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นําทา่นเขา้ชมภายในตวัเมอืง คอื "จตัรุสับกัตะปูรด์รูบาร"์ (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่ ีความสําคัญมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงบักตะปรู ์เนื่องจากบรเิวณจัตรัุสนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคาร
และสิง่กอ่สรา้งทีม่สีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม รวมไปถงึสถานทีสํ่าคัญๆของเมอืงมากมาย ในอดตีเคยเป็นราชธานี
ในหุบเขา  เป็นเมอืงทีเ่จรญิบนเสน้ทางการคา้สูธ่เิบต  ชมย่านเดอรบ์าสแควร ์ หรอืย่านพระราชวังบักตาปูร ์ 
อันเป็นทีต่ัง้ของวัง  ชมพระราชวัง  55  พระแกล (หนา้ตา่ง), ประตทูองคํา  ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม  
ชมลานสรงน้ํา  หรอื ซนุดาร(ีSundari) นําทา่นเขา้ชม วัดเนียตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานทีส่งูทีส่ดุ
ในเนปาล  มดีว้ยกนั  5  ชัน้  สงู  98  ฟตุ  สองขา้งบันไดทางขึน้มรีปูปั้นหนิขนาดใหญ ่สลักเป็นรปูสตัว ์ และ
เทพอารักขา  เชือ่กันวา่ปั้นแตล่ะคูม่อํีานาจหยดุสิง่ชัว่รา้ยทีเ่มารุกราน  วัดนี้สรา้งขึน้ถวายแดเ่ทพแหง่เนียตะ
โปลา ผูท้ีม่พีลังสงูสดุหรอืสทิธลิักษม(ีSiddhi Lakshmi) ซึง่เป็นเทว ี ลัทธติันตระ  พระเจา้ภปูฏนิทรา  มัลละ  
สรา้งวัดนีใ้นปี  ค.ศ. 1702 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนากาก็อต“NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทอืกเขานากากอ๊ต ในออ้มกอด
ของหมิาลัย..เมอืงทีช่มพระอาทติยต์กและพระอาทติยข์ึน้ไดส้วยงาม และเป็นจดุชมทัศนียภาพของเทอืกเขา
หมิาลัยไดอ้ยา่งชดัเจน นากาก็อต เป็นเมอืงตากอากาศของชาวเนปาล ี สัมผัสธรรมชาตเิทอืกเขาหมิาลัย รถ
ไตร่ะดับความสงูของเทอืกเขาทีค่ดโคง้และมทีวิทัศนน์าคันบันไดทีส่วยงามอยา่งยิง่ …ตะวันลา.. ทีน่ากาก็อต
หากอากาศดจีะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รส (Mount Everest) ดว้ย…ระหวา่งทา่นจะไดช้มการปลกูผกั
ทาํนาแบบข ัน้บนัได..พบกบัเทอืกเขาหมิาลยัฝั่งตะวนัออกประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtangฯลฯ 
เป็นแนวยาวนับรอ้ยกโิลเมตร ในระหวา่งทาง......ชมพระอาทติยต์ก พักโรงแรมบนเขานาการก์็อต 1 คนืนี้ดว้ย
ความสงู 2,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล เป็นจดุชมววิทีส่วยงามมาก  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม และอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ  NIVA LODGE  RESORTหรอืเทยีบเทา่ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ นําท่านเขา้ชม  สยมภูวนาถสวะยมัภูนาถ หรอืวดัลงิ (Swayambhunath) เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ 

(Buddhist Chaityas) ทีย่ ิง่ใหญแ่หง่หนึง่ของโลก กลา่วกนัวา่น่าจะมอีายถุงึ 2,000 ปี เลยทเีดยีว สรา้งขึน้ใน
รัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะในปี พ.ศ. 936 สิง่ทีน่่าสนใจภายในวัดคอื สว่นตรงฐานของสถปูซึง่มดีวงตาเห็น
ธรรมหรอืWisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยูโ่ดยรอบทัง้4 ดา้น ตัง้อยูบ่นยอดเขาหา่งจากกรงุกาฐมาณฑไุป
ทางทศิตะวันตก 3  กโิลเมตร ตัวสถปูตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ สงูประมาณ 77 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลของหบุ
เขากาฐมาณฑ ุจงึทําใหท้วิทัศน์เหนือหุบเขาทีแ่สนงดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเนปาล อกี
ทัง้ยังเป็นสถานทีท่ีม่กีารผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮนิดู โดยองคก์ารยูเนสโกไดทํ้าการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 น.  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ยา่นทาเมล (Thamel)เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของกรงุกาฐมาณฑ ุ

สองขา้งทางเต็มไปดว้ย โรงแรมทีพั่กราคาถูก รา้นอาหารนานาชาต ิรา้นขายของ รา้นอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ จงึ
เป็นจดุพักของนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิง่เดนิทางมาถงึเนปาลเพือ่การวางแผนทอ่งเทีย่วในทีต่า่งๆ นอกจากนี้ยา่นทา
เมลยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่ โดยเฉพาะสนิคา้จําพวกหัตถกรรมพืน้เมอืง เครือ่งประดับทีทํ่าจากหนิตา่งๆ 
และอปุกรณ์สําหรับการเดนิปีน ลักษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมอืงไทย แตส่นิคา้หลากหายกวา่เยอะ ถนน
ขา้วสารบา้นเรา อาท ิผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึอกีมากมาย ซึง่สามารถตอ่รองราคาได.้...
ตามความพอใจของทา่นซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตัวกนัจรงิๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัาคารและอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
พกัที ่ณ  GRAND HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่4 กาฐมาณฑ-ุกรงุเทพฯ B L x 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากน ัน้ นําทา่นสู ่มหาเจดยีโ์พธิน์าถ หรอืพุทธนาถ (Boudhanath)เจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเนปาลบนเจดยีม์ดีวงตา

เห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ บรเิวณรอบวัดเป็นแหลง่ชมุชนของชาวพุทธมหายาน
จากทเิบตทีอ่พยพเขา้มาเมือ่ปีพ.ศ. 2502 จงึจะเห็นพระทเิบตและคนทั่วไปยนืแกวง่ลอ้มนตพ์รอ้มกบัสวดมนต์
อยูท่ั่วไป องคก์ารยเูนสโกขึน้ไดท้ะเบยีนสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522 
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อําลาเมอืงแห่งหมิาลัย กับภาพความทรงจําเมอืงแห่งสสีันแห่งชวีติมริูล้มื  หลังจากวันนี้ทีท่่านไดม้าเยอืน
ประเทศเนปาล แลว้ ทา่นจะพบกบัความสขุแหง่ชวีติตลอดไป.....นมัสเต  

11.00 น. จากนัน้เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตรภีวูัน เมอืงกาฐมัณฑ ุ
อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการเช็คอนิ 

15.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ Lion Air เทีย่วบนิที ่SL221  (ไมบ่รกิาร 
อาหารบนเครือ่ง) 

19.30 น.ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ และความประทับใจมริูล้มื….. 
 

 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยขอใหท้า่นรับทราบคําแนะนําการเปลีย่นแปลงการนัด

หมายเวลาในการทํากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์
2. บรษัิทอาจทําการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสมแตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิโรงแรมทีพั่กภมูอิากาศภัยธรรมชาตกิารนัดหยดุงานฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิและ
สถานการณ์ทางการเมอืงภายในอนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจัดพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ 

 
โปรแกรมแนะนํา:(จา่ยเพิม่ทา่นละ230 USD ใชเ้วลาชมนาน 1 ชม.) 
 Everest Scenic Mountain Flightหรอื น่ังเครือ่งบนิชมยอดเขา สมัผัสเทอืกเขาหมิาลัยและยอดเขาเอเวอรเ์รสต์

อยา่งใกลช้ดิ สรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาด เมือ่ทา่นไดม้าเยอืนประเทศเนปาลคณุจะมโีอกาสไดข้ึน้ไปบนจดุ
สงูทีส่ดุและตระการตาทีส่ดุในโลก  

ไฮไลท:์  
 ลอยขึน้ไปดา้นบนของโลกในเทีย่วบนิชมววิ 1 ชัว่โมงขึน้ไปเทอืกเขาหมิาลัย  
 เห็นหลังคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตว์ธิทีีง่า่ย  
 เพลดิเพลนิไปกบัทีน่ั่งหนา้ตา่งสําหรับผูโ้ดยสารในทัวรก์ลุม่เล็ก ๆ ทกุคน ทีค่ณุจะไมพ่ลาดทกุมมุมอง 
 ไดรั้บทัศนยีภาพทีง่ดงามของพชืและสตัวข์องหบุเขาและทีร่าบ  
 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่เนปาล 
1. หนงัสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน     
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี (ทีไ่มใ่ชร่ปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 นิว้ 2ใบ (พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้) 
4. สําเนาบตัรประชาชน,สําเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทีอ่ยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท)์ 
(โปรแกรมทวัร.์.ปนัใจ ไป เนปาล 4 วนั 3 คนื)เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้
*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เด็ก บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีม ีบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีู ้
เดนิทางไมถ่งึ 16+ * 

หรอืปรบัเปลีย่นโดยแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กอ่นออกเดนิทาง 10-15 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 
 

Everest Scenic Mountain 
Flight 
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อตัราคา่บรกิาร 

09-12ส.ค.62 25,900.- 

27-30ก.ย.62 24,900.- 

11-14ต.ค.62 24,900.- 

22-25 พ.ย.62 24,900.- 

ปีใหม ่27-30ธ.ค.62 25,900.- 

หอ้งพกัเดีย่ว  6,500.- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
อตัรา..คา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป-กลับตามทีร่ะบไุวใ้นรายการโดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์
 คา่โรงแรมพักหอ้งคู ่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่และภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีก่ําหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท) แต่ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 
อตัรา...คา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่จดัทาํหนงัสอืเดนิทาง( PASSPORT)และคา่ทาํใบอนญุาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื 
คนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆเชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ในสถานทีท่อ่งเทีย่ว
พเิศษตา่งๆ,คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่นอกเหนอืจากรายการ 

 คา่ภาษีหัก  ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบกํากบัภาษี)  
 คา่น้ําหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถและผูช้ว่ย (รวม 40 USD/ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบรกิาร 
 คา่ทปิบรกิรยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร(ทีท่า่นควรทราบกอ่นสํารองทีน่ ัง่) 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
*ตอ้งจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน สําหรับชว่งวันหยดุเทศกาล 
- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่มใ่ชเ่ทศกาลหรอืวนัหยดุยาว**** 
(ยกเวน้ กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจํากบัสายการบนิ)** 
- กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน เฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 
- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์
- อัตราคา่บรกิารนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางถา้ทา่นแยกตัวออก
จากคณะทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิหรอืลดคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้ 

การสํารองทีน่ ัง่ 
ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเงนิคา่มดัจําเป็นจํานวนเงนิ 15,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน ภายใน 2 วัน
หลังจากการจอง พรอ้มส่งสําเนาพาสปอร์ตที่ชัดเจน ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 
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*บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตัวแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสยีหายทีเ่กดิจาก การทีท่า่นถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากการทีท่า่นมเีอกสารเดนิทางทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืมสี ิง่ผดิ
กฎหมายไวใ้นครอบครอง หรอืภัยธรรมชาต,ิ ภัยการเมอืงฯลฯ หรอืเหตุสุดวสิัย ทีท่างบรษัิทฯไม่สามารถควบคุมไดห้รือ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ    
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง .../...กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายอนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯไมส่ามารถ
ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปใน
ลักษณะเหมาจา่ย 
6.ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิกําหนด 
7. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 
*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ *** 
 

ปนัใจ...ไป..เนปาล..รว่มเดนิทางกบั


