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กําหนดวนัเดนิทาง:  สงิหาคม : 11-15 ส.ค. 60 32,900.- 
กําหนดวนัเดนิทาง:  ตลุาคม : 13-17 / 21-25 ต.ค. 60 35,900.- 
กําหนดวนัเดนิทาง:  ธนัวาคม: 01-05/ 09-13/ 23-27 ธ.ค. 60 36,900.- 
กําหนดวนัเดนิทาง:  ธนัวาคม: 29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 39,900.- 

 

 

 

เนปาล ดนิแดนแหง่ขนุเขาหมิาลยั  
5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    
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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– ปัคตาปรู ์– นากากอ็ต ✈ ✈ O Niva Niwa Lodge 

2 
ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา – วัด
บาลาฮ ี

O O O Hotel Tulsi   

3 
โภครา – ยอดเขาซารางกอ็ต –นําตกเดวสิ – คา่ยอพยพ
ชาวทเิบต - กาฐมาณฑ ุ– ปาฏัน- วดัพระกฤษณะ – วัด
ทองคํา - ชมโชวพ์นืเมอืงชาวเนปาล 

O O O Moonlight Hotel 

4 
กาฐมาณฑ ุ– จัตรัุสกาฐมาณฑ ุตรูบ์าร ์– วดักมุาร ี– กาฐ
มาณฑป – วัดตะเลช ุ– วัดปศปุฏนิาถ – สถปูโพธนิาถ – 
ยา่นทาเมล 

O   O O Moonlight Hotel 

5 สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

 
วนัแรก กรงุเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– ปคัตาปรู ์– นากาก็อต  

08.00 น. คณะมาพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์Dเช็คอนิ
กรุ๊ปของสายการบนิ การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้
ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 

10.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล โดยสายการบนิ การบนิไทย เทยีวบนิท ี
TG319 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 25 นาท ี

 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิตรภีูวนั เมอืงกาฐมณัฑุ ประเทศเนปาล เมอืงกาฐมัณฑุนันเป็นเมอืง
หลวงและยังเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีุดของประเทศดว้ย เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 1 
ชวัโมง 15 นาท ี(เพือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถนิ) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปคัตาปรู ์(Bhaktapur) ซงึไดรั้บขนึทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เมอืงนีสรา้งขนึในศตวรรษท ี9 โดยพระเจา้อานนท ์มัลละ ในอดตีเมอืงนีเคยเป็น
ราชธานใีนหบุเขา เป็นเมอืงทเีจรญิบนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต ชมยา่นเดอรบ์าสแควร ์หรอืยา่น
พระราชวังบักตาปรู ์อันเป็นทตีังของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หนา้ต่าง) , ประตูทองคา้ 
ซงึเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม  ชมลานสรงนา้ หรอืซนุดาร ี(Sundari) นา้ทา่นชมวัดเนยีตา 
โปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานทสีงูทสีดุในเนปาล มดีว้ยกัน 5 ชนั สงู 98 ฟตุ สองขา้ง
บนัไดทางขนึมรีปูปันหนิขนาดใหญ ่ สลักเป็นรปูสัตวแ์ละเทพอารักขา เชอืกนัวา่ปันแตล่ะคูม่อีา้
นาจหยดุส ิงชัวรา้ยทเีมารุกราน วัดนี สรา้งขนึถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูท้มีพีลังสงูสุด
หรอืสทิธลัิกษม ี(Siddhi Lakshmi) ซงึเป็ นเทว ีลัทธติันตระ พระเจา้ภปูฏนิทรา มลัละ สรา้งวัด
นีในปี ค.ศ. 1702และดว้ยความงดงามของเมืองของเมืองนี จึงเคยถูกนํามาเป็นฉากใน
ภาพยนตรเ์รอืง “LITTLE BUDDHA”  

 

 จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืง นากาก็อต (Narkakot) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 
ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร จากเมอืงกาฏมัณฑุ นากาก็อตนันอยู่สูงจากระดับนําทะเล
ประมาณ 2,175 เมตร ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศ ธรรมชาตวิวิเทอืกเขาหมิาลัยอนัสวยงาม 
นากาก็อตนันเป็นชอืภเูขา และเป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงในการชมววิ ดูพระอาทติยข์นึ
และตกดนิ ซงึสามารถมองเห็นเทือกเขาหมิาลัยอย่างสวยงาม หากอากาศดียังสามารถ
มองเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รสจากจดุนไีดอ้กีดว้ย 

 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ   
 ทพีัก Niva Niwa Lodge ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่  

วนัทสีอง ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี
05.30 น. นําทา่นชมแสงอาทติยข์นึในยามเชา้ ทางดา้นทศิตะวันออกของเทอืกเขานากากอ๊ต ใหท้่าน

ไดส้ดูอากาศยามเชา้และเก็บภาพความสวยงามของแนวเทอืกเขาหมิาลัยทโีดนแสงอาทติย์
สอ่งลงมา ใหท้่านไดอ้สิระเก็บภาพกันตามอัธยาศัย **จะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไมข่นึอยูก่บั
สภาพอากาศของวนันนัๆ** 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 นําท่านเดนิทางสู่เมืองโภครา โดยรถโคช้ ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ชวัโมง เป็นเสน้ทางเลยีบไปตามไหลเ่ขา ระหวา่งทางผา่นแมน่า้ ผา่นหมูบ่า้น ท่าน
จะไดเ้ห็นทวิทัศนท์งีดงามและวถิชีวีติของชาวเนปาลชนบท ทยีงัคงงดงามในแบบธรรมดังเดมิ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั   
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 เดนิทางถงึเมอืงโภครา เมอืงนตีังอยูห่า่งจากกรงุกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวันตก 200 กโิลเมตร 
คอือกีเมอืงทอ่งเทยีวทสํีาคัญของประเทศเนปาลเป็นเมอืงท่องเทยีวยอดนยิมอนัดับ 2 รองจาก
กาฐมาณฑจุากทนี ีจะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ทงีดงามของดานุละครี ี(Dhanulagiri) มนะสลู
(Manaslu) มัชฉาปชูเร (Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปรุณะ (Annapurana) ทัง 5 
ยอด (Annapurana I, Annapurana II, Annapurna III, Annapurna IV, Annapurna South) เป็น
เมอืงแหง่มนตเ์สน่หท์า่มกลางวงลอ้มของหบุเขาอรรณาปรูณะ ซงึอยูส่งูจากระดับนา้ทะเล 900 
เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทอืกเขาหมิาลัยไดใ้กลท้สีุดเนืองจากห่างจากบรเิวณ
เทอืกเขาแค ่30 กโิลเมตร เป็นทวิทัศน ์ทสีงูตระหงา่นเสยีดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมอืไดส้ัมผัส
ยากนักทจีะลืมเลือน และทีนียังเป็นสถานทีของนักท่องเทียวทีชอบการผจญภัย และเป็น
จดุเรมิตน้การเดนิปีนเขาเพอืพชิติยอดเขาทสีงูทสีดุในโลกอกีดว้ย 

 

 จากนันนําทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนําจดืขนาดใหญเ่ป็น
อนัดับ 2 ของเนปาล ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพวีานันสะทอ้นภาพยอดเขา
มจัฉาปชูเร เป็นภาพสวยงาม  และตรงกลางทะเลสาบเป็นทตีังของวดับาลาฮ ี (Barahi 
Temple) ซงึมสีถปูสขีาวชอืบาลาฮ ีลอยเดน่ตัดกบัพนืน ้าํ นําทา่นสกัการะ วัดบาลาฮ ีวัดทมีี
เทพธดิาอจมิา เทพธดิาทศีกัดสิทิธทิสีดุในเมอืงโภครา ทุกวันเสารจ์ะมกีารบชูายญัสตัวแ์ด ่
เทพธดิา  หลังจากนันใหท้กุทา่นไดอ้สิระชอ็ปปิงตามอธัยาศัย 

 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ   
 ทพีกั Hotel Tulsi  ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่  

วนัทสีาม  โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –นําตกเดวสิ – คา่ยอพยพชาวทเิบต - กาฐมาณฑ ุ– 
ปาฏนั- วดัพระกฤษณะ – วดัทองคาํ - ชมโชวพ์นืเมอืงชาวเนปาล 

 นําทา่นเดนิทางสูย่อดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี
เพอืชมพระอาทติยข์นึและชมววิท ียอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสทีองของพระอาทติยท์ตีัดกับ
ยอดเขาอนัสวยงาม ชมววิของเทอืกเขาหมิาลัยและแมนํ่าเซต ิเป็นฉากดา้นล่าง บรรยากาศที
โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอยา่งสวยงาม 
** ทา่นจะเห็นเทอืกเขาหมิาลัยหรอืไมข่นึอยูก่บัสภาพอากาศของวันนัน** 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนันนําทา่นชม นําตกเดวสิ (Devi’s Fall) นําตกทมีคีวามลกึถงึ 100 เมตร นําตกนตีังชอื

ตามนายเดวสิทไีดเ้สยีชวีติทนํีาตกแห่งนีพรอ้มกับคู่รัก  หลังจากนันนําท่านชมคา่ยอพยพ
ชาวทเิบต (Tibetan refugee camp) ค่ายนกีอ่ตังขนึในปี 1960 เป็นสถานทจัีดแสดง
ความเป็นอยูข่องชาวทเิบตในเนปาล ซงึไดอ้พยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ในครังทจีนีบกุ
กรงุลาซา ใหท้า่นไดส้มัผัสชวีติความเป็นอยูข่องชาวทเิบต และชมวธิกีารผลติพรมขนสตัวแ์บบ
ชาวบา้น และเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงต่างๆ  หลังจากนันนําท่านชมแมนํ่าเซต ิ(Seti River) 
หรอืแมนํ่านม เป็นแมนํ่าสายหนงึของแมนํ่ากังฮารา ซงึละลายจากหมิะบนยอดเขาอภแิละนาม
ปาในเทอืกเขาหมิาลัย ซงึอยูบ่รเิวณชายแดนอนิเดยี เนปาล และจนี แมนํ่านมีเีอกลักษณ์พเิศษ
คอืมสีขีาวคลา้ยนํานมไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลัยและไหลเขา้ไปใตด้นิ แมนํ่านีจะไหลผ่าน
เมอืงโภครา ซงึเป็นทน่ีาอศัจรรยย์งิทมี ี
แม่นําไหลผ่านใตด้นิของเมอืงโภครา ทนีีเขาจะทดนําขนึมาใหไ้หลไปตามคลองเพอืผลติ
กระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  
บา่ย นําท่านเดินทางกลับไปยังเมือง กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ หุบเขา

กาฐมาณฑุ ตังอยู่ทคีวามสงู 1,336 เมตรเหนือระดับนา้ทะเล หุบเขากาฐมาณฑนัุนเป็นที
รวบรวมมรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้เนอืงจากหบุเขาแหง่นเีป็นแหลง่วัฒนธรรมเนวารี
โบราณ ชนเผ่าเนวารอ์าศัยอยูท่หีุบเขาแห่งนไีดส้รา้งอารยธรรมทสีา้คัญขนึบน 3 เมอืง ซงึ
ไดแ้ก ่กรงุกาฐมาณฑ ุปาฏนั และปัคตะปรู ์ความสําเร็จทางดา้นศลิปะของชาวเนวาร ์ไดแ้ก ่วัด
และปราสาททสีรา้งขนึดว้ยฝีมอือันประณีต ฝีมอืแกะรูปสลักหนิและโลหะทลีะเอยีดออ่น และ
โบสถท์เีต็มไปดว้ยเรอืงราวทางประวัตศิาสตร ์

 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงกาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) โดยสายการบนิ .... เทยีวบนิท ี....  
 เดนิทางถงึเมอืงกาฐมาณฑ ุหลังจากนันนําทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงปาฏนั “Patan” หรอืเรยีก

อกีชอืหนงึว่า “ลลติาปรู”์ เป็นหนงึในเมอืงหลักของประเทศเนปาล ตังอยูท่างตะวันออกเฉียง
ใตข้องกรงุกาฐมาณฑ ูเมอืงนเีป็นเมอืงแหง่ศลิปะงดงามทสํีาคัญ1 ใน 4เมอืง แห่งหุบเขากาญ
มาณฑุทเีป็นหุบเขามรดกโลกตังแต่ค.ศ. 1979 และเป็นทรีูจั้กกันในนามเมอืงแห่งศลิปะและ
หัตถศลิป์ทมีชีอืเสยีงในดา้นการแกะสลักทปีระณีตและงดงาม เมอืงปาฏันนันไดช้อืวา่เป็นเมอืง
คู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งความงาม (City of Beauty) 
โดยเฉพาะชอืเสียงในเรืองพระพุทธรูป ทองเหลือง วัดฮนิดู เมืองปาฏันนีนับเป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมและการวางผังเมอืง ชนิเอกแบบเนวาร ีมถีนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทศิ แบง่
ออกเป็น 4ส่วน โดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็นศูนย์กลาง นําท่านชมวดั
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พระกฤษณะ (Krishna Temple) ทสีรา้งดว้ยหนิแกรนติทังหลัง หลังจากนันนําท่านชมวดั
ทองคํา (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดยีส์งู 3 ชนั หลังคาวัดทําดว้ยแผ่นทองยาวลง
มาจรดดนิ ประดับตกแตง่ดว้ยทองเหลอืงและทองแดงจนเหลอืงอร่ามเรอืงรอง เป็นวัดในพุทธ
ศาสนา ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป เป็นทสีักการะบชูา เพอืความเป็นสริมิงคง หลังจากนัน
ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซอืสนิคา้พืนเมือง อาทิเช่นสรอ้ยคอ สนิคา้พืนเมืองจําพวกลูกปัด 
พระพทุธรปูตา่งๆ 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ..ใหท้า่นไดช้มการแสดงพนืเมอืงของชาวเนปาล  
 ทพีกั Moonlight Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่  

วนัทสี ี  กาฐมาณฑ ุ– จตัรุสักาฐมาณฑ ุตรูบ์าร ์– วดักมุาร ี– กาฐมาณฑ ุ– วดัตะเลชุ – วดั
ปศปุฏนิาถ – สถปูโพธนิาถ – ยา่นทาเมล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 นําท่านเดินทางเทียวชมเมืองกาฐมาณฑุ นําท่านชมจตัุร สักาฐมาณฑุ  ตูร ์บาร ์

(Kathmandu Durbar Square) จัตุรัสกาฐมาณฑ ุดูรบาร ์แห่งนปีระกอบไปดว้ยวัดและ
ปราสาททีเก่าแก่ ซงึแสดงภาพความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรมของชาว
เนปาล เนอืงจากเป็นสถานทรีาชาภเิษกขนึครองราชย ์จัตุรัสแหง่นยีังไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น
หนงึในมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโกใ้นปี พ.ศ. 2522  จากนันเยยีมชมวดักมุาร ีหรอืกมุารฆีระ 
(Temple of Kumari) ซงึเป็นทพํีานักของเทพธดิากมุาร ีตามความเชอืของชาวเนปาลนัน 
กมุารคีอืตัวแทนแห่งพระอุ มาเทว ีเป็นเทพบรสิุทธทิถีอืกําเนดิจากโลกมนุษย ์ ซงึผ่านการ
คัดเลอืกมาจากเด็กหญงิอาย ุ3-5 ปี จากตระกลูศากยะหรอืตระกลูของพระพทุธเจา้เท่านัน ชาว
เนปาลนับถอืกมุารดีุจเทพเจา้และมักจะขอพรใหป้ระสบความสําเร็จ กมุารมีหีนา้ททํีาพธิบีชูา
เทพธดิาแห่งเตาไฟ หรอืเทพธดิาแห่งการดํารงชพี ( Living Goddess) และในชว่งเทศกาล
อนิทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรอืเทศกาลบชูาพระอนิทรท์เีวยีนมาปีละครัง กษัตรยิเ์นปาลจะ
มาหากมุารเีพอืรับพรจากเธอ  หลังจากนันนําท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็น
อาคารไมเ้กา่แกท่สีดุ และเป็นกําเนดิของชอืเมอืงกาฐมาณฑ ุตังอยูใ่นบรเิวณใกลก้ับวัดกมุาร ี
สถานทนีีสรา้งขนึโดยกษัตรยิล์ักษม ีนาสงิห ์มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ใน
ตอนตน้ศตวรรษท ี16 จากนันชมวดัตะเลชุ (Taleju Temple) วัดประจําองคพ์ระมหากษัตรยิ ์ 
เนืองจากมคีวามเชอืว่าเทพตะเลชุคือเทพทีปกปกรักษาองคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละประเทศ
เนปาล 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นชม วดัปศปุฏนิาถ (Pashupatinath Temple) หรอื วดัหลังคาทองคํา วดันมีหีลังคา

ทําดว้ยทองซอ้นกนั 2 ชนั และประตเูงนิซงึถอืวา่เป็นวดัทศีักดสิทิธทิสีดุวัดหนงึในศาสนาฮนิด ู
ของเนปาล สรา้งขนึมาในสมยักษัตรยิแ์หง่ราชวงศม์ลละเพอืถวายแดพ่ระศวิะในภาคขององค์
ปศปุฏนิาถ ตังอยูร่มิแมนํ่าพคัมาต ี(Bagmati River) ซงึมคีวามศักดสิทิธเิหมอืนแมนํ่าคงคาใน
เมอืงพาราณส ีประเทศอนิเดยี เพราะแมนํ่าสายนจีะไหลไปรวมกบัแมนํ่าคงคานันเอง อกีทังทนีี
ยงัเป็นศนูยก์ลางการแสวงบญุของชาวฮนิด ู ในเทศกาลมหาศวิราตร ี โดยวัดแหง่น ี องคก์ร
ยเูนสโกไดข้นึทะเบยีนวันแหง่นเีป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 อกีดว้ย  หลังจากนันนําทา่น
สกัการะ สถปูโพธนิาถหรอืพทุธนาถ (Boudhanath) หมายถงึพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นทพีงึ สถปูนี
ตังอยูห่า่งจากกรงุกาฐมาณฑปุระมาณ 8 กโิลเมตร ซงึเป็นเจดยีท์ใีหญท่สีดุในเนปาล องค์
เจดยี ์ มฐีานทรงดอกบวัตมู มเีคา้ศลิปะคอ่นไปในทางทเิบต เห็นไดช้ดัจากรปูแบบการกอ่สรา้ง
ฐานสถปูทอีงิคตปิรศินาธรรมมณัฑลา (Mandala) อนัเป็นรปูธรรมนมิติตามคตพิทุธศาสนาแบบ
ทเิบต ในความหมาย เป็นทปีระทับของพระพทุธเจา้และพระโพธสิตัวต์า่งๆ บนเจดยีม์รีปูเพน้ท์
ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจา้ (wisdom Eyes) ทังสทีศิ อนัเป็นสญัลกัษณ์ใหผู้ค้นทําด ี
องคก์ารยเูนสโกไดข้นึทะเบยีนสถานทแีหง่นเีป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองคเ์จดยี์
ประดับดว้ย “ธงมนตรา” ทชีาวทเิบตและชาวเนปาลนยิมนํามาแขวนเอาไวอ้ยา่งสงา่งามอยา่ง
เป็นเอกลักษณ ์ ธงนจีะจารกึบทสวดมนตรแ์ลว้นําไปปลกุเสก กอ่นจะนํามาประดับทอีงคพ์ระ
เจดยี ์ หรอืประดับตามหลังคาอาคารบา้นเรอืน ทางเดนิชอ่งเขา ฯลฯ เพอืใหล้มพัดชว่ยสวด
มนตร ์ แลว้พัดพาเอามนตราไปคุม้ครองผูผ้า่นทาง สถปูแหง่นสีรา้งโดยชาวทเิบตทอีพยพหนี
สงครามเขา้มาทนีเีมอืปี พ.ศ. 2502 เมอืครังทจีนีเขา้รกุรานทเิบต บรเิวณวัดจงึเป็นทชีมุชน
ของชาวพุทธจากทเิบต  หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูย่า่นทาเมล (Thamel) ซงึเป็นแหลง่ช็
อปปิง ศนูยก์ลางของเมอืงกาฐมาณฑ ุ โดยบรเิวณยา่นนเีต็มไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทพีัก 
และรา้นขายของมากมาย ยา่นนจีงึเป็นจดุพักของนักทอ่งเทยีวทเีพงิเดนิทางมาถงึเมอืงน ี ให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ สนิคา้จําพวกเครอืงประดบั สนิคา้จําพวก
กจิกรรมปีนเขา อปุกรณ์กฬีา เสอืกนัหนาว หมวก หัตถกรรม เครอืงนุ่งหม่ตา่งๆมากมาย  

 

  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 ทพีกั  Moonlight Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่  



KTM-TG002        หนา้ 5 จาก 8  
                                                                                                                 
 

วนัทหีา้ สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 นําท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ ( Swayambhunath) หรือวัดลงิ เป็นเจดยีข์องชาวพุทธ 
(Buddhist Chaityas) ทยีงิใหญ่ 9 แห่งหนงึของโลก โดยคาดว่ามอีายถุงึ 2,000 กว่าปี สรา้ง
ขนึในรัชสมยัของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จดุเดน่ของภายในวัดนคีอื สว่นตรงฐานของ
สถปูซงึมดีวงตาเห็นธรรม หรอื Wisdom Eyes ของพระพทุธเจา้อยูโ่ดยรอบทัง 4 ดา้น ตัวสถูป
ตังอยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ของหบุเขากาฐมาณฑ ุ จงึทําใหเ้ห็นทวิทัศนเ์หนอืหบุเขาทงีดงาม สถปู
แห่งนียังเป็นสถูปทเีก่าแก่ทสีุดของเนปาล  และยังเป็นสถานทีทีมีการผสมผสานระหว่าง
ศาสนาพทุธกบัฮนิด ู โดยองคก์รยเูนสโกไดทํ้าการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

 

10.30 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรภีวูนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ  
13.30 น. นําท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย ( Thai airway ) 

เทยีวบนิท ีTG320 
 

18.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 
 
 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศไทย ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 
 
หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ทงันขีนึอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการเพอืความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนงึเหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตาม
หมายกาํหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการ
ทอ่งเทยีวบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่น
ขนึไปจงึออกเดนิทาง  ในกรณีทมีจีาํนวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารน ี
สําหรบัเดนิทางตงัแต ่15 ทา่นขนึไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพอืประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
 
กําหนดการเดนิทาง  

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 
ทา่น) 

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 
พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

พกัเดยีว 
เพมิ 

วนัท ี11-15 ส.ค. 60 32,900 31,900 30,900 6,500 

วนัท ี13-17 ต.ค. 60 35,900 34,900 33,900 6,500 

วนัท ี21-25 ต.ค. 60 35,900 34,900 33,900 6,500 

วนัท ี01-05 ธ.ค. 60 36,900 34,900 33,900 6,500 

วนัท ี09-13 ธ.ค. 60 36,900 34,900 33,900 6,500 

วนัท ี23-27 ธ.ค. 60 36,900 34,900 33,900 6,500 

วนัท ี29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 39,900 37,900 36,900 7,300 
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ราคาไมร่วมตวัเครอืงบนิ หกัออกทา่นละ 11,000 บาท  

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม   

1.  คา่บตัรโดยสารชนัประหยดัไป – กลับ (ตวักรุ๊ป) เสน้ทางตามทรีะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีนํามนั
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

      **คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันท ี1 กนัยายน พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งชาํระเพมิเตมิ ในกรณทีี
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิ** 

2.  คา่ทพีัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ
4.  หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
5.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
6.  สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 
7.   คา่ VISA เนปาล  
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 
3.   คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
4.  คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม 
5.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 25 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
 
 

การสาํรองทนีงั 

1.   กรณุาสํารองทนัีง+ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

3.   เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ใน เงอืนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 

เงอืนไขการยกเลกิ 

1.   สําหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

2.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป  คนืเงนิทังหมด 

3.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5.   ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% ของราคาทัวร ์
6.  ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนีเซยี และ 

ประเทศฟิลปิปินส ์ไมม่กีารคนืเงนิทงัหมดไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตัวท่านละ 
10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอนืๆ ตามเงอืนไข 

7.   ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรทั์งหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนิ

นันๆ  
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เงอืนไขการเดนิทาง 

1.   บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.   บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํา

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.   หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4.   บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5.   รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 

และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็นทเีรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.   ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัว

เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.   กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิาร

ทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8.   มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเท่านัน 

9.   หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แต่ทังนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที

อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10.   กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศท ี

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิ 

11.   บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นัน 

12.   เทยีวบนิ และรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.   เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงอืนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
14.   โรงแรมทพีักในประเทศอนิโดนีเซยีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อนิโดนีเซยีตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 
Double) ในกรณีทที่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน ขนึอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบ
ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทตีอ้งการ 

15.   กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สูญหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุ่างๆ ใดๆทังสนิ 

16.   เมอืท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

17.   ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทั ฯ กอ่นทกุครงั ม ิ
เชน่นนัทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

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

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงวซีา่ 

**การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธขิองทางสถานทตูทางบรษัิทไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทังสนิ ทังนบีรษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน เงนิคา่สมคัรยนืวซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บหากผลวซีา่
ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่นทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยนืไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
และทางสถานทตูมสีทิธทิจีะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 
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** กรณทีทีา่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนอืงจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนอนืใหก้บัทา่นเนอืงจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึโดยทาง
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ และทา่นสามารถนําวซีา่ไปใชเ้ดนิทางได ้หากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ

 
หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศเนปาลสาํหรบั-คนไทย  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 2 ใบเป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน 

รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปู

สตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและ

บตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น 2 ชดุ 

**เอกสารทเีป็นสําเนากรณุาเซ็นชอืรบัรองสําเนาถกูตอ้งทกุใบดว้ย** 

 
 

หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศเนปาลสาํหรบั-ตา่งชาต ิ 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 2 ใบเป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน 

รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง) 

2. สําหรับชาวตา่งชาตติอ้งยนื Work Permit ตัวจรงิพรอ้มสําเนาและรายละเอยีดทอียูใ่นถนิพํานักเดมิรวมถงึชอืบดิา-

มารดา  

3. หลักฐานการเงนิยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 3 เดอืน เชน่ สมดุบญัชเีงนิฝาก, หนังสอืรับรองจากธนาคาร 

4. จดหมายรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตใหล้าหยดุโดยระบตํุาแหน่ง เงนิเดอืน อายกุารทํางาน 

และวันลาหยดุงาน 

** เอกสารทเีป็นสําเนากรณุาเซ็นชอืรบัรองสําเนาถกูตอ้งทกุใบ ** 

 


