
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 
Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 
E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 
       

NEPAL 
เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 5 วัน 4 คืน 
• ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ปัคตาปูร์” 

• ชมวัดเนียตาโปลา ทีเ่คยถูกน ามาเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง 

“LITTLE BUDDHA” 

• ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน  าจืดขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของเนปาล 

• ชมพระอาทิตย์ขึ นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปรุณะ พร้อมชมวิว

ของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น  าเซต ิ



 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ 
– วัดทองค า – นากาก็อต 

X ✈ �  
Choutari Paradise Inn 

Hotel หรือ เทียบเท่า 

2 
ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปูร์ – โภครา – น  าตกเด

วิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟ
วา – วัดบาลาฮี 

�  �  �  
Dandelion Hotel หรือ 

เทียบเท่า 

3 
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ชม

โชว์พื นเมืองชาวเนปาล – ย่านทาเมล �  �  �  Manang Hotel หรือ เทียบเท่า 

4 
กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี 

– กาฐมาณฑป – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูป
โพธินาถ  

�  �  �  Manang Hotel หรือ เทียบเท่า 

5 สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ �  ✈ X  

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 25 USD/ทริป 
**ส่วนหัวหน้าทัวร์ขึ นอยู่กับความพึงพอใจในการให้บริการ** 

  

 

เครื่องแอร์บัส A 
ที่น่ังแบบ 2-4-2 

เสริฟ์อาหารร้อน 
ทั งขาไป-ขากลับ 

น  าหนักสัมภาระ 
ขาไป - ขากลับ 30 กก. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันแรก 
กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ 
07.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน 

การบินไทย (Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ใหก้ารต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
10.15 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที 
12.25 น. เดินทางถึง สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมัณฑุน้ันเป็นเมืองหลวงและยังเป็น

เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 น าท่านเดินทางไปยังเมืองปาฏัน “Patan” หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “ลลิตาปูร์” เป็นหน่ึงในเมืองหลักของประเทศ
เนปาล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงกาฐมัณฑุ เมืองน้ีเป็นเมืองแห่งศิลปะงดงามที่ส าคัญ 1 ใน 4เมือง 
แห่งหุบเขากาญมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 และเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและ
หัตถศิลป์ มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงาม เมืองปาฏันน้ันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุง
กาฐมาณฑุ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) โดยเฉพาะชื่อเสียงในเร่ือง
พระพุทธรูป ทองเหลือง วัดฮินดู เมืองปาฏันน้ีนับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง ชิ้นเอกแบบเน
วารี มีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทิศ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยมีจัตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็น
ศูนย์กลาง น าท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง หลังจากน้ันน าท่านชม
วัดทองค า (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 ชั้น หลังคาวัดท าด้วยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน ประดับ
ตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่ามเรืองรอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูป เป็นที่สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง อาทิ
เช่น สร้อยคอ สินค้าพื้นเมืองจ าพวกลูกปัด พระพุทธรูปต่างๆ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 
30 กิโลเมตรจากเมืองกาฏมัณฑุ นากาก็อตน้ันอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,175 เมตร ให้ทุกท่านได้
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม นากาก็อตน้ันเป็นชื่อภูเขา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงในการชมวิว ดูพระอาทิตย์ข้ึนและตกดิน ซ่ึงสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอย่างสวยงาม หาก
อากาศดียังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสจากจุดน้ีได้อีกด้วย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า  

ที่พัก Choutari Paradise Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า เมืองนากาก็อต 

วันที่สอง 
ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปูร์ – โภครา – น  าตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือ
ทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮ ี
05.30 น. น าท่านชมแสงอาทิตย์ข้ึนในยามเช้า ทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขานากาก๊อต ให้ท่านได้สูดอากาศยาม

เช้าและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหมิาลยัที่โดนแสงอาทติย์สอ่งลงมา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพกนั

ตามอัธยาศัย **จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั นๆ** 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  

 
 



 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ปัคตาปูร์ (Bhaktapur) ซ่ึงได้รับข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองน้ี

สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่เจริญบน

เส้นทางการค้าสู่ทิเบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ตั้งของวัง ชมพระราชวัง 

พระแกล (หน้าต่าง) ประตูทองค า ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้ า หรือซุนดารี (Sundari) น า

ท่านชม วัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สอง

ข้างบันไดทางข้ึนมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่  สลักเป็นรูปสัตว์และเทพอารักขา เชื่อกันว่า รูปปั้นแต่ละคู่มีอ านาจหยุด

สิ่งชั่วร้ายที่มารุกรานวัดน้ี สร้างข้ึนถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี (Siddhi 

Lakshmi) ซ่ึงเป็นเทวี ลัทธิตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดน้ีในปีค.ศ. 1702 และด้วยความงดงามของ

เมืองของเมืองน้ี จึงเคยถูกน ามาเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง “LITTLE BUDDHA” 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  

 น าท่านเดินทางต่อไปยังเมือง โภครา โดยสายการบินภายในประเทศ 

....... น.  ออกเดินทางสู่เมอืงโภครา (Pokhara) โดยสายการบิน Yeti Airline เที่ยวบินที่ .... 

....... น. เดินทางถึงเมือง โภครา เมืองน้ีตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร คืออีกเมือง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศเนปาล เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุ จากที่น่ีจะ

สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของ ดานุละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู (Manaslu) มัชฉาปุรณะ 

(Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอดเป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลาง

วงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ซ่ึงอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขา

หิมาลัยได้ใกล้ที่สุด เน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาเพียง 30 กิโลเมตร เป็นทิวทัศน์ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้า

กว่า 8,000 เมตร เมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะลืมเลือน และที่น่ียังเป็นสถานที่ของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย 

และเป็นจุดเร่ิมต้นการเดินปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย 

 จากน้ันน าท่านชม น  าตกเดวิส (Devi’s Fall) น้ าตกที่มีความลึกถงึ 100 เมตร น้ าตกนี้ตั้งชื่อตามนายเดวิสที่ได้

เสียชีวิตที่น้ าตกแห่งน้ีพร้อมกับคู่รัก  หลังจากน้ันน าท่านชม ค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee 

camp) ค่ายน้ีก่อตั้งข้ึนในปี 1960 เป็นสถานที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวทิเบตในเนปาล ซ่ึงได้อพยพมา

ทางตอนเหนือของเนปาลในคร้ังที่จีนบุกกรุงลาซา ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบต และชม

วิธีการผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้าน และเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ 

 จากน้ันน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล 
ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวาน้ันสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็นภาพสวยงาม และตรงกลาง
ทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ วัดบาลาฮี  (Barahi Temple) ซ่ึงมีสถูปสีขาวชื่อบาลาฮี ลอยเด่นตัดกับพื้นน้ า น า
ท่านสักการะวัดบาลาฮ ีวัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สทิธิท์ี่สุดในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญ
สัตว์แด่เทพธิดา  หลังจากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า  

ที่พัก Dandelion Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า เมืองโภครา 
 
 



 

วันที่สาม 
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล - ชมโชว์พื นเมืองชาวเนปาล 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพื่อชมพระ
อาทิตยข้ึ์นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสีทองของพระอาทิตย์ที่ตัดกับยอดเขาอันสวยงาม ชมวิวของ
เทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ าเซติเป็นฉากด้านล่าง โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสวยงาม 
** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั น** 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 หลังจากน้ันน าท่าน ชมแม่น  าเซติ (Seti River) หรือแม่น้ านม เป็นแม่น้ าสายหน่ึงของแม่น้ ากังฮารา ซ่ึง

ละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัย ซ่ึงอยู่บริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน 

แม่น้ าน้ีมีเอกลักษณ์พิเศษคือมีสีขาวคล้ายน้ านมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลเข้าไปใต้ดิน แม่น้ าน้ีจะ

ไหลผ่านเมืองโภคราซ่ึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่มีแม่น้ าไหลผ่านใต้ดินของเมืองโภครา ที่น่ีเขาจะทดน้ าข้ึนมาให้

ไหลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ หุบเขากาฐมาณฑุตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล หุบเขา

กาฐมาณฑุน้ันเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้ เน่ืองจากหุบเขาแห่งน้ีเป็นแหล่งวัฒนธรรมเน

วารีโบราณ ชนเผ่าเนวาร์อาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งน้ีได้สร้างอารยธรรมที่ส้าคัญข้ึนบน 3 เมือง ซ่ึงได้แก่ กรุง

กาฐมาณฑุ ปาทัน และภัคตะปูร์ ความส าเร็จทางด้านศิลปะของชาวเนวาร์ ได้แก่ วัดและปราสาทที่สร้างข้ึนด้วย

ฝีมืออันประณีต ฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดอ่อน และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ 

เดินทางโดยรถโค้ช ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เป็นเส้นทางเลียบไปตาม

ไหล่เขา ระหว่างทางผ่านแม่น้ า ผ่านหมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวถิีชีวติของชาวเนปาลชนบท ที่

ยังคงงดงามในแบบธรรมดั้งเดิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย หลังจากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกาฐมาณฑุ 

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านทาเมล (Thamel) ซ่ึงเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ศูนย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดย

บริเวณย่านน้ีเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านขายของมากมาย ย่านน้ีจึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยว

ที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองน้ี ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น สินค้าจ าพวกเคร่ืองประดับ 

หัตถกรรม เคร่ืองนุ่งห่มต่างๆ 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชมการแสดงพื นเมืองของชาวเนปาล 

ที่พัก Manang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า เมืองกาฏมาณฑ ุ

วันที่สี่ 
กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – วัดตะเลชุ – วัด
ปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑุ น าท่านชมจัตุรัส
กาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square) จัตุรัส
กาฐมาณฑุ ดูรบาร์ แห่งน้ีประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่
เก่าแก่ ซ่ึงแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกข้ึน
ครองราชย์ จัตุรัสแห่งน้ียังได้รับการยกย่องให้เป็นหน่ึงในมรดก
โลกโดยองค์กรยูเนสโก้ในปีพ.ศ. 2522 จากน้ันเยี่ยมชม วัด
กุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari) ซ่ึงเป็นที่พ านักของ
เทพธิดากุมารี ตามความเชื่อของชาวเนปาลน้ัน กุมารีคือ
ตัวแทนแห่งพระอุมาเทวี เป็นเทพบริสุทธิ์ที่ถือก าเนิดจากโลก
มนุษย์  ซ่ึงผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน 
ชาวเนปาลนับถือกุมารีดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้ประสบความส าเร็จ กุมารีมีหน้าที่ท าพิธีบูชาเทพธิดาแห่ง
เตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ (Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) 
หรือเทศกาลบูชาพระอินทร์ที่เวียนมาปีละคร้ัง กษัตริย์เนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ  หลังจากน้ันน า
ท่านชม กาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นก าเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ 
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดกุมารี สถานที่น้ีสร้างข้ึนโดยกษัตริย์ลักษมี นาสิงห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha 
Malla) ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 จากน้ันชม วัดตะเลชุ (Taleju Temple) วัดประจ าองค์พระมหากษัตริย์  
เน่ืองจากมีความเชื่อว่า เทพตะเลชุ คือเทพที่ปกปกรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย น าท่านชม วัดปศปุฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือ วัดหลังคาทองค า วดัน้ีมีหลังคาท าดว้ยทอง
ซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงินซ่ึงถือวา่เป็นวดัทีศ่ักดิ์สิทธิ์ทีสุ่ดวดัหน่ึงในศาสนาฮินดูของเนปาล สร้างข้ึนมาในสมัย
กษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าพัคมาต ี(Bagmati 
River) ซ่ึงมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนแม่น้ าคงคาในเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ าสายน้ีจะไหลไปรวม
กับแม่น้ าคงคาน้ันเอง อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนยก์ลางการแสวงบุญของชาวฮินดู ในเทศกาลมหาศิวราตรี องคก์ร
ยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนวันแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522  หลังจากนั้นน าท่านสักการะ สถปูโพธินาถ หรือ
พุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจา้ผู้เป็นทีพ่ึ่ง สถูปนีต้ั้งอยูห่่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 8 
กิโลเมตร เป็นเจดีย์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเนปาล องคเ์จดีย์มีฐานทรงดอกบัวตูม มเีคา้ศิลปะค่อนไปในทางทิเบต เห็นได้
ชัดจากรูปแบบการกอ่สร้างฐานสถูป ทีอ่ิงคติปริศนาธรรมมัณฑลา (Mandala) อันเปน็รูปธรรมนิมิตตามคติพุทธ
ศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธสิัตว์ตา่งๆ บนเจดีย์มีรูปเพ้นท์ลาย



 

ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ อันเป็นสัญลักษณ์ให้ผูค้นท าด ีองค์การยูเนสโกได้
ข้ึนทะเบียนสถานที่แห่งน้ีเปน็มรดกโลกในป ีพ.ศ.2502 รอบองคเ์จดียป์ระดับด้วย “ธงมนตรา” ที่ชาวทิเบตและ
ชาวเนปาลนิยมน ามาแขวนเอาไว้อยา่งสง่างามอยา่งเป็นเอกลักษณ์  ธงน้ีจะจารึกบทสวดมนตร์แล้วน าไปปลกุ
เสก ก่อนจะน ามาประดับทีอ่งค์พระเจดีย ์หรือประดับตามหลังคาอาคารบา้นเรือน ทางเดิน ชอ่งเขา เพื่อใหล้มพดั
ช่วยสวดมนตร์ แลว้พดัพาเอามนตราไปคุ้มครองผู้ผ่านทาง สถูปแห่งน้ีสร้างโดยชาวทิเบตทีอ่พยพหนีสงคราม
เข้ามาที่นี่เมือ่ป ีพ.ศ. 2502 เมื่อคร้ังที่จีนเข้ารุกรานทเิบต บริเวณวดัจึงเป็นที่ชมุชนของชาวพุทธจากทเิบต   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า  

 ที่พัก Manang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า เมืองกาฏมาณฑุ 

วันที่ห้า 

สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ  (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist 
Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 กว่าปี สร้างข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้า 
มานะเทวะในปีพ.ศ. 963 จุดเด่นของภายในวัดน้ีคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซ่ึงมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom 
Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ  จึงท าให้
เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแห่งน้ียังเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล  และยังเป็นสถานที่ที่มีการ
ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู  โดยองค์กรยูเนสโกได้ท าการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 
 

 
 

10.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ 

13.30 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG320 

18.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

** หากทา่นที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทกุครั้ง  

 

   

 

 

** ท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุก

ครั้งก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ** 



 

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน BY TG 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กมีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน 

เด็กไม่มีมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิม่ 

วันที่ : 07 – 11 ก.พ. 61   34,991 33,991 32,991 6,900 

วันที่ : 28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 61  35,551 34,551 33,551 6,900 

วันที่ : 04 – 08 เม.ย. 61  35,551 34,551 33,551 6,900 

วันที่ : 13 – 17 เม.ย. 61 37,991 36,991 35,991 6,900 

วันที่ : 28 เม.ย. – 02 พ.ค. 61 34,991 33,991 32,991 6,900 

วันที่ : 05 - 09 พ.ค. 61 34,991 33,991 32,991 6,900 

วันที่ : 26 - 30 พ.ค. 61 34,991 33,991 32,991 6,900 

“ราคาทัวร์ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั น” 

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา** 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมี

จดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 25 USD /ทริป/ต่อท่าน*** 

ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 

**บริการแจกน  าด่ืมวันละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
 

1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย

ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

(โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัย

ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเป็นส าคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 10 ท่าน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง  

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว 



 

7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ัน

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 

อัตราบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ ามัน

เชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 

เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัด

ห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 

5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 

6. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 

อัตราบริการนี ไม่รวม 
 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ าหนัก เงื่อนไข

ตามสายการบินก าหนด 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 

4.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3 % 

6.   ค่าทิปส าหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต่อท่านละ 25 USD ต่อทริป/ต่อท่าน* 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 

 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 11,000 บาท (ที่น่ังจะ

ยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 

วันหลังจากท าการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ ากว่า 7 วันท าการ) 



 

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์

ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน

มิฉะน้ัน จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 11,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมี

การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายตา่งๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก

คืนได้ เช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดข้ึน

ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าวีซ่า 

และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการ

ในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริง

ที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์

ทั งหมด 

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ปเป็นไป

โดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง 

และได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ

ของสายการบินเท่าน้ัน 



 

2. บริษัทได้ส ารองที่น่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและ

บางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาลส าหรับ-คนไทย  
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้

งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูป

เท่าน้ัน ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์

รวมถึง ห้าม ใช้รูปที่ถ่ายเองและปร้ินท์เอง 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้ ส าเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุใบด้วย** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  


