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เนปาลดนิแดนแหง่ขุนเขาหมิาลัย 5วัน 4คืน 
โดยสายการบนิไทย (TG)    

เดนิทางเมษายน –มถุินายน 2563 
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 32,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ– กาฐมาณฑ–ุ เมืองปาฏนั - วดัพระกฤษณะ– วดัทองค า– เมืองนากาก็อต 
วนัท่ี 2.  ยอดเขานากาก็อต– ปัคตาปรู–์ โพคารา (บินภายใน) – น า้ตกเดวิส– คา่ยอพยพชาวทิเบต– ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา– วดับาลาฮี 
วนัท่ี 3 โพคารา– ยอดเขาซารางก็อต– วดับินดาบาซินี - แมน่ า้เซติ - กาฐมาณฑ–ุ ชมโชวพ์ืน้เมืองชาวเนปาล 
วนัท่ี 4 กาฐมาณฑ–ุ จตัรุสักาฐมาณฑตุรูบ์าร–์ วดักมุาร–ี กาฐมาณฑป– วดัตะเลช–ุ วดัปศปุฏินาถ– สถปูโพธินาถ– ยา่นทาเมล 
วนัท่ี 5.  สถปูสวยมภนูาถ– กาฐมาณฑ–ุ กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 

กรุงเทพฯ –กาฐมาณฑุ–เมืองปาฏัน- วัดพระกฤษณะ– วัดทองค า – เมือง
นากาก็อต 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอรD์เช็คอินกรุ๊ปของสายการบนิ
การบินไทย ( Thai Airway)โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทและหวัหนา้ทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

10.15 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองกาฐมาณฑโุดยสายการบนิ การบินไทย ( Thai Airway)เทีย่วบินที ่TG319 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินตรภูวนเมืองกาฐมัณฑุประเทศเนปาลเมืองกาฐมัณฑุนัน้เป็นเมืองหลวงและยงัเป็น

เมืองท่ีใหย่ท่ีสดุของประเทศดว้ยเวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.15ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนดั
หมายกรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 
น าท่านเดินทางไปยงัเมืองปาฏัน(Patan)หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า“ลลิตาปรู ์”เป็นหนึ่งในเมืองหลกัของประเทศ
เนปาลตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงกาฐมาณฑเูมืองนีเ้ป็นเมืองแห่งศิลปะงดงามท่ีส าคญั1 ใน 4เมือง
แห่งหบุเขากาญมาณฑุท่ีเป็นหุบเขามรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 1979 และเป็นท่ีรูจ้กักันในนามเมืองแห่งศิลปะและ
หตัถศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการแกะสลกัท่ีประณีตและงดงามเมืองปาฏนันัน้ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองคูแ่ฝดของกรุง
กาฐมาณฑุได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความงาม  (City of Beauty) โดยเฉพาะช่ือเสียงในเรื่อง
พระพุทธรูปทองเหลืองวดัฮินดเูมืองปาฏันนีน้ับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผงัเมืองชิน้เอกแบบเน
วารีมีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทิศแบ่งออกเป็น  4ส่วนโดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็น
ศนูยก์ลางน าท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple)ท่ีสรา้งดว้ยหินแกรนิตทัง้หลงัหลงัจากนัน้น าท่านชม
วัดทองค า (Golden Temple)ลกัษณะเป็นเจดียส์งู 3 ชัน้หลงัคาวดัท าดว้ยแผ่นทองยาวลงมาจรดดินประดบั
ตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่ามเรืองรองเป็นวัดในพุทธศาสนาภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปเป็นท่ีสกัการะบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคงหลงัจากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองอาทิ
เช่นสรอ้ยคอสินค้าพื ้นเมืองจ าพวกลูกปัดพระพุทธรูปต่างๆจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนากาก็อต 
(Narkakot)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรจากเมืองกาฏมณัฑุนากาก็อต
นัน้อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,175 เมตรใหท้กุท่านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลยั
อนัสวยงามนากาก็อตนัน้เป็นช่ือภูเขาและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในการชมวิวดพูระอาทิตยข์ึน้และ
ตกดินซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยัอย่างสวยงามหากอากาศดียงัสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รส
จากจดุนีไ้ดอี้กดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก โรงแรม HOTEL COUNTRY VILLAหรือเทียบเทา่ 

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

05.30 น. น าท่านชมแสงอาทิตยข์ึน้ในยามเชา้ทางดา้นทิศตะวนัออกของเทือกเขานากาก๊อตใหท้่านไดส้ดูอากาศยาม
เชา้และเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลยัท่ีโดนแสงอาทิตยส์่องลงมาใหท้่านไดอิ้สระเก็บภาพ
กนัตามอธัยาศยั**จะเหน็เทอืกเขาหมิาลัยหรือไม่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศของวันน้ันๆ** 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองปัคตาปูร ์(Bhaktapur)ซึ่งไดร้บัขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมเมืองนี ้
สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 9 โดยพระเจา้อานนทม์ลัละในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นราชธานีในหบุเขาเป็นเมืองท่ีเจริญบน
เสน้ทางการคา้สู่ทิเบตชมย่านเดอรบ์าสแควรห์รือย่านพระราชวงับกัตาปรูอ์นัเป็นท่ีตัง้ของวงัชมพระราชวงั  55 
พระแกล (หนา้ต่าง) , ประตทูองคา้ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงามชมลานสรงน้า้หรือซุนดารี (Sundari) นา้
ทา่นชมวดัเนียตา 
โปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานท่ีสงูท่ีสดุในเนปาลมีดว้ยกนั 5 ชัน้สงู 98 ฟุตสองขา้งบนัไดทางขึน้มีรูปป้ัน

หินขนาดใหญ่สลกัเป็นรูปสตัวแ์ละเทพอารกัขาเช่ือกนัว่าป้ันแต่ละคู่มีอา้นาจหยุดสิ่งชั่วรา้ยท่ีเมารุกรานวดันี ้

สรา้งขึน้ถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลาผู้ท่ีมีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี  (Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็นเทวีลัทธิ

ตนัตระพระเจา้ภูปฏินทรามลัละสรา้งวดันีใ้นปีค.ศ. 1702และดว้ยความงดงามของเมืองของเมืองนีจ้ึงเคยถูก

น ามาเป็นฉากในภาพยนตรเ์รื่อง“LITTLE BUDDHA” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 

.....น. ออกเดนิทางจากศรีนาคา เขา้สูเ่มืองโพคาราโดยสายการบนิในประเทศ.....เท่ียวบนิท่ี..... 

.....น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานภายในประเทศเมืองโภครา 
 เดินทางถึงเมืองโพคารา(Pokhara)เมืองนีต้ัง้อยูห่่างจากกรุงกาฐมาณฑไุปทางทิศตะวนัตก 200 กิโลเมตรคือ

อีกเมืองทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศเนปาลเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 2 รองจากกาฐมาณฑจุากท่ีน่ี
จะสามารถมองเห็นทิ วทัศน์ท่ี งดงามของดานุละคีรี  (Dhanulagiri) มนะสลู (Manaslu) มัชฉาปูช เร 
(Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทัง้ 5 ยอด (Annapurana I, Annapurana II, 
Annapurna III, Annapurna IV, Annapurna South) เป็นเมืองแห่งมนตเ์สน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขา
อรรณาปรูณะซึ่งอยู่สูงจากระดบัน้้าทะเล 900 เมตรและเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลยัไดใ้กล้
ท่ีสุดเน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตรเป็นทิวทศันท่ี์สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร
เม่ือไดส้มัผสัยากนกัท่ีจะลืมเลือนและท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีของนกัท่องเท่ียวท่ีชอบการผจญภยัและเป็นจดุเริ่มตน้
การเดินปีนเขาเพ่ือพิชิตยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลกอีกดว้ยจากนัน้น าท่านชมน ้าตกเดวิส (Devi’s Fall)น า้ตกท่ีมี
ความลึกถึง 100 เมตรน า้ตกนีต้ัง้ช่ือตามนายเดวิสท่ีไดเ้สียชีวิตท่ีน า้ตกแห่งนีพ้รอ้มกบัคูร่กัหลงัจากนัน้น าท่าน
ชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp)ค่ายนีก้่อตัง้ขึน้ในปี 1960 เป็นสถานท่ีจัดแสดงความ
เป็นอยู่ของชาวทิเบตในเนปาลซึ่งไดอ้พยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในครัง้ท่ีจีนบุกกรุงลาซาใหท้่านได้
สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบตและชมวิธีการผลิตพรมขนสตัวแ์บบชาวบา้นและเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง
ตา่งๆ 

 จากนัน้น าท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเนปาล
ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวานัน้สะทอ้นภาพยอดเขามัจฉาปูชเรเป็นภาพสวยงามและตรง
กลางทะเลสาบเป็นท่ีตัง้ของวัดบาลาฮี  (Barahi Temple)ซึ่งมีสถูปสีขาวช่ือบาลาฮีลอยเด่นตดักับพืน้น้ําน า
ทา่นสกัการะวดับาลาฮีวดัท่ีมีเทพธิดาอจิมาเทพธิดาท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุในเมืองโภคราทกุวนัเสารจ์ะมีการบชูายญั
สตัวแ์ดเ่ทพธิดาหลงัจากนัน้ใหท้กุทา่นไดอิ้สระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 



GQ3KTM-TG001 / เนปาลดินแดนแหง่ขนุเขาหิมาลยั 5วนั 4คืน       4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ่า 

 

รับประทานอาหารค ่า 

ทีพั่ก โรงแรม HOTEL DANDELIONS หรือเทียบเทา่ 

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

 น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารางก็อต (Sarangkot)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาทีเพ่ือชมพระอาทิตยข์ึน้
และชมวิวท่ียอดเขาอรรณาปุรณะแสงสีทองของพระอาทิตยท่ี์ตดักับยอดเขาอนัสวยงามชมวิวของเทือกเขา
หิมาลยัและแม่น า้เซติเป็นฉากดา้นล่างบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอย่างสวยงาม ** ท่านจะเห็น
เทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันน้ัน** น าท่านแวะสักการะวัดบินดาบาซินี 
(BINDHABASANI)วดัฮินดวูดันีส้รา้งในปี 1845เพ่ือถวายแดเ่ทพธิดาบาวานีเทพธิดาวดันีถื้อเป็นวดัศกัดิส์ิทธ์ิ
แห่งหนึ่งในเมืองโภคราและวดันีเ้ป็นวดัท่ีชาวเมืองนีห้รือตา่งเมืองนิยมมาแตง่งานกนัอีกดว้ยบริเวณรอบๆวดั
จะมีของท่ีใชใ้นการแตง่งานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงานและมีของส าหรบัใชบู้ชาเทพธิดาบาวานีขาย
จัดอยู่ในถาดจะมีมะพรา้วซึ่งแทนสัญลักษณ์ของสัตวห์นึ่งชีวิตใช้สา้หรบับูชายัญดอกไม้ผงติกะขนมและ
เฉพาะวนัองัคารและวนัเสารจ์ะมีพิธีท าบญุหรือถา้เป็นวนัพิธีสา้คญัใหญ่ๆมีการบชูายนัดว้ยสตัวเ์ล็กและใหญ่
ตลอดทัง้วนัหลงัจากนัน้น าท่านชมแม่น า้เซต ิ(Seti River)หรือแม่น า้นมเป็นแม่น า้สายหนึ่งของแม่น า้กงัฮารา
ซึ่งละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลยัซึ่งอยู่บริเวณชายแดนอินเดียเนปาลและจีน
แม่น า้นีมี้เอกลกัษณพ์ิเศษคือมีสีขาวคลา้ยน า้นมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและไหลเขา้ไปใตด้ินแม่น า้นีจ้ะ
ไหลผ่านเมืองโภคราซึ่งเป็นท่ีน่าอศัจรรยย์ิ่งท่ีมีแม่น า้ไหลผ่านใตด้ินของเมืองโภคราท่ีน่ีเขาจะทดน า้ขึน้มาให้
ไหลไปตามคลองเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองกาฐมาณฑุโดยรถโคช้ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5ชั่วโมง
เป็นเสน้ทางเลียบไปตามไหลเ่ขาระหวา่งทางผา่นแมน่้า้ผา่นหมูบ่า้นท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันท่ี์งดงามและวิถีชีวิต
ของชาวเนปาลชนบทท่ียงัคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดมิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
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บ่าย น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองกาฐมาณฑตุัง้อยู่ท่ีความสงู 1,336 เมตรเหนือระดบัน้า้ทะเลเมืองกาฐมาณฑุนัน้

เป็นท่ีรวบรวมมรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้
ค ่า รับประทานอาหารค ่าณภัตตาคารพเิศษ....ให้ท่านได้ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเนปาล 
ทีพั่ก โรงแรมHOTEL MANANGหรือเทียบเทา่ 

วันที ่4 กาฐมาณฑุ– จัตุรัสกาฐมาณฑุตูรบ์าร–์ วัดกุมาร–ี กาฐมาณฑป–  
วัดตะเลชุ– วัดปศุปฏนิาถ– สถูปโพธินาถ– ย่านทาเมล 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเท่ียวชมเมืองกาฐมาณฑนุ าท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุตูรบ์าร ์(Kathmandu Durbar Square)

จัตุรสักาฐมาณฑุดูรบารแ์ห่งนี ้ประกอบไปดว้ยวัดและปราสาทท่ีเก่าแก่ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรือง

ทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาลเน่ืองจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกขึน้ครองราชยจ์ตัรุสัแห่งนีย้ัง

ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองคก์รยูเนสโกใ้นปีพ.ศ. 2522  จากนัน้เย่ียมชมวัดกุมารีหรือ

กุมารีฆระ (Temple of Kumari)ซึ่งเป็นท่ีพ านกัของเทพธิดากุมารีตามความเช่ือของชาวเนปาลนัน้กุมารีคือ

ตวัแทนแห่งพระอมุาเทวีเป็นเทพบรสิทุธ์ิท่ีถือก าเนิดจากโลกมนษุยซ์ึ่งผ่านการคดัเลือกมาจากเด็กหญิงอาย ุ3-

5 ปีจากตระกลูศากยะหรือตระกลูของพระพทุธเจา้เทา่นัน้ชาวเนปาลนบัถือกมุารีดจุเทพเจา้และมกัจะขอพรให้

ประสบความส าเร็จกุมารีมีหน้าท่ีท าพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ  ( Living 

Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรายาตรา (IndraJatra) หรือเทศกาลบูชาพระอินทรท่ี์เวียนมาปีละครัง้

กษัตริยเ์นปาลจะมาหากุมารีเพ่ือรบัพรจากเธอหลงัจากนัน้น าท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap)เป็น

อาคารไมเ้ก่าแก่ท่ีสดุและเป็นก าเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑตุัง้อยู่ในบริเวณใกลก้บัวดักมุารีสถานท่ีนีส้รา้งขึน้

โดยกษัตริยล์กัษมีนาสิงหม์ลัละ (King LaxmiNarsinghaMalla) ในตอนตน้ศตวรรษท่ี 16 จากนัน้ชมวัดตะเล

ชุ (Taleju Temple)วดัประจ าองคพ์ระมหากษัตริยเ์น่ืองจากมีความเช่ือว่าเทพตะเลชคืุอเทพท่ีปกปกรกัษาองค์

พระมหากษัตรยิแ์ละประเทศเนปาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย น าท่านชมวัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือวดัหลงัคาทองค าวดันีมี้หลงัคาท าดว้ยทองซอ้นกัน 

2 ชัน้และประตเูงินซึ่งถือวา่เป็นวดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุวดัหนึ่งในศาสนาฮินดขูองเนปาลสรา้งขึน้มาในสมยักษัตริย์

แหง่ราชวงศม์ลละเพ่ือถวายแดพ่ระศวิะในภาคขององคป์ศปุฏินาถตัง้อยูร่มิแมน่  า้พคัมาตี (Bagmati River) ซึ่ง

มีความศกัดิส์ิทธ์ิเหมือนแม่น า้คงคาในเมืองพาราณสีประเทศอินเดียเพราะแม่น า้สายนีจ้ะไหลไปรวมกบัแม่น า้

คงคานัน้เองอีกทัง้ท่ีน่ียงัเป็นศนูยก์ลางการแสวงบุญของชาวฮินดใูนเทศกาลมหาศิวราตรีโดยวดัแห่งนีอ้งคก์ร

ยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนวนัแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 อีกดว้ยหลงัจากนัน้น าท่านสกัการะสถูปโพธิ

นาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath)หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นท่ีพึ่งสถูปนีต้ั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ

ประมาณ 8 กิโลเมตรซึ่งเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาลองคเ์จดียมี์ฐานทรงดอกบัวตูมมีเคา้ศิลปะค่อนไป
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ในทางทิเบตเห็นไดช้ัดจากรูปแบบการก่อสรา้งฐานสถูปท่ีอิงคติปริศนาธรรมมัณฑลา (Mandala) อันเป็น

รูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบตในความหมายเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตว์

ตา่งๆบนเจดียมี์รูปเพน้ทล์ายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (wisdom Eyes) ทัง้ส่ีทิศอนัเป็นสญัลกัษณใ์ห้

ผูค้นท าดีองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปีพ.ศ.2502 รอบๆองคเ์จดียป์ระดบั

ประดาดว้ย“ธงมนตรา”ท่ีชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมน ามาแขวนเอาไวอ้ย่างสง่างามเป็นเอกลกัษณธ์งนี ้

จารึกบทสวดมนตรแ์ลว้น าไปปลุกเสกก่อนจะน ามาประดบัท่ีองคพ์ระเจดียห์รือประดบัตามหลังคาอาคาร

บา้นเรือนทางเดินช่องเขาฯลฯนยัว่าเพ่ือใหล้มช่วยสวดมนตรแ์ลว้พดัพาเอามนตราไปคุม้ครองผูผ้่านทางสถูป

แห่งนีส้รา้งโดยชาวทิเบตท่ีอพยพหนีสงครามเขา้มาท่ีน่ีเม่ือปีพ.ศ. 2502 เม่ือครัง้ท่ีจีนเขา้รุกรานทิเบตบริเวณ

วดัจึงเป็นท่ีชมุชนของชาวพทุธจากทิเบตหลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่านทาเมล (Thamel)ซึ่งเป็นแหลง่ช็อป

ป้ิงศูนย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุโดยบริเวณย่านนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นอาหารโรงแรมท่ีพักและรา้นขายของ

มากมายย่านนีจ้ึงเป็นจุดพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนีใ้หท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ต่างๆ

มากมายอาทิเชน่สินคา้จ าพวกเครื่องประดบัหตัถกรรมเครื่องนุง่หม่ตา่งๆมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 

ทีพั่ก โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเทา่ 

วันที ่5 สถูปสวยมภนูาถ– กาฐมาณฑุ– กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสักการะสถูปสวยมภูนาถ ( Swayambhunath) หรือวัดลิงเป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist 

Chaityas) ท่ียิ่งใหญ่ 9 แหง่หนึ่งของโลกโดยคาดวา่มีอายถุึง 2,000 ปีเลยทีเดียวสรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้

มานะเทวะในปีพ.ศ.963 จุดเด่นของภายในวดันีคื้อส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom 

Eyes ของพระพทุธเจา้อยู่โดยรอบทัง้ 4 ดา้นตวัสถปูตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆของหบุเขากาฐมาณฑจุึงท าใหเ้ห็น

ทิวทัศน์เหนือหุบเขาท่ีงดงามสถูปแห่งนี ้ยังเป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเนปาลและยังเป็นสถานท่ีท่ีมีการ

ผสมผสานระหวา่งศาสนาพทุธกบัฮินดโูดยองคก์รยเูนสโกไดท้  าการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบินการบินไทย (TG)เท่ียวบินท่ีTG 320 

18.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

ราคาแนะน าเพยีง: เนปาลดนิแดนแหง่ขุนเขาหมิาลัย 5วัน4คนื (TG)    

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
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.- 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเนปาล ทา่นละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทา่น/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือเช็ค
ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
 4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
  4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ น า้หนกัรวมไม่เกิน 20 กิโลกรมั อาจมีคา่ปรบัหากน า้หนกัเกินตามสายการบิน
ก าหนด 
4.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
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5.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
7.  ค่าประกันอุบตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล
กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่วีซา่เขา้ประเทศเนปาลทา่นละ1,000 บาท 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบคา่บริการ
ท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษิัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทน
ให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเนปาล 
เอกสารในการยืน่วีซ่าเนปาลส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย2หนา้อายใุชง้านเหลือไม่นอ้ย
กวา่6เดือนนบัจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปกPassport ก่อนสง่เอกสารบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 
2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2x2 นิว้พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้จ  านวน1ใบเป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้รูป (หา้มสวม
แวน่ตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใส่ชดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์
เอง) 
3. แบบฟอรม์ 

*** เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจรงิเท่านัน้ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GQ3KTM-TG001 / เนปาลดินแดนแหง่ขนุเขาหิมาลยั 5วนั 4คืน       10 
 


