจดี ย์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ในโลก
กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งสร้ างขึ ้น
ในรัช สมัย ของพระเจ้ ามานะเทวะ ใน พ.ศ.
963 สิ่งที่ น่าสนใจคื อ ส่ วนตรงฐานของ
สถูปมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ า
อยู่โดยรอบทัง้ 4 ด้ าน และยังเป็ นสถานที่
มีผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนา
ฮินดูที่สามารถอยู่คกู่ นั ได้
นาท่านชม พระราชวังกาฐมัณฑุ (HANUMAN DHOKA PALACE) หรือ พระราชวังโบราณหนุมานโดกา
เป็ นอาคารแบบยุโรป สีขาว มีหอสูง 9 ชัน้ เรียกว่า
หอพสันตปุร์ (BASANTAPUR TOWER)เป็ นพระราชวังที่ใช้ ประกอบพิธีกรรมสาคัญในราชวงศ์ และยัง
เป็ นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก
ขึ ้นครองราชสมบัติด้วย ชม รูปปั ้นหนุมานโดกา
(HANUMANDHOKA) รูปปัน้ หนุมานผู้ทาหน้ าที่นายทวาร
คอยรักษาประตูเข้ าพระราชวัง ชม กาฐมณฑป
(KASTHAMANDAP) อาคารไม้ เก่าแก่ต้นกาเนิดของชื่อเมือง
กาฐมัณฑุ ซึ่งสร้ างจากต้นไม้ เพียงต้ นเดียว
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ค่า

วันที่สอง
เช้ า
08.30 น.
08.45 น.
กลางวัน
บ่ าย

ชม วัดเทพตาเลจู (TALEJU TEMPLE) เป็ นวัดที่สร้ าง
ด้ วยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลักที่งดงามมาก
ชม กาฬไภราพ หรือ ไภราพดา (BHAIRAV) ปางหนึ่ง
ของพระศิวะในภาคที่ดรุ ้ ายกาลังเหยียบร่างอสูร
บางตาราก็วา่ เป็ นเจ้ าแม่กาลี ซึ่งชอบความโหดร้ าย ชาว
เนปาลจึงได้ มีการเส้นบวงสรวงด้ วยเลือด และชม
ตาหนักกุมารี (KUMARI BAHAL) เข้ าเฝ้าเทพธิดา
กุมารี
ที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น “เทพที่มีชีวติ ” และเป็ นเทพเจ้ าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งได้ รับการคัดเลือก
มาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ (ได้ รับการยกย่ องให้ เป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น พร้ อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
ลิ ้มรสอาหารพิเศษ โมโม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ ๆ ที่มีชื่อเสียงสาหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล
ที่พัก ณ SOALTEE CROWN HOTEL หรือเทียบเท่ า
เมืองกาฐมัณฑุ✈… เมืองบารัตปูร์ (บินภายในประเทศ)
B L D
… อุทยานแห่ งชาติจติ วัน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศกาฐมัณฑุ
 ออกเดินทางสู่ เมืองบารัตปูร์ (BHARATPUR)
เดินทางถึง เมืองบารัตปูร์ และนาท่านเดินทางสู่ MARUNI RESORT (อยู่ใกล้ กบั อุทยานแห่งชาติจิตวัน)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ ท
นาท่านไปสัม ผัสกับ ธรรมชาติและชีวิต สัตว์ ป่ าใน อุทยานแห่ งชาติจิต วัน โดยนั่งหลังช้ า งท่ องซาฟารี
(ช้ าง 1 ตัวนัง่ ได้ 4 ท่าน) อุทยาน
แห่ ง ชาติ จิต วั น เป็ น อุท ยานที่
เดิ น ทางเข้ าไปได้ ง่ า ย และ
เดิ น ทางสะดวก ได้ ชื่ อ ว่า เป็ น
พื น้ ที่ซ่ ึงมี สั ต ว์ ป่ าชุ ก ชุม ที่สุ ด
แห่ ง หนึ่ ง ของเอเชี ย ทัง้ ยัง มี
พื ้นที่ที่เป็ นทุ่งหญ้ าสูงขนาดใหญ่
สุดท้ ายที่หลงเหลืออยู่ในโลก ให้
ท่ า นสัม ผัส ทุ่ ง หญ้ าซาฟารี อัน
เต็ม ไปด้ วยสี สัน ของธรรมชาติ
แห่งสภาพป่ าแท้ ๆ ในเขตเชิงเขาหิมาลัย ระหว่างทางชมสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เสือเบงกอล แรดนอเดียว
กระทิงวัวป่ าที่ใหญ่ ท่ สี ุด เสือโคร่ ง กวางดาว กวางพันธุ์ จระเข้ หมูป่า และนกนานาพันธุ์ ฯลฯ
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จากนัน้

ค่า

นาท่าน ล่ องนา้ พายเรื อแคนู ชมบรรยากาศอัน แสนรื่ น รมย์ของธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ ตามลานา้ ราฟติ
(RAPTI RIVER) ชื่นชมนกนานาพันธุ์ มีหลากสีสนั จากนันน
้ าท่านขึ ้นบนบก ท่านจะได้ สมั ผัสกับธรรมชาติอย่าง
แท้ จริง อาจได้ เห็นฝูงสัตว์ที่ข้ามลาน ้าราฟติ ได้ เวลาอันสมควร…นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั …..
 รับประทานอาหารค่า ณ รีสอร์ ท
ที่พัก ณ MARUNI RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้ า
08.00 น.

อุทยานแห่ งชาติจติ วัน
B L D
 รับประทานอาหารเช้ า ณ รีสอร์ ท
น าท่ านไปชม ศู น ย์ เ พาะพั น ธุ์ ช้ า งจิต วัน (ELEPHANT BREEDING CENTRE) ที่ มี แห่ ง เดี ย วในโลก
เนื่องจากประชากรช้ างกาลังใกล้ ศนู ย์พนั ธุ์ในประเทศเนปาล นาท่านชม หมู่บ้านทาร์ ลู ซึ่งมีชาวทาร์ลอู าศัยอยู่
ตลอด นาท่านชื่นชมวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม และเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมของชาวทาร์ ลใู นพิพิธภัณฑ์ แห่ งหมู่บ้าน
ทาร์ ลู ซึ่งมีมาหลายศตวรรษ จะเห็นว่าหมูบ่ ้ านแห่งนี ้มีความเป็ นอยู่ที่ใกล้ ชิดกับธรรมชาติ

กลางวัน
บ่ าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ ท
นาท่านนั่งรถจิ๊ปท ากิจกรรม GAME DRIVE ในป่ าจิตวัน หรื อเรี ยกอีก อย่างว่า การส่ องสัตว์ ให้ ท่านได้
เพลิด เพลิน ไปกับ ธรรมชาติ ได้ เห็น สั ต ว์ ป่ าน้ อยใหญ่ เช่ น เสื อ เบงกอล แรดนอเดี ย ว กระทิงวัวป่ า
เสือโคร่ ง กวางดาว กวางพันธุ์ จระเข้ 2ชนิด หมูป่า และนกนานาพันธุ์ ฯลฯ รวมไปถึงชม พันธุ์ไม้ ผีเสือ้
และแมลง
นาท่าน ชมการแสดงเกี่ย วกับ วัฒนธรรมประเพณีของ
ชนเผ่ าทาร์ ลู (THARU) การแสดงการเต้ นระบาที่ชาว
เนปาลเรียกว่า THARU STICK ซึ่งเป็ นการแสดงการเต้ น
ระบาในท่าต่าง ๆ เป็ นการแสดงถึงการดารงชีวิตของชน
เผ่าทาร์ ลูซึ่ ง เป็ น คนท้ องถิ่ น แห่งป่ าจิ ตวัน ในสมัย ดึก ด า
บรรพ์ ได้ เวลาอันสมควร….นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั …..
 รับประทานอาหารค่า ณ รีสอร์ ท
ที่พัก ณ MARUNI RESORT หรือเทียบเท่า

จากนัน้

ค่า
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วันที่ส่ ี
เช้ า

กลางวัน
จากนัน้

ค่า

อุทยานแห่ งชาติจติ วัน … หมู่บ้านบันดิปูร์
B L D
 รับประทานอาหารเช้ า ณ รีสอร์ ท
นาท่านออกเดินทางไปสู่ หมู่บ้านบันดิปูร์ (BANDIPUR)
โดยรถโค้ ช (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หมู่บ้าน
บันดิปูร์ เป็ นหมูบ่ ้ านท่องเที่ยวเล็ก ๆ แต่มากไปด้ วยเสน่ห์
ของประเพณีวฒ
ั นธรรม และวิถีความเป็ นอยู่ ซึ่งตังอยู
้ ่บน
ยอดเขาสูงชัน ในอาเภอตะนะหุ (TANAHU DISTRICT)
ของเขตคัน ดากิ (GANDAKI ZONE) 1 ใน 14 เขตการ
ปกครองของเนปาล บั นดิ ปู ร์ (BANDIPUR) มาจากค าว่า บั ณ ฑิต ที่ แปลว่า ผู้ ร้ ู + ปุ ระ หรื อ บุ ร ะ
ที่แปลว่าเมือง เลยออกมาเป็ นคาว่า บัณฑิตปุระ ออกเสียงแบบเนปาลีว่า บันดิปูร์ แปลเป็ นไทยง่าย ๆ ก็คือ
เมืองบัณฑิต หรื อ เมืองของผู้ร้ ู หมู่บ้านบนยอดเขา ท่ามกลางขุนเขาที่รายล้ อม หมู่บ้านบันดิปูร์ตงอยู
ั ้ ่บ น
ระดับความสูง 1,030 เมตร โดยอยู่ห่างจากกกรุงกาฐมัณฑุ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 143 กิโลเมตร โดย
บริเวณรอบ ๆ หมูบ่ ้ านนันโดดเด่
้
นไปด้ วยทัศนียภาพที่โอบล้ อมไปด้ วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ ที่
สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถมองเห็นจากตัวหมูบ่ ้ านได้ อย่างชัดเจน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่านเดิ นทางถึง หมู่ บ้านบันดิปูร์ ให้ ท่านอิสระเดินชมทิวทัศน์ ในหมู่บ้ านตามอัธยาศัย การไปสารวจ
หมูบ่ ้ านโดยเริ่มต้ นที่ถนนสายหลัก สองข้ างทางเต็มไปด้ วยอาคารบ้ านเรื อนสูง 2-3 ชัน้ ที่ตงเรี
ั ้ ยงรายไปตลอด
สองข้ างทาง ซึ่งเป็ นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ วา่ ครัง้ หนึ่งหมู่บ้านเล็กแห่ งนีไ้ ด้ เคยเป็ นเมืองการค้ าโบราณ
ที่เจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ได้ เวลาอันสมควร…นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั …..
 รับประทานอาหารค่า ณ รีสอร์ ท
ที่พัก ณ OLD INN RESORT หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า
หมู่บ้านบันดิปูร์ … เมืองโภครา
B L D
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ ท
08.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโภครา โดยรถโค้ ชปรับอากาศ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
ระหว่ างทาง ท่านจะได้ เห็นทิวทัศน์ที่งดงาม และวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล เส้ นทางสายนีม้ ีช่ ือเสียงมากใน
ด้ า นความงดงามทางธรรมชาติ นัก ท่องเที่ ย วส่วนใหญ่ ช อบเดิน ทางโดยรถยนต์ มากกว่า โดยเครื่ องบิ น
“หุบเขาโภครา” ค้ นพบโดย อิกิ คาวากุชิ ซึ่งท่านเป็ นพระสงฆ์ชาวญี่ปนที
ุ่ ่ใช้ เวลาเดินทางทัว่ หิมาลัย ในขณะที่
เขายังมีอายุได้ 5 ปี เขาได้ พบว่า โภครา เป็ นสถานที่ที่เต็มไปด้ วยดอกไม้ นานาพันธุ์ที่บานอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบสี
ฟ้า ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงยอดเขาที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะสีขาวบริ สทุ ธิ์ โภคราสูงกว่าระดับน้ า้ ทะเล 900 เมตร และ
โอบล้ อ มไปด้ ว ยทิ วเขาและป่ าที่ เ ขี ย วขจี เ ป็ น ทิ ว ทัศ น์ ที่ ง ดงามที่ สุด จึง มี ลั ก ษณะพิเ ศษไม่ เหมื อ นใคร
เมื่ อ ท่ า นขึ น้ ไปท่ า นจะได้ เห็ น เทื อ กเขาอั น นะปุ ร ณะ (ANNAPURNA) และ ยอดเขาหางปลา
(MACHHAPUCHHRE) ที่สงู ตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อท่านได้ สมั ผัสยากนักที่จะลืมเลือน และน่า
ประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบ มีร้านอาหาร และร้ านค้ า ตังอยู
้ ่แบบเรี ยบง่าย
และเป็ นกันเอง ไว้ คอยต้ อนรับผู้มาเยือนตลอดทังปี
้
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กลางวัน
บ่ าย

จากนัน้

ค่า

เดินทางถึง…เมืองโภครา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่านชมความงดงามของหุบเขาโภครา และชมนา้ ตกเดวี่
(DAVI’S FALL) นา้ ตกที่ตงชื
ั ้ ่อตามเด็กชายเดวีที่มาเสียชีวิต
พร้ อมคูร่ ักที่น ้าตกแห่งนี ้ และน ้าตกนี ้แปลกกว่าที่อื่นตรงที่ต้อง
ชะโงกหน้ าก้ มลงไปดู เพราะเป็ นนา้ ตกที่ทิง้ ตัวลงจากลาธาร
ลงสู่ช่องเขาเบื อ้ งล่างลึก ลงไปกว่า 100 เมตร นับ ว่า เป็ น
นา้ ตกที่มีความลึกที่สุด นาท่านชม ศูนย์ อพยพชาวทิเบต
(TIBETAN REFUGEE CAMP) สัมผัสความเป็ นอยู่ของชาว
ทิ เ บตที่ อ พยพมาอยู่ ท างตอนเหนื อ ของเนปาลในคราวที่ จี น บุก กรุ ง ลาซา นอกจากนี ท้ ่ า นยัง จะได้ ช ม
การทอพรมด้ วยมือ
นาท่านพักผ่อน ล่ องเรื อในทะเลสาบเฟวา (PHEWA TAL) และชม วัดบาราฮี (BARAHI TEMPLE)
เป็ นวัดซึ่งสร้ างถวายพระวิษณุ ในปางที่พระองค์อวตานกลายเป็ นหมูป่า เพื่อมาช่วยเหลือชาวโลก ผู้คนส่วน
ใหญ่ในเมืองโภคราจะมานมัสการทุกเช้ าเพื่อขอพร ให้ ท่านช้ อปปิ ้ งตามอัธยาศัยใน Lazy Market

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น และนาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั …..
ที่พัก ณ POKHARA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่หก
05.00 น.

เมืองโภครา (ซารางก็อต) … เมืองกาฐมัณฑุ … เมืองนากาก็อต
B L D
ปลุกท่านตื่น เพื่อน าท่านเดิ นทางสู่ จุด ชมวิว ซารางก็ อต
(SARANGKOT) จุด ชมวิ วที่ ต ัง้ อยู่บ นยอดเขาไปทางทิ ศ
ตะวันตก ประมาณ 5 กม. เป็ นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะ
ได้ ชมพระอาทิตย์ ขนึ ้ เห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลา
และเทือกเขาอันนะปุรณะได้ อย่างสวยงาม พร้ อมจิบชา หรื อ
กาแฟอุ่น ๆ ในบรรยากาศที่ โ อบล้ อ มด้ ว ยเทื อ กเขาหิ ม ะ
ได้ เวลาอันสมควร….นาท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั
ระหว่ างทาง นาท่านแวะ สักการะขอพร ณ วัดบินดาบาซินี (BINDHYABASINI TEMPLE) วัดนี ้สร้ างในปี 1845 เพื่อถวาย
แด่เทพธิดา บาวานี วัดนี ้ถือเป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึง่ ในเมืองโภครา และวัดนี ้เป็ นวัดที่คนโภครานิยมมาแต่งงาน
กันอีกด้ วย บริเวณรอบ ๆ วัดจะมีของที่ใช้ ในการแต่งงานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของสาหรับ
ใช้ บชู าเทพธิดาบาวานีขายจัดอยู่ในถาด จะมีมะพร้ าวซึ่งแทนสัญลักษณ์ของสัตว์หนึ่งชีวิตใช้ สาหรับบูชายัญ
ดอกไม้ ผงติกะ ขนม จากนัน้ นาท่านชมแม่น ้าศักดิ์สิทธิ์ แม่ นา้ เซติ (SETI RIVER) ที่มีสีขาวคล้ ายน้ ้านมไหลมา
จากเทือกเขาหิมาลัย และไหลผ่านไปใต้ ดินของเมืองโภครา
08.30 น.
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยรถโค้ ชปรับอากาศ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
16.00 น.
เดินทางถึง…เมืองกาฐมัณฑุ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
เทือกเขานากาก็อต (NAGARKOT) ยอดเขาบนขอบ
กะทะของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจากระดับนา้ ทะเล 2,164
เมตร สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความ
สูงของเทือกเขาที่คดโค้ ง และมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่าง
ยิ่ง
ค่า
เดินทางถึง...เทือกเขานากาก็อต (NAGARKOT)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ….. รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
ที่พัก ณ COUNTRY VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด
เช้ าตรู่

B L D
เมืองนากาก็อต… หุบเขากาฐมัณฑุ (เมืองภัคตะปูร ์ และเมืองปาทัน)
ป ลุ ก ท่ า น ตื่ น แ ต่ เ ช้ า ต รู่ ช ม พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ รุ่ ง อ รุ ณ
เหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พกั ของท่าน หรื อเดินเล่นสูดอากาศ
บริสทุ ธิ์ (อากาศค่อนข้ างเย็น กรุณาเตรียมเสื ้อกันหนาวให้ พร้ อม)
ถ้ า ทั ศ น วิ สั ย ป ล อ ด โ ป ร่ ง ท่ า น จ ะ ไ ด้ เ ห็ น
“ยอดเขาเอเวอเรสท์ ” (MT.EVEREST) ซึ่งเป็ น ยอดเขาที่ สูง
ที่สดุ ในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ วา่ เป็ น “มงกุฎของโลก”
ณ ที่นี ้ท่านจะได้ สมั ผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริ สทุ ธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย
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07.00 น.
จากนัน้

จากนัน้

กลางวัน

ให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพ และเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลที่ปกคลุม
เทือกเขาหิ มาลัยทอดตัวยาว ท่านจะได้ เ ห็นภูเ ขาเปลี่ยนเป็ นสี ทอง เปล่งประกายสวยงามจนไม่อาจจะ
กระพริ บตาได้ “เทือกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดับ นา้ ทะเลถึง 2,164 เมตร และที่นี่ยังสามารถมองเห็น
เทือกเขาหิมาลัยโดยรอบ ซึ่งประกอบด้ วยยอดเขา 5 ยอด จากจานวนยอดเขา 10 ยอดที่สงู ที่ในโลก ได้ แก่
ยอดเขาเอเวอร์ เรสต์ (EVEREST) ยอดเขาโลดเส (LHOTSE) ยอดเขาโชยู (CHO OYU) ยอดเขามาคาลู
(MAKALU) และมานาสลู (MANASLU)
*** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตังแต่
้ ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่
ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศของวันนันเป็
้ นสาคัญ ***
 รับประทานอาหารเช้ า ณ รีสอร์ ท
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ หุ บ เขากาฐมั น ฑุ โดยรถโค้ ชปรั บ อากาศ เพื่ อ น าท่ า นชม เมื อ งภั ค ตะปู ร์
(BHAKTAPUR) ซึ่งเคยเป็ น เมืองหลวงเก่ าแก่
และมีความรุ่งเรืองในอดีต มีชื่อเสียงในด้ านการ
แกะสลั ก ไม้ น าท่ า นชม จั ตุ รั สภั ค ตะปู ร์
(BHAKTAPUR DURBAR SQUARE ) ซึ่งเป็ น
บริเวณที่ประทับของกษัตริ ย์ราชวงศ์มลั ละจวบ
จนวาระสุด ท้ า ยแห่ ง พระชนม์ ชี พ น าท่ านชม
พระราชวัง 55 พระแกล (55 WINDOWS PALACE) อันเป็ นอาคารอิฐสามชัน้ หน้ าต่างแกะสลักด้ วยไม้
ทังหมด
้
และ ประตูทองคา (GOLDEN GATE) ที่เป็ นสุดยอดของศิลปะเนปาล ทาจากทองเหลืองสลักรูปเทพ
เจ้ าในศาสนา นอกจากนีย้ งั มีวดั หินที่มีชื่อว่า พัตสะละเทวี (BATSALA DEVI) ตังอยู
้ ่ที่จตั รุ ัสดูร์บาร์ด้วยเช่นกัน
เป็ นวัดที่มีงานแกะสลักมากมาย เป็ นตัวอย่างของสถาปั ตยกรรมแบบศิขระ บนระเบียงวัดมีระฆั งทองสัมฤทธิ์
แขวนอยู่ซึ่งเป็ น ที่ร้ ูจักกันในชื่อ “ระฆังหมาเห่ า ” (BELL OF BARKING DOGS) ในสมัยก่ อนมีการตีระฆัง
มหึมาใบนี ้เพื่อบอกเวลานับจากที่ได้ นามาตังไว้
้ ในปี พ.ศ. 2280
นาท่านเดินทางสู่ วัดฮินดูเก่ าแก่ ในหุบเขากาฐมาณฑุ
วัด ชางกู นารายั น สถานที่ ศ ัก ดิ์สิ ท ธิ์ ใ นศาสนาฮิ น ดู
ตังอยู
้ ่บนยอดเขา CHANGU หรื อ DOLAGIRI ล้ อม
ด้ วยป่ าต้ นจาปา (CHAMPAK TREE) ในหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ
ห่างออกไปกว่า ๑๒ กิโลเมตรด้ านทิ ศตะวันออกของ
กรุงกาฐมัณฑุ เชื่อกันว่า วัดฮินดูแห่งนี เ้ ก่าแก่ที่สดุ ใน
หุบเขากาฐมัณฑุแห่งเนปาล สร้ างขึ ้นราวคริ สต์ศกั ราช
ที่ ๓๒๕ ในสมัยของ “King Licchavi King Hari Datta
Verma” เป็ นวัดฮินดูที่วางรากฐานอาคารสถาปัตยกรรมฮินดูในหุบเขากาฐมัณฑุ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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วันที่แปด
เช้ า
08.00 น.

นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องปาทัน (PATAN) หรื อ
เรียกอีกชื่อ หนึ่งว่า “ลลิตปูร์” เมืองแห่งศิลปะอัน
วิจิตรงดงามที่ สาคัญ 1 ใน 4 เมือง แห่งหุบเขา
กาฐมาณฑุที่ เ ป็ น หุบ เขามรดกโลกตัง้ แต่ ค.ศ.
1979 สร้ างขึน้ ในรัช สมัยพระเจ้ าอโศกมหาราช
ช่วงศตวรรษที่ 3 และเป็ นที่ร้ ู จักกันในนามเมือง
แห่ ง ศิ ล ปะและหั ต ถศิ ล ป์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในด้ าน
การแกะสลัก ที่ป ระณีต และงดงาม ทัง้ ยังเป็ น มรดกโลกที่มีสี สันและมี ชีวิตชีวาที่เ ดีย วในโลกอีก ด้ วย
นาท่านชม จัตุรัส ปาทั น (PATAN DURBAR SQUARE) ที่เ ต็มไปด้ วยปราสาท และพระราชวังโบราณ
ในสมัยศตวรรษที่ 16 – 18 นาท่านชม พระราชวังโบราณแห่ งเมืองปาทัน (PATAN DURBAR SQUARE),
วัด ทองคา (GOLDEN TEMPLE) และน าท่านชม วัด พระกฤษณะ (KRISHNA TEMPLE) ที่ สร้ างด้ วย
หินแกรนิตทังหลั
้ ง
นาท่านเดินทางสู่ ย่ านธาเมล (THAMEL) เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของกรุงกาฐมาณฑุ สองข้ างทางเต็มไป
ด้ วย โรงแรมที่พักราคาถูก ร้ านอาหารนานาชาติ ร้ านขายของ และร้ านอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ จึงเป็ นจุดพัก
ของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ง เดิ น ทางมาถึ ง เนปาลเพื่ อ การ
วางแผนท่ องเที่ ย วในที่ ต่า ง ๆ นอกจากนี ย้ ่ า นธาเมล
ยังเป็ น แหล่ งช้ อปปิ ้ ง ที่ ขึน้ ชื่ อ โดยเฉพาะสิน ค้ าจ าพวก
หัต ถกรรมพื น้ เมื อง และเครื่ องประดับ ที่ทาจากหิน
ต่ าง ๆ ลัก ษณะคล้ า ยกับ ถนนข้ า วสารของเมื อ งไทย
แต่สิ น ค้ าหลากหลายกว่ า ถนนข้ า วสารบ้ านเรา อาทิ
ผ้ าพาสมีน่า กระเป๋า เสือ้ ผ้ า และของที่ระลึก อีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ ตามความพอใจของ
ท่าน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย และนาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั …..
ที่พัก ณ HIMALAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
B L เมืองกาฐมัณฑุ (เจดียพ์ ทุ ธนาถ และวัดปศุปฏิ นาถ) ✈ … กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปชม มหาเจดีย์พุทธนาถ (BOUDHANATH) ซึ่งเป็ นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกาย
มหายาน เป็ นสถูปที่ตงอยู
ั ้ ่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเป็ นเจดีย์ท่ ี
ใหญ่ ท่ สี ุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ า (WISDOM EYES) ทัง้ สี่ทิศ บริ เวณรอบวัด
เป็ นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ ามาเมื่อปี พ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคน
ทัว่ ไปยืนแกว่งล้ อมนต์พร้ อมกับสวดมนต์อยู่ทวั่ ไป องค์การยูเนสโกขึ ้นได้ ทะเบียนสถานที่แห่ งนีเ้ ป็ นมรดกโลก
ในปี พ.ศ. 2522

รหัสทัวร์ : THH1-TG-NP-22FEB-3JUN20

จากนัน้

11.00 น.
13.40 น.
18.10 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบิน และนาท่านแวะชม วัดปศุปฏินาถ (PASHUPATINATH TEMPLE) ตัววัดสร้ าง
ขึ ้นมาในสมัยกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์มลั ละ เพื่อถวายแด่พระ
ศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ วัดนี ้ตังอยู
้ ่ริมแม่นา้ พัคมาตี
(Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เปรี ยบเสมือนแม่นา้
คงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น ้าสายนี ้
จะไปไหลไปรวมกับ แม่น า้ คงคา วัด นี ม้ ี ห ลัง คาท าด้ ว ย
ทองคาซ้ อนกัน 2 ชัน้ และประตูทาด้ วยเงิน ซึ่งถือว่าเป็ นวัด
ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สดุ วัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของเนปาล ถึงแม้ ผ้ ทู ี่ นบั ถือศาสนาฮินดูเท่านัน้ จึงจะมีสิทธิ์ เข้ าไปภายใน
วัดแห่งนี ้ ท่านก็สามารถชมตัววัดภายในอาณาเขตของวัดได้ ชดั เจน จากบนฝั่งด้ านตะวันออกของแม่น ้าพัคมาตี
โดยที่ องค์ การยูเนสโกได้ ขนึ ้ ทะเบียนวัดแห่ งนีเ้ ป็ นมรดกโลกแล้ วในปี พ.ศ. 2522 วัดนีม้ ีความสาคัญ
ในช่วงเทศกาลศิวะราตรี
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ เพื่อนาท่านเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่
TG 320 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมทังความประทั
้
บใจเต็มเปี่ ยม


หมายเหตุ :
1.
เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริ งอาจแตกต่างกันเล็กน้ อย ขอให้ ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลง
การนัดหมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครัง้ จากหัวหน้ าทัวร์
2.
บริษัทอาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง
เศรษฐกิ จและสถานการณ์ท างการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุใ ห้ ต้องเลื่อนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัดพาคณะ
ท่องเที่ยวได้ ตามรายการ
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

22-29 กุมภาพันธ์ 2563
14-21 มีนาคม 2563
01-08 เมษายน 2563
10-17 เมษายน 2563
01-08 พฤษภาคม 2563
03-10 มิถุนายน 2563

อัตราค่ าบริการหมายเหตุ: ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึน้ ไป)
เดินทางตัง้ แต่ 16+ ท่ านขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

49,900.-

12,000.-

หมายเหตุ: ราคานีส้ งวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าชาวไทยเท่ านัน้ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ หากมีผ้ เู ดินทางไม่ ถงึ 15 ท่ าน
การสารองที่น่ ัง
1. กรุ ณ าช าระมัด จ า 15,000 บาท หลังการจองภายใน 3 วัน พร้ อมส่งหลัก ฐานการโอนเงิ น และสาเนาหน้ าหนังสือ
เดินทาง
2. ส่วนที่เหลือทังหมดช
้
าระภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง พร้ อมส่งเอกสารในการทาวีซ่า ** หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข**
**ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัดราคาทัวร์ดงั กล่าวจะไม่รวมค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการของธนาคาร**
ค่ าบริการรวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินชันประหยั
้
ดเส้นทาง ตามรายการระบุ
2. ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันสายการบิน และภาษี น ้ามันของสายการบิน
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางตามที่สายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)
4. ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (ห้ องละ 2-3 ท่าน)
5. รถโค้ ชปรับอากาศเดลี-อัครา และรถ Toyota Innova ไม่ปรับอากาศนัง่ 4-5 ท่าน/คัน ที่แคชเมียร์
6. ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
7. ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามรายการระบุ และค่าน ้าดื่มบนรถ วันละ 2 ขวด/ท่าน
8. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกินห้ าแสนบาท) แต่ทงนี
ั ้ ้ย่อมอยู่ใน
ข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต (สาหรับอายุ 70 ปี ขึ ้นไป คุ้มครอง 50%)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางไทย
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ค่ าบริการไม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง (Passport) และค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (ถ้ ามี)
ค่าวีซ่าที่มีคา่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกากับภาษี )
ค่าธรรมเนียมการชาระเงินด้ วยบัตรเครดิต Visa 3% Amex 4%
ค่าน ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรั ม

8. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม และสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
9. ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ท่ านละ 40 USD
10. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจในบริการของท่ าน
การให้ ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้ มีผลประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน้ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของท่ านเพื่อเป็ น
กาลังใจให้ กับไกด์ และคนขับรถ
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้
**เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล หรือวันหยุดยาว**
**หากเป็ นช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว เก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงทังหมด**
้
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงทังหมด
้
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วันจนถึงวันเดินทางจริง คิดค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั้
กกรณี
4. กรณีกรุ๊ปที่เดิน ทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน ห้ องพัก โดยตรง หรื อผ่านตัวแทนใน
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินโปรโมชัน่ หรือเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัด
จา หรือค่าทัวร์ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
ข้ อแนะนาบางประการและต้ องแจ้ งให้ นักท่ องเที่ยวทราบก่ อนการเดินทาง
สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้ องพัก เป็ น 2 ห้ อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair )เป็ น
ผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริ ษั ทฯขอสงวนสิท ธิ์ใ นการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิ ดความเหมาะสมตาม
โปรแกรม และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริ ษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ กรณี
เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
**กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชัน้ ท่ องเที่ยว ท่ านละ 1 ใบ (นา้ หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรั ม) กระเป๋าถือขึน้
เครื่อง Hand Carry (นา้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)**
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทัง้ 7 ข้ อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมือง
ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูก
ปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวได้ เพื่อความเหมาะสม และความปลอดภัย โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ ตามความเหมาะสม ขึ ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของ
ลูกค้ าเป็ นสาคัญโดย ไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่เที่ย วตามรายการไม่สามารถขอหัก ค่าบริ การคืน ได้ เ พราะการช าระค่าทัวร์ เ ป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
6. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
14 วันก่อนการเดินทาง
7. ตัว๋ เครื่องบินเมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่สามารถ Refund ได้ ทกุ กรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกาหนด
** ในกรณีท่ ีลูกค้ าต้ องออกตั๋วเครื่ องบินโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้
มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ **
เมื่อท่ านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ

เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล
1. หนังสือเดินทาง ที่ยงั มีอายุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทาง ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่ าง สาหรับประทับตราเข้ าออกอย่ างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรง รูปสี (ที่ไม่ ใช่ รูปถ่ ายเล่ น) ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้ หลังสีขาวหรือฟ้ าเท่ านัน้ )
4. สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้ าน (เขียนที่อยู่เป็ นภาษาอังกฤษพร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ )

