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                   ขอน าท่าน สู่เนปาลดนิแดนในฝัน ที่งดงามดว้ยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณท์ี่โดด
เด่นชดัเจน สถาปัตยกรรมไมท้ี่สืบทอดนับพนัปี และวิถีชวีิตที่ยังคงความดัง้เดิม ท าให้นักเดินทางจากทุกมุมโลก
ต้องมาค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ นอกจากนั้นทวิทัศนอ์ันงดงามแปลกตา” ท าให้นักท่องเที่ยวตัวจริงเช่นคุณ ไป
เยือนเนปาล ซักคร้ังหนึ่งในชีวิต เพื่อพิชติทางเส้นทางแหง่ฝัน 

ก าหนดการเดินทาง   10-15 ตุลาคม 2563  

 
 
 XX.XX    ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั (ส่งใหก้่อนเดินทางประมาณ 7 วนั) พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ อาคารเช็คอิน ชัน้ 4 ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ ต่างๆแก่ท่าน 

10.15 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑ ุ  เท่ียวบินท่ี TG319 

12.25 น.  ถึง.....ท่าอากาศยานตรีภูวันเมืองกาฐมัณฑุผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  
*รบัประทานอาหารกลางวนับนเครื่องบิน  
หมายเหตุ เวลาของประเทศเนปาล ช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง 
จากนั้นน าท่านชมวัดปศุปฏินาถ  เป็นวัดทางศาสนาฮินดู ท่ีมีชื่อเสียงด้านงานสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 
และยังมีหลังคาสีทองสองชั้น สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ภูบาลสิงหแ์ห่ง
ราชวงศม์ัลละตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่น า้ศักด์ิสิทธิ์ภคัมาติ อีกทัง้ท่ีน่ียงัเป็น
ศนูยก์ลางของการแสวงบุญประจ าปีของงาน “มหาศิวะราตรี” 

   น าท่าน นมัสการมหาเจดียพ์ุทธนาถ เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
เนปาลรอบเจดีย์ชุมชนของชาวทิเบตน่ีคือภาพท่ีมีสีสันแห่งเนปาลมี
วิหารทิเบต ท่ีประดิษฐานพระโพธิสัตว์ อันใหญ่โตมโหฬารอยู่
บริเวณลานเจดีย ์มีสินคา้แปลกๆมากมายท่ีตัง้เรียงรายขายอยู่รอบเจดีย ์ใหท่้านไดลื้อกซือ้อย่างเพลิดเพลิน 

วันแรก  กรุงเทพฯ-กาฐมัณฑ ุ         (-/-/D) 
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เย็น      รบัประทานอาหารค ่า กลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั พกัผ่อนตาอธัยาศยั 
 
 

 
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดินทางไปสนามบิน 

11.25 น.  เหินฟ้าดว้ยสายการบินภายในประเทศ Yeti Airlines เท่ียวบินท่ี 677 สู่เมืองโภคารา 
11.50 น.  ถึงโภคารา รถรบัน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เมืองโภคารา เมืองสวรรคข์องนักท่องเท่ียวท่ีมีความเจริญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าเมืองกาฐมณัฑุ แต่ตัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมะ ลอ้มรอบความ
งดงามท่ีธรรมชาติสรรสรา้งขึน้อย่างลงตวั จากนัน้ล่องเรือชมบรรยากาศ
ของทะเลสาบเพวา น าท่านเดินเล่นชมเมืองโภคาราและอิสระช้อปปิ้ง
สินคา้นานาชนิด  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เขา้สู่ท่ีพกั 4* หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 
เช้าตรู่ น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวซารางก๊อต Sarankot (1,590 ม. จากระดับน ้าทะเล) เพื่อชมความงามของ

ธรรมชาติ ยามแสงแรกของพระอาทิตยก์ระทบขอบฟ้าดา้นหลังของเทือกเขาหิมะ แสงสีสม้แดงสะทอ้นกับ
หิมะท่ีขาวสะอาด จนท าใหย้อดเขานั้นเป็นสีเหลืองสม้ เป็นความงามท่ีจะตรึงใจท่านตลอดไป ปล่อยเวลา
ใหท่้านไดซ้ึมซับ ด่ืมด ่ากับธรรมชาติอันงดงามอย่างเต็มท่ี โดดเด่นดว้ยความงามของยอดเขาหิมะท่ีพุ่งตัว
สูงขึน้สู่สรวงสวรรค ์ยอดเขาสามเหล่ียมท่ีมีคนสังเกตและพิจารณาความยิ่งใหญ่ของมันว่าละม้ายคลา้ย
หางปลายักษ์ท่ีชูหางขึน้เหนือผิวน า้เป็นท่ีรูจ้ักในนามว่า  ยอดหางปลา หรือ มัจฉาปูจเร และท่ีไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากนัทัง้ความสงูและความสวยงามนัน้คือยอดอนาปูระนะ  

จากนัน้ เดินทางกลบัสู่ท่ีพกัเพื่อรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยังถ ้ากัปเตศวรมหาเทพ Gupteshwor 
Mahadev cave ซึ่งเป็นถ า้ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ภายในถ า้มีหินปูนท่ี
รูปทรงแปลกตา จากนัน้ขา้มฝ่ังทางหลวงน ้าตกเดวี่ Devi’s fall ซึ่งเป็น
ธรรมชาติท่ีหลบซ่อนอยู่ในหุบเขาอันลีล้ับ  อีกดา้นหน่ึงจะเป็นถ ้าของ
พระศิวะ ท่ีดา้นในมีศิวลึงค์ ซึ่งเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดูตัง้อยู่ 
และวัดบินดิบาซานิ Bindhyabasini  Temple เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในเมืองโภคารา โดยตามต านานกล่าวไว้ว่าในสมัยท่ีเมืองโภคารายังเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรกาสกี 
Kaski Kingdom ไดม้ีการน าองคเ์ทพซึ่งเป็นองคป์ระธานในวดัมาจากอินเดีย ท าใหอ้าณาจกัรแห่งนีร้ม่เย็น
เป็นสขุมาก และท่านสามารถชมความงามเทือกเขาหิมาลัยในแบบพาโนราม่าวิว ซึ่งจะสวยงามมากในช่วง
ฟ้าใส 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ใหท่้านไดอ้ิสระกบัการเลือกชมและซือ้สินคา้ทอ้งถิ่นในตลาดบริเวณริมทะเลเพวา 

วันที่สอง กาฐมัณฑุ-(บิน)โภคารา         (B/L/D) 

วันที่สาม โภคารา-ซารางก๊อต-ถ า้กัปเตศวร-ช้อปป้ิง      (B/L/D) 
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เยน็ เขา้สู่ท่ีพกั 4* หรือเทียบเท่า พรอ้มรบัประทานอาหารค ่า และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  เดินทางไปยงัสนามบิน 
12.10 น. เหินฟ้าสู่กาฐมณัฑ ุโดยสายการบิน Yeti Airlines เท่ียวบินท่ี 678 
12.35 น. เดินทางถึงกาฐมณัฑ ุน าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านชม “เมืองปาทัน” Patan หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “ลลิตปูร”์ เมืองแห่งศิลปะอนัวิจิตรงดงามท่ีส าคญั

1ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมัณฑุท่ีเป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1979 สรา้งขึน้ในรชัสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษท่ี3
และเป็นท่ีรูจ้ักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ท่ีมีชื่อเสียงใน
ดา้นการแกะสลักท่ีประณีตและงดงามและยังเป็นมรดกโลกท่ีมีสีสัน
และชีวิตชีวาท่ีเดียวในโลกอีกด้วย“จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์ท่ีเต็มไป
ดว้ยปราสาทและพระราชวังโบราณสถานในสมัยศตวรรษท่ี16-18 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน 
Patan Durbar Squareชม วัดพระกฤษณะ ท่ีสรา้งด้วยหินแกรนิตทั้งหลังจากนั้น เชิญทุกท่านเลือกซือ้
สินคา้พืน้เมืองจ าพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สรอ้ยคอท่ีรอ้ยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพทุธรูป, พระโพธิสตัว์
ท่ีแกะสลักดว้ยมือโดยช่างชาวพุทธอันเล่ืองชื่อของประเทศเนปาล, วัดทองค า Golden templeซึ่งหลังคา
ท าด้วยแผ่นทองเป็นเสน้ยาวลงมาจรดพืน้ สรา้งตามความเชื่อท่ีว่าจะเป็นเสน้ทางท่ีเดินไปสู่สรวงสวรรค์ 
และ มหาพุทธเจดียสถาน Mahabuddha temple จ าลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพทุธรูปประทับรอบพระ
เจดียก์ว่าหน่ึงหมื่นองคแ์ละมีอายรุว่มพนัปี  

จากนัน้ น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองนากาก๊อต Nagarkot 
ถึง เมืองนากาก๊อต น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Country Villa 4*หรือเทียบเท่า พรอ้มรบัประทานอาหารค ่า และพกัผ่อน

ตามอธัยาศยั 
 
 
ปลกุต่ืน ต่ืนแต่เชา้ตรูช่มพระอาทิตยรุ์ง่อรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากหนา้ต่างหอ้งพกัของท่านหรือเดินเล่นสดู

อากาศบริสทุธิ์ (อากาศค่อนขา้งเย็น กรุณาเตรียมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้ม) ถา้ทศันวิสยัปลอดโปรง่ท่านจะได้
เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท”์ (Mt. Everest) ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดในโลก (สงู 8,848 เมตร) เปรียบไดว้่า
เป็น “มงกุฎของโลก” ณ ท่ีนีท่้านจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นอนัสดชื่นของธรรมชาติ ท่ีสะอาด
บริสทุธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลยั   *** ใหท่้านไดช้มทศันียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตยท่ี์
สาดส่องตดักบัหิมะขาวนวลท่ีปกคลมุเทือกเขาหิมาลยัทอดตวัยาวละเลียด บ่งบอกถึงเสน้ขอบฟ้าและ
พืน้ดินของยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ ท่านจะไดเ้ห็นภเูขาเปล่ียนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะ
กระพริบตาได.้.“เทือกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดบัน า้ทะเลถึง 2,164 เมตร และท่ีน่ียงัสามารถมองเห็น
ภเูขาหิมาลยัโดยรอบซึ่งประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา 10 ยอดท่ีสงูท่ีในโลกไดแ้ก่ ภเูขา 

วันที่สี ่  โภคารา-กาฐมัณฑุ-นากาก๊อต        (B/L/D) 

วันที่ห้า  นากาก๊อต-กาฐมัณฑ-ุมหาเจดียพ์ทุธนาถ-พระราชวังกาฐมัณฑ ุ   (B/L/D) 
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เอเวอรเ์รสท ์ (EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และ มานาสรู 
(MAMASLU)  

หมายเหต:ุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝ่ังตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศของวันนั้นเป็นส าคัญ ** 

08.30น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์  
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่“เมืองปัคตาปูร”์ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุง่เรืองในอดีตมีชื่อเสียงในดา้น

การแกะสลักไม“้จัตุรัสปัคตาปูรด์ูรบ์าร์”มีประตูทองค าเป็นทางเขา้ไปสู่ลานพระราชวังนาม พระราชวัง 
55  พระแกล (THE PALACE OF 55 WINDOWS) และมีประตูทองค าท่ีมีการแกะสลักได้งดงามและ
สมบูรณท่ี์สดุอีกแห่งหน่ึง  วัดแห่งนีย้ังมีระฆงัทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่เป็นท่ีรูจ้กักันในชื่อ  “ระฆังหมาเห่า” ซึ่ง
ในสมัยก่อนระฆังใบนีม้ีไวเ้พื่อตีบอกเวลา และดว้ยความงดงามของเมืองของเมืองนี ้จึงเคยถูกจ าลองเป็น
ฉากในภาพยนตร ์LITTLE BUDDHA และยังได้รบัการยกย่องให้เป็น มรกดโลกทางวัฒนธรรม โดย

องคก์ารยูเนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 และเดินทางสู่ กาฐมัณฑุ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านชม วัดสวยัมภูนาท หรือ วัดลิง สรา้งขึน้ในสมัยของ
พระเจา้มานะเทวะ ในปี ค.ศ.420 องคส์ถูป มีอายกุว่า 2,500 ปี และ
สรา้งขึน้จาก อิฐ ดินเหนียว และทองแดง ลักษณะองคส์ถูปเป็นสีทอง
อร่ามตัง้อยู่บนฐานโอคว ่าขนาดใหญ่ท่ีฉาบปูนสีขาวโพลน ส่วนฐาน
ส่ีเหล่ียมทั้งส่ีด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” และเป็น
สถานท่ีเดียวท่ีพระพทุธศาสนาและศาสนาฮินดสูามารถอยู่คู่มานาน  
จากนั้นน าท่านชม “พระราชวังกาฐมัณฑุ”ซึ่งมี”พระราชวังหนุมานดอรก์า” (HANUMANDHOKA OR 

KATHMANDU DURBAR SQUARE) เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุรเ์ป็น
พระราชวังท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมส าคัญในราชวงค์และยังเป็นสถานท่ีกษัตริยเ์นปาลประกอบพระราชพิธี
ราชาภิเษกขึน้ครองราชสมบติัดว้ย ชม หนุมาน ดอรก์ารูปป้ันหนมุานผูท้  าหนา้ท่ีนายทวารคอยรกัษาประตู
เขา้พระราชวัง ชม “กาฐมณฑป” อาคารไมเ้ก่าแก่ตน้ก าเนิดของชื่อเมืองกาฐมณัฑ ุซึ่งสรา้งจากตน้ไมเ้พียง
ตน้เดียว และน าท่านเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ท่ีเชื่อว่าเป็นเทพเจา้ท่ีมีชีวิตอยู่เพียงหน่ึงเดียวในโลก (ได้รับ
การยกย่องให้เป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)  จากนัน้น าท่านไปยังตลาดทาเมลเพื่อเลือกชมสินคา้ราคา
ถกู และสินคา้นกัเดินทางท่ีมีคณุภาพแต่ราคาย่อมเยาว ์ 

เย็น เขา้สู่ท่ีพกั พกั Crown Plaza Hotel 4* หรือเทียบเท่า พรอ้มรบัประทานอาหารค ่าและพกัผ่อนตาอธัยาศยั 
 
 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม พรอ้มอ าลาเมอืงแห่งหิมาลยั กบัภาพความทรงจ าเมอืงแห่งสีสนัแห่งชีวิตมิรู ้

ลืม หลงัจากวนันีท่ี้ท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลแลว้ ท่านจะพบกบัความสขุแห่งชีวิตตลอดไป.....นมสัเต  
13:30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย  เท่ียวบนิท่ี TG320 
 *บริการอาหารกลางวนับนเครื่องบิน 
18.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

วันที่หก กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ         (B/-/-) 
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อัตราค่าบริการ    

ก าหนดการ 
10-15 ตุลาคม 2563 

ผู้ใหญ่ พักคู่ พักเดี่ยวเพิ่ม 

10 - 14 ท่าน 57,900.-  
8,500.- 15 – 20 ท่าน 55,900.- 

 
ราคาดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าตั๋วเพิ่มจาก
ราคาเดิมท่ีก าหนด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
*ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลบั กรุงเทพฯ-กาฐมณัฑ ุตามท่ีระบุไวใ้นรายการ โดยสายการบินไทย 
*ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กาฐมณัฑ-ุโภคารา และ โภคารา-กาฐมณัฑ ุ  
*ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
* ค่ารถโคชน าเท่ียวและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
* ค่าธรรมเนียมวีซ่าและภาษีสนามบินไทยและเนปาล หรือทกุแห่งตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการ 
* ค่าประกนัอบุติัเหตใุนวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 

อัตราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  

*  ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง( PASSPORT)และค่าท าใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง * ค่าเอกสารของคนต่างดา้ว         
* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มในสถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษต่าง ๆ, 
ค่าอาหาร, ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่งนอกเหนือจากรายการ 
* ค่าทิปทัง้คนขบัรถ+ไกดท์อ้งถิ่น ท่านละ 1000 บาท ตลอดทริป 
* ค่าภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 3%, ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณอีอกใบก ากบัภาษี)  
*ค่าน า้หนกัเกินพิกดัตามสายการบินภายในประเทศ ก าหนดไม่เกิน 20 กิโลกรมั 
เงื่อนไขการให้บริการ     
-ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส่งหนา้พาสปอรต์ 

ส่วนท่ีเหลือช าระทัง้หมดก่อน เดินทาง 30 วนั   
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึน้ไป คืนเงินบางส่วน ***ยกเว้นค่าตั๋วเคร่ืองบนิหากไม่สามารถคืนได้   
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7- 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75% 
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร ์
- อัตราค่าบริการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กับสถานการณต์่าง ๆ  ระหว่างการเดนิทางถ้า
ท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิน้ 
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-    บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรบัผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมอืง  อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถกูตอ้ง  หรือมีส่ิง
ผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ, ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตสุดุวิสยั ท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถควบคมุไดห้รือ
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถกูท ารา้ย หรอืจากอบุติัเหตตุ่าง ๆ    
เอกสารเก่ียวกับการขอวีซ่าเนปาล 
1.    หนังสือเดินทาง ท่ียงัมอีายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3.    รูปถ่ายหน้าตรงรูปส ี (ท่ีไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ    
4.    ส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน (เขียนท่ีอยู่เป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท)์  
 
โปรแกรมแนะน า  
สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอรเ์รสอย่างใกล้ชิด ด้วยการขึน้เคร่ืองบินชมเขาสร้างสรรประสบการณท์ี ่
ไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight)เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึน้ไปบนจดุสูง 
ที่สุดและตระการตาที่สดุในโลก ( จ่ายเพิ่มทา่นละ 205 USD) *โปรดอัพเดทราคาอีกคร้ัง 

 
 


