
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาฐมาณฑ ุโภครา ปาทนั นากากอ๊ต 6 วนั 5 คนื (TG) 
พเิศษสุด!! พกัเมอืงโภครา 2 คนื  

 

 
 
 
 

เนปาล  เป็นประเทศทีร่ า่รวยดว้ยทรพัยากรธรรมชาตมิากทีสุ่ดในโลกแห่งหน่ึง  เน่ืองจากเนปาลเป็นประเทศทีต่ ัง้อยู่
บนพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างทางดา้นภูมศิาสตรก์นัมากทีสุ่ด คอื มพีืน้ทีท่ีอ่ยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลต ัง้แต่ 60 เมตร จนถงึ
สูงทีสุ่ดในโลกคอื 8,848 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล อนัไดแ้ก ่ภูเขาเอเวอรเ์รสต ์หมายความว่าทุก 15 กโิลเมตร สถานะ
ของบรรยากาศจะเปลีย่นจากป่าเมอืงรอ้นจนถงึเขตน ้าแข็ง ก่อใหเ้กดิความแตกต่างทางดา้นสตัวป่์า พชืพรรณไม ้
สภาพนิเวศนว์ิทยาทีไ่ม่เหมอืนใครในโลก และเป็นสถานทีแ่ห่งหน่ึงในโลกทีท่่านจะสามารถสมัผสัธรรมชาตอินั
สวยงามสุดยอดของภูเขาหมิะนบัหมืน่ลูกไดอ้ย่างใกลช้ดิทีสุ่ด  
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วนัแรก      กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ– เมอืงกาฐมณัฑ ุ–วดัปศปุฏนิารถ – ตลาดทาเมล                  (-/L/D) 
07.00น.    พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้3 (ผูโ้ดยสายขาออก) ประตู 3- 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

ไทย โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระ  
10.15 น.   เดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG319  
 รบัประทานอาหารกลางวนั (1) บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง+ พรอ้มน ้าดืม่ 
12.25 น.     ถงึ ท่าอากาศยานตรภูีวนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ(Kathmandu) เมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองทีใ่หญ่

ทีสุ่ดดว้ย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านชม เมอืงกาฐมณัฑ ุ(Kathmandu) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเพราะทีน่ี่คอื
จดุศูนยร์วมทัง้การคา้ การเดนิทาง วฒันธรรม และสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั ซึง่เราจะเห็นโบราณสถานทีส่วยงามตัง้อยู่
ในเมืองกาฐมาณฑมุากมาย “หุบเขากาฐมาณฑุ” ตัง้อยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดบัน้าทะเล จุดรวมแหล่ง
วฒันธรรมเนวารโีบราณ สรา้งอารยธรรมทีส่ าคญัขึน้บน 3 เมอืง ไดแ้ก ่กรงุกาฐมาณฑ ุปาตนั และบคัตาปูุร ์น าท่านชม 
ปศุปฏนิารถ (Pashupatinath Temple) ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้ภบูาลสงิหแ์ห่งราชวงศม์ลัละในปีค.ศ. 1696 เพือ่
ถวายองคพ์ระศวิะ ในภาคองคป์ศุปต ิหรอื เจา้แห่งเวไนยสตัว ์และทีส่ าคญั วดัปศุปตนิาถไดถู้กจดัใหเ้ป็นมรดกโลกแลว้
ในปีพ.ศ. 2522 วดันีม้สีญัลกัษณข์องเทพเจา้ “ตรมูีรต”ิ อยู่มากมาย ซึง่หมายถงึพระพรมเป็นผูส้รา้ง พระวษิณุหรอืพระ
นารายณเ์ป็นผูร้กัษา และพระศวิะเป็นผูท้ าลาย โดยเฉพาะศวิะลงึค ์เป็นเคร ือ่งหมายบุรุษเพศ สญัลกัษณข์องพระศวิะจะ
พบเห็นมากทีสุ่ด เป็นวดัฮนิดูทีส่ าคญัมากทีสุ่ดในเนปาลตัง้อยู่รมิแม่นา้ภคัมาต ิท่านมีโอกาสเห็นพธิกีรรมทางศาสนา
ฮนิดู ณ วดัแห่งนี ้  

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงใน ย่านทาเมล (Thamel) เป็นศูนยก์ลางความเจรญิของกรงุกาฐมาณฑ ุ
สองขา้งทางเต็มไปดว้ย โรงแรมทีพ่กัราคาถูก รา้นอาหารนานาชาต ิรา้นขายของ รา้นอนิเตอรเ์น็ต จงึเป็นจุดพกัของ
นักท่องเทีย่วทีเ่พิง่เดนิทางมาถงึเนปาล เพือ่การวางแผนท่องเทีย่วในทีต่่างๆ นอกจากนีย่้านทาเมลยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่

ขึน้ช ือ่ โดยเฉพาะสินคา้จาพวกหตัถกรรมพืน้เมือง เคร ือ่งประดบัทีท่ าจากหินต่างๆ และอุปกรณส์ าหรบัการเดิน ปีน 
ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมอืงไทย แต่สนิคา้หลากหลายกว่าเยอะ อาท ิผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ และของที่

ระลกึอกีมากมาย ซึง่สามารถต่อรองราคาได ้

   
18.30 น.   น าท่านรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง USAV RESTAURANT พรอ้มชมการแสดงทาง

วฒันธรรมของชาวเนปาล ีลิม้รสอาหารพเิศษ โม โม เกีย๊วซา่เนปาลแท้ๆ   
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั GHANGRI BOUTIQUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่าม     เมอืงโภครา - ซารางกอ๊ต - น ้าตกเดวดิ - วดับนิดาบาซนีิ - ศูนยอ์พยพชาวทเิบต – ล่องเรอืทะเลสาบเฟ
วา - วดับาลาฮ ี                                                                                                        (B/L/D) 

วนัทีส่อง     กาฐมณัฑ ุ-หมู่บา้นบนัดปูิร-์ เมอืงโภครา                                  (B/L/D) 

          

      
 
 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น.   น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นบนัดปูิร ์(Bandipur) โดยอยู่ห่างจากกรุงกาฐมณัฑ ุไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 1 4 3 

กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) "บนัดิปูร"์ (Bandipur) หมู่บา้นศกัดิส์ิทธิข์องชาวฮินดู หมู่บา้น
ท่องเทีย่วเล็กๆ แต่มากไปดว้ยเสน่หข์องประเพณี วฒันธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซ ึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาสูงชนับนัดปูิร ์
แปลเป็นไทยง่ายๆ ก็คอื เมืองบณัฑติ หรอืเมืองของผูรู้ ้หมู่บา้นบนยอดเขา ท่ามกลางขนุเขาทีร่ายลอ้ม ตัง้อยู่บนระดบั
ความสูง 1,030 เมตร โดยบรเิวณรอบๆ หมู่บา้นน้ันโดดเด่นไปดว้ยทศันียภาพทีโ่อบลอ้มไปดว้ยขนุเขาและม่านหมอก 
รวมไปถงึทวิทศันท์ีส่วยงามของเทอืกเขาหมิาลยัทีส่ามารถมองเห็นจากตวัหมู่บา้นไดอ้ย่างชดัเจน  

    
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนีระหว่างทาง                        

จากน้ัน อิสระเดินชมทิวทศันใ์นหมู่บา้นตามอธัยาศยั การไปส ารวจ 
หมู่บา้นโดยเร ิม่ตน้ทีถ่นนสายหลกัทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนสูง 
2-3 ช ัน้ ทีต่ ัง้เรยีงรายไปตลอดสองขา้งทาง ซึง่เป็นหลกัฐานทีส่ามารถยนืยนัได ้
ว่า คร ัง้หน่ึงหมู่บา้นเล็กแห่งนีเ้คยเป็นเมอืงการคา้โบราณทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากอ่น  

 
 
 
 
 
 
 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ “เมอืงโภครา” โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ประมาณ 4 ช ัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะ
ไดเ้ห็นทวิทศันท์ีง่ดงาม และวถิชีวีติของชาวชนบทในประเทศเนปาล เสน้ทางสายนีม้ีช ือ่เสยีงมากในดา้นความงดงาม
ทางธรรมชาต ินักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ชอบเดนิทางโดยรถมากกว่าทางเคร ือ่งบนิ “หุบเขาโภครา” สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 
900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทวิเขาและป่าทีเ่ขยีวขจเีป็นทวิทศันท์ีง่ดงามทีสุ่ด จงึมลีกัษณะพเิศษไม่เหมอืนใคร ขึน้ไป
ท่านจะไดเ้ห็น เทอืกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA) และยอดเขาหางปลา (มจัฉาปูรช์เร MACHHAPUCHHRE) ทีสู่ง
ตระหง่านเสยีดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมือ่ไดส้มัผสัยากนักทีจ่ะลมืเลอืน และน่าประทบัใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะ
บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบมรีา้นอาหาร และรา้นคา้กระจดักระจายอยู่แบบเรยีบง่ายและเป็นกนัเอง ไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยอืน
ตลอดทัง้ปี 

ค า่ รบัประทานอาหารคา่ ณ รสีอรท์ 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั MOUNT KAILASH RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
04.00น.     เดินทางไป ซางรางกอ๊ต “SARANGKOT เปลี่ยนเป็นรถตู ้คนัละประมาณ 7-8 ท่าน ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี” จุดชมววิทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 5 กม. เป็นจุดชมววิอกีแห่งหน่ึงทีท่่าน
จะไดช้มพระอาทิตยข์ึน้เห็นแสงสทีองตดักบัยอดเขาหางปลา และเทือกเขาอานาปูระไดอ้ย่างสวยงามยิง่ พรอ้มจบิชา
กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศทีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอย่างสบายอารมณ ์ 

 



วนัทีส่ี ่   โภครา - กาฐมณัฑ ุ(บนิภายในประเทศ) - ภคัตะปูร ์(Bhaktapur) - นากากอ็ต             (B/L/D) 

                                                                             

 
   
 
 
 
 
  
08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์ 
09.00 น.    น าท่านชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรอืโพคารา (Pokhara Valley) เป็นเมืองแห่งมนตเ์สน่หท่์ามกลางวงลอ้ม

ของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชม น ้าตกเดวดิ “DAVI’S FALL” ทีม่หศัจรรย ์ไหลลงเหวลกึ ตอ้งกม้ลงมอง ซึง่ตัง้ช ือ่ตาม
นายเดวดิ ชาวสวสิทีต่กลงไปตาย  

 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านชม วดับินดาบาซนีิ (Bindhyabasini) วดันี้สรา้งในปี 1845 เพื่อ

ถวายแด่เทพธดิาบาวานี วดันีถ้อืเป็นวดัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งหน่ึงในเมอืงโปขรา และเป็น
วดัทีค่นโปขรานิยมมาแต่งงานกนัอกีดว้ย จากน้ันชม ศูนยอ์พยพชาวทเิบต 
(TIBETAN REFUGEE CAMP) สมัผสัความเป็นอยู่ของชาวทเิบตทีอ่พยพมา
อยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนีท่้านยงัจะไดช้มการทอพรมดว้ยมอื อสิระ
ใหท่้านไดช้มววิเมอืงโภครา และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย  น าท่าน ล่องเรอืพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงาม

ของเฟวาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรทีม่ีรูปรา่งคลา้ยหางปลาน้ัน เป็นภาพทีม่ีมนตข์ลงัยิง่นัก ตรงกลางทะเลสาบ
เป็นทีต่ ัง้ของวดับาลาฮ ีลอยเด่นตดักบัพืน้น ้าสเีขยีวมรกต น าท่าน สกัการะวดับาลาฮ ี(Barahi Temple) วดัทีม่ี
เทพธดิาอจมิา เทพธดิาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดในเมอืงโภครา ทุกวนัเสารจ์ะมกีารบูชายญัสตัวแ์ด่เทพธดิา จากน้ัน อสิระชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั ในโภครา ยามเย็นบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้นอาหาร และรา้นคา้กระจดักระจายอยู่แบบเรยีบง่าย
และเป็นกนัเองไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยอืนตลอดทัง้ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น.    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั MOUNT KAILASH RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
 
07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาต)ิ  
08.00 น.  เดนิทางสูส่นามบนิเมอืงโภครา เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุ 
09.45 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงกาฐมณัฑ ุโดยสายการบนิ โดยสายการบนิ BUDDHA AIRLINES เทยีวบนิ U4606  

ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี(หรอืเวลาใกลเ้คยีง)  
10.25 น.  เดนิทางถงึเมอืงกาฐมณัฑ ุหลงัตรวจรบัสาภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ภตัตาคาร  

หมายเหตุ! สายการบนิในประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถโหลดสมัภาระได ้ท่านละไม่เกนิ 15 
กโิลกรมั ไม่จ ากดัจ านวนใบ ท่านใดทีส่มัภาระเกนิ 15 กโิลกรมั สามารถน ากระเป๋าใบเล็ก เพือ่แบ่ง
สมัภาระทีไ่ม่จ าเป็นฝากไวบ้นรถบสัได ้***  

11.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  



   
13.00 น    น าท่านชมเมือง "ภคัตะปูร"์ (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวฒันธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑ ุเมืองภคัตะปูร ์เป็น 1 

ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวฒันธรรมในเขตหุบเขากาฐมาณฑ ุ(Kathmandu Valley) ซึง่องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 
ไดย้กย่องใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1979 เน่ืองจากไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงโบราณทีม่ีความเก่าแก ่และมีช ือ่เสยีงใน
ดา้นสถาปัตยกรรม อนุสรณส์ถานทางประวตัิศาสตร ์และศิลปวฒันธรรมอนัดีเยี่ยม ปัจจุบนัถือว่าเป็นเมืองแห่ง
วฒันธรรมทีม่ชี ือ่เสยีง และไดร้บัความนิยมมากในหมู่นักท่องเทีย่ว จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "เมอืงแหง่อญัมณี
ทางวฒันธรรมของเนปาล” เมืองปักตะปูร ์หมายถงึเมอืงแห่งความภกัดตี่อพระเป็นเจา้ ทีม่ีความส าคญัและสวยงาม 
น าท่านเขา้ชมภายในตวัเมอืง คอื "จตัรุสับกัตะปูรดู์รบาร"์ (Bhaktapur Durbar Square) สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี 
ความส าคญัมากที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองบกัตะปูร ์เน่ืองจากบรเิวณจตัุรสัน้ันเป็นที่ต ัง้ของอาคารและสิ่งก่อสรา้งทีม่ี
สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม รวมไปถงึสถานทีส่ าคญัๆ ของเมอืงมากมาย ในอดตีเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมอืงทีเ่จรญิ
บนเสน้ทางการคา้สู่ธเิบต ชมย่านเดอรบ์าสแควร ์หรอืย่านพระราชวงับกัตาปูร ์อนัเป็นทีต่ ัง้ของวงั ชมพระราชวงั 55 
พระแกล (หนา้ต่าง) ประตูทองค า ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม ชมลานสรงน ้า หรอื ซนุดาร ี(Sundari) น าท่านเขา้
ชม วดัเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานทีสู่งทีสุ่ดในเนปาล มีดว้ยกนั 5 ช ัน้ สูง 98 ฟุต สองขา้งบนัไดทาง
ขึน้มรีปูป้ันหนิขนาดใหญ่ สลกัเป็นรปูสตัวแ์ละเทพอารกัขา เช ือ่กนัว่าป้ันแต่ละคู่มอี านาจหยุดสิง่ช ัว่รา้ยทีม่ารกุราน วดั
นีส้รา้งขึน้ถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูท้ีม่ีพลงัสูงสุด หรอืสิทธลิกัษมี (Siddhi Lakshmi) ซึง่เป็นเทวีลทัธตินัตระ 
พระเจา้ภปูฏนิทรา มลัละ สรา้งวดันีใ้นปีค.ศ. 1702  

 จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) เทอืกเขานากากอ๊ตในออ้มกอดของ
หมิาลยั เมืองทีช่มพระอาทติยต์กและพระอาทติยข์ึน้ไดส้วยงาม และเป็นจุดชมทศันียภาพของเทอืกเขาหมิาลยัไดอ้ย่าง
ชดัเจน นากาก็อตเป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สมัผสัธรรมชาติเทือกเขา หิมาลยั รถไต่ระดบัความสูงของ
เทอืกเขาทีค่ดโคง้ และมีทวิทศันน์าขัน้บนัไดทีส่วยงามอย่างยิง่ ตะวนัลาทีน่ากาก็อต หากอากาศดจีะสามารถเห็นยอด
เขาเอเวอรเ์รส (Mount Everest) ดว้ย ระหว่างท่านจะไดช้มการปลูกผกั ท านาแบบขัน้บนัได พบกบัเทอืกเขาหมิาลยั
ฝ่ังตะวนัออก ประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtang เป็นแนวยาวนับรอ้ยกโิลเมตร ในระหว่างทางดว้ยความสูง 
2,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นจดุชมววิทีส่วยงามมาก  

ค า่      รบัประทานอาหารคา่ ณ โรงแรม และอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
                   ทีพ่กั ณ country villa resort ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 

 
 

              
 
 
 

ตืน่แตเ่ชา้ตรู ่ชมพระอาทติยร์ุง่อรณุเหนือเทอืกเขาหมิาลยัจากทีพ่กัของท่าน หรอืเดนิเล่นสูดอากาศบรสิุทธิ ์ถา้ทศัน
วิสยัปลอดโปรง่ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอเรสท ์” (MT.EVEREST) ซึง่เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในโลก (สูง 8,848 
เมตร) เปรยีบไดว้่าเป็น “มงกุฎของโลก” ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศหนาวเย็นอนัสดชืน่ของธรรมชาติ ทีส่ะอาด
บรสิุทธิเ์หนือเทอืกเขาหมิาลยั ท่านจะไดเ้ห็นภเูขาเปลีย่นสทีองเปล่งประกายสวยงามจนไม่อาจจะกระพรบิตาได ้และทีน่ี่
ยงัสามารถมองเห็นภูเขาหมิาลยัโดยรอบ ซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา 10 ยอดทีสู่งทีใ่นโลก
ไดแ้ก่ ยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์( EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และมานาสรู 

วนัที่หา้    นากาก็อต - เมืองปาทนั - เขา้เฝ้าองคก์ุมาร ี- ชมพระนารายณบ์รรทมสินธุ ์- วดัสยมภูวนาถ - 
กาฐมณัฑ ุ                                                                                                                       (B/L/D) 

          



(MAMASLU ) *** หมายเหตุ ในวนัทีอ่ากาศโปรง่ใส่ท่านสามารถทีจ่ะเหน็เทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวต ัง้
แตฝ่ั่งตะวนัออกถงึตะวนัตกเลยทเีดยีว ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศวนันัน้เป็นส าคญั*** 

07.30 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น.   น าท่านเยอืน เมอืงปาทนั (Patan city) เมอืงเกา่มรดกโลก **จากจดุจอดรถใชร้ะยะทางในการเดนิทางเทา้ประมาณ 

800 เมตร** เป็นเมืองโบราณสรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชว่งศตวรรษที ่3 ปาตนัไดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงคู่แฝดของ
กรุงกาฐมาณฑ ุไดร้บัการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองทีรู่จ้กักนัในนามของเมืองแห่ง
ศลิปะอกีดว้ย โดยเฉพาะชือ่เสยีงทางศูนยก์ลางงานหตัถศลิป์ของชาวทเิบตอพยพ มชี ือ่เสยีงในเร ือ่งพระพุทธรปู นับเป็น
นครโบราณทีย่งัมีชวีิต ภายในเมืองเต็มไปดว้ยวดัทางศาสนาฮินดู และสิง่ปลูกสรา้งในพุทธศาสนา สืบเน่ืองมาจาก
ความหลากหลายของวฒันธรรมในยุคกลางทาใหท้ัง้ศาสนาฮนิดู และศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบนี ้เมอืงปาทนันีนั้บเป็น
ผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผงัเมืองชิน้เอกแบบเนวาร ีมีถนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใต ้และตะวนัออก-
ตะวนัตก แบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วน โดยมีจตัุรสัปาตนัดูรบ์าร ์และพระราชวงัปาตนัเป็นศูนยก์ลาง น าท่านชม รูปป้ัน
ของพระเจา้ภูปฏนิทรามลัละ วหิารทองค า และชมพระราชวงัเก่า ทีเ่ป็นทีท่ าพธิเีถลงิราชสมบตัขิองกษตัรยิใ์น
อดีต น าท่านชม วดัตะเลจูบาวานี (Teleju Bhawani) สรา้งขีน้ในปีค.ศ. 1666 อุทิศใหก้บัเทพประจ าราชวงศ ์มี
เทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดบัอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบนัถูกพวกฮิปป้ีขโมยออกนอกประเทศไปแลว้) ชม 
วดักฤษณะ (Krishna Temple) ตวัวดัเป็นหนิสรา้งแบบซกิขาร ์(Shikhara / ศขิร)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ไฮไลท ์น าทุกท่านเขา้เฝ้าองคก์ุมาร"ี เทพธิดาผูม้ีชีวิตจรงิของชาวเนปาลกุมาร ีชือ่เรยีกของ
เด็กหญงิวยัเยาวท์ีเ่ชือ่กนัว่ามเีทพชือ่ เทวทุีรคา มาเกดิใหม่ในรา่งเด็กหญงิ เหมอืนกบัเป็นตวัแทนของ
เทพ โดยค าว่ากมุารนีี้มคีวามหมายว่า "เจา้หญงิ" หรอื "หญงิบรสุิทธิว์ยัเยาว"์ ในภาษาสนัสกฤต แต่ถงึ
อย่างนัน้กุมารกี็ไม่ไดม้แีค่องคเ์ดยีวในประเทศเนปาล และส่วนมากกมุารจีะอาศยัอยู่ในเมอืงกาฐมาณฑ ุ
กมุารอีงคส์ าคญัทีสุ่ดของประเทศ จะเรยีกว่า Royal Kumari of Kathmandu ทีม่ทีีอ่ยู่จดัเตรยีมใหอ้ย่าง
ด ีและไดร้บัการดูแลจากรฐับาลเนปาลโดยตรง โดยชาวเนปาลสว่นมากจะเชือ่และนบัถอืในกมุาร ีดงันัน้
กมุารอีงคท์ีส่ าคญัทีสุ่ดจงึเปรยีบเหมอืนทีย่ดึเหน่ียวจติใจในดา้นหน่ึงของผูค้นหากไม่นบักษตัรยิ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.30 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย ณ รา้น HIM THAI 
จากน้ันน าท่านเขา้ชม สยมภูวนาถ สวะยมัภูนาถ หรอืวดัลิง (Swayambhunath) เป็นเจดียข์องชาวพุทธ 
(Buddhist Chaityas) ทีย่ิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัว่าน่าจะมีอายุถงึ 2,000 ปีเลยทเีดยีว สรา้งขึน้ในรชัสมยั
ของพระเจา้มานะเทวะในปีพ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวดัคือ ส่วนตรงฐานของสถูป ซึง่มีดวงตาเห็นธรรมหรอื
Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยู่โดยรอบทัง้ 4 ดา้น ตัง้อยู่บนยอดเขาห่างจากกรงุกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวนัตก 3 
กโิลเมตร ตวัสถูปตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 77 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล จงึทาใหม้ทีวิทศันเ์หนือหุบเขาทีแ่สน
งดงาม สถูปแห่งนีเ้ป็นสถูปทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดของเนปาล อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีม่กีารผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกบัฮนิดู 
โดยองคก์ารยูเนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 
จากน้ันน าท่านเขา้ชม เขตเมอืงเก่านครกาฐมณัฑ ุทีไ่ดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในราชวงศล์จิฉว ีซึง่ขึน้ครองบลัลงักใ์นปี 
ค.ศ. 300 ที่น่ีเป็นศูนยก์ลางของนครกาฐมณัฑโุบราณ น าท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูรบ์ารส์แควร ์(Kathmandu 
Durbar Square) หรอืเรยีกว่า จตัุรสักาฐมาณฑดุูรบ์ารแ์ห่งนีป้ระกอบไปดว้ยวดัและปราสาททีเ่ก่าแก่ ซ ึง่แสดงภาพ
ความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึน้ครองราชย ์
สถานทีน่่าสนใจทีค่วรไปชมไดแ้ก่ วดัตะเลจู สรา้งโดยกษตัรยิม์เหนทรามลัละ (King Mahendra Malla) ในปีพ.ศ. 



วนัทีห่ก   กาฐมณัฑ-ุกรุงเทพ                                                  (B/-/-) 

          

2092 และจตัุรสัแห่งนีย้งัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกโดยองคก์าร
ยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522 อกีดว้ย ชม “กาฐมณฑป” หรอื “เรอืนไม”้ ซึง่เป็น
ทีม่าของชือ่เมือง อาคารไมนี้ส้รา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่12 บนจุดทีเ่สน้ทางการคา้
ส าคญัสองเสน้ตดักนั และใชเ้ป็นศูนยก์ลางของชมุชนในการแลกเปลีย่นซือ้ขาย 
การพฒันาของตวัเมืองเกดิขึน้ในรศัมรีอบ ๆ พระราชวงัเก่า ชมวดักุมาร ีหรอื
กมุารฆีระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) หรอืทีพ่ านักเทพธดิา
ทีม่ชีวีติ (Living Goddess) ชาวเนปาลเชือ่กนัว่ากุมารคีอือวตารของเทพธดิา
พรมจรรย ์ชม วดัตะเลจู (Teleju Temple) สรา้งอุทศิใหก้บัองคส์ าคญัประจ า
ราชวงศค์ือเทวีตะเลจูบะวานี เป็นสถานทีศ่กัดิส์ิทธิย์ิง่ไม่เปิดใหผู้ใ้ดเยีย่มกราย 
นอกจากองคก์ษตัรยิแ์ละนักบวชทีม่สีมณะศกัดิส์ูง ชาวฮนิดูสามารถเขา้ทาพธิไีด ้
ปีละหน่ึงคร ัง้  ในช่วงดุรกาปูจา (Durga Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์ 
(Dasain) น าท่านชม ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตูทีเ่ป็นที่ต ัง้
ของพระองคเ์ทพหนุมาน สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1672 ตวัเทพไดร้บัหารเจมิชาดเสีย
จนเป็นสแีดงเขม้ใตร้ม่ฉัตร 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั GHANGRI BOUTIQUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
 
09.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านสู่ มหาเจดยีโ์พธิน์าถ หรอืพุทธนาถ (Boudhanath) เจดียท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเนปาลบนเจดียม์ีดวงตาเห็น
ธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ิศ บรเิวณรอบวดัเป็นแหล่งชมุชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่

อพยพเขา้มาเมื่อปีพ.ศ. 2502 จงึจะเห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งลอ้มนตพ์รอ้มกบัสวดมนตอ์ยู่ทั่วไป องคก์าร
ยูเนสโกขึน้ไดท้ะเบยีนสถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522  

 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG320 
 รบัประทานอาหารกลางวนับนเครือ่ง+น ้าดืม่ 
18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

**รายการท่องเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน าการ
เปลีย่นแปลงการนดัหมาย เวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหน้าทวัร ์ ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดึถอื

ตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 
 

โปรแกรมแนะน า: (จา่ยเพิม่ท่านละ 230 USD ใชเ้วลาชม ประมาณ 1 ชม.)  
***นั่งเครือ่งบนิชมยอดเขาทีเ่มอืงกาฐมาณฑ*ุ** Everest Scenic Mountain Flight หรอื นั่งเครือ่งบนิ
ชมยอดเขา สมัผสัเทอืกเขาหมิาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่างใกลช้ดิ สรา้งสรรคป์ระสบการณท์ีไ่ม่ควรพลาด เมือ่
ท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึน้ไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก **รบกวนติดต่อ
สอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าเท่าน้ัน** 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โปรแกรมแนะน า: (จา่ยเพิม่ท่านละ 350 USD ใชเ้วลาชม ท ัง้หมดประมาณ 1 ชม.)  
***นั่งเฮลคิอปเตอรช์มทีเ่มอืงโภครา*** Annapurana Base Camp หรอื นั่งเฮลคิอปเตอรช์มยอดเขาอนั
นาปุรณะ ***นั่งล าละ 5 ท่าน*** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้เฮลคิอปเตอรเ์พือ่ไปยงัยอดเขาอนันาปุรณะเบสแคมป์ 
เพือ่ชมความงานและวิวอนัสวยงามของยอดเขา โดยทีท่่านไม่ตอ้งเดินเขาหรอื Trekking เป็นระยะเวลา 10 กว่าวนั 
ท่านก็สามารถมาถงึยอดเขาแห่งนีไ้ด ้**รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็น
เพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าเท่าน้ัน** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

***การขึน้ชมขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในวนันัน้เป็นส าคญั*** 
***ส าหรบัการท าวซีา่ใหท่้านสง่เอกสารใหก้บัผูท้ีท่่านจองและเอกสารท ัง้หมดจะสง่คนืท่าน ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

หากท่านใดไม่สะดวกสามารถยืน่วซีา่หน้าดา่นไดโ้ดยทางหวัหน้าทวัรจ์ะด าเนินการใหท่้าน*** 
หมายเหต ุ:  
1.  เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน า การเปลีย่นแปลง การนัดหมาย

เวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.  บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่

กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ  

***กรณีลูกคา้ที่ตอ้งเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเวลา 
เที่ยวบิน หรอืตรวจสอบกบัทางเจา้หน้าที่ก่อนตดัสินใจซือ้ต ัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ*** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 
เด็กไม่เกนิ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  

ไม่เสรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ จ านวนทีน่ั่ง 

10 - 15 APR 20 34,900.- 33,900.- 5,500.- 20 ที ่

11 – 16 APR 20  34,900.- 33,900.- 5,500.- 20 ที ่

12 – 17 APR 20  32,900.- 31,900.- 5,500.- 20 ที ่

JOIN LAND ไม่เอาต ัว๋ หกั 10,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป-กลบัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 
• ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีก่ าหนดไวใ้นรายการ ***น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กโิลกรมั*** 
• ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทัง้นี้ย่อมอยู่ใน

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ  
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  
• คา่วซีา่เนปาล 1,000.- บาท (Thai Passport) 
• คา่จดัท าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรดี, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ตอ้งจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, 

ค่าอาหาร, ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่นอกเหนือจากรายการ  
• ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ จ านวน 6 วนั / ท่าน 
(รวมเป็นเงินบาท 2,000 บาท/ ท่านตลอดรายการ) 

***สว่นหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร*** 



การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิทัมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆ ท ัง้สิน้ 
ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นกาลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 
• ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท เงินท ัง้หมด ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนเดนิทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทติย ์

และวนัหยุดราชการ) พรอ้มสง่หน้าพาสปอรต์ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 
• เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาตั๋วโปรโมช ัน่ หากมีการยกเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทาง ซึง่เมือ่จองและจา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะ

ไม่มกีารคนืค่ามดัจ าใดๆ ทัง้สิน้  
• กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ขอเก็บค่ามดัจ า 15,000 บาท 
• กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางไม่ถงึ 30 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
• อตัราค่าบรกิารนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณต์่างๆ ระหว่างการเดนิทางถา้ท่านแยกตวัออกจาก

คณะทางบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิหรอืลดค่าบรกิารใดๆ ทัง้สิน้ 
**บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่

เกดิจาก การทีท่่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากการทีท่่านมีเอกสารเดนิทางทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืมีสิง่ผดิกฎหมายไวใ้น
ครอบครอง หรอืภยัธรรมชาติ เชน่ พายุ น ้าท่วม ภยัการเมือง หรอืเหตุสุดวิสยั ที่ทางบรษิัทไม่สามารถควบคุมไดห้รอืค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย ถูกท ารา้ย หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ**   
 

เอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่เนปาล 
1. หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายุใชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน    
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รปูถ่ายหนา้ตรงรปูส ี(ทีไ่ม่ใชร่ปูถ่ายเล่น) ขนาด 2*2 นิว้ 1 ใบ พืน้หลงัขาว 
4. ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทีอ่ยู่เป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทร) 
5. ท่านสามารถตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์การขอวซีา่ไดท้ีเ่จา้หนา้ที ่หรอืดาวนโ์หลดไดท้ี ่https://th.nepalembassy.gov.np/wp-

content/uploads/2017/04/visa_application-1.pdf 
 

ระเบยีบการขอวซีา่ 
โปรดทราบว่า อายุของวซีา่มีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวนั เดือน ปี ทีป่ระทบับนสติก๊เกอรว์ซีา่ อย่างไรก็ด ีท่านสามารถเดนิทาง
ท่องเทีย่วภายในเนปาล หรอืเขา้-ออกประเทศเนปาลไดไ้ม่จ ากดัคร ัง้ (Multiple Entry) ตามประเภทวนัของวซีา่ทีท่่านยืน่เร ือ่งสมคัร 
(วซีา่ท่องเทีย่วประเภท 15 วนั 30 วนั หรอื 90 วนั) โดยนับจากวนัแรกทีท่่านเขา้ประเทศเนปาล 
เวลาด าเนินการ โดยปกตแิลว้ จะใชเ้วลา 3 วนัท าการ (นับรวมวนัทีย่ืน่ขอวซีา่) ในกรณีทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาพจิารณามากกว่า 3 วนั 
ทางสถานทูตฯ จะแจง้ใหท้ราบ 
หมายเหตุ: บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางขา้ราชการฉบบัสีน ้าเงินและหนังสือเดินทางทูตฉบบัสีแดง จะตอ้งแนบเอกสารแจง้ความ
ประสงคใ์นการเขา้ประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยืน่ขอวีซา่ ณ สถานเอกอคัรราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ 
อย่างไรก็ตาม หากผูย้ื่นค ารอ้งขอวีซา่ไม่มีเอกสารดงักล่าว ท่านสามารถท าเร ือ่งขอวีซา่ไดท้ี่ด่านตรวจคนเขา้เมือง (Visa-on-
Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาตติรภีูวนั, กาฐมาณฑ ุโดยไม่ตอ้งมหีนังสอืน าจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ ผูท้ีต่อ้งการท า
เร ือ่งขอวีซา่อาจมาด าเนินการดว้ยตนเองทีส่ถานทูตฯ หรอือาจจะเป็นตวัแทน อาทิเชน่ บุคคลในครอบครวั เพือ่น พนักงานวิง่-ส่ง
เอกสาร หรอืตวัแทนการท่องเทีย่ว ทัง้นี ้ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืมอบอ านาจในการด าเนินเร ือ่งแทน 

     เดก็ทีม่อีายุต า่กว่า 10 ปี ตอ้งยืน่เร ือ่งขอวซีา่ แตไ่ม่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม 
     พระภกิษุสงฆแ์ละแม่ชไีทย ตอ้งยืน่เร ือ่งขอวซีา่ และตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมในการขอวซีา่ตามปกต ิ
     บุคคลที่มีสญัชาติดงัต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเร ือ่งขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได :้  Nigeria, Ghana, 

Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine, Afghanistan, Syria แล ะ  refugees 
with travel document. 

 
 

 

https://th.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2017/04/visa_application-1.pdf
https://th.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2017/04/visa_application-1.pdf

