
 

 

รหสัทวัร GOH2000700 
ทัวรเนปาล ดนิแดนแหงขุนเขาหิมาลัย 5 วนั 4 คืน (TG) 
กาฐมาณฑ ุ– เมืองปาฏัน - วดัพระกฤษณะ – วดัทองคํา – ยอดเขานากาก็อต – ปคตาปรู – โพคา
รา – นํ้าตกเดวิส – คายอพยพชาวทิเบต – ลองเรือทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี– ยอดเขาซาราง
ก็อต – วดับินดาบาซิน ี- แมนํา้เซต ิ – ชมโชวพื้นเมืองชาวเนปาล – จัตรุัสกาฐมาณฑ ุตรูบาร – วดั
กุมารี – วัดตะเลช ุ– วดัปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ยานทาเมล 

 



 

 

 

 

 

 

  

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – เมืองปาฏัน - วดัพระกฤษณะ – วดัทองคาํ – เมืองนา
กาก็อต 

 
06.30 น. 

 
คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D
เช็คอินกรุปของสายการบิน การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท
และหวัหนาทัวร  ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวก 

10.15 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองกาฐมาณฑุโดยสายการบิน การบนิไทย ( Thai Airway)
เที่ยวบินที่ TG319   

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินตรภูวน เมืองกาฐมณัฑ ุประเทศเนปาล เมอืงกาฐมัณฑุนั้นเปน
เมืองหลวงและยังเปนเมืองที่ใหยที่สุดของประเทศดวย เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 1.15 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทานเปน
เวลาทองถิ่น) นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  
นําทานเดินทางไปยังเมืองปาฏัน (Patan)  หรือเรียกอีกชื่อหนึง่วา “ลลิตาปรู ” เปน
หนึ่งในเมืองหลกัของประเทศเนปาล ตัง้อยูทางตะวันออกเฉียงใตของกรงุกาฐมาณฑ ู
เมืองนี้เปนเมอืงแหงศิลปะงดงามที่สาํคัญ1 ใน 4เมือง แหงหุบเขากาญมาณฑทุี่เปนหุบ
เขามรดกโลกตั้งแตค.ศ. 1979 และเปนที่รูจกักันในนามเมืองแหงศิลปะและหตัถศิลป�ที่
มีชื่อเสียงในดานการแกะสลักทีป่ระณตีและงดงาม เมืองปาฏนันั้นไดชื่อวาเปนเมืองคู
แฝดของกรุงกาฐมาณฑ ุไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงความงาม (City of 
Beauty) โดยเฉพาะชือ่เสียงในเรือ่งพระพุทธรูป ทองเหลือง วดัฮินดู เมืองปาฏันนี้
นับเปนผลงานสถาปตยกรรมและการวางผังเมอืง ชิน้เอกแบบเนวาร ีมถีนนโบราณตดั
ผานตลอดทกุทศิ แบงออกเปน 4สวน โดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวงัปาฏันเปน

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– เมืองปาฏัน - วดัพระกฤษณะ – วดัทองคาํ – เมืองนากาก็อต 

วนัที� �.   ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปรู ์– โพคารา (บินภายใน) – น ํ�าตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี

วนัที� 3   โพคารา – ยอดเขาซารางก็อต – วดับินดาบาซิน ี- แม่น ํ�าเซต ิ- กาฐมาณฑ ุ– ชมโชวพ์ื �นเมืองชาวเนปาล 
วนัที� 4   กาฐมาณฑ ุ– จตัรุสักาฐมาณฑ ุตรูบ์าร ์– วดักมุาร ี– กาฐมาณฑป – วดัตะเลช ุ– วดัปศปุฏินาถ – สถปูโพธินาถ – ย่านทาเมล 

วนัที� 5.   สถปูสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ 

 



 

 

ศูนยกลาง นําทานชมวดัพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สรางดวยหินแกรนติทัง้
หลัง หลังจากนั้นนาํทานชมวัดทองคํา (Golden Temple) ลกัษณะเปนเจดียสงู 3 
ชั้น หลังคาวดัทาํดวยแผนทองยาวลงมาจรดดนิ ประดับตกแตงดวยทองเหลืองและ
ทองแดงจนเหลืองอรามเรืองรอง เปนวดัในพทุธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป 
เปนที่สักการะบูชา เพื่อความเปนสิรมิงคง หลังจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซือ้สินคา
พื้นเมือง อาทิเชนสรอยคอ สินคาพื้นเมืองจําพวกลกูปด พระพุทธรปูตางๆ จากนั้นนาํ
ทานเดินทางสูเมือง นากาก็อต (Narkakot) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จากเมอืงกาฏมัณฑ ุนากาก็อตนั้นอยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,175 เมตร ใหทกุทานไดสมัผัสบรรยากาศ ธรรมชาตวิิว
เทือกเขาหมิาลัยอันสวยงาม นากากอ็ตนั้นเปนชื่อภูเขา และเปนสถานที่ทองเที่ยวทีม่ี
ชื่อเสียงในการชมววิ ดูพระอาทิตยขึ้นและตกดิน ซึง่สามารถมองเห็นเทือกเขาหมิาลัย
อยางสวยงาม หากอากาศดียงัสามารถมองเหน็ยอดเขาเอเวอรเรสจากจดุนี้ไดอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก โรงแรม  HOTEL COUNTRY VILLA หรือเทียบเทา 

 

วันที่2 
ยอดเขานากาก็อต – ปคตาปรู – โพคารา (บินภายใน) – นํ้าตกเดวสิ – คายอพยพ
ชาวทิเบต – ลองเรือทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี

 
05.30 น. 

 
นําทานชมแสงอาทติยขึ้นในยามเชา ทางดานทิศตะวันออกของเทือกเขานากากอต ให
ทานไดสดูอากาศยามเชาและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหมิาลัยที่โดน
แสงอาทิตยสองลงมา ใหทานไดอิสระเกบ็ภาพกันตามอัธยาศัย **จะเห็นเทือกเขา
หิมาลัยหรือไมขึ้นอยูกบัสภาพอากาศของวนันั้นๆ** 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมือง ปคตาปรู (Bhaktapur) ซึ่งไดรับขึ้นทะเบียนเปนเมอืงมรดก
โลกทางวัฒนธรรม เมอืงนี้สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจาอานนท มัลละ ในอดตี
เมืองนี้เคยเปนราชธานีในหบุเขา เปนเมอืงที่เจริญบนเสนทางการคาสูทิเบต ชมยาน
เดอรบาสแควร หรอืยานพระราชวังบักตาปูร อันเปนทีต่ั้งของวงั ชมพระราชวัง 55 พระ
แกล (หนาตาง) , ประตทูองคา ซึ่งเปนสถาปตยกรรมอันงดงาม  ชมลานสรงน้า หรอืซุน



 

 

ดาร ี(Sundari) นาทานชมวดัเนียตา 
โปลา (Nyatapola) เปนศาสนสถานที่สูงที่สดุในเนปาล มดีวยกัน 5 ชั้น สงู 98 ฟุต 
สองขางบนัไดทางขึ้นมีรูปปم�นหินขนาดใหญ  สลักเปนรูปสตัวและเทพอารกัขา เชือ่กันวา
ปم�นแตละคูมอีานาจหยดุสิ ่งชัว่รายที่เมารกุราน วดันี้ สรางขึ้นถวายแดเทพแหงเนยีตะโป
ลา ผูทีม่ีพลงัสูงสดุหรอืสิทธิลักษมี (Siddhi Lakshmi) ซึง่เป นเทวี ลทัธติันตระ พระ
เจาภูปฏินทรา มัลละ สรางวดันี้ในป ค.ศ. 1702และดวยความงดงามของเมืองของ
เมืองนี้ จึงเคยถูกนํามาเปนฉากในภาพยนตรเรื่อง “LITTLE BUDDHA” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
.....น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เขาสูเมืองโพคารา โดยสายการบินในประเทศ..... 

เที่ยวบินที่..... 
.....น. เดินทางถึงทาอากาศยานภายในประเทศเมืองโภครา 
 เดินทางถึงเมืองโพคารา (Pokhara) เมืองนีต้ั้งอยู หางจากกรงุกาฐมาณฑุไปทางทศิ

ตะวันตก 200 กิโลเมตร คอือกีเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศเนปาลเปนเมอืง
ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี ่จะสามารถมองเห็นทวิทศันที่
งดงามของดานุละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มชัฉาปูชเร 
(Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทัง้ 5 ยอด 
(Annapurana I, Annapurana II, Annapurna III, Annapurna IV, 
Annapurna South) เปนเมืองแหงมนตเสนหทามกลางวงลอมของหบุเขาอรรณา
ปูรณะ ซึง่อยูสงูจากระดับน้าทะเล 900 เมตร และเปนจดุชมความงดงามของเทือกเขา
หิมาลัยไดใกลที่สดุเนื่องจากหางจากบริเวณเทอืกเขาแค 30 กิโลเมตร เปนทวิทศัน ที่
สูงตระหงานเสียดฟ�ากวา 8,000 เมตร เมื่อไดสัมผัสยากนักที่จะลมืเลือน และที่นี่ยงั
เปนสถานทีข่องนกัทองเที่ยวที่ชอบการผจญภยั และเปนจดุเริม่ตนการเดินปนเขาเพื่อ
พิชิตยอดเขาที่สงูที่สดุในโลกอีกดวย จากนั้นนําทานชม นํ้าตกเดวสิ (Devi’s Fall) 
นํ้าตกทีม่คีวามลกึถึง 100 เมตร นํ้าตกนีต้ัง้ชือ่ตามนายเดวิสที่ไดเสียชีวติที่นํา้ตกแหงนี้
พรอมกบัคูรัก  หลงัจากนั้นนําทานชมคายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee 
camp) คายนี้กอตั้งขึ้นในป 1960 เปนสถานที่จัดแสดงความเปนอยูของชาวทิเบตใน
เนปาล ซึ่งไดอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ในครัง้ที่จีนบกุกรงุลาซา ใหทานได
สัมผัสชวีิตความเปนอยูของชาวทิเบต และชมวิธกีารผลิตพรมขนสัตวแบบชาวบาน และ



 

 

เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ 
 จากนั้นนาํทานลองเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนํ้าจดืขนาดใหญ

เปนอันดบั 2 ของเนปาล ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพวีานั้นสะทอนภาพ
ยอดเขามัจฉาปูชเร เปนภาพสวยงาม  และตรงกลางทะเลสาบเปนที่ตัง้ของวัดบาลาฮ ี 
(Barahi Temple) ซึง่มีสถูปส ีขาวชื่อบาลาฮี ลอยเดนตดักับพืน้นํา นาํทานสกัการะ 
วัดบาลาฮี วัดทีม่ีเทพธดิาอจิมา เทพธดิาทีศ่กัดิ์สิทธิ์ที่สดุในเมืองโภครา ทกุวันเสารจะมี
การบูชายัญสัตวแด 
เทพธิดา  หลังจากนั้นใหทกุทานไดอิสระชอ็ปปم�งตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก โรงแรม HOTEL DANDELIONS หรอืเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 
โพคารา – ยอดเขาซารางก็อต – วัดบนิดาบาซิน ี- แมนํ้าเซติ - กาฐมาณฑ ุ– ชม
โชวพื้นเมืองชาวเนปาล 

  
นําทานเดินทางสูยอดเขาซารางกอ็ต (Sarangkot) ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 
นาท ีเพื่อชมพระอาทิตย ขึ้นและชมววิที ่ยอดเขาอรรณาปรุณะ แสงสีทองของพระ
อาทติยทีต่ดักบัยอดเขาอันสวยงาม ชมวิวของเทือกเขาหมิาลัยและแมนํ้าเซติ เปนฉาก
ดานลาง บรรยากาศที่โอบลอมดวยเทือกเขาหมิะอยางสวยงาม** ทานจะเห็นเทือกเขา
หิมาลัยหรือไมขึ้นอยูกบัสภาพอากาศของวนันั้น** นําทานแวะสกัการะวดับินดาบา
ซินี (BINDHABASANI) วัดฮินดู วัดนี ้สรางในป 1845เพือ่ถวายแดเทพธดิา บาวาน ี
เทพธิดา วัดนี ้ถอืเป นวดัศ ักดิ์สิ ทธิ์แหงหนึ ่งในเมืองโภคราและวดันี้เปนวดัทีช่าวเมอืง
นี้หรือตางเมอืงนิยมมาแตงงานกันอกีดวย บริเวณรอบๆวดัจะมีของที่ใชในการแตงงาน
ขายในชวงของเทศกาลงานแตงงาน และมีของสําหรบัใชบูชาเทพธิดาบาวานขีายจดัอยู 
ในถาด จะมมีะพราวซึ ่งแทนสัญลักษณของสตัวหนึ ่งชวีิตใชสาหรบับชูายัญ ดอกไม ผง
ติกะ ขนม และเฉพาะวันองัคารและวันเสาร จะมพีิธีทาํบุญหรือถาเปนวันพิธีสาคญั
ใหญๆ มกีารบูชายันดวยสัตวเล็กและใหญตลอดทัง้วัน หลงัจากนั้นนาํทานชมแมนํ้าเซ
ติ (Seti River) หรือแมนํ้านม เปนแมนํ้าสายหนึ่งของแมนํ้ากังฮารา ซึง่ละลายจาก
หิมะบนยอดเขาอภแิละนามปาในเทือกเขาหมิาลัย ซึ่งอยูบริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล 
และจีน แมนํ้านีม้ีเอกลกัษณพิเศษคือมีสีขาวคลายนํ้านมไหลมาจากเทือกเขาหมิาลัย
และไหลเขาไปใตดิน แมนํ้านี้จะไหลผานเมืองโภครา ซึง่เปนที่นาอศัจรรยยิง่ทีม่ีแมนํ้า
ไหลผานใตดินของเมืองโภครา ที่นี่เขาจะทดนํา้ขึ้นมาใหไหลไปตามคลองเพือ่ผลติ
กระแสไฟฟ�าอีกดวย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูเมืองกาฐมาณฑุ โดยรถโคช ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเวลา

เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เปนเสนทางเลียบไปตามไหลเขา ระหวางทางผานแมนา้ 
ผานหมูบาน ทานจะไดเห็นทวิทศันที่งดงามและวถิีชวีิตของชาวเนปาลชนบท ที่ยงัคง
งดงามในแบบธรรมดัง่เดมิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
 



 

 

บาย นําทานเดินทางตอไปยงัเมืองกาฐมาณฑ ุตั้งอยูที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้า
ทะเล เมอืงกาฐมาณฑุน้ันเปนที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ....ใหทานไดชมการแสดงพื้นเมืองของ
ชาวเนปาล 

ที่พกั โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 กาฐมาณฑ ุ– จตัุรสักาฐมาณฑุ ตูรบาร – วดักุมาร ี– กาฐมาณฑป –  
วัดตะเลชุ – วัดปศปุฏนิาถ – สถูปโพธินาถ – ยานทาเมล 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานเดินทางเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑ ุนําทานชมจตัุรสักาฐมาณฑุ ตูรบาร 
(Kathmandu Durbar Square) จตัุรัสกาฐมาณฑ ุดูรบาร แหงนี้ประกอบไปดวยวดั
และปราสาทที่เกาแก ซึง่แสดงภาพความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนาและวัฒนธรรม
ของชาวเนปาล เน่ืองจากเปนสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย จตัุรัสแหงนี้ยงัไดรับการ
ยกยองใหเปนหนึ่งในมรดกโลกโดยองคกรยูเนสโกในป พ.ศ. 2522  จากนั้นเย่ียมชม
วัดกุมารี หรือกุมารฆีระ (Temple of Kumari) ซึง่เปนที่พาํนักของเทพธิดากมุารี 
ตามความเชือ่ของชาวเนปาลน้ัน กมุารคีือตวัแทนแหงพระอุ มาเทวี เปนเทพบริสุทธิ์ที่
ถือกําเนิดจากโลกมนุษย  ซึง่ผานการคดัเลือกมาจากเด็กหญงิอาย ุ3-5 ป จากตระกูล
ศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจาเทานัน้ ชาวเนปาลนับถือกมุารดีุจเทพเจาและมกัจะ
ขอพรใหประสบความสาํเร็จ กุมารมีีหนาที่ทาํพิธีบูชาเทพธดิาแหงเตาไฟ หรือเทพธิดา
แหงการดาํรงชีพ ( Living Goddess) และในชวงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra 
Jatra) หรือเทศกาลบูชาพระอินทรที่เวียนมาปละครั้ง กษตัริยเนปาลจะมาหากมุารีเพือ่
รับพรจากเธอ  หลงัจากนั้นนาํทานชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เปนอาคาร
ไมเกาแกที่สุด และเปนกาํเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑ ุตัง้อยูในบริเวณใกลกับวัดกมุาร ี
สถานที่นี้สรางขึ้นโดยกษัตริยลักษมี นาสิงห มลัละ (King Laxmi Narsingha Malla) 
ในตอนตนศตวรรษที ่16 จากนั้นชมวัดตะเลช ุ(Taleju Temple) วดัประจาํองค
พระมหากษตัริย  เน่ืองจากมีความเชือ่วาเทพตะเลชคุือเทพที่ปกปกรกัษาองค
พระมหากษตัริยและประเทศเนปาล 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
บาย นําทานชม วัดปศปุฏนิาถ (Pashupatinath Temple) หรอื วัดหลังคาทองคาํ วัดนี้

มีหลงัคาทําดวยทองซอนกัน 2 ชั้น และประตูเงินซึ่งถือวาเปนวดัทีศ่กัดิ์สิทธิ์ที่สดุวดัหนึง่
ในศาสนาฮินดู ของเนปาล สรางขึ้นมาในสมัยกษตัริยแหงราชวงศมลละเพื่อถวายแด
พระศิวะในภาคขององคปศุปฏินาถ ตัง้อยูริมแมนํ้าพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมี
ความศกัดิ์สิทธิ์เหมือนแมนํา้คงคาในเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแมนํ้าสายนี้
จะไหลไปรวมกบัแมนํ้าคงคาน้ันเอง อกีทัง้ที่นีย่ังเปนศนูยกลางการแสวงบุญของชาว
ฮินด ูในเทศกาลมหาศิวราตรี โดยวดัแหงนี้ องคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนวันแหงนี้เปน
มรดกโลกในป พ.ศ. 2522 อกีดวย  หลงัจากนั้นนําทานสกัการะ สถูปโพธินาถหรือ
พุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจาผูเปนทีพ่ึ่ง สถูปนีต้ัง้อยูหางจากกรงุ
กาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร ซึง่เปนเจดียที่ใหญที่สุดในเนปาล องคเจดีย มีฐาน
ทรงดอกบวัตูม มีเคาศิลปะคอนไปในทางทิเบต เห็นไดชดัจากรปูแบบการกอสรางฐาน
สถูป ทีอ่ิงคติปรศินาธรรมมัณฑลา (Mandala) อันเปนรปูธรรมนมิติตามคติพทุธ
ศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เปนทีป่ระทบัของพระพุทธเจาและพระโพธิสตัวตางๆ 
บนเจดียมีรูปเพนทลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา (wisdom Eyes) ทั้งสี่ทศิ 
อันเปนสัญลักษณใหผูคนทาํด ีองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนสถานที่แหงนี้เปนมรดก
โลกในป พ.ศ.2502 รอบๆองคเจดียประดบัประดาดวย “ธงมนตรา” ทีช่าวทิเบตและ
ชาวเนปาลนิยมนํามาแขวนเอาไวอยางสงางามเปนเอกลักษณ  ธงนี้จารึกบทสวดมนตร
แลวนําไปปลุกเสก กอนจะนาํมาประดับทีอ่งคพระเจดีย หรือประดับตามหลงัคาอาคาร
บานเรือน ทางเดิน ชองเขา ฯลฯ นัยวาเพื่อใหลมชวยสวดมนตร แลวพดัพาเอามนตรา
ไปคุมครองผูผานทาง สถูปแหงนี้สรางโดยชาวทิเบตทีอ่พยพหนีสงครามเขามาที่น่ีเมือ่ป 
พ.ศ. 2502 เมื่อครัง้ที่จีนเขารกุรานทิเบต บริเวณวดัจงึเปนที่ชมุชนของชาวพทุธจาก
ทิเบต  หลงัจากนั้นนําทานเดินทางสูยานทาเมล (Thamel) ซึง่เปนแหลงช็อปปم�ง 
ศูนยกลางของเมอืงกาฐมาณฑ ุโดยบริเวณยานนี้เต็มไปดวยรานอาหาร โรงแรมทีพ่ัก 
และรานขายของมากมาย ยานน้ีจงึเปนจดุพกัของนกัทองเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถงึเมอืง
นี ้ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตางๆมากมาย อาทิเชน สินคาจําพวกเครื่องประดบั 
หัตถกรรม เครื่องนุงหมตางๆมากมาย 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พกั โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 5 สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานสักการะ สถูปสวยมภูนาถ ( Swayambhunath) หรือวัดลงิ เปนเจดียของ
ชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ 9 แหงหนึง่ของโลก โดยคาดวามอีายถุงึ 
2,000 ปเลยทีเดียว สรางขึ้นในรชัสมัยของพระเจามานะเทวะ ในป พ.ศ.963 จุดเดน
ของภายในวดันี้คอื สวนตรงฐานของสถูปซึง่มดีวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes 
ของพระพุทธเจาอยูโดยรอบทัง้ 4 ดาน ตวัสถปูตัง้อยูบนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขา
กาฐมาณฑ ุ จึงทําใหเห็นทวิทศันเหนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแหงนี้ยังเปนสถูปที่เกาแก
ที่สุดของเนปาล  และยังเปนสถานที่ทีม่กีารผสมผสานระหวางศาสนาพุทธกับฮินดู  โดย
องคกรยูเนสโกไดทาํการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป พ.ศ. 2522 

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

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนําเพียง : เนปาล ดนิแดนแหงขุนเขาหิมาลัย 
5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

 

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

63 
32,900.- 32,900.- 32,900.- 21,020.- 3,900.- 

 

ราคานีไ้มรวมคาวซีาเนปาล ทานละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทาน/ทริป 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนงัสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดงักลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่องบริษทั

ฯ กอนทกุครัง้ เพือ่เช็คขอมูลความถกูตองของรายการทวัรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.  การชําระคาบรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตมีัดจาํกบัสายการบนิ

หรือคามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3. กระเป�าเดนิทางทานละ 1 ใบเทานั้น นํา้หนกัรวมไมเกิน 20 กิโลกรมั 

อาจมคีาปรับหากนํ้าหนักเกินตามสายการบินกําหนด 
4.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5.  คาอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการที่ระบ ุ
6.  คารถรบัสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ
7.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 



 

 

 - เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีนํา้มัน  
9.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดนิทาง 
2. คาวีซาเขาประเทศเนปาล ทานละ 1,000 บาท 
3. คานํา้หนกักระเป�าเดินทางที่เกินจากสายการบนิกําหนด 
4. คาทาํหนงัสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ่งดืม่, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา

โทรศพัท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทาน/ทริป 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบใดๆ เหตกุารณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนดัหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหต,ุ ความเจบ็ป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบรกิารที่ทานไดชาํระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้น บรษิัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบรกิารนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้น
แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของบริษทัฯ กาํกบัเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้นี้ทาง
บริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  



 

 

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ 
กอนทกุครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยืน่วซีาเนปาล 
เอกสารในการยื่นวซีาเนปาลสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผดิชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลังสีขาวเทานั้น จาํนวน 1 ใบ เปนรปูทีถ่าย
จากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวมแวนตาหรือเครือ่งประดับ, ไมใสชดุขาราชการหรอื
เครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติก๊เกอรรวมถงึหามใชรปูทีถ่ายเองและปริ้นทเอง) 

3. แบบฟอรม 
*** เอกสารในการยื่นวีซาเนปาลตองใชเอกสารเปนตวัจรงิเทานั้น *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


