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เนปาล ดนิแดนแห่งขุนเขาหมิาลัย  5 วัน 4 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG)    

เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง  32,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– เมืองปาฏนั - วดัพระกฤษณะ – วดัทองค า – เมืองนากาก็อต 
วนัท่ี 2.   ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปรู ์– โพคารา (บนิภายใน) – น า้ตกเดวสิ – คา่ยอพยพชาวทิเบต – ลอ่งเรือทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮี 
วนัท่ี 3   โพคารา – ยอดเขาซารางก็อต – วดับนิดาบาซินี - แมน่ า้เซต ิ- กาฐมาณฑ ุ– ชมโชวพื์น้เมืองชาวเนปาล 
วนัท่ี 4   กาฐมาณฑ ุ– จตัรุสักาฐมาณฑ ุตรูบ์าร ์– วดักมุารี – กาฐมาณฑป – วดัตะเลช ุ– วดัปศปุฏินาถ – สถปูโพธินาถ – ย่านทาเมล 
วนัท่ี 5.   สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – เมืองปาฏัน - วัดพระกฤษณะ – วัดทองค า – 
เมืองนากาก็อต 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์Dเช็คอินกรุ๊ปของสายการบนิ การบนิไทย 
( Thai Airway) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

10.15 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองกาฐมาณฑุโดยสายการบนิ การบนิไทย ( Thai Airway)เทีย่วบนิที ่TG319   
12.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิตรภูวน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมณัฑุนัน้เป็นเมืองหลวงและยังเป็นเมืองท่ีใหย่ท่ีสดุ

ของประเทศดว้ย เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  
น าท่านเดนิทางไปยงัเมืองปาฏัน (Patan)  หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ “ลลติาปรู ์” เป็นหนึ่งในเมืองหลกัของประเทศเนปาล ตัง้อยู่
ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงกาฐมาณฑู เมืองนีเ้ป็นเมืองแห่งศลิปะงดงามท่ีส  าคญั1 ใน 4เมือง แห่งหบุเขากาญมาณฑุท่ีเป็น
หุบเขามรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 1979 และเป็นท่ีรูจ้ักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการแกะสลกัท่ี
ประณีตและงดงาม เมืองปาฏนันัน้ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองคูแ่ฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความงาม 
(City of Beauty) โดยเฉพาะช่ือเสียงในเร่ืองพระพทุธรูป ทองเหลือง วดัฮินด ูเมืองปาฏันนีน้ับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและ
การวางผงัเมือง ชิน้เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัผ่านตลอดทุกทิศ แบ่งออกเป็น 4ส่วน โดยมีจตรุสัปาฏันและพระราชวงั
ปาฏนัเป็นศนูยก์ลาง น าท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ท่ีสรา้งดว้ยหินแกรนิตทัง้หลงั หลงัจากนัน้น าท่านชมวัด
ทองค า (Golden Temple) ลกัษณะเป็นเจดีย์สงู 3 ชัน้ หลงัคาวัดท าดว้ยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน ประดบัตกแต่งดว้ย
ทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอรา่มเรืองรอง เป็นวดัในพทุธศาสนา ภายในประดษิฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีสกัการะบูชา เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคง หลังจากนั้นให้ท่านไดอ้ิสระเลือกซื ้อสินคา้พืน้เมือง  อาทิเช่นสรอ้ยคอ สินค้าพืน้เมืองจ าพวกลูกปัด 
พระพุทธรูปต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมณัฑ ุนากาก็อตนัน้อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,175 เมตร ใหทุ้กท่านไดส้มัผสั
บรรยากาศ ธรรมชาตวิวิเทือกเขาหิมาลยัอนัสวยงาม นากาก็อตนัน้เป็นช่ือภูเขา และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในการ
ชมววิ ดพูระอาทิตยข์ึน้และตกดิน ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยัอย่างสวยงาม หากอากาศดียังสามารถมองเห็นยอด
เขาเอเวอรเ์รสจากจดุนีไ้ดอี้กดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ทีพั่ก โรงแรม  HOTEL COUNTRY VILLA หรือเทียบเท่า 

วันที2่ 
ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปูร ์– โพคารา (บินภายใน) – น ้าตกเดวิส – 
ค่ายอพยพชาวทเิบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี 

05.30 น. น าท่านชมแสงอาทิตยข์ึน้ในยามเชา้ ทางดา้นทิศตะวนัออกของเทือกเขานากาก๊อต ใหท้่านไดส้ดูอากาศยามเชา้และเก็บ
ภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลยัท่ีโดนแสงอาทิตยส์่องลงมา ใหท้่านไดอ้ิสระเก็บภาพกันตามอัธยาศยั **จะเห็น
เทอืกเขาหมิาลัยหรือไม่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศของวันน้ันๆ** 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ปัคตาปูร ์(Bhaktapur) ซึ่งไดร้บัขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม เมืองนีส้รา้งขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 9 โดยพระเจา้อานนท ์มลัละ ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองท่ีเจริญบนเสน้ทางการคา้สู่ทิเบต 
ชมย่านเดอรบ์าสแควร ์หรือย่านพระราชวงับกัตาปรู ์อนัเป็นท่ีตัง้ของวงั ชมพระราชวงั 55 พระแกล (หนา้ต่าง) , ประตทูองคา้ 
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม  ชมลานสรงน้า้ หรือซุนดารี (Sundari) นา้ท่านชมวดัเนียตา 
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โปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานท่ีสงูท่ีสดุในเนปาล มีดว้ยกนั 5 ชัน้ สงู 98 ฟตุ สองขา้งบนัไดทางขึน้มีรูปป้ันหินขนาดใหญ่  

สลกัเป็นรูปสตัวแ์ละเทพอารกัขา เช่ือกนัวา่ป้ันแตล่ะคูมี่อา้นาจหยดุสิ ่งชั่วรา้ยท่ีเมารุกราน วดันี ้สรา้งขึน้ถวายแด่เทพแห่งเนีย

ตะโปลา ผูท่ี้มีพลงัสงูสดุหรือสทิธิลกัษมี (Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลทัธิตนัตระ พระเจา้ภูปฏินทรา มลัละ สรา้งวดันีใ้นปี 

ค.ศ. 1702และดว้ยความงดงามของเมืองของเมืองนี ้จึงเคยถกูน ามาเป็นฉากในภาพยนตรเ์ร่ือง “LITTLE BUDDHA” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

.....น. ออกเดนิทางจากศรีนาคา เขา้สูเ่มืองโพคารา โดยสายการบนิในประเทศ.....เท่ียวบนิท่ี..... 

.....น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองโภครา 
 เดินทางถึงเมืองโพคารา (Pokhara) เมืองนีต้ัง้อยู่ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัตก 200 กิโลเมตร คืออีกเมือง

ท่องเท่ียวท่ีส  าคญัของประเทศเนปาลเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดบั 2 รองจากกาฐมาณฑุจากท่ีน่ี จะสามารถมองเห็น
ทิวทศันท่ี์งดงามของดานลุะคีรี (Dhanulagiri) มนะสล(ูManaslu) มชัฉาปชูเร (Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปรุณะ 
(Annapurana) ทัง้ 5 ยอด (Annapurana I, Annapurana II, Annapurna III, Annapurna IV, Annapurna South) เป็นเมือง
แห่งมนตเ์สน่หท์่ามกลางวงลอ้มของหบุเขาอรรณาปรูณะ ซึ่งอยู่สงูจากระดบัน้้าทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงาม
ของเทือกเขาหิมาลยัไดใ้กลท่ี้สดุเน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็นทิวทัศน ์ท่ีสงูตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 
8,000 เมตร เม่ือไดส้มัผสัยากนกัท่ีจะลืมเลือน และท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีของนักท่องเท่ียวท่ีชอบการผจญภัย และเป็นจุดเริ่มตน้
การเดนิปีนเขาเพ่ือพิชิตยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลกอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม น ้าตกเดวิส (Devi’s Fall) น า้ตกท่ีมีความลึกถึง 
100 เมตร น า้ตกนีต้ัง้ช่ือตามนายเดวสิท่ีไดเ้สียชีวติท่ีน า้ตกแห่งนีพ้รอ้มกบัคูร่กั  หลงัจากนัน้น าท่านชมค่ายอพยพชาวทิเบต 
(Tibetan refugee camp) คา่ยนีก้่อตัง้ขึน้ในปี 1960 เป็นสถานท่ีจดัแสดงความเป็นอยู่ของชาวทิเบตในเนปาล ซึ่งไดอ้พยพมา
ทางตอนเหนือของเนปาล ในครัง้ท่ีจีนบกุกรุงลาซา ใหท้่านไดส้มัผสัชีวติความเป็นอยู่ของชาวทิเบต และชมวิธีการผลิตพรมขน
สตัวแ์บบชาวบา้น และเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองตา่งๆ 

 จากนัน้น าท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่เป็นอันดบั 2 ของเนปาล ภาพความงาม
และความใสของทะเลสาบพีวานัน้สะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปชูเร เป็นภาพสวยงาม  และตรงกลางทะเลสาบเป็นท่ีตัง้ของวัด
บาลาฮ ี (Barahi Temple) ซึ่งมีสถปูสี ขาวช่ือบาลาฮี ลอยเดน่ตดักบัพืน้น้ํา น าท่านสกัการะ วดับาลาฮี วดัท่ีมีเทพธิดาอจิมา 
เทพธิดาท่ีศกัดิส์ทิธิท่ี์สดุในเมืองโภครา ทกุวนัเสารจ์ะมีการบชูายญัสตัวแ์ด ่
เทพธิดา  หลงัจากนัน้ใหท้กุท่านไดอ้ิสระช็อปปิง้ตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพั่ก โรงแรม HOTEL DANDELIONS หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
โพคารา – ยอดเขาซารางก็อต – วัดบินดาบาซินี - แม่น ้าเซติ - 
กาฐมาณฑุ – ชมโชวพ์ืน้เมืองชาวเนปาล 

 น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารางก็อต (Sarangkot) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพ่ือชมพระอาทิตย์ ขึน้และชมวิวท่ี 
ยอดเขาอรรณาปรุณะ แสงสีทองของพระอาทิตยท่ี์ตดักับยอดเขาอันสวยงาม ชมวิวของเทือกเขาหิมาลยัและแม่น า้เซติ เป็น
ฉากดา้นล่าง บรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอย่างสวยงาม** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศของวันน้ัน** น าท่านแวะสกัการะวัดบินดาบาซินี (BINDHABASANI) วดัฮินด ูวดันี ้สรา้งในปี 1845เพ่ือ
ถวายแดเ่ทพธิดา บาวานี เทพธิดา วดันี ้ถือเป็ นวดัศ ักดิส์ิ ทธิ์แห่งหน่ึ งในเมืองโภคราและวดันีเ้ป็นวดัท่ีชาวเมืองนีห้รือต่าง
เมืองนิยมมาแตง่งานกนัอีกดว้ย บริเวณรอบๆวดัจะมีของท่ีใชใ้นการแต่งงานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของ
ส าหรบัใชบ้ชูาเทพธิดาบาวานีขายจดัอยู่ ในถาด จะมีมะพรา้วซึ่ งแทนสญัลกัษณข์องสตัวห์นึ่ งชีวิตใชส้า้หรบับูชายัญ ดอกไม ้
ผงตกิะ ขนม และเฉพาะวนัอังคารและวนัเสาร ์จะมีพิธีท าบุญหรือถา้เป็นวนัพิธีสา้คญัใหญ่ๆ มีการบูชายันดว้ยสตัวเ์ล็กและ
ใหญ่ตลอดทัง้วัน หลงัจากนั้นน าท่านชมแม่น ้าเซติ (Seti River) หรือแม่น า้นม เป็นแม่น า้สายหนึ่งของแม่น า้กังฮารา ซึ่ง
ละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัย  ซึ่งอยู่บริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน แม่น า้นี ้มี
เอกลกัษณพ์เิศษคือมีสีขาวคลา้ยน า้นมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและไหลเขา้ไปใตด้ิน  แม่น า้นีจ้ะไหลผ่านเมืองโภครา ซึ่ง
เป็นท่ีน่าอศัจรรยย์ิ่งท่ีมีแมน่ า้ไหลผา่นใตด้ินของเมืองโภครา ท่ีน่ีเขาจะทดน า้ขึน้มาใหไ้หลไปตามคลองเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
อีกดว้ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ โดยรถโคช้ ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง เป็นเสน้ทาง
เลียบไปตามไหลเ่ขา ระหวา่งทางผ่านแมน่้้า ผา่นหมู่บา้น ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันท่ี์งดงามและวถีิชีวติของชาวเนปาลชนบท ท่ี
ยงัคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดมิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองกาฐมาณฑ ุตัง้อยู่ท่ีความสงู 1,336 เมตรเหนือระดบัน้้าทะเล เมืองกาฐมาณฑุนัน้เป็นท่ีรวบรวม

มรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ....ให้ท่านได้ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเนปาล 
ทีพั่ก โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูรบ์าร ์– วัดกุมารี – กาฐมาณฑป –  
วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางเท่ียวชมเมืองกาฐมาณฑุ น าท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร ์(Kathmandu Durbar Square) จัตรุัส

กาฐมาณฑุ ดูรบาร ์แห่งนีป้ระกอบไปดว้ยวดัและปราสาทท่ีเก่าแก่  ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและ

วฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกขึน้ครองราชย์ จัตรุสัแห่งนีย้ังไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในมรดก

โลกโดยองคก์รยเูนสโกใ้นปี พ.ศ. 2522  จากนัน้เย่ียมชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari) ซึ่งเป็นท่ีพ านักของ

เทพธิดากมุารี ตามความเช่ือของชาวเนปาลนัน้ กมุารีคือตวัแทนแห่งพระอุ มาเทวี เป็นเทพบริสทุธิ์ท่ีถือก าเนิดจากโลกมนุษย ์ 

ซึ่งผา่นการคดัเลือกมาจากเดก็หญิงอาย ุ3-5 ปี จากตระกลูศากยะหรือตระกลูของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ชาวเนปาลนับถือกุมารี
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ดจุเทพเจา้และมกัจะขอพรใหป้ระสบความส าเรจ็ กมุารีมีหนา้ท่ีท าพธีิบชูาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ ( 

Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาลบูชาพระอินทรท่ี์เวียนมาปีละครัง้  กษัตริย์

เนปาลจะมาหากุมารีเพ่ือรบัพรจากเธอ  หลงัจากนัน้น าท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ท่ีสดุ 

และเป็นก าเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ในบริเวณใกลก้ับวดักุมารี สถานท่ีนีส้รา้งขึน้โดยกษัตริยล์กัษมี นาสิงห ์มลัละ 

(King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนตน้ศตวรรษท่ี 16 จากนั้นชมวัดตะเลชุ (Taleju Temple) วัดประจ าองค์

พระมหากษัตรยิ ์ เน่ืองจากมีความเช่ือวา่เทพตะเลชคุือเทพท่ีปกปกรกัษาองคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละประเทศเนปาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าท่านชม วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือ วดัหลงัคาทองค า วดันีมี้หลงัคาท าดว้ยทองซอ้นกัน 2 ชัน้ และ

ประตเูงินซึ่งถือวา่เป็นวดัท่ีศกัดิส์ทิธิท่ี์สดุวดัหน่ึงในศาสนาฮินด ูของเนปาล สรา้งขึน้มาในสมยักษัตริยแ์ห่งราชวงศม์ลละเพ่ือ

ถวายแดพ่ระศวิะในภาคขององคป์ศปุฏินาถ ตัง้อยู่ริมแม่น า้พคัมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศกัดิส์ิทธิ์เหมือนแม่น า้คงคา

ในเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแมน่ า้สายนีจ้ะไหลไปรวมกับแม่น า้คงคานัน้เอง อีกทัง้ท่ีน่ียังเป็นศนูยก์ลางการแสวง

บญุของชาวฮินด ูในเทศกาลมหาศวิราตรี โดยวดัแห่งนี ้องคก์รยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนวนัแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

อีกดว้ย  หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นท่ีพึ่ง สถูปนี ้

ตัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑปุระมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในเนปาล องคเ์จดีย ์มีฐานทรงดอกบวัตมู มีเคา้

ศิลปะค่อนไปในทางทิเบต เห็นไดช้ัดจากรูปแบบการก่อสรา้งฐานสถูป ท่ีอิงคติปริศนาธรรมมัณฑลา (Mandala) อันเป็น

รูปธรรมนิมติตามคตพิทุธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็นท่ีประทบัของพระพทุธเจา้และพระโพธิสตัวต์่างๆ บนเจดียมี์รูป

เพน้ทล์ายดวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจา้ (wisdom Eyes) ทัง้ส่ีทิศ อันเป็นสญัลกัษณ์ใหผู้ค้นท าดี องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้

ทะเบียนสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองคเ์จดียป์ระดบัประดาดว้ย “ธงมนตรา” ท่ีชาวทิเบตและชาว

เนปาลนิยมน ามาแขวนเอาไวอ้ย่างสง่างามเป็นเอกลกัษณ ์ ธงนีจ้ารกึบทสวดมนตรแ์ลว้น าไปปลกุเสก ก่อนจะน ามาประดบัท่ี

องคพ์ระเจดีย ์หรือประดบัตามหลงัคาอาคารบา้นเรือน ทางเดิน ช่องเขา ฯลฯ นัยว่าเพ่ือใหล้มช่วยสวดมนตร ์แลว้พดัพาเอา

มนตราไปคุม้ครองผูผ้า่นทาง สถูปแห่งนีส้รา้งโดยชาวทิเบตท่ีอพยพหนีสงครามเขา้มาท่ีน่ีเม่ือปี พ.ศ. 2502 เม่ือครัง้ท่ีจีนเขา้

รุกรานทิเบต บริเวณวดัจึงเป็นท่ีชุมชนของชาวพทุธจากทิเบต  หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ย่านทาเมล (Thamel) ซึ่งเป็น

แหลง่ช็อปปิง้ ศนูยก์ลางของเมืองกาฐมาณฑ ุโดยบรเิวณย่านนีเ้ตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั และรา้นขายของมากมาย 

ย่านนีจ้ึงเป็นจดุพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี ้ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ต่างๆมากมาย อาทิเช่น สินคา้

จ าพวกเครื่องประดบั หตัถกรรม เครื่องนุ่งห่มตา่งๆมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านสกัการะ สถูปสวยมภูนาถ ( Swayambhunath) หรือวดัลงิ เป็นเจดียข์องชาวพทุธ (Buddhist Chaityas) ท่ียิ่งใหญ่ 9 

แห่งหนึ่งของโลก โดยคาดวา่มีอายถุึง 2,000 ปีเลยทีเดียว สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของ

ภายในวดันีค้ือ สว่นตรงฐานของสถปูซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพทุธเจา้อยู่โดยรอบทัง้ 4 ดา้น ตวัสถูป
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ตัง้อยู่บนเนินเขาเลก็ๆ ของหบุเขากาฐมาณฑุ  จึงท าใหเ้ห็นทิวทัศนเ์หนือหุบเขาท่ีงดงาม สถูปแห่งนีย้ังเป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ

ของเนปาล  และยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพทุธกับฮินดู  โดยองคก์รยูเนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

13.30 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG)  เท่ียวบนิท่ี TG 320 

18.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

ราคาแนะน าเพยีง : เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหมิาลัย  
5 วัน 4 คืน 

โดยสายการบนิไทย (TG)    

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

 
วนัท่ี 2 – 6 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 21,180.- 3,900.- 
วนัท่ี 17 – 21 มิ.ย. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 21,020.- 3,900.- 

 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเนปาล ทา่นละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทา่น/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกต้องของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
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4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืคา่มดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ น า้หนกัรวมไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

อาจมีคา่ปรบัหากน า้หนกัเกินตามสายการบินก าหนด 
4.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่วีซา่เขา้ประเทศเนปาล ทา่นละ 1,000 บาท 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส  าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใช้
งานเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะ
ไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใสชุ่ดขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารในการยื่นวีซา่เนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจรงิเทา่นัน้ *** 
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