
เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย  

5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)    

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 

ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ปัคตาปูร์” 

ชมวัดเนียตาโปลา ที่เคยถูกนำมาเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE BUDDHA” 

ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล 

ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซต ิ

*** ราคานี้ยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถ่ิน และคนขับรถ 25 USD/ท่าน *** 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ

1 กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต ✈ ✈ O Niva 

Niwa Lodge

2
ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัด
บาลาฮี O O O Hotel Tulsi  
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3
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาว
ทิเบต - กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ – วัดทองคำ 
- ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล

O O O Moon

light Hotel

4
กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐ
มาณฑป – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – 
ย่านทาเมล

O  O O Moon

light Hotel

5 สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ O ✈ ✈

วันแรก       กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต 

08.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ปของสาย

การบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์  ให้การต้อนรับและอำนวย

ความสะดวก

10.15 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินตรีภู วัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมัณฑุนั ้นเป็นเมืองหลวงและยังเป็น

เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง 15 นาที (เพื่อความสะดวกใน

การนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

แล้ว 

นำท่านเดินทางสู่เมือง ปัคตาปูร์ (Bhaktapur) ซ่ึงได้รับข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมือง

นี้สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่

เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ต้ังของวัง ชม

พระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง) , ประตูทองค้า ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม  ชมลานสรงน้้า หรือซุน

ดารี (Sundari) นำท่านชมวัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชั้น 

สูง 98 ฟุต สองข้างบันไดทางข้ึนมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่  สลักเป็นรูปสัตว์และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้น

แต่ละคู่มีอ้านาจหยุดส่ิ งชั่วร้ายที่เมารุกราน วัดนี้ สร้างข้ึนถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือ

สิทธิลักษมี (Siddhi Lakshmi) ซ่ึงเป็ นเทวี ลัทธิตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 

1702และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกนำมาเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE 

BUDDHA” 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 

30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมัณฑุ นากาก็อตนั้นอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,175 เมตร ให้ทุกท่านได้

สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม นากาก็อตนั้นเป็นชื่อภูเขา และเป็นสถานที่ท่อง

เที่ยวที่มีชื่อเสียงในการชมวิว ดูพระอาทิตย์ข้ึนและตกดิน ซ่ึงสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอย่างสวยงาม 

หากอากาศดียังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสจากจุดนี้ได้อีกด้วย

ค่ำ ! บริการอาหารค่ำ 

ที่พัก" Niva Niwa Lodge ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
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วันที่สอง      ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี

05.30 น. นำท่านชมแสงอาทิตย์ข้ึนในยามเช้า ทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขานากาก๊อต ให้ท่านได้สูดอากาศยาม

เช้าและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่โดนแสงอาทิตย์ส่องลงมา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพ

กันตามอัธยาศัย **จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ**

เช้า ! บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่เมืองโภครา โดยรถโค้ช ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เป็น

เส้นทางเลียบไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านแม่น้้า ผ่านหมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิต

ของชาวเนปาลชนบท ที่ยังคงงดงามในแบบธรรมด่ังเดิม

เที่ยง ! บริการอาหารกลางวัน 

เดินทางถึงเมืองโภครา เมืองนี้ต้ังอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร คืออีกเมืองท่อง

เที่ยวที่สำคัญของประเทศเนปาลเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่ จะสามารถ

มองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของดานุละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มัชฉาปูชเร (Machhapuchhre) 

และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอด (Annapurana I, Annapurana II, Annapurna III, 

Annapurna IV, Annapurna South) เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ซ่ึงอยู่

สูงจากระดับน้้าทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุดเนื่องจากห่างจาก

บริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็นทิวทัศน์ ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เม่ือได้สัมผัสยากนักที่

จะลืมเลือน และที่นี่ยังเป็นสถานที่ของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินปีนเขาเพื่อ

พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล 

ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวานั้นสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็นภาพสวยงาม  และตรง

กลางทะเลสาบเป็นที่ต้ังของวัดบาลาฮี  (Barahi Temple) ซ่ึงมีสถูปสีขาวชื่อบาลาฮี ลอยเด่นตัดกับพื้นน้ํา นำ

ท่านสักการะ วัดบาลาฮี วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุดในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการ

บูชายัญสัตว์แด่เทพธิดา  หลังจากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ ! บริการอาหารค่ำ 

ที่พัก" Hotel Tulsi  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม      โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต - กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- 

                    วัดพระกฤษณะ – วัดทองคำ - ชมโชว์พ้ืนเมืองชาวเนปาล

นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพื่อชมพระอาทิตย์

ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสีทองของพระอาทิตย์ที่ตัดกับยอดเขาอันสวยงาม ชมวิวของเทือก

เขาหิมาลัยและแม่น้ำเซต ิเป็นฉากด้านล่าง บรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสวยงาม 

** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้น**

เช้า ! บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
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จากนั้นนำท่านชม น้ำตกเดวิส (Devi’s Fall) น้ำตกที่มีความลึกถึง 100 เมตร น้ำตกนี้ต้ังชื่อตามนายเดวิสที่ได้

เสียชีวิตที่น้ำตกแห่งนี้พร้อมกับคู่รัก  หลังจากนั้นนำท่านชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp) 

ค่ายนี้ก่อต้ังข้ึนในปี 1960 เป็นสถานที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวทิเบตในเนปาล ซ่ึงได้อพยพมาทางตอน

เหนือของเนปาล ในครั้งที่จีนบุกกรุงลาซา ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบต และชมวิธีการ

ผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้าน และเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  หลังจากนั้นนำท่านชมแม่น้ำเซติ (Seti 

River) หรือแม่น้ำนม เป็นแม่น้ำสายหนึ่งของแม่น้ำกังฮารา ซ่ึงละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาใน

เทือกเขาหิมาลัย ซ่ึงอยู่บริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน แม่น้ำนี้มีเอกลักษณ์พิเศษคือมีสีขาวคล้าย

น้ำนมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลเข้าไปใต้ดิน แม่น้ำนี้จะไหลผ่านเมืองโภครา ซ่ึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

ที่มีแม่น้ำไหลผ่านใต้ดินของเมืองโภครา ที่นี่เขาจะทดน้ำขึ้นมาให้ไหลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีก

ด้วย

กลางวัน ! บริการอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางกลับไปยังเมือง กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ หุบเขากาฐมาณฑุ ต้ังอยู่ที่ความสูง 

1,336 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้ 

เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ชนเผ่าเนวาร์อาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ได้สร้างอารย

ธรรมที่ส้าคัญข้ึนบน 3 เมือง ซ่ึงได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาฏัน และปัคตะปูร์ ความสำเร็จทางด้านศิลปะของ

ชาวเนวาร์ ได้แก่ วัดและปราสาทที่สร้างข้ึนด้วยฝีมืออันประณีต ฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียด

อ่อน และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu) โดยสายการบิน.... เที่ยวบินที่....

เดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองปาฏัน “Patan” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 

“ลลิตาปูร์” เป็นหนึ่งในเมืองหลักของประเทศเนปาล ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงกาฐมาณฑู เมืองนี้

เป็นเมืองแห่งศิลปะงดงามที่สำคัญ1 ใน 4 เมือง แห่งหุบเขากาญมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกต้ังแต่ค.ศ. 

1979 และเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและ

งดงาม เมืองปาฏันนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความ

งาม (City of Beauty) โดยเฉพาะชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป ทองเหลือง วัดฮินดู เมืองปาฏันนี้นับเป็นผล

งานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง ชิ้นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทิศ แบ่งออกเป็น 

4ส่วน โดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็นศูนย์กลาง นำท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) 

ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง หลังจากนั้นนำท่านชมวัดทองคำ (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 

ชั้น หลังคาวัดทำด้วยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน ประดับตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่าม

เรืองรอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นที่สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคง 

หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่นสร้อยคอ สินค้าพื้นเมืองจำพวกลูกปัด พระพุทธ

รูปต่างๆ

ค่ำ ! บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ..ให้ท่านได้ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล

ที่พัก" Moonlight Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
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วันที่ส่ี           กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑุ – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ –              

                     สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑุ นำท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร ์(Kathmandu Durbar Square) 

จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร์ แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซ่ึงแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทาง

ด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกข้ึนครองราชย์ จัตุรัสแห่งนี้ยังได้

รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ในปี พ.ศ. 2522  จากนั้นเยี่ยมชมวัดกุมาร ีหรือกุมา

รีฆระ (Temple of Kumari) ซ่ึงเป็นที่พำนักของเทพธิดากุมารี ตามความเชื่อของชาวเนปาลนั ้น กุมารีคือ

ตัวแทนแห่งพระอุ มาเทวี เป็นเทพบริสุทธ์ิที่ถือกำเนิดจากโลกมนุษย์  ซ่ึงผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 

3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ชาวเนปาลนับถือกุมารีดุจเทพเจ้าและมักจะขอ

พรให้ประสบความสำเร็จ กุมารีมีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ( Living 

Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาลบูชาพระอินทร์ที่เวียนมาปีละครั้ง 

กษัตริย์เนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ  หลังจากนั้นนำท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็น

อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดกุมารี สถานที่นี้สร้าง

ข้ึนโดยกษัตริย์ลักษมี นาสิงห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 จากนั้นชมวัด

ตะเลช ุ(Taleju Temple) วัดประจําองค์พระมหากษัตริย์  เนื ่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชุคือเทพที่ปกปก

รักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล

กลางวัน ! บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านชม วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือ วัดหลังคาทองคำ วัดนี้มีหลังคาทําด้วยทองซ้อนกัน 

2 ชั้น และประตูเงินซ่ึงถือว่าเป็นวัดที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดู ของเนปาล สร้างข้ึนมาในสมัย

กษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละเพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ต้ังอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี (Bagmati 

River) ซ่ึงมีความศักด์ิสิทธ์ิเหมือนแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ำสายนี้จะไหลไป

รวมกับแม่น้ำคงคานั้นเอง อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญของชาวฮินดู ในเทศกาลมหาศิวราตรี โดย

วัดแห่งนี้ องค์กรยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนวันแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย  หลังจากนั้นนำท่าน

สักการะ สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง สถูปนี้ต้ังอยู่ห่างจาก

กรุงกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล องค์เจดีย์ มีฐานทรงดอกบัวตูม มีเค้า

ศิลปะค่อนไปในทางทิเบตเห็นได้ชัดจากรูปแบบการก่อสร้างฐานสถูปที่อิงคติปริศนาธรรมมัณฑ

ลา (Mandala) อันเป็นรูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็นที่ประทับของ

พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆ บนเจดีย์มีรูปเพ้นท์ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (wisdom 

Eyes) ทั้งส่ีทิศ อันเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนทำดี องค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกใน

ปี พ.ศ.2502 รอบๆองค์เจดีย์ประดับด้วย “ธงมนตรา” ที่ชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมนำมาแขวนเอาไว้อย่าง

สง่างามอย่างเป็นเอกลักษณ์  ธงนี้จะจารึกบทสวดมนตร์แล้วนำไปปลุกเสก ก่อนจะนำมาประดับที่องค์พระ

เจดีย์ หรือประดับตามหลังคาอาคารบ้านเรือน ทางเดินช่องเขา ฯลฯ เพื่อให้ลมพัดช่วยสวดมนตร์ แล้วพัดพา

เอามนตราไปคุ้มครองผู้ผ่านทาง สถูปแห่งนี้สร้างโดยชาวทิเบตที่อพยพหนีสงครามเข้ามาที่นี่เม่ือปี 

พ.ศ. 2502 เม่ือครั้งที่จีนเข้ารุกรานทิเบต บริเวณวัดจึงเป็นที่ชุมชนของชาวพุทธจากทิเบต  หลังจากนั้นนำ

ท่านเดินทางสู่ย่านทาเมล (Thamel) ซ่ึงเป็นแหล่งช็อปปิ้ง ศูนย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดยบริเวณย่านนี้

เต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านขายของมากมาย ย่านนี้จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดิน

ทางมาถึงเมืองนี้ ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น สินค้าจำพวกเครื่องประดับ สินค้า

จำพวกกิจกรรมปีนเขา อุปกรณ์กีฬา เส้ือกันหนาว หมวก หัตถกรรม เครื่องนุ่งห่มต่างๆมากมาย 

ค่ำ ! บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก"  Moonlight Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า         สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ ( Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุ ทธ (Buddhist 

Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่ 9 แห่งหนึ่งของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 กว่าปี สร้างข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้า

มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของภายในวัดนี้คือ ส่วนตรงฐานของสถูปซ่ึงมีดวงตาเห็นธรรม หรือ 

Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ตัวสถูปต้ังอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ  

จึงทําให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแห่งนี้ยังเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล  และยังเป็นสถาน

ที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู  โดยองค์กรยูเนสโกได้ทําการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 

พ.ศ. 2522

10.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ

13.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย ( Thai airway ) เที่ยวบินที่ TG320
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** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้

จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งส้ิน 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยาน
พาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมี
จำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย    
อัตราค่าบริการนี้ สำหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 
ท่าน 

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

1.  ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้

เรียบร้อยแล้ว 

      **ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสาย

การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม** 

18.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ☺

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ  

2 ท่าน

เด็กมีเตียงพัก

กับผู้ใหญ่  

2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่  

2 ท่าน

พักเด่ียว

เพ่ิม

สิงหาคม-ธันวาคม 2560

วันที่ 11-15 ส.ค. 60 32,999 31,999 30,999 6,500

วันที่ 13-17 21-25 ต.ค. 60 35,999 34,999 33,999 6,500

วันที่ 01-05, 09-13, 23-27 ธ.ค. 60 35,999 34,999 33,999 6,500

วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 38,999 37,999 36,999 7,300

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออกท่านละ 11,000 บาท 
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2.  ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน 

3.  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

4.  หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  

5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

6.  สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก. 

7.   ค่า VISA เนปาล  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย 

2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

3.   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

4.  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม 

5.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 25 USD ต่อท่านต่อทริป 

การสำรองที่นั่ง 

1.   กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 

2.  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 

3.   เม่ือท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน 

เง่ือนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.   สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 

2.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

3.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 

5.   ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 

6.  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง

แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำต๋ัวท่านละ 10,000 บาท  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม

เง่ือนไข 

7.   ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ  

เงื่อนไขการเดินทาง 

1.   บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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2.   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3.   หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืนค่า

บริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5.   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.   ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว

เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.   กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น

ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 

8.   มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

9.   หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย

ขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10.   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ 

 บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งส้ิน 

11.   บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

12.   เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

13.   เม่ือท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เง่ือนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

14.   โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย

ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่

ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ข้ึนอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ

โรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ 

15.   กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า 

หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16.   เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

17.   ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทาง

บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

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

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องวีซ่า
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**การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธ์ิของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและ

คอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า

ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่

จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยทางสถานทูตเป็นผู้

เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาลสำหรับ-คนไทย  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 

หน้า อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อน

ส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป 

(ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่

ถ่ายเองและปริ้นท์เอง) 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 

**เอกสารที่เป็นสำเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย** 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาลสำหรับ-ต่างชาติ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่

น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี

สูญหาย* 

รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป 

(ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่

ถ่ายเองและปริ้นท์เอง) 

2. สำหรับชาวต่างชาติต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนาและรายละเอียดที่อยู่ในถิ่นพำนักเดิมรวมถึงชื่อบิดา-

มารดา  
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3. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร 

4. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุดโดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวัน

ลาหยุดงาน 

** เอกสารที่เป็นสำเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ ** 
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