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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤษภำคม : 05-09 พ.ค. 60 37,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– ปาฏัน- วดัพระกฤษณะ – วัด

ทองค า – นากากอ็ต 
✈ ✈ O 

Hotel Himalayan     
Villa 

 

2 
ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปรู ์– โภครา – น ้าตกเดวสิ – 

คา่ยอพยพชาวทเิบต – ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี
O O O 

ATITHI RESORT 

AND SPA 

3 
โภครา – ยอดเขาซารางกอ็ต – กาฐมาณฑ ุ– ชมโชว์

พืน้เมอืงชาวเนปาล 
O O O GRAND  HOTEL 

เนปำล ดนิแดนแหง่ขนุเขำหมิำลยั  
5 วนั 4 คนื 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG)    

http://www.hotelhimalayanvilla.com/
http://www.hotelhimalayanvilla.com/
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4 

กาฐมาณฑ ุ– จัตรัุสกาฐมาณฑ ุตรูบ์าร ์– วดักมุาร ี– กาฐ

มาณฑป – วัดตะเลช ุ– วัดปศปุฏนิาถ – สถปูโพธนิาถ – 

ยา่นทาเมล 

O   O O GRAND HOTEL 

5 สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – กำฐมำณฑ ุ– ปำฏนั- วดัพระกฤษณะ – วดัทองค ำ – นำกำก็อต  

08.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์Dเช็คอนิ
กรุ๊ปของสายการบนิ กำรบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทและหัวหนา้
ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

10.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกำฐมำณฑ ุประเทศเนปาล โดยสายการบนิ กำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG319 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 25 นาท ี

 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิตรภูวน เมอืงกำฐมณัฑุ ประเทศเนปาล เมอืงกาฐมัณฑุนัน้เป็นเมอืง
หลวงและยังเป็นเมืองที่ใหย่ที่สุดของประเทศดว้ย เวลำทอ้งถิน่ช้ำกว่ำประเทศไทย 1 
ช ัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น า
ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

 น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงปาฏัน “Patan” หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “ลลติาปรู”์ เป็นหนึง่ในเมอืง
หลักของประเทศเนปาล ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องกรุงกาฐมาณฑ ูเมอืงนี้เป็นเมอืงแห่ง
ศลิปะงดงามที่ส าคัญ1 ใน 4เมอืง แห่งหุบเขากาญมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 
1979 และเป็นทีรู่จั้กกันในนามเมอืงแห่งศลิปะและหัตถศลิป์ทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการแกะสลักที่
ประณีตและงดงาม เมอืงปาฏันนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงคู่แฝดของกรงุกาฐมาณฑ ุไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็นเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) โดยเฉพาะชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป 
ทองเหลือง วัดฮนิดู เมอืงปาฏันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมอืง ช ิน้เอก
แบบเนวารี มีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทิศ แบ่งออกเป็น 4ส่วน โดยมจีตุรัสปาฏันและ
พระราชวังปาฏันเป็นศูนย์กลาง น าท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สรา้งดว้ย
หนิแกรนติทัง้หลัง หลังจากนัน้น าท่านชมวัดทองค า (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดยีส์ูง 
3 ชัน้ หลังคาวัดท าดว้ยแผ่นทองยาวลงมาจรดดนิ ประดับตกแตง่ดว้ยทองเหลอืงและทองแดง
จนเหลืองอร่ามเรืองรอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นที่
สักการะบชูา เพือ่ความเป็นสริมิงคง หลังจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง อาทิ
เชน่สรอ้ยคอ สนิคา้พืน้เมอืงจ าพวกลกูปัด พระพทุธรปูตา่งๆ  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง นำกำก็อต (Narkakot) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร จากเมอืงกาฏมัณฑุ นากาก็อตนัน้อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล
ประมาณ 2,175 เมตร ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศ ธรรมชาตวิวิเทอืกเขาหมิาลัยอนัสวยงาม 
นากาก็อตนัน้เป็นชือ่ภเูขา และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในการชมววิ ดูพระอาทติยข์ึน้
และตกดิน ซึง่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอย่างสวยงาม หากอากาศดียังสามารถ
มองเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รสจากจดุนีไ้ดอ้กีดว้ย 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่   

 ทีพ่ัก Hotel Himalayan Villa ระดับ 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่  

วนัทีส่อง ยอดเขำนำกำก็อต – ปคัตำปรู ์– โภครำ – น ำ้ตกเดวสิ – คำ่ยอพยพชำวทเิบต – 
ลอ่งเรอืทะเลสำบเฟวำ – วดับำลำฮ ี

05.30 น. น าทา่นชมแสงอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ ทางดา้นทศิตะวันออกของเทอืกเขานากากอ๊ต ใหท้า่นได ้
สดูอากาศยามเชา้และเก็บภาพความสวยงามของแนวเทอืกเขาหมิาลัยทีโ่ดนแสงอาทติยส์อ่ง
ลงมา ใหท้่านไดอ้สิระเก็บภาพกันตามอัธยาศัย **จะเห็นเทอืกเขำหมิำลยัหรอืไมข่ ึน้อยู่กบัสภำพ

อำกำศของวนัน ัน้ๆ** 

 

http://www.hotelhimalayanvilla.com/
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เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ปัคตาปูร ์(Bhaktapur) ซึง่ไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เมอืงนี้สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 โดยพระเจา้อานนท ์มัลละ ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็น
ราชธานใีนหุบเขา เป็นเมอืงทีเ่จรญิบนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต ชมยา่นเดอรบ์าสแควร ์หรอืยา่น
พระราชวังบักตาปรู ์อันเป็นทีต่ัง้ของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หนา้ต่าง) , ประตูทองคา้ 
ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม  ชมลานสรงน ้า้ หรอืซนุดาร ี(Sundari) นา้ทา่นชมวัดเนยีตา 
โปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานทีสู่งทีสุ่ดในเนปาล มดีว้ยกัน 5 ชัน้ สูง 98 ฟตุ สองขา้ง
บนัไดทางขึน้มรีปูปัน้หนิขนาดใหญ ่ สลักเป็นรปูสตัวแ์ละเทพอารักขา เชือ่กนัวา่ปัน้แตล่ะคูม่อีา้
นาจหยุดสิ ่งชั่วรา้ยทีเ่มารุกราน วัดนี้ สรา้งขึน้ถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูท้ีม่พีลังสงูสุด
หรอืสทิธลิักษม ี(Siddhi Lakshmi) ซึง่เป็ นเทว ีลัทธติันตระ พระเจา้ภปูฏนิทรา มลัละ สรา้งวัด
นี้ในปี ค.ศ. 1702และดว้ยความงดงามของเมืองของเมืองนี้  จึงเคยถูกน ามาเป็นฉากใน
ภาพยนตรเ์รือ่ง “LITTLE BUDDHA”  

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั   
 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืง โภครา โดยสายการบนิภายในประเทศ  

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงโภครา (Pokhara) โดยสายการบนิ Yeti Airline เทีย่วบนิที ่....  
 เดินทางถึงเมืองโภครา เมืองนี้ตั ้งอยู่ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 

กโิลเมตร คอือกีเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญของประเทศเนปาลเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับ 
2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่  จะสามารถมองเห็นทิวทั ศน์ที่ งดงามของดานุละคีร ี
(Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มัชฉาปรุณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปรุณะ 
(Annapurana) ทัง้ 5 ยอดเป็นเมอืงแห่งมนตเ์สน่หท์่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปรูณะ 
ซึง่อยูส่งูจากระดับน ้า้ทะเล 900 เมตร และเป็นจดุชมความงดงามของเทอืกเขาหมิาลัยไดใ้กล ้
ทีส่ดุเนื่องจากห่างจากบรเิวณเทอืกเขาแค่ 30 กโิลเมตร เป็นทวิทัศน์ ทีส่งูตระหง่านเสยีดฟ้า
กว่า 8,000 เมตร เมือ่ไดส้ัมผัสยากนักทีจ่ะลมืเลอืน และทีน่ี่ยังเป็นสถานทีข่องนักท่องเทีย่วที่
ชอบการผจญภยั และเป็นจดุเริม่ตน้การเดนิปีนเขาเพือ่พชิติยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

 จากนัน้น าทา่นชม น ้าตกเดวสิ (Devi’s Fall) น ้าตกทีม่คีวามลกึถงึ 100 เมตร น ้าตกนีต้ัง้ชือ่ตาม
นายเดวสิทีไ่ดเ้สยีชวีติทีน่ ้าตกแหง่นีพ้รอ้มกบัคูรั่ก  หลังจากนัน้น าทา่นชมคา่ยอพยพชาวทเิบต 
(Tibetan refugee camp) ค่ายนี้ก่อตัง้ขึน้ในปี 1960 เป็นสถานที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของ
ชาวทเิบตในเนปาล ซึง่ไดอ้พยพมาทางตอนเหนอืของเนปาล ในครัง้ทีจ่นีบกุกรงุลาซา ใหท้่าน
ไดส้ัมผัสชวีติความเป็นอยู่ของชาวทเิบต และชมวธิกีารผลติพรมขนสัตวแ์บบชาวบา้น และ
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ 

 

 จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 2 
ของเนปาล ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพวีานัน้สะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปชูเร 
เป็นภาพสวยงาม  และตรงกลางทะเลสาบเป็นทีต่ัง้ของวดับาลาฮ ี (Barahi 
Temple) ซึง่มสีถปูส ีขาวชือ่บาลาฮ ีลอยเดน่ตัดกบัพืน้น ้ า น าทา่นสกัการะ วัดบาลาฮ ีวัดทีม่ี
เทพธดิาอจมิา เทพธดิาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุในเมอืงโภครา ทกุวันเสารจ์ะมกีารบชูายญัสตัวแ์ด ่
เทพธดิา  หลังจากนัน้ใหท้กุทา่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่   
 ทีพ่กั ATITHI RESORT AND SPA ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  
วนัทีส่ำม  โภครำ – ยอดเขำซำรำงก็อต – กำฐมำณฑ ุ– ชมโชวพ์ืน้เมอืงชำวเนปำล 

 น าท่านเดนิทางสูย่อดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีเพือ่
ชมพระอาทติย์ ขึน้และชมววิที ่ยอดเขาอรรณาปรุณะ แสงสทีองของพระอาทติยท์ีต่ัดกบัยอด

เขาอันสวยงาม ชมววิของเทอืกเขาหมิาลัยและแมน่ ้าเซต ิเป็นฉากดา้นล่าง บรรยากาศทีโ่อบ
ลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอยา่งสวยงาม 
** ทา่นจะเห็นเทอืกเขาหมิาลัยหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวันนัน้** 

 

 นา้ทา่นแวะสกัการะวัดบนิดาบาซนิ ี(BINDHABASANI) วัดฮนิด ูวัดนี ้สรา้งในปี 1845เพือ่ถวาย  
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แดเ่ทพธดิา บาวาน ีเทพธดิา วัดนี ้ถอืเป็ นวัดศั กดิส์ ิทธิแ์หง่หนึ ่งในเมอืงโภคราและวัดนีเ้ป็น
วัดทีช่าวเมอืงนี้หรอืต่างเมอืงนยิมมาแต่งงานกันอกีดว้ย บรเิวณรอบๆวัดจะมขีองที่ใชใ้นการ
แตง่งานขายในชว่งของเทศกาลงานแต่งงาน และมขีองสา้หรั บใชบ้ชูาเทพธดิาบาวานขีายจัด
อยู่ ในถาด จะมมีะพรา้วซึ ่งแทนสัญลักษณ์ของสัตวห์นึ ่งชวีติใชส้า้หรับบชูายัญ ดอกไม ้ผง
ตกิะ ขนม และเฉพาะวันอังคารและวันเสาร ์จะมพีธิที าบญุหรอืถา้เป็นวันพธิสีา้คัญใหญ่ๆ  มกีาร
บชูายนัดว้ยสัตวเ์ล็กและใหญ่ตลอดทัง้วัน หลังจากนัน้น าทา่นชมแมน่ ้าเซต ิ(Seti River) หรอื
แมน่ ้านม เป็นแมน่ ้าสายหนึง่ของแมน่ ้ากงัฮารา ซึง่ละลายจากหมิะบนยอดเขาอภแิละนามปาใน
เทอืกเขาหมิาลัย ซึง่อยูบ่รเิวณชายแดนอนิเดยี เนปาล และจนี แมน่ ้านีม้เีอกลักษณ์พเิศษคอืมี
สขีาวคลา้ยน ้านมไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลัยและไหลเขา้ไปใตด้นิ แมน่ ้านี้จะไหลผ่านเมอืง
โภครา ซึง่เป็นทีน่่าอศัจรรยย์ ิง่ทีม่ ี
แม่น ้าไหลผ่านใตด้นิของเมอืงโภครา ที่นี่เขาจะทดน ้าขึน้มาใหไ้หลไปตามคลองเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงกาฐมาณฑุ โดยรถโคช้ ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 6 ชัว่โมง เป็นเสน้ทางเลยีบไปตามไหลเ่ขา ระหวา่งทางผา่นแมน่ ้า้ ผ่านหมูบ่า้น ทา่น
จะไดเ้ห็นทวิทัศนท์ีง่ดงามและวถิชีวีติของชาวเนปาลชนบท ทีย่งัคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดมิ 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงกาฐมาณฑุ หุบเขากาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ที่ความสูง 1,336 เมตร
เหนือระดับน ้า้ทะเล หุบเขากาฐมาณฑนัุน้เป็นทีร่วบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว ้
เนื่องจากหบุเขาแห่งนีเ้ป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารโีบราณ ชนเผ่าเนวารอ์าศัยอยูท่ีห่บุเขาแห่งนี้
ไดส้รา้งอารยธรรมที่สา้คัญขึน้บน 3 เมือง ซึง่ไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาทัน และภัคตะปูร ์
ความส าเร็จทางดา้นศลิปะของชาวเนวาร ์ไดแ้ก ่วัดและปราสาททีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอือนัประณีต 
ฝีมอืแกะรปูสลักหนิและโลหะทีล่ะเอยีดออ่น และโบสถท์ีเ่ต็มไปดว้ยเรือ่งราวทางประวัตศิาสต 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พเิศษ..ใหท้า่นไดช้มการแสดงพืน้เมอืงของชาวเนปาล  

 ทีพ่กั GRAND HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่  กำฐมำณฑ ุ– จตัรุสักำฐมำณฑ ุตรูบ์ำร ์– วดักมุำร ี– กำฐมำณฑป – วดัตะเลชุ – วดั

ปศปุฏนิำถ – สถปูโพธนิำถ – ยำ่นทำเมล 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางเทีย่วชมเมอืงกาฐมาณฑ ุน าท่านชมจตัรุสักำฐมำณฑุ ตรูบ์ำร ์(Kathmandu 
Durbar Square) จัตุรัสกาฐมาณฑ ุดูรบาร ์แห่งนี้ประกอบไปดว้ยวัดและปราสาททีเ่กา่แก่ ซึง่
แสดงภาพความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็น
สถานทีร่าชาภเิษกขึน้ครองราชย ์จัตุรัสแห่งนี้ยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกโดย
องค์กรยูเนสโกใ้นปี พ.ศ. 2522  จากนั้นเยี่ยมชมวดักุมำร  ีหรือกุมารีฆระ (Temple of 
Kumari) ซึง่เป็นทีพ่ านักของเทพธดิากมุาร ีตามความเชือ่ของชาวเนปาลนัน้ กมุารคีอืตัวแทน
แห่งพระอุ มาเทวี เป็นเทพบรสิุทธิท์ี่ถือก าเนิดจากโลกมนุษย ์ ซึง่ผ่านการคัดเลือกมาจาก
เด็กหญงิอาย ุ3-5 ปี จากตระกลูศากยะหรอืตระกลูของพระพุทธเจา้เท่านัน้ ชาวเนปาลนับถอื
กมุารดีุจเทพเจา้และมักจะขอพรใหป้ระสบความส าเร็จ กมุารมีหีนา้ทีท่ าพธิบีชูาเทพธดิาแห่ง
เตาไฟ หรอืเทพธดิาแห่งการด ารงชพี ( Living Goddess) และในชว่งเทศกาลอนิทรา ยาตรา 
(Indra Jatra) หรอืเทศกาลบชูาพระอนิทรท์ีเ่วยีนมาปีละครัง้ กษัตรยิเ์นปาลจะมาหากมุารเีพือ่
รับพรจากเธอ  หลังจากนัน้น าท่านชมกำฐมำณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่
ทีส่ดุ และเป็นก าเนดิของชือ่เมอืงกาฐมาณฑ ุตัง้อยูใ่นบรเิวณใกลก้บัวัดกมุาร ีสถานทีน่ีส้รา้งขึน้
โดยกษัตรยิล์ักษม ีนาสงิห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนตน้ศตวรรษที่ 16 
จากนัน้ชมวดัตะเลชุ (Taleju Temple) วัดประจ าองคพ์ระมหากษัตรยิ ์ เนื่องจากมคีวามเชือ่
วา่เทพตะเลชคุอืเทพทีป่กปกรักษาองคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละประเทศเนปาล 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นชม วดัปศปุฏนิำถ (Pashupatinath Temple) หรอื วดัหลังคาทองค า วดันีม้หีลังคา  
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ท าดว้ยทองซอ้นกนั 2 ชัน้ และประตเูงนิซึง่ถอืวา่เป็นวดัทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุวัดหนึง่ในศาสนาฮนิด ู
ของเนปาล สรา้งขึน้มาในสมยักษัตรยิแ์หง่ราชวงศม์ลละเพือ่ถวายแดพ่ระศวิะในภาคขององค์

ปศปุฏนิาถ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าพคัมาต ี(Bagmati River) ซึง่มคีวามศกัดิส์ทิธิเ์หมอืนแมน่ ้าคงคาใน
เมอืงพาราณส ีประเทศอนิเดยี เพราะแมน่ ้าสายนีจ้ะไหลไปรวมกบัแมน่ ้าคงคานัน้เอง อกีทัง้ทีน่ี่
ยงัเป็นศนูยก์ลางการแสวงบญุของชาวฮนิด ู ในเทศกาลมหาศวิราตร ี โดยวัดแหง่นี ้ องคก์ร
ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนวันแหง่นีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 อกีดว้ย  หลังจากนัน้น าทา่น
สกัการะ สถปูโพธนิำถหรอืพทุธนาถ (Boudhanath) หมายถงึพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นทีพ่ ึง่ สถปูนี้
ตัง้อยูห่า่งจากกรงุกาฐมาณฑปุระมาณ 8 กโิลเมตร ซึง่เป็นเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเนปาล องค์
เจดยี ์ มฐีานทรงดอกบวัตมู มเีคา้ศลิปะคอ่นไปในทางทเิบต เห็นไดช้ดัจากรปูแบบการกอ่สรา้ง
ฐานสถปู ทีอ่งิคตปิรศินาธรรมมณัฑลา (Mandala) อนัเป็นรปูธรรมนมิติตามคตพิทุธศาสนา
แบบทเิบต ในความหมาย เป็นทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้และพระโพธสิตัวต์า่งๆ บนเจดยีม์รีปู
เพน้ทล์ายดวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจา้ (wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ อนัเป็นสญัลักษณ์ให ้
ผูค้นท าด ี องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆ
องคเ์จดยีป์ระดบัดว้ย “ธงมนตรา” ทีช่าวทเิบตและชาวเนปาลนยิมน ามาแขวนเอาไวอ้ยา่งสงา่
งามอยา่งเป็นเอกลักษณ์  ธงนีจ้ะจารกึบทสวดมนตรแ์ลว้น าไปปลกุเสก กอ่นจะน ามาประดับที่
องคพ์ระเจดยี ์ หรอืประดับตามหลังคาอาคารบา้นเรอืน ทางเดนิ ชอ่งเขา ฯลฯ เพือ่ใหล้มพดั
ชว่ยสวดมนตร ์ แลว้พัดพาเอามนตราไปคุม้ครองผูผ้า่นทาง สถปูแหง่นีส้รา้งโดยชาวทเิบตที่
อพยพหนสีงครามเขา้มาทีน่ีเ่มือ่ปี พ.ศ. 2502 เมือ่ครัง้ทีจ่นีเขา้รกุรานทเิบต บรเิวณวดัจงึเป็นที่
ชมุชนของชาวพทุธจากทเิบต  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่ำ่นทำเมล (Thamel) ซึง่เป็น
แหลง่ชอ็ปป้ิง ศนูยก์ลางของเมอืงกาฐมาณฑ ุ โดยบรเิวณยา่นนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรม
ทีพ่ัก และรา้นขายของมากมาย ยา่นนีจ้งึเป็นจดุพักของนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิง่เดนิทางมาถงึเมอืงนี้ 
ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ สนิคา้จ าพวกเครือ่งประดับ หตัถกรรม 
เครือ่งนุ่งหม่ตา่งๆมากมาย 

  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 ทีพ่กั  GRAND HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ สถปูสวยมภนูำถ – กำฐมำณฑ ุ– กรงุเทพฯ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสักการะ สถูปสวยมภูนำถ ( Swayambhunath) หรอืวัดลงิ เป็นเจดียข์องชาวพุทธ 
(Buddhist Chaityas) ทีย่ ิง่ใหญ่ 9 แห่งหนึง่ของโลก โดยคาดว่ามอีายถุงึ 2,000 กว่าปี สรา้ง
ขึน้ในรัชสมยัของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จดุเดน่ของภายในวดันีค้อื สว่นตรงฐานของ
สถปูซึง่มดีวงตาเห็นธรรม หรอื Wisdom Eyes ของพระพทุธเจา้อยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ดา้น ตัวสถูป
ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ของหบุเขากาฐมาณฑ ุ จงึท าใหเ้ห็นทวิทัศนเ์หนอืหบุเขาทีง่ดงาม สถปู
แห่งนี้ยังเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล  และยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่าง
ศาสนาพทุธกบัฮนิด ู โดยองคก์รยเูนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

 

10.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิตรภีวูนั เมอืงกำฐมณัฑ ุ  

13.30 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ กำรบนิไทย ( Thai airway ) 
เทีย่วบนิที ่TG320 

 

18.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 
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หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง  ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่15 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่05-09 พ.ค. 60 37,900 36,900 6,300 

 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญท่ำ่นละ 13,000 บำท  

 
 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิ
และภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

      **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 

1.  คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
2.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
3.  หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
4.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
5.  สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 
6.   คา่ VISA เนปาล  
7.   คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3.  คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 
4.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 25 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 
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1.   กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

3.   เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ใน เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.   ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5.   ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6.  ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนีเซยี และ 
ประเทศฟิลปิปินส ์ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 
10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7.   ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ

นัน้ๆ 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.   บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.   บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.   หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.   บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.   รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 
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6.   ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.   กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.   มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.   หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.   กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.   บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.   เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.   เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.   โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย 
โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อนิโดนีเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 
Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบ
ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.   กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สูญหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.   เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.   ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

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


