
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

กาฐมาณฑ ุ| โภครา | ลอ่งเรือทะเลสาบเฟวา | สถปูสวยมภนูาถ | วดักมุารี 
   

 

 

 

 

 

  

เนปาล ดนิแดนแห่งขุนเขาหมิาลัย  5 วัน 4 คืน 

โดยสายการบนิไทย (TG)    
เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 2563  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง  32,900.- เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑ ุ– เมืองปาฏนั - วดัพระกฤษณะ – วดัทองคํา – เมืองนากาก็อต 

วนัท่ี 2.   ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปร์ู – โพคารา (บินภายใน) – นํา้ตกเดวิส – คา่ยอพยพชาวทิเบต – ลอ่งเรือทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮี 

วนัท่ี 3   โพคารา – ยอดเขาซารางก็อต – วดับินดาบาซินี - แมนํ่า้เซต ิ- กาฐมาณฑ ุ– ชมโชว์พืน้เมืองชาวเนปาล 

วนัท่ี 4   กาฐมาณฑ ุ– จตัรัุสกาฐมาณฑ ุตร์ูบาร์ – วดักมุารี – กาฐมาณฑป – วดัตะเลช ุ– วดัปศปุฏินาถ – สถปูโพธินาถ – ยา่นทาเมล 

วนัท่ี 5.   สถปูสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ 

 

  1            เนปาล ดินแดนแหง่ขนุเขาหิมาลยั 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)                                                     [GQ3KTM-TG001] 

 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – เมืองปาฏัน - วัดพระกฤษณะ – วัดทองคํา – 

เมืองนากาก็อต 
06.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบนิไทย 

( Thai Airway) โดยมเีจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

10.15 น. นําทา่นออกเดินทางสู ่เมืองกาฐมาณฑุโดยสายการบิน การบินไทย ( Thai Airway)เที่ยวบินที่ TG319   

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินตรภวูน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมณัฑนุัน้เป็นเมืองหลวงและยงัเป็นเมืองท่ีใหย่ท่ีสดุ

ของประเทศด้วย เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของ

ทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว  

นําทา่นเดินทางไปยงัเมืองปาฏัน (Patan)  หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “ลลติาปร์ู ” เป็นหนึง่ในเมืองหลกัของประเทศเนปาล ตัง้อยู่

ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของกรุงกาฐมาณฑ ูเมืองนีเ้ป็นเมืองแหง่ศลิปะงดงามท่ีสาํคญั1 ใน 4เมือง แหง่หบุเขากาญมาณฑท่ีุเป็น

หบุเขามรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 1979 และเป็นท่ีรู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหตัถศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงในด้านการแกะสลกัท่ี

ประณีตและงดงาม เมืองปาฏนันัน้ได้ช่ือวา่เป็นเมืองคูแ่ฝดของกรุงกาฐมาณฑ ุได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความงาม 

(City of Beauty) โดยเฉพาะช่ือเสียงในเร่ืองพระพทุธรูป ทองเหลือง วดัฮินด ูเมืองปาฏนันีน้บัเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและ

การวางผงัเมือง ชิน้เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัผ่านตลอดทกุทิศ แบ่งออกเป็น 4สว่น โดยมีจตรัุสปาฏนัและพระราชวงั

ปาฏนัเป็นศนูย์กลาง นําทา่นชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ท่ีสร้างด้วยหินแกรนิตทัง้หลงั หลงัจากนัน้นําท่านชมวัด

ทองคํา (Golden Temple) ลกัษณะเป็นเจดีย์สงู 3 ชัน้ หลงัคาวดัทําด้วยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน ประดบัตกแต่งด้วย

ทองเหลอืงและทองแดงจนเหลอืงอร่ามเรืองรอง เป็นวดัในพทุธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีสกัการะบชูา เพ่ือ

ความเป็นสิริมงคง หลังจากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง อาทิเช่นสร้อยคอ สินค้าพืน้เมืองจําพวกลูกปัด 

พระพุทธรูปต่างๆ จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง

ประมาณ 30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมณัฑ ุนากาก็อตนัน้อยู่สงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 2,175 เมตร ให้ทกุท่านได้สมัผสั

บรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลยัอนัสวยงาม นากาก็อตนัน้เป็นช่ือภเูขา และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในการ

ชมวิว ดพูระอาทิตย์ขึน้และตกดิน ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยัอย่างสวยงาม หากอากาศดียงัสามารถมองเห็นยอด

เขาเอเวอร์เรสจากจดุนีไ้ด้อีกด้วย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  

ที่พัก โรงแรม  HOTEL COUNTRY VILLA หรือเทียบเทา่ 

วันที่2 
ยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปูร์ – โพคารา (บินภายใน) – นํา้ตกเดวิส – 

ค่ายอพยพชาวทเิบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี 
05.30 น. นําท่านชมแสงอาทิตย์ขึน้ในยามเช้า ทางด้านทิศตะวนัออกของเทือกเขานากาก๊อต ให้ท่านได้สดูอากาศยามเช้าและเก็บ

ภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลยัท่ีโดนแสงอาทิตย์สอ่งลงมา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพกนัตามอธัยาศยั **จะเห็น

เทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศของวันนัน้ๆ** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมือง ปัคตาปูร์ (Bhaktapur) ซึ่งได้รับขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม เมืองนีส้ร้างขึน้ใน

ศตวรรษท่ี 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มลัละ ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นราชธานีในหบุเขา เป็นเมืองท่ีเจริญบนเส้นทางการค้าสูทิ่เบต 

ชมยา่นเดอร์บาสแควร์ หรือยา่นพระราชวงับกัตาปร์ู อนัเป็นท่ีตัง้ของวงั ชมพระราชวงั 55 พระแกล (หน้าต่าง) , ประตทูองค้า 

ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม  ชมลานสรงน้า้ หรือซนุดารี (Sundari) น้าทา่นชมวดัเนียตา 

  2            เนปาล ดินแดนแหง่ขนุเขาหิมาลยั 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)                                                     [GQ3KTM-TG001] 

 



โปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานท่ีสงูท่ีสดุในเนปาล มีด้วยกนั 5 ชัน้ สงู 98 ฟตุ สองข้างบนัไดทางขึน้มีรูปปัน้หินขนาดใหญ่  

สลกัเป็นรูปสตัว์และเทพอารักขา เช่ือกนัวา่ปัน้แตล่ะคูม่ีอ้านาจหยดุสิ ่งชัว่ร้ายท่ีเมารุกราน วดันี ้สร้างขึน้ถวายแด่เทพแห่งเนีย

ตะโปลา ผู้ ท่ีมีพลงัสงูสดุหรือสทิธิลกัษม ี(Siddhi Lakshmi) ซึง่เป็ นเทวี ลทัธิตนัตระ พระเจ้าภปูฏินทรา มลัละ สร้างวดันีใ้นปี 

ค.ศ. 1702และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี ้จึงเคยถกูนํามาเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง “LITTLE BUDDHA” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

.....น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เข้าสูเ่มืองโพคารา โดยสายการบินในประเทศ.....เท่ียวบินท่ี..... 

.....น. เดินทางถึงทา่อากาศยานภายในประเทศเมืองโภครา 

 เดินทางถึงเมืองโพคารา (Pokhara) เมืองนีต้ัง้อยู่ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัตก 200 กิโลเมตร คืออีกเมือง

ท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศเนปาลเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 2 รองจากกาฐมาณฑจุากท่ีน่ี จะสามารถมองเห็น

ทิวทศัน์ท่ีงดงามของดานลุะคีรี (Dhanulagiri) มนะสล(ูManaslu) มชัฉาปชูเร (Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปรุณะ 

(Annapurana) ทัง้ 5 ยอด (Annapurana I, Annapurana II, Annapurna III, Annapurna IV, Annapurna South) เป็นเมือง

แหง่มนต์เสนห์่ทา่มกลางวงล้อมของหบุเขาอรรณาปรูณะ ซึ่งอยู่สงูจากระดบัน้า้ทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงาม

ของเทือกเขาหิมาลยัได้ใกล้ท่ีสดุเน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค ่30 กิโลเมตร เป็นทิวทศัน์ ท่ีสงูตระหง่านเสียดฟ้ากวา่ 

8,000 เมตร เมื่อได้สมัผสัยากนกัท่ีจะลืมเลือน และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีของนกัท่องเท่ียวท่ีชอบการผจญภยั และเป็นจุดเร่ิมต้น

การเดินปีนเขาเพ่ือพิชิตยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลกอีกด้วย จากนัน้นําท่านชม นํา้ตกเดวิส (Devi’s Fall) นํา้ตกท่ีมีความลกึถึง 

100 เมตร นํา้ตกนีต้ัง้ช่ือตามนายเดวิสท่ีได้เสยีชีวิตท่ีนํา้ตกแหง่นีพ้ร้อมกบัคูรั่ก  หลงัจากนัน้นําท่านชมค่ายอพยพชาวทิเบต 

(Tibetan refugee camp) คา่ยนีก้่อตัง้ขึน้ในปี 1960 เป็นสถานท่ีจดัแสดงความเป็นอยูข่องชาวทิเบตในเนปาล ซึง่ได้อพยพมา

ทางตอนเหนือของเนปาล ในครัง้ท่ีจีนบกุกรุงลาซา ให้ทา่นได้สมัผสัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวทิเบต และชมวิธีการผลิตพรมขน

สตัว์แบบชาวบ้าน และเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองตา่งๆ 

 จากนัน้นําทา่นล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเนปาล ภาพความงาม

และความใสของทะเลสาบพีวานัน้สะท้อนภาพยอดเขามจัฉาปชูเร เป็นภาพสวยงาม  และตรงกลางทะเลสาบเป็นท่ีตัง้ของวัด

บาลาฮี  (Barahi Temple) ซึง่มีสถปูส ีขาวช่ือบาลาฮี ลอยเดน่ตดักบัพืน้นํ้า นําทา่นสกัการะ วดับาลาฮี วดัท่ีมีเทพธิดาอจิมา 

เทพธิดาท่ีศกัดิ์สทิธ์ิท่ีสดุในเมืองโภครา ทกุวนัเสาร์จะมีการบชูายญัสตัว์แด ่

เทพธิดา  หลงัจากนัน้ให้ทกุทา่นได้อิสระช็อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3            เนปาล ดินแดนแหง่ขนุเขาหิมาลยั 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)                                                     [GQ3KTM-TG001] 

 



คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  

ที่พัก โรงแรม HOTEL DANDELIONS หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
โพคารา – ยอดเขาซารางก็อต – วัดบินดาบาซินี - แม่นํา้เซติ - 

กาฐมาณฑุ – ชมโชว์พืน้เมืองชาวเนปาล 
 นําท่านเดินทางสูย่อดเขาซารางก็อต (Sarangkot) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพ่ือชมพระอาทิตย์ ขึน้และชมวิวท่ี 

ยอดเขาอรรณาปรุณะ แสงสีทองของพระอาทิตย์ท่ีตดักบัยอดเขาอนัสวยงาม ชมวิวของเทือกเขาหิมาลยัและแม่นํา้เซติ เป็น

ฉากด้านล่าง บรรยากาศท่ีโอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสวยงาม** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศของวันนัน้** นําท่านแวะสกัการะวัดบินดาบาซินี (BINDHABASANI) วดัฮินด ูวดันี ้สร้างในปี 1845เพ่ือ

ถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วดันี ้ถือเป็ นวดัศ ักดิ์สิ ทธ์ิแห่งหนึ่ งในเมืองโภคราและวดันีเ้ป็นวดัท่ีชาวเมืองนีห้รือต่าง

เมืองนิยมมาแตง่งานกนัอีกด้วย บริเวณรอบๆวดัจะมีของท่ีใช้ในการแตง่งานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของ

สาํหรับใช้บชูาเทพธิดาบาวานีขายจดัอยู ่ในถาด จะมีมะพร้าวซึ ่งแทนสญัลกัษณ์ของสตัว์หนึ ่งชีวิตใช้ส้าหรับบชูายญั ดอกไม้ 

ผงติกะ ขนม และเฉพาะวนัองัคารและวนัเสาร์ จะมีพิธีทําบญุหรือถ้าเป็นวนัพิธีส้าคญัใหญ่ๆ มีการบชูายนัด้วยสตัว์เล็กและ

ใหญ่ตลอดทัง้วนั หลงัจากนัน้นําท่านชมแม่นํา้เซติ (Seti River) หรือแม่นํา้นม เป็นแม่นํา้สายหนึ่งของแม่นํา้กังฮารา ซึ่ง

ละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลยั ซึ่งอยู่บริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน แม่นํา้นีม้ี

เอกลกัษณ์พิเศษคือมีสีขาวคล้ายนํา้นมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและไหลเข้าไปใต้ดิน แม่นํา้นีจ้ะไหลผ่านเมืองโภครา ซึ่ง

เป็นท่ีนา่อศัจรรย์ยิ่งท่ีมีแม่นํา้ไหลผ่านใต้ดินของเมืองโภครา ท่ีน่ีเขาจะทดนํา้ขึน้มาให้ไหลไปตามคลองเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา้

อีกด้วย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

  นําทา่นเดินทางสูเ่มืองกาฐมาณฑุ โดยรถโค้ช ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง เป็นเส้นทาง

เลยีบไปตามไหลเ่ขา ระหวา่งทางผา่นแมน้่า้ ผา่นหมูบ้่าน ทา่นจะได้เห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามและวิถีชีวติของชาวเนปาลชนบท ท่ี

ยงัคงงดงามในแบบธรรมดัง่เดมิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองกาฐมาณฑ ุตัง้อยูท่ี่ความสงู 1,336 เมตรเหนือระดบัน้า้ทะเล เมืองกาฐมาณฑนุัน้เป็นท่ีรวบรวม

มรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว้  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ....ให้ท่านได้ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเนปาล 

ที่พกั โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป –  

วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏนิาถ – สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําท่านเดินทางเท่ียวชมเมืองกาฐมาณฑุ นําท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square) จัตุรัส

กาฐมาณฑุ ดูรบาร์ แห่งนีป้ระกอบไปด้วยวัดและปราสาทท่ีเก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและ

วฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกขึน้ครองราชย์ จตัรัุสแห่งนีย้งัได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดก

โลกโดยองค์กรยเูนสโก้ในปี พ.ศ. 2522  จากนัน้เยี่ยมชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari) ซึ่งเป็นท่ีพํานกัของ

เทพธิดากมุารี ตามความเช่ือของชาวเนปาลนัน้ กมุารีคือตวัแทนแหง่พระอ ุมาเทวี เป็นเทพบริสทุธ์ิท่ีถือกําเนิดจากโลกมนษุย์  

ซึง่ผา่นการคดัเลอืกมาจากเด็กหญิงอาย ุ3-5 ปี จากตระกลูศากยะหรือตระกลูของพระพทุธเจ้าเทา่นัน้ ชาวเนปาลนบัถือกุมารี

  4            เนปาล ดินแดนแหง่ขนุเขาหิมาลยั 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)                                                     [GQ3KTM-TG001] 

 



ดจุเทพเจ้าและมกัจะขอพรให้ประสบความสาํเร็จ กมุารีมีหน้าท่ีทําพิธีบชูาเทพธิดาแหง่เตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการดํารงชีพ ( 

Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาลบชูาพระอินทร์ท่ีเวียนมาปีละครัง้ กษัตริย์

เนปาลจะมาหากุมารีเพ่ือรับพรจากเธอ  หลงัจากนัน้นําท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ท่ีสดุ 

และเป็นกําเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑ ุตัง้อยู่ในบริเวณใกล้กบัวดักุมารี สถานท่ีนีส้ร้างขึน้โดยกษัตริย์ลกัษมี นาสิงห์ มลัละ 

(King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนต้นศตวรรษท่ี 16 จากนัน้ชมวัดตะเลชุ (Taleju Temple) วดัประจําองค์

พระมหากษัตริย์  เน่ืองจากมีความเช่ือวา่เทพตะเลชคุอืเทพท่ีปกปกรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย นําท่านชม วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือ วดัหลงัคาทองคํา วดันีม้ีหลงัคาทําด้วยทองซ้อนกนั 2 ชัน้ และ

ประตเูงินซึง่ถือวา่เป็นวดัท่ีศกัดิ์สทิธ์ิท่ีสดุวดัหนึ่งในศาสนาฮินด ูของเนปาล สร้างขึน้มาในสมยักษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละเพ่ือ

ถวายแดพ่ระศิวะในภาคขององค์ปศปุฏินาถ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้พคัมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศกัดิ์สิทธ์ิเหมือนแม่นํา้คงคา

ในเมืองพาราณส ีประเทศอินเดีย เพราะแมนํ่า้สายนีจ้ะไหลไปรวมกบัแม่นํา้คงคานัน้เอง อีกทัง้ท่ีน่ียงัเป็นศนูย์กลางการแสวง

บญุของชาวฮินด ูในเทศกาลมหาศิวราตรี โดยวดัแห่งนี ้องค์กรยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนวนัแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

อีกด้วย  หลงัจากนัน้นําท่านสกัการะ สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพทุธเจ้าผู้ เป็นท่ีพึ่ง สถปูนี ้

ตัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑปุระมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเนปาล องค์เจดีย์ มีฐานทรงดอกบวัตมู มีเค้า

ศิลปะค่อนไปในทางทิเบต เห็นได้ชัดจากรูปแบบการก่อสร้างฐานสถูป ท่ีอิงคติปริศนาธรรมมณัฑลา (Mandala) อนัเป็น

รูปธรรมนิมิตตามคติพทุธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็นท่ีประทบัของพระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ตา่งๆ บนเจดีย์มีรูป

เพ้นท์ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจ้า (wisdom Eyes) ทัง้สี่ทิศ อนัเป็นสญัลกัษณ์ให้ผู้คนทําดี องค์การยเูนสโกได้ขึน้

ทะเบียนสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองค์เจดีย์ประดบัประดาด้วย “ธงมนตรา” ท่ีชาวทิเบตและชาว

เนปาลนิยมนํามาแขวนเอาไว้อยา่งสง่างามเป็นเอกลกัษณ์  ธงนีจ้ารึกบทสวดมนตร์แล้วนําไปปลกุเสก ก่อนจะนํามาประดบัท่ี

องค์พระเจดย์ี หรือประดบัตามหลงัคาอาคารบ้านเรือน ทางเดิน ช่องเขา ฯลฯ นยัว่าเพ่ือให้ลมช่วยสวดมนตร์ แล้วพดัพาเอา

มนตราไปคุ้มครองผู้ผ่านทาง สถปูแห่งนีส้ร้างโดยชาวทิเบตท่ีอพยพหนีสงครามเข้ามาท่ีน่ีเมื่อปี พ.ศ. 2502 เมื่อครัง้ท่ีจีนเข้า

รุกรานทิเบต บริเวณวดัจึงเป็นท่ีชุมชนของชาวพุทธจากทิเบต  หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสูย่่านทาเมล (Thamel) ซึ่งเป็น

แหลง่ช็อปปิง้ ศนูย์กลางของเมืองกาฐมาณฑ ุโดยบริเวณยา่นนีเ้ต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมท่ีพกั และร้านขายของมากมาย 

ย่านนีจ้ึงเป็นจุดพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเดินทางมาถึงเมืองนี ้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น สนิค้า

จําพวกเคร่ืองประดบั หตัถกรรม เคร่ืองนุง่หม่ตา่งๆมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  

ที่พกั โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 สถูปสวยมภนูาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นสกัการะ สถปูสวยมภนูาถ ( Swayambhunath) หรือวดัลงิ เป็นเจดีย์ของชาวพทุธ (Buddhist Chaityas) ท่ียิ่งใหญ่ 9 

แหง่หนึง่ของโลก โดยคาดวา่มีอายถุึง 2,000 ปีเลยทีเดียว สร้างขึน้ในรัชสมยัของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จดุเดน่ของ

ภายในวดันีค้ือ สว่นตรงฐานของสถปูซึง่มดีวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพทุธเจ้าอยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ด้าน ตวัสถปู

  5            เนปาล ดินแดนแหง่ขนุเขาหิมาลยั 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)                                                     [GQ3KTM-TG001] 

 



ตัง้อยูบ่นเนินเขาเลก็ๆ ของหบุเขากาฐมาณฑ ุ จึงทําให้เห็นทิวทศัน์เหนือหบุเขาท่ีงดงาม สถปูแห่งนีย้งัเป็นสถปูท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ

ของเนปาล  และยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพทุธกบัฮินด ู โดยองค์กรยเูนสโกได้ทําการขึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

13.30 น. นําทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (TG)  เท่ียวบินท่ี TG 320 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

ราคาแนะนําเพยีง : เนปาล ดนิแดนแห่งขุนเขาหมิาลัย  

5 วัน 4 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    

กาํหนดการเดนิทาง 
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.- 

 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทัวร์ หากเกิดความ

ผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 

     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

  6            เนปาล ดินแดนแหง่ขนุเขาหิมาลยั 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)                                                     [GQ3KTM-TG001] 

 



4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา 

    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 

    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่

ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 

3. คณะจองไมถึ่งจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 

3. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ นํา้หนกัรวมไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 

อาจมีคา่ปรับหากนํา้หนกัเกินตามสายการบินกําหนด 

4.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

5.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบ ุ

6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

7.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

 เพ่ิมเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมอีายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมอีายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่วีซา่เข้าประเทศเนปาล ทา่นละ 1,000 บาท 

3. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากสายการบนิกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 

5. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 

6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

7. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทา่น/ทริป 

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ

สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่

รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บน

เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุด

ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ

เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

สาํหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลสาํหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้

งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะ

ไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จํานวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูป

เท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูป

สติก๊เกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 

*** เอกสารในการย่ืนวีซา่เนปาลต้องใช้เอกสารเป็นตวัจริงเทา่นัน้ *** 
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