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เนปาล ดินแดนแหง่ขุนเขาหมิาลัย  5 วัน 4 คืน 
โดยสายการบนิไทย (TG)    

ราคาเริ่มต้นเพยีง  32,900.- 

 

เดนิทาง เมษายน – มิถุนายน 2563  

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– เมืองปาฏนั - วดัพระกฤษณะ – วดัทองค า – เมืองนากาก็อต 
วนัท่ี 2.   ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปรู ์– โพคารา (บินภายใน) – น า้ตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮี 
วนัท่ี 3   โพคารา – ยอดเขาซารางก็อต – วดับินดาบาซินี - แม่น า้เซติ - กาฐมาณฑ ุ– ชมโชวพ์ืน้เมืองชาวเนปาล 
วนัท่ี 4   กาฐมาณฑ ุ– จตัรุสักาฐมาณฑุ ตรูบ์าร ์– วดักมุารี – กาฐมาณฑป – วดัตะเลช ุ– วดัปศปุฏินาถ – สถปูโพธินาถ – ย่านทาเมล 
วนัท่ี 5.   สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ 
 
 
 
 



 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – เมืองปาฏัน - วัดพระกฤษณะ – วัดทองค า – 
เมืองนากาก็อต 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์Dเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบนิไทย 
( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษิัทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

10.15 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุโดยสายการบิน การบินไทย ( Thai Airway)เทีย่วบินที ่TG319   
12.25 น. เดินทางถึง สนามบินตรภูวน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมณัฑนุัน้เป็นเมืองหลวงและยงัเป็นเมืองที่ใหย่ที่สดุ

ของประเทศดว้ย เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  
น าท่านเดินทางไปยงัเมืองปาฏนั (Patan)  หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “ลลิตาปรู ์” เป็นหนึ่งในเมืองหลกัของประเทศเนปาล ตัง้อยู่
ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงกาฐมาณฑู เมืองนีเ้ป็นเมืองแห่งศลิปะงดงามที่ส าคญั1 ใน 4เมือง แห่งหบุเขากาญมาณฑทุี่เป็น
หุบเขามรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 1979 และเป็นที่รูจ้ักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในดา้นการแกะสลักที่
ประณีตและงดงาม เมืองปาฏนันัน้ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความงาม 
(City of Beauty) โดยเฉพาะชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป ทองเหลือง วดัฮินดู เมืองปาฏนันีน้บัเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและ
การวางผงัเมือง ชิน้เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัผ่านตลอดทุกทิศ แบ่งออกเป็น 4ส่วน โดยมีจตุรสัปาฏันและพระราชวัง
ปาฏนัเป็นศูนยก์ลาง น าท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สรา้งดว้ยหินแกรนิตทัง้หลงั หลงัจากนัน้น าท่านชมวัด
ทองค า (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดียส์ูง 3 ชั้น หลังคาวัดท าดว้ยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน ประดับตกแต่งดว้ย
ทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอรา่มเรืองรอง เป็นวดัในพทุธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีสกัการะบชูา เพื่อ
ความเป็นสิริมงคง หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าพื ้นเมือง อาทิเช่นสรอ้ยคอ สินค้าพื ้นเมืองจ าพวกลูกปัด 
พระพุทธรูปต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมณัฑุ นากาก็อตนัน้อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,175 เมตร ใหทุ้กท่านไดส้มัผสั
บรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลยัอนัสวยงาม นากาก็อตนัน้เป็นชื่อภูเขา และเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในการ
ชมวิว ดูพระอาทิตยข์ึน้และตกดิน ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยัอย่างสวยงาม หากอากาศดียังสามารถมองเห็นยอด
เขาเอเวอรเ์รสจากจดุนีไ้ดอ้ีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่ัก โรงแรม  HOTEL COUNTRY VILLA หรือเทียบเท่า 

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

05.30 น. น าท่านชมแสงอาทิตยข์ึน้ในยามเชา้ ทางดา้นทิศตะวนัออกของเทือกเขานากาก๊อต ใหท้่านไดสู้ดอากาศยามเชา้และเก็บ
ภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลยัที่โดนแสงอาทิตยส่์องลงมา ใหท้่านไดอ้ิสระเก็บภาพกันตามอธัยาศยั **จะเห็น
เทอืกเขาหมิาลัยหรือไม่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศของวันน้ันๆ** 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ปัคตาปูร ์(Bhaktapur) ซึ่งไดร้บัขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองนีส้รา้งขึน้ใน
ศตวรรษที่ 9 โดยพระเจา้อานนท ์มลัละ ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่เจริญบนเสน้ทางการคา้สู่ทิเบต 



 
ชมย่านเดอรบ์าสแควร ์หรือย่านพระราชวงับกัตาปรู ์อนัเป็นที่ตัง้ของวงั ชมพระราชวงั 55 พระแกล (หนา้ต่าง) , ประตทูองคา้ 
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม  ชมลานสรงน้า้ หรือซุนดารี (Sundari) นา้ท่านชมวดัเนียตา 
โปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานท่ีสงูที่สดุในเนปาล มีดว้ยกนั 5 ชัน้ สงู 98 ฟุต สองขา้งบนัไดทางขึน้มีรูปป้ันหินขนาดใหญ่  

สลกัเป็นรูปสตัวแ์ละเทพอารกัขา เชื่อกนัว่าป้ันแต่ละคู่มีอา้นาจหยุดสิ่ งชั่วรา้ยที่เมารุกราน วดันี ้สรา้งขึน้ถวายแด่เทพแห่งเนีย

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

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

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
.....น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เขา้สู่เมืองโพคารา โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่..... 
.....น. เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองโภครา 

 เดินทางถึงเมืองโพคารา (Pokhara) เมืองนีต้ัง้อยู่ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร คืออีกเมือง
ท่องเที่ยวที่ส  าคญัของประเทศเนปาลเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่ จะสามารถมองเห็น
ทิวทศันท์ี่งดงามของดานลุะคีรี (Dhanulagiri) มนะสล(ูManaslu) มชัฉาปชูเร (Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปรุณะ 
(Annapurana) ทั้ง 5 ยอด (Annapurana I, Annapurana II, Annapurna III, Annapurna IV, Annapurna South) เป็นเมือง
แห่งมนตเ์สน่หท์่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปรูณะ ซึ่งอยู่สงูจากระดบัน้า้ทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงาม
ของเทือกเขาหิมาลยัไดใ้กลท้ี่สดุเนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่  30 กิโลเมตร เป็นทิวทศัน ์ที่สงูตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 
8,000 เมตร เมื่อไดส้มัผสัยากนกัที่จะลืมเลือน และที่นี่ยงัเป็นสถานที่ของนกัท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภยั และเป็นจุดเริ่มตน้
การเดินปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สดุในโลกอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม น ้าตกเดวิส (Devi’s Fall) น า้ตกที่มีความลึกถึง 
100 เมตร น า้ตกนีต้ัง้ชื่อตามนายเดวิสที่ไดเ้สียชีวิตที่น า้ตกแห่งนีพ้รอ้มกบัคู่รกั  หลงัจากนัน้น าท่านชมค่ายอพยพชาวทิเบต 
(Tibetan refugee camp) ค่ายนีก้่อตัง้ขึน้ในปี 1960 เป็นสถานท่ีจดัแสดงความเป็นอยู่ของชาวทิเบตในเนปาล ซึ่งไดอ้พยพมา
ทางตอนเหนือของเนปาล ในครัง้ที่จีนบกุกรุงลาซา ใหท้่านไดส้มัผสัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบต และชมวิธีการผลิตพรมขน
สตัวแ์บบชาวบา้น และเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองต่างๆ 

 จากนัน้น าท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเนปาล ภาพความงาม
และความใสของทะเลสาบพีวานัน้สะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปชูเร เป็นภาพสวยงาม  และตรงกลางทะเลสาบเป็นท่ีตัง้ของวัด
บาลาฮี  (Barahi Temple) ซึ่งมีสถปูสี ขาวชื่อบาลาฮี ลอยเด่นตดักบัพืน้น้ํา น าท่านสกัการะ วดับาลาฮี วดัที่มีเทพธิดาอจิมา 
เทพธิดาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุในเมืองโภครา ทกุวนัเสารจ์ะมีการบชูายญัสตัวแ์ด่ 
เทพธิดา  หลงัจากนัน้ใหท้กุท่านไดอ้ิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพ่ัก โรงแรม HOTEL DANDELIONS หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
โพคารา – ยอดเขาซารางก็อต  – วัดบินดาบาซิ นี  - แ ม่น ้ าเซติ  - 
กาฐมาณฑุ – ชมโชวพ์ืน้เมืองชาวเนปาล 

 น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารางก็อต (Sarangkot) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพื่อชมพระอาทิตย ์ขึน้และชมวิวที่ 
ยอดเขาอรรณาปรุณะ แสงสีทองของพระอาทิตยท์ี่ตัดกับยอดเขาอนัสวยงาม ชมวิวของเทือกเขาหิมาลยัและแม่น า้เซติ เป็น
ฉากดา้นล่าง บรรยากาศที่โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอย่างสวยงาม** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศของวันน้ัน** น าท่านแวะสักการะวัดบินดาบาซินี (BINDHABASANI) วัดฮินดู วัดนี ้สรา้งในปี 1845เพื่อ
ถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วดันี ้ถือเป็ นวัดศ ักดิ์สิ ทธ์ิแห่งหน่ึ งในเมืองโภคราและวดันีเ้ป็นวดัที่ชาวเมืองนีห้รือต่าง
เมืองนิยมมาแต่งงานกันอีกดว้ย บริเวณรอบๆวดัจะมีของที่ใชใ้นการแต่งงานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของ
ส าหรบัใชบ้ชูาเทพธิดาบาวานีขายจดัอยู่ ในถาด จะมีมะพรา้วซึ่ งแทนสญัลกัษณข์องสตัวห์น่ึ งชีวิตใชส้า้หรบับชูายญั ดอกไม ้
ผงติกะ ขนม และเฉพาะวนัองัคารและวนัเสาร ์จะมีพิธีท าบุญหรือถา้เป็นวนัพิธีสา้คญัใหญ่ๆ มีการบูชายนัดว้ยสตัวเ์ล็กและ
ใหญ่ตลอดทั้งวัน หลังจากนั้นน าท่านชมแม่น ้าเซติ (Seti River) หรือแม่น า้นม เป็นแม่น า้สายหนึ่งของแม่น า้กังฮารา ซึ่ง
ละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัย  ซึ่งอยู่บริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน แม่น า้นี ้มี
เอกลกัษณพ์ิเศษคือมีสีขาวคลา้ยน า้นมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและไหลเขา้ไปใตด้ิน  แม่น า้นีจ้ะไหลผ่านเมืองโภครา ซึ่ง
เป็นที่น่าอศัจรรยย์ิ่งที่มีแม่น า้ไหลผ่านใตด้ินของเมืองโภครา ที่นี่เขาจะทดน า้ขึน้มาใหไ้หลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
อีกดว้ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่เมอืงกาฐมาณฑุ โดยรถโคช้ ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เป็นเสน้ทาง
เลียบไปตามไหล่เขา ระหวา่งทางผ่านแม่น้า้ ผ่านหมู่บา้น ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันท์ี่งดงามและวิถีชีวติของชาวเนปาลชนบท ที่
ยงัคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดมิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ที่ความสงู 1,336 เมตรเหนือระดบัน้า้ทะเล เมืองกาฐมาณฑนุัน้เป็นท่ีรวบรวม

มรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ....ให้ท่านได้ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเนปาล 
ทีพ่กั โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูรบ์าร ์– วัดกุมาร ี– กาฐมาณฑป –  
วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑุ น าท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square) จัตุรัส

กาฐมาณฑุ ดูรบาร ์แห่งนีป้ระกอบไปดว้ยวัดและปราสาทที่เก่าแก่  ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและ

วฒันธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกขึน้ครองราชย ์จตัุรสัแห่งนีย้งัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในมรดก

โลกโดยองคก์รยูเนสโกใ้นปี พ.ศ. 2522  จากนัน้เยี่ยมชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari) ซึ่งเป็นที่พ านกัของ



 
เทพธิดากมุารี ตามความเชื่อของชาวเนปาลนัน้ กุมารีคือตวัแทนแห่งพระอุ มาเทวี เป็นเทพบริสทุธ์ิท่ีถือก าเนิดจากโลกมนษุย ์ 

ซึ่งผ่านการคดัเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกลูศากยะหรือตระกลูของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ชาวเนปาลนบัถือกมุารี

ดจุเทพเจา้และมกัจะขอพรใหป้ระสบความส าเร็จ กุมารีมีหนา้ที่ท  าพิธีบชูาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ ( 

Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาลบูชาพระอินทรท์ี่เวียนมาปีละครัง้ กษัตริย์

เนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรบัพรจากเธอ  หลงัจากนัน้น าท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ที่สุด 

และเป็นก าเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ในบริเวณใกลก้ับวดักุมารี สถานที่นีส้รา้งขึน้โดยกษัตริยล์ักษมี นาสิงห ์มลัละ 

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

พระมหากษัตรยิ ์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชคุือเทพที่ปกปกรกัษาองคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละประเทศเนปาล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย น าท่านชม วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือ วัดหลังคาทองค า วดันีม้ีหลังคาท าดว้ยทองซอ้นกัน 2 ชัน้ และ

ประตเูงินซึ่งถือว่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุวดัหน่ึงในศาสนาฮินดู ของเนปาล สรา้งขึน้มาในสมยักษัตริยแ์ห่งราชวงศม์ลละเพื่อ

ถวายแด่พระศิวะในภาคขององคป์ศุปฏินาถ ตัง้อยู่รมิแม่น า้พคัมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศกัดิ์สิทธ์ิเหมือนแม่น า้คงคา

ในเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น า้สายนีจ้ะไหลไปรวมกบัแม่น า้คงคานัน้เอง อีกทัง้ที่นี่ยงัเป็นศูนยก์ลางการแสวง

บญุของชาวฮินดู ในเทศกาลมหาศิวราตรี โดยวดัแห่งนี ้องคก์รยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนวนัแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

อีกดว้ย  หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นที่พึ่ง สถูปนี ้

ตัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเจดียท์ี่ใหญ่ที่สดุในเนปาล องคเ์จดีย ์มีฐานทรงดอกบวัตูม มีเคา้

ศิลปะค่อนไปในทางทิเบต เห็นไดช้ัดจากรูปแบบการก่อสรา้งฐานสถูป ที่อิงคติปริศนาธรรมมัณฑลา (Mandala) อันเป็น

รูปธรรมนิมิตตามคติพทุธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็นท่ีประทบัของพระพทุธเจา้และพระโพธิสตัวต์่างๆ บนเจดียม์ีรูป

เพน้ทล์ายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (wisdom Eyes) ทั้งส่ีทิศ อันเป็นสัญลักษณใ์หผู้ค้นท าดี องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้

ทะเบียนสถานที่แห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองคเ์จดียป์ระดับประดาดว้ย “ธงมนตรา” ที่ชาวทิเบตและชาว

เนปาลนิยมน ามาแขวนเอาไวอ้ย่างสง่างามเป็นเอกลกัษณ์  ธงนีจ้ารกึบทสวดมนตรแ์ลว้น าไปปลกุเสก ก่อนจะน ามาประดบัที่

องคพ์ระเจดีย ์หรือประดบัตามหลงัคาอาคารบา้นเรือน ทางเดิน ช่องเขา ฯลฯ นยัว่าเพื่อใหล้มช่วยสวดมนตร ์แลว้พดัพาเอา

มนตราไปคุม้ครองผูผ่้านทาง สถูปแห่งนีส้รา้งโดยชาวทิเบตที่อพยพหนีสงครามเขา้มาที่นี่เมื่อปี  พ.ศ. 2502 เมื่อครัง้ที่จีนเขา้

รุกรานทิเบต บริเวณวัดจึงเป็นที่ชุมชนของชาวพุทธจากทิเบต  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านทาเมล (Thamel) ซึ่งเป็น

แหล่งช็อปป้ิง ศนูยก์ลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดยบรเิวณย่านนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมที่พกั และรา้นขายของมากมาย 

ย่านนีจ้ึงเป็นจุดพกัของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี ้ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ต่างๆมากมาย อาทิเช่น สินคา้

จ าพวกเครื่องประดบั หตัถกรรม เครื่องนุ่งห่มต่างๆมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพ่กั โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเท่า 

 



 

วันที ่5 สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านสกัการะ สถูปสวยมภูนาถ ( Swayambhunath) หรือวดัลิง เป็นเจดียข์องชาวพทุธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่ 9 

แห่งหนึ่งของโลก โดยคาดว่ามีอายถุึง 2,000 ปีเลยทีเดียว สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จดุเด่นของ

ภายในวดันีค้ือ ส่วนตรงฐานของสถปูซึ่งมดีวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพทุธเจา้อยู่โดยรอบทัง้ 4 ดา้น ตวัสถปู

ตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ  จึงท าใหเ้ห็นทิวทศันเ์หนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแห่งนีย้งัเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สดุ

ของเนปาล  และยงัเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู  โดยองคก์รยูเนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

13.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (TG)  เที่ยวบินที่ TG 320 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

ราคาแนะน าเพยีง : เนปาล ดินแดนแหง่ขุนเขาหมิาลัย  
5 วัน 4 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 

 

 

 



 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวรร์วมทั้งไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ น า้หนกัรวมไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

อาจมีค่าปรบัหากน า้หนกัเกินตามสายการบินก าหนด 
4.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
6.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 



 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 
3. ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกั

รีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ท่าน/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่
รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบน
เครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ
เที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวซี่าเนปาลส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใช้
งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะ
ไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากรา้นถ่ายรูป
เท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ , ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปที่ถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจริงเท่านัน้ *** 

 
 
 
 



 

 


