
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง                             โปรแกรม 

วนัแรก กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ – จตรุสัปัคตาปูร-์นากากอ๊ต 

วนัท่ีสอง นากากอ๊ต – เจดียพ์ุทธนาถ – โพครา – ทะเลสาบเฟว่า 

วนัท่ีสาม โพครา – ซารงักอ๊ต – กาฐมนัฑ ุ

วนัท่ีสี่ จตรุสักาฐมนัฑุ – เจดียส์ยมัภูนาท – ปาทนั 

วนัท่ีหา้ กาฐมนัฑุ – กรุงเทพ 



         

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ – จตรุสัปัคตาปูร-์นากากอ๊ต 
 

07.00 น. พรอ้มกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร ์H สายการบินไทย ออกเดินทางสู่

กาฐมณัฑุ ดว้ยเท่ียวบินท่ี TG319 บนเครื่องบินมีบริการเสริฟอาหารรอ้น 

12.45 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวนั  เมืองกาฐมณัฑุ ในเวลาทอ้งถ่ิน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และตรวจรบัสมัภาระ เรียบรอ้ยแลว้  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองปัคตาปูร ์“BHAKTAPUR CITY” ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมี

ความรุ่งเรืองในอดีตมีช่ือเสียงในดา้นการแกะสลกัไม ้ จตัรุสัปัคตาปูรดู์รบ์าร ์ “BHAKTAPUR 

DURBAR SQUARE” มีประตูทองค า “GOLDEN GATE”  เป็นทางเขา้ไปสู่ลานพระราชวงันาม 

พระราชวัง 55  พระแกล ‘THE PALACE OF 55 WINDOWS’ และมีประตูทองค าท่ีมีการ

แกะสลกัไดง้ดงามและสมบูรณท่ี์สุดอีกแห่งหน่ึง  วดัแห่งน้ียงัมี  ระฆังทองสมัฤทธ์ิแขวนอยู่

เป็นท่ีรูจ้กักนัในช่ือ “ระฆงัหมาเห่า” ซ่ึงใน  สมยักอ่นระฆงัใบน้ีมีไวเ้พ่ือตีบอกเวลา และดว้ย

ความงดงามของเมืองของเมืองน้ี จึงเคยถูกจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร ์“LITTLE BUDDHA” 

และยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองคก์ารยูเนสโก ตั้งแต ่พ.ศ. 

2522  

เย็น   น าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NAGARKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากากอ๊ต” 

ยอดเขาบนขอบกระทะของหุบเขากาฐมณัฑุ สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,164 เมตร สัมผัส

ธรรมชาติเทือกเขาหิมาลยั รถไต่ระดบัความสูงของเทือกเขาท่ีคดโคง้และมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม

อยา่งยิ่ง  

ค า่  ถึง...เขานากาก็อต “NAGARKOT”   

   รบัประทานอาหารค า่ ณ ที่พกั Hotel Country Villa (http://www.hotelcountryvilla.com/) 

   เขา้สู่ท่ีพกัและอิสระพกัผ่อนอธัยาศยั 

 

 

 

 



         

 

 

 

วนัท่ีสอง     นากากอ๊ต – เจดียพ์ุทธนาถ – โพครา – ทะเลสาบเฟว่า 

ปลุกตืน่  ต่ืนแต่เชา้ตรู่ชมพระอาทิตยรุ่์งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากท่ี 

พกัของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ิ (อากาศค่อนขา้งเย็น กรุณาเตรียมเส้ือกัน

หนาวใหพ้รอ้มในช่วงฤดูหนาว) ถา้ทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอ

เรสท”์ (MT.EVEREST)  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบไดว้่า 

เป็น “มงกุฎของโลก”  ณ ท่ีน้ีท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดช่ืนของ

ธรรมชาติ ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเหนือเทือกเขาหิมาลยั ใหท้่านไดช้มทศันียภาพและเก็บภาพความ

สวยงามของแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องตดักบัหิมะขาวนวลท่ีปกคลุมเทือกเขาหิมาลยัทอดตัวยาว

ละเลียด บ่งบอกถึงเสน้ขอบฟ้าและพ้ืนดินของยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปล่ียน

สีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได ้ “เทือกเขานากาก็อต” อยู่เหนือ

ระดับน ้ าทะเลถึง 2,164 เมตร และท่ีน่ียังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซ่ึง

ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา10  ยอดท่ีสูงท่ีในโลกไดแ้ก่ ยอดเขา  เอ

เ ว อ ร์

เ ร ส ท์  

( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู 

(MANASLU)  

*** หมายเหตุ ท่านสามารถท่ีจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตัง้แตฝ่ั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่

ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศของวันนัน้เป็นส าคญั *** 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

จากน้ัน  น าท่านชม เจดีย์พุทธนาท  “BOUDHANATH” 

เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน

ซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกาฐมณัฑุมีพระเนตร

มองเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ท่ีทรงทอด มองไป

ไดร้อบทิศบนฐานรูปแปดเหล่ียมและมีกงลอ้หมุน

ไปไดโ้ดยรอบฐานยงัประดิษฐานพระโพธิสตัวอ์นั

ใหญ่โตมโหฬารอยูบ่ริเวณลานเจดีย ์ท่ีน่ีคือสีสนั 

 



         

 

 

 

ของชาวทิเบต นอกจากน้ียงัมีสินคา้แปลกๆ มากมายท่ีตั้งเรียงรายขายอยู่บริเวณรอบเจดีย์ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางไปสนามบินเพ่ือบินไปเมืองโพครา นัง่เคร่ืองประมาณ 30 นาที 

ถึ ง.. หุบเขาโภครา “หุบเ ขาโภครา”  คน้พบ

โดย “อิ กิ  คาวากุชิ ” พระสงฆช์าวญ่ีปุ่นท่ีใช้

เวลาเดินทางทัว่หิมาลยัในขณะท่ีเขายงัมี อายุ

ได ้5 ปี เขาได ้พบว ่า โภคราเป็นสถานท่ี ท่ี 

เต็มไปดว้ยดอกไม ้นานาพนัธุท่ี์บานอยู ่รอบๆ 

ทะเลสาบสีฟ้า และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงยอดเขาท่ี

ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวบริสุทธ์ิ  โภคราสูง

กวา่ระดบัน้ าทะเล 900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขาและป่าท่ีเขียวขจี เป็นทิวทศัน์ท่ี

งดงามท่ีสุดจึงมีลกัษณะพิเศษไมเ่หมือนใครข้ึนไปท่านจะไดเ้ห็นเทือกเขาอานาปุระ 

(ANNAPURNA) และ ยอดเขาหางปลา(มจัฉาป ูรช์เร)(MACHHAPUCHHRE) ท่ีสูงตระหง่าน 

เสียดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร เมื่อไดส้มัผสัยากนักท่ีจะลืมเลือนและน่ าประทบัใจในโภครายาม

เย็นโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้นอาหารและรา้นคา้กระจดักระจายอยู ่แบบเรียบ

ง่ายและเป็นกนัเองไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยือนตลอดทั้งปี 

จากน้ัน ชม น ้าตกเดวิด “DAVI’S FALL” ท่ีมหศัจรรย ์ไหลลงเหวลึกตอ้งกม้มองซ่ึงตั้งช่ือตามนายเดวิท 

ชาวสวิสท่ีตกลงไปตาย เน่ืองจากโดนกระแสน ้าพดั ชมศูนยอ์พยพชาวทิเบต “TIBETAN 

REFUGEE CAMP” สมัผสัความเป็นอยู ่ของชาวทิ เบตท่ี อพยพมาอยูท่างตอนเหนือของ

เนปาลนอกจากน้ี ท่านยงัจะไดช้มการทอพรมดว้ยมือ 

เย็น น าท่านพกัผ่อนล่องเรือในทะเลสาบเฟวา “PHEWA TAL” และ ชม วดัเบราฮิ  “VARAHI 

TEMPLE” เป็นวดัของเทพธิดาท่ีทรงพลงัท่ีสุด   

จากนัน่ เดินทางไปบนเขาซารากอ๊ตใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. เพ่ือไปพกัท่ีโรงแรม 

ค า่ รบัประทานอาหารและเขา้พกัท่ี Himalaya Front Resort. (https://ktmgh.com/m/) 
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วนัท่ีสาม     โพครา – ซารงักอ๊ต – กาฐมนัฑุ 

ปลุกต่ืน ซางรางกอ๊ต “SARANGKOT” เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีท่านจะไดช้มพระอาทิตยข้ึ์นเห็นแสง

สีทองตดักบัยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระ

ไดอ้ยา่งสวยงามยิ่งพรอ้มจิบชา กาแฟอุ่นๆ ใน

บรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะ อยา่งสบาย

อารมณ.์..   

 

หมายเหตุ  ท่านสามารถท่ีจะเห็นเทือกเขาหิมาลัย

ตลอดแนวฝ่ังตะวันตกหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสภาพ

อากาศของวันนัน้เป็นส าคญั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

จากนัน่ เวลาอิสระท่ีโรงแรมท่ีพกั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แลว้เดินทางไปสนามบินเพ่ือบินไปกาฐมนัฑุ 

จากนัน่ ถึงเมืองกาฐมนัฑุ  

 น าท่านชม วัดปศุปฏินาถ “PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในเนปาล 

ซ่ึงสรา้งในรชัสมยัพระเจา้ภูบาลสิงห ์แห่งราชวงศม์ลัละ ใน พ.ศ. 2507 วดัน้ีมีหลงัคาท าดว้ย

ทองค าซอ้นกนัสองชั้น และประตูท าด้วยเงินและ เป็นวัดท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดอีกวดัหน่ึงด้าน

ตะวนัออกของแม่น ้าบกัมาติซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแมน่ ้าศกัด์ิสิทธ์ิคงคาท่ีตามความเช่ือของชาว

ชมพูทวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู  ท่ีริมฝั่งแมน่ ้าบกัมาติในศาสนาฮินดูวดัน้ี

ตั้งอยูบ่นฝัง่แมน่ ้าภคัมาติ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แลว้น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั (Hotel Fairfield Marriott หรือ

เทียบเท่า) 

 

 

วนัท่ีสี่     จตรุสักาฐมนัฑุ – เจดียส์ยมัภูนาท – ปาทนั 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาต)ิ   

จากน้ัน น าท่านชมพระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  

เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร ์“BASANTAPUR TOWER” 

เป็นพระราชวงัท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมส าคัญ  ในราชวงศ์และยงัเป็นสถานท่ีกษัตริยเ์นปาล

ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกข้ึนครองราชสมบัติดว้ย  ชมหนุมานดอรก์า  “HANUMAN 

DHOKA” รูปป้ันหนุมานผูท้ าหน้าท่ีนายทวารคอยรกัษาประตูเขา้พระราชวงั ชมกาฐมณฑป 

“KASTHAMANDAP”  อาคารไมเ้ก่าแก่ตน้ก าเนิดของช่ือเมืองกาฐมณัฑุ ซ่ึงสรา้งจากตน้ไม้

เพียงตน้เดียว พระราชวงัโบราณหนุมานโดการ ์ คือเขตเมืองเกา่ของเมืองกาฐมณัฑุ  



         

 

 

 

 ปัจจุบนัยงัถูกรกัษาไวอ้ย่างดีดว้ยเป็นเขตพระราชวงั ท่ีประทบั และท่ีใชใ้นพระราชพิธีต่างๆ 

ตลอดเวลาหลายรอ้ยปี ไดม้ีการสรา้งสมงานศิลปะไวม้ากมาย น่ีนับเป็นหน่ึงในมรดกโลก ท่ี

ถูกประกาศเพ่ือรกัษาสมบติัช้ินน้ีไวใ้หลู้กหลานไดเ้ห็น ชม วดัเทพตาเลจู “TALEJU TEMPLE”  

เป็นวัดท่ีสร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลักท่ีงดงามมาก  ชม กาฬไภราพ 

หรือไภราพด า “BHAIRAV” หรือปางหน่ึงของพระศิวะในภาคท่ีดุรา้ยก าลังเหยียบร่างอสูร 

บางต าราก็ว่าเป็นเจา้แมก่าลี ซ่ึงชอบความโหดรา้ย  ชาวเนปาลจึงไดม้ีการเสน้บวงสรวงดว้ย

เลือด   จากน้ันชม ต าหนักกุมารี “KUMARI BAHAL” และเขา้เฝ้าเทพธิดากุมารี ท่ีชาว

เนปาลเช่ือวา่เป็น “เทพท่ีมีชีวิต”และเป็นเทพเจา้ท่ีมีชีวิตอยูเ่พียงหน่ึงเดียวในโลก   ซ่ึงไดร้บั

การคดัเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ (ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกใน

พ.ศ. 2522)   

จากน้ัน น าท่านสกัการะ วดัสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” 

หรือ “วัดลิง ” เป็นเจดียข์องชาวพุทธและเป็นเจดีย์ท่ี

ยิ่งใหญ่ แห่งหน่ึงในโลก กล่าวกนัวา่มีอายุกวา่ 2,500 ปี  

ซ่ึงสรา้งข้ึนใน  รัชสมยัของพระเจา้มานะเทวะใน พ.ศ. 

963 เหนือหุบเขากาฐมณัฑุประมาณ 77 เมตร  ส่ิงท่ี

น่าสนใจคือส่วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของ

พระพุทธเจา้อยู่รอบโดยทั้ง 4 ดา้นและยงัเป็นสถานท่ีมี

ผสมผสานระหวา่งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูท่ีสามารถอยูคู่่กนัได ้

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เมืองปาทนั “ Patan”  หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ลลิตปูร”์ เมืองแห่งศิลปะอนัวิจิตรงดงามท่ี

ส าคญั 1 ใน 4 เมือง  แห่งหุบเขากาฐมณัฑุท่ี

เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 สรา้ง

ข้ึนในรัชสมัยพระเจ ้าอโศกมหาราชช่วง

ศตวรรษท่ี 3  และเป็นท่ีรูจ้กักนัในนามเมือง

แห่งศิลปะและหัตถศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงในด้าน

การแกะสลักท่ีประณีตและงดงามทั้งยังเป็น

มรดกโลกท่ีมีสีสนัและชีวิตชีวาท่ี เดียวในโลก

อีกด้วย  จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์  “PATAN 

DURBAR SQUARE” ท่ี เ ต็มไปด้วยปราสาท 

และ พระราชวงัโบราณ ในสมยัศตวรรษท่ี 16 – 18 ชม พระราชวงัโบราณแห่งเมืองปาทนั 

“PATAN DURBAR SQUARE” , วัดทองค า  “GOLDEN TEMPLE ”  ชม   วัดพระกฤษณะ 

“KRISHNA TEMPLE” ท่ีสรา้งดว้ยหินแกรนิตทั้งหลงั  จากน้ัน เชิญทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้ 

 



         

 

 

 

พ้ืนเมืองจ าพวกลูกปัดราคาพิเศษ  สรอ้ยคอท่ีรอ้ยมาจากหิน ราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, พระ

โพธิสตัวท่ี์แกะสลกัดว้ยมือโดยช่างชาวพุทธอนัเล่ืองช่ือของประเทศเนปาล   

ค า่ ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ย่านทาเมล ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของสินคา้ต่างๆ อาทิ ผา้

พาสมีน่า กระเป๋า เส้ือผา้ และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซ่ึงสามารถต่อรองราคาไดต้ามความ

พอใจของท่านซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวักนัจริงๆ 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารครวัไทย แลว้เขา้สู่ท่ีพกั 

วนัท่ีหา้     กาฐมนัฑุ – กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาติ)  

11.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ  

13.40 น.   เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี TG 320  

 บนเคร่ืองบินมีบริการเสริฟอาหารรอ้น 

18.10 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไมรู่ลื้ม...  

 

UหมายเหตUุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม 

แตค่งรกัษามาตรฐานการบริการและผลประโยชนผ์ูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
U 

 

ราคา เริ่มตน้ 39,900 บาท 

 

วนัเดินทาง ราคาตอ่ท่าน ราคาเด็กไม่เกิน 12 

ขวบ 

พกัเด่ียว 

19 – 23 ต.ค. 62  39,900 38,900 6,500 

5 -9 ธ.ค. 62 39,900 38,900 6,500 

28 ธ.ค.62 – 1 ม.ค. 63 39,900 38,900 6,500 

8-12 ก.พ. 63 39,900 38,900 6500 

 

โรงแรมท่ีใช ้ 

HOTEL KATHMANDU POKHARA NAGARKOT 

4 ดาว HOTEL MAYA MONDIAL HIMALAYA FRONT RESORT HOTEL COUNTRY VILLA 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่หรือสามคน ตามท่ีระบุตามรายการ หรือเทียบเท่า 

 ค่าวีซ่าเนปาล 15 วนั 



         

 

 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพ-กาฐมนัฑุ ชั้นประหยดัสายการบินไทย 

 ค่าประกนัเดินทาง 

 ค่ายานพาหนะ  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กาฐมนัฑุ – โพครา – กาฐมนัฑุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ี Entrance Fee และค่าล่องเรือในทะเลสาบเฟวา่ 

 ไกดน์ าเท่ียว และหวัหน้าทวัรจ์ากไทย 

 รวมอาหารทุกมื้ อตามระบุในรายการ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจา่ยเพ่ิมในสถานท่ี

ท่องเท่ียวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร+ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ 

 ค่าน ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 30 กิโลกรมั 

 ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม 

 ค่าประกนั 

การช าระเงิน 

 งวดแรก หลงัจากยืนยนัการจอง  ช าระมดัจ า 15,000 บาท ภายใน 7 วนั โอนเขา้บญัชี 

 งวดท่ีสอง ช าระเงิน ส่วนท่ีเหลือ ช าระกอ่นการเดินทาง 15 วนั 

การยกเลิก 

 สามารถยกเลิกไดภ้ายใน  30 วนักอ่นเดินทางและคืนเงินมดัจ าหลงัหกัค่าใชจ้า่ย เช่นค่าวีซ่า ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน หากหลงัจาก 15 วนัไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าได ้

ทิปไกดแ์ละคนขับรถ 

  

 ทิปไกดเ์มือง/คนขบัรถ/ผูช้่วยคนขบั/เด็กยกกระเป๋า/ ต่อท่าน/ทริป 25$(2500รูปี)  

 ทิปหวัหน้าทวัร ์ไมร่ะบุตามความพอใจของท่าน 

 

เอกสารส าหรบัท าวีซ่า 

  

 พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนในวนัท่ีเดินทาง   

 รูปถ่ายสองน้ิวพ้ืนหลงัสีอ่อน จ านวน 2 รูป 

 ส าเนาพาสปอรต์ พรอ้มเซ็นตก์ ากบั 1 ใบ 


