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โดยสายการบินแหงชาติ เนปาล แอรไลน 
....ขอนําทา่นสู.่.. “เนปาลดนิแดนในฝัน ทีง่ดงามดว้ยตน้แบบศลิปะและวัฒนธรรมทีง่ดงามอกีทัง้เอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ชดัเจน 
สถาปัตยกรรมไมท้ีส่บืทอดนับพันปี และวถิชีวีติทีย่ังคงความดัง้เดมิ ทําใหนั้กเดนิทางจากทกุมมุโลกตอ้งมาคน้หาความหมายที่
ซอ่นอยู ่อกีทัง้ทวิทัศนอ์นังดงามแปลกตา” 
ไฮไลทข์องการเดนิทาง  
พระราชวงักาฐมณัฑ.ุ...จัตรัุสมรดกโลก ชมวังเทพธดิากมุาร ีเทพเจา้ทีม่ชีวีติอยูเ่พยีงหนึง่เดยีวในโลก  
พระราชวงัปาทนั(ลลติปรู)์ ....เมอืงมรดกโลกและเมอืงแหง่ศลิปะในสมัยศตวรรษที ่16-18 เมอืงทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชเคย
เสด็จมาเผยแผพ่ระพทุธศาสนา   
พระราชวงัภคัตาปรู.์...เมอืงมรดกโลก นครแหง่นีส้รา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 บนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต 
ยอดเขานากาก็อต…สมัผัสรุง่อรณุยามเชา้บนยอดเขานากากอ๊ต ชมแนวเทอืกเขาหมิาลัยทีท่อดยาวจนสดุสายตา 
เมอืงโภครา…เสน่หแ์หง่ผนืน้ําและขนุเขา พรอ้มลอ่งเรอืงในทะเลสาบเฟวา่ใสราวกระจกสะทอ้น 
 
บรกิารพเิศษ ของเรา 
 ชมระบําพืน้เมอืงของชาวเนปาล พรอ้มตอ้นรบัทา่นดว้ยอาหารพืน้เมอืงของชาวเนปาล.... 
 อาหารไทยเสรมิทกุมือ้ อยา่งนอ้ย 2 อยา่ง...บรกิาร ขนมหรอืของวา่งระหวา่งวนั 2 มือ้ ตอ่วนั 
 บรกิาร นํา้ด ืม่ระหวา่งทวัร ์ตลอดการเดนิทาง 2 ขวด ตอ่ทา่น/วนั 
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ตารางการเดนิทาง 
 วนัที ่18-22 ม.ิย./9-13,23-27 ก.ค./ 13-17,27-31 ส.ค.10-14,24-28 ก.ย.61 
    22-26 ต.ค.61/ 5-9,26-30 พ.ย./10-14,24-28 ธ.ค.61 
ผูใ้หญ ่ พักหอ้งคูห่รอืพัก 3 ทา่น หรอืเด็กพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  ราคาทา่นละ  35,900 บาท   
ในกรณีตอ้งการพักหอ้งเดีย่ว                ราคาทา่นละ  10,500  บาท   
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 16 + ทา่น 

 
***หมายเหต ุ  เวลาของประเทศเนปาล ชา้กวา่ประเทศไทย 1.15 ช ัว่โมง** 

รายการทอ่งเทีย่ว 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – กาฐมณัฑ ุ          
15.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารเช็คอนิ ช ัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์W   สายการบนิ   

NEPAL AIRLINES (RA) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระ
ตา่งๆ 

 กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรณุางดนําของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่น

กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 
 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น้ําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทํา

การตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้
ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัย 
ตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะถกูปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ  
   จงึสามารถนําขึน้เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
17.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุKATHMANDU โดยสายการบนิ NEPAL AIRLINES (RA)  
   เทีย่วบนิที ่ RA 402   (บรกิารอาหารบนเครือ่ง)    
19.20 น. ถงึ.....ทา่อากาศยานตรภีูวนั เมอืงกาฐมณัฑุ ตามเวลาทอ้งถิน่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้   
  เขา้สูท่ ีพ่กั ณ  GRAND HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง  กาฐมณัฑ ุ– วดัสวยมภนูาท – พระราชวงักาฐมณัฑ ุ– เมอืงโภครา (นํา้ตกเดวดิ, ศนูยอ์พยพชาว
ทเิบต-ลอ่งเรอืทะเลสาปเฟวา่)- อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโภครา      
 (B-L-D)  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บฟุเฟตน์านาชาต)ิ   
  นําท่านสักการะ วดัสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” หรอื “วดัลงิ” เป็นเจดยีข์องชาวพุทธและเป็น

เจดยีท์ีย่ ิง่ใหญ ่แหง่หนึง่ในโลก กลา่วกันวา่มอีายกุวา่ 2,500 ปี ซึง่สรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะใน 
พ.ศ. 963 สิง่ทีน่่าสนใจคอืสว่นตรงฐานของสถปูมดีวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้อยูร่อบโดยทัง้ 4 ดา้นและ
ยังเป็นสถานทีม่ผีสมผสานระหวา่งศาสนาพทุธและศาสนาฮนิดทูีส่ามารถอยูคู่ก่นัได ้ 

  ชม พระราชวงักาฐมณัฑ ุ“HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  เป็นอาคาร
แบบยโุรปสขีาวมหีอสงู 9 ชัน้ เรยีกวา่ หอพสนัตปุร ์ “BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวังทีใ่ช ้
ประกอบพิธีกรรมสําคัญ  ในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภเิษกขึน้
ครองราชสมบัตดิว้ย  ชม  หนุมานดอรก์า  HANUMANDHOKA” รปูปั้นหนุมานผูทํ้าหนา้ทีน่ายทวารคอย
รักษาประตเูขา้พระราชวัง ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  อาคารไมเ้กา่แกต่น้กําเนดิของชือ่เมอืง
กาฐมัณฑ ุซึง่สรา้งจากตน้ไมเ้พยีงตน้เดยีว พระราชวงัโบราณหนุมานโดการ ์  คอืเขตเมอืงเกา่ของเมอืง
กาฐมัณฑุ ปัจจุบันยังถูกรักษาไวอ้ย่างดดีว้ยเป็นเขตพระราชวัง ทีป่ระทับ และทีใ่ชใ้นพระราชพธิตี่างๆ 
ตลอดเวลาหลายรอ้ยปี ไดม้กีารสรา้งสมงานศลิปะไวม้ากมาย นี่นับเป็นหนึง่ในมรดกโลก ทีถ่กูประกาศเพือ่
รักษาสมบัตชิ ิน้นี้ไวใ้หล้กูหลานไดเ้ห็น ชม วดัเทพตาเลจ ู “TALEJU TEMPLE”  เป็นวัดทีส่รา้งดว้ยศลิปะ
เนปาลโบราณ มภีาพแกะสลักทีง่ดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรอืไภราพดํา “BHAIRAV”   หรอืปางหนึง่
ของพระศวิะในภาคทีด่รุา้ยกําลังเหยยีบรา่งอสรู บางตําราก็วา่เป็นเจา้แมก่าล ีซึง่ชอบความโหดรา้ย  ชาวเนปาล
จงึไดม้กีารเสน้บวงสรวงดว้ยเลอืด   จากนัน้ชม ตําหนกักมุาร ี“KUMARI BAHAL” และเขา้เฝ้าเทพธดิา
กมุาร ีทีช่าวเนปาลเชือ่วา่เป็น “เทพทีม่ชีวีติ” และเป็นเทพเจา้ทีม่ชีวีติอยูเ่พยีงหนึง่เดยีวในโลก ซึง่ไดรั้บการ
คัดเลอืกมาจากบตุรสาวในตระกลูศากยะวงศ ์(ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเมอืงกาฐมัณฑ ุ
14.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโภครา โดยสายการบนิเยต ิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่..... 
14.35 น. ถงึ.. หุบเขาโภครา “หุบเขาโภครา”  คน้พบโดย “อกิ ิคาวากุช”ิ พระสงฆช์าวญี่ปุ่ นที่ใชเ้วลาเดนิทางท่ัว

หมิาลัยในขณะทีเ่ขายังมอีายไุด ้5  ปี เขาไดพ้บวา่   โภคราเป็นสถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุท์ีบ่านอยู่
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รอบๆ ทะเลสาบสีฟ้าและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงยอดเขาที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวบริสุทธิ์  โภคราสูงกว่า
ระดับน้ําทะเล 900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทวิเขาและป่าทีเ่ขยีวขจเีป็นทวิทัศน์ทีง่ดงามทีส่ดุจงึมลีักษณะ
พเิศษไมเ่หมอืนใครขึน้ไปท่านจะไดเ้ห็น เทอืกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA)  และ ยอดเขาหางปลา 
(มจัฉาปูรช์เร MACHHAPUCHHRE) ทีส่งูตระหง่านเสยีดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมือ่ไดส้ัมผัสยากนักทีจ่ะลมื
เลือนและน่าประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้นอาหารและรา้นคา้กระจัด
กระจายอยูแ่บบเรยีบงา่ยและเป็นกนัเอง ไวค้อยตอ้นรับผูม้าเยอืนตลอดทัง้ปี 

จากนัน้ ชม นํา้ตกเดวดิ “DAVI’S FALL” ทีม่หัศจรรยไ์หลลงเหวลกึ ตอ้งกม้มองซึง่ตัง้ชือ่ตามนายเดวทิ ชาวสวสิที่
ตกลงไปตาย เนือ่งจากโดนกระแสน้ําพัด ชม ศนูยอ์พยพชาวทเิบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สมัผัส
ความเป็นอยูข่องชาวทเิบตทีอ่พยพมาอยูท่างตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี้ทา่นยังจะไดช้มการทอพรมดว้ย
มอื นําทา่นพกัผอ่นลอ่งเรอืในทะเลสาบเฟวา “PHEWA TAL” และชม วดัเบราฮ ิ“VARAHI TEMPLE” 
เป็นวัดของเทพธดิาทีท่รงพลังทีส่ดุ นําทา่นสักการะขอพร วดัฮนิด ู“BINDHABASANI”  ซึง่เป็นทีเ่คารพ
ของชาวเนปาลใีนเมอืงโภครา  มพีธิทํีาบญุเฉพาะวันอังคารและวันเสาร ์ถา้เป็นวันพธิสํีาคัญใหญ่ๆ  มกีารบชูา
ยันดว้ยสตัวเ์ล็กและใหญต่ลอดทัง้วัน จากนัน้ชม แมนํ่า้ศกัด ิส์ทิธ ิเ์ซต ิ“ SETI RIVER” ทีม่สีขีาวคลา้ยน้ํานม
ไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลัยและมหัศจรรยไ์หลรอดเขา้ไปใตด้นิ 

จากนัน้ อสิระใหท้า่นไดช้มววิเมอืงโภคราและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  โรงแรม 

    เขา้สูท่ ีพ่กั ณ  KANTIPUR  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่าม  โภครา – กาฐมณัฑ ุ– ชอ้ปป้ิงทาเมล – ชมโชวพ์ืน้เมอืง           (B-L-D)
  
 
ปลกุตืน่ เพือ่เดนิทางไป ซางรางกอ๊ต “SARANGKOT”  จดุชมววิทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาไปทางทศิตะวันตกประมาณ 5 

กม.เป็นจุดชมววิอกีแหง่หนึง่ทีท่า่นจะไดช้มพระอาทติยข์ึน้เห็นแสงสทีองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทอืกเขา
อานาปูระไดอ้ย่างสวยงามยิง่ พรอ้มจบิชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศทีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอย่างสบาย
อารมณ์...  

*** หมายเหต ุทา่นสามารถทีจ่ะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวฝั่งตะวนัตกหรอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ัน้
เป็นสาํคญั *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางกลับโรงแรมเพือ่รับประทานอาหารเชา้ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บฟุเฟต)์   
08.00 น. นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงกาฐมัณฑ ุ(โดยรถระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7-8 ช ัว่โมง)  

ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นทวิทัศน์ที่งดงามและวถิีชวีติของชาวชนบทในประเทศเนปาล  เสน้ทางสายนี้มี
ชือ่เสยีงมากในดา้นความงดงามทางธรรมชาต ิ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกาฐมัณฑอุสิระพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
17.00 น. ถงึเมอืงกาฐมัณฑ ุใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ยา่นทาเมล ซึง่เป็นแหลง่รวมของสนิคา้ตา่งๆ อาท ิผา้

พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึอกีมากมาย ซึง่สามารถต่อรองราคาไดต้ามความพอใจของท่านซึง่
ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตัวกนัจรงิๆ จนถงึเวลานัดหมาย 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาล ี ลิม้รสอาหารพเิศษ โม โม 

เกีย๊วซา่เนปาลแท้ๆ  ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ทีม่ชี ือ่เสยีงสําหรับนักทอ่งเทีย่วแหง่หนึง่ของประเทศเนปาล  
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เขา้สูท่ ีพ่กั ณ  GRAND  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั   
 

วนัทีส่ ี ่ เจดยีพ์ทุธนาถ – พระราชวงัปาทนั  –  พระราชวงัภคัตาปรู ์– ยอดเขานากากอ๊ต  
 (B-L-D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บฟุเฟตน์านาชาต)ิ   
  ชม เจดยีพ์ุทธนาท “BOUDHANATH” เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานกิายมหายานซึง่เป็นเจดยีท์ีใ่หญ่

ทีส่ดุในกาฐมัณฑมุพีระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ทีท่รงทอดมองไปไดร้อบทศิบนฐานรูปแปดเหลีย่ม
และมกีงลอ้หมนุไปไดโ้ดยรอบฐานยังประดษิฐานพระโพธสิตัวอ์ันใหญโ่ตมโหฬารอยูบ่รเิวณลานเจดยี ์ ทีน่ี่คอื
สสีนัของชาวทเิบต นอกจากนีย้ังมสีนิคา้แปลกๆ มากมายทีต่ัง้เรยีงรายขายอยูบ่รเิวณรอบเจดยี ์

จากนัน้ ชม เมอืงปาทนั “ Patan”  หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “ลลติาปรู”์ เมอืงแหง่ศลิปะอันวจิติรงดงามทีสํ่าคัญ 1 
ใน 4 เมอืง  แห่งหุบเขากาฐมาณฑุทีเ่ป็นหุบเขามรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 1979 สรา้งขึน้ในรัชสมัยพระเจา้อโศก
มหาราชช่วงศตวรรษที่ 3  และเป็นที่รูจั้กกันในนามเมืองแห่งศลิปะและหัตถศลิป์ที่มีชื่อเสียงในดา้นการ
แกะสลักทีป่ระณีตและงดงามทัง้ยังเป็นมรดกโลกทีม่สีสีันและชวีติชวีาทีเ่ดยีวในโลกอกีดว้ย  จตัรุสัปาทานดรู ์
บาร ์“PATAN DURBAR SQUARE”   ทีเ่ต็มไปดว้ยปราสาท และ พระราชวังโบราณ ในสมัยศตวรรษที ่16 – 
18 ชมพระราชวงัโบราณแหง่เมอืงปาทนั “PATAN DURBAR SQUARE”, วดัทองคํา “GOLDEN 
TEMPLE” ชม วดัพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติทัง้หลังจากนัน้ เชญิทกุทา่น
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจําพวกลกูปัดราคาพเิศษ  สรอ้ยคอทีร่อ้ยมาจากหนิราคาถกูมาก  พระพุทธรูป, พระ
โพธสิตัวท์ีแ่กะสลักดว้ยมอืโดยชา่งชาวพทุธอนัเลือ่งชือ่ของประเทศเนปาล   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ ชมเมอืงปัคตาปูร ์ “BHAKTAPUR CITY”  ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่ละมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีมี

ชือ่เสยีงในดา้นการแกะสลักไม ้ จตัรุสัปคัตาปรูด์รูบ์าร ์  “BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มปีระตู
ทองคํา  “GOLDEN GATE”  เป็นทางเขา้ไปสูล่านพระราชวังนาม พระราชวงั 55  พระแกล ‘THE  
PALACE OF 55 WINDOWS’  และมปีระตทูองคําทีม่กีารแกะสลักไดง้ดงามและสมบรูณ์ทีส่ดุอกีแหง่หนึง่  
วัดแห่งนี้ยังม ี ระฆังทองสัมฤทธิแ์ขวนอยู่เป็นทีรู่จั้กกันในชือ่  “ระฆงัหมาเหา่” ซึง่ในสมัยกอ่นระฆังใบนี้มไีว ้
เพื่อตบีอกเวลา และดว้ยความงดงามของเมอืงของเมอืงนี้ จงึเคยถูกจําลองเป็นฉากในภาพยนตร ์“LITTLE 
BUDDHA” และยังไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองคก์ารยูเนสโก ต ัง้แต ่พ.ศ. 
2522 

จากนัน้   นําทา่นสูย่อดเขานากากอ๊ต “NARKAKOT” ยอดเขาบนขอบกะทะของหบุเขากาฐมัณฑ ุสงูจากระดับน้ําทะเล 
2,164 เมตร สัมผัสธรรมชาตเิทือกเขาหมิาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโคง้และมีทวิทัศน์ที่
สวยงามอยา่งยิง่  

 
คํา่ ถงึ...เมอืงนากาก็อต “NARKAKOT”  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ทีพ่กั (อาหารจนี)  

   เขา้สูท่ ีพ่กั ณ  NIVA NIVA LODGE RESORT หรอืเทยีบเทา่ อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห่า้   นากากอ๊ต – กาฐมณัฑ ุ – วดัปศปุฏนิาถ – กรงุเทพฯ      
  (B) 
ปลกุตืน่ ตืน่แต่เชา้ตรู่ชมพระอาทติยร์ุ่งอรุณเหนือเทอืกเขาหมิาลัยจากทีพั่กของท่าน หรอืเดนิเล่นสดูอากาศบรสิทุธิ ์

(อากาศคอ่นขา้งเย็น กรณุาเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้มในชว่งฤดหูนาว) ถา้ทัศนวสิยัปลอดโปรง่ทา่น
จะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอเรสท”์ (MT.EVEREST)  ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลก (สงู 8,848 เมตร) 
เปรยีบไดว้า่เป็น  “มงกฎุของโลก”  ณ   ทีน่ี้ทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นอันสดชืน่ของธรรมชาต ิ
ทีส่ะอาดบรสิทุธิเ์หนือเทอืกเขาหมิาลัย ใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทติยท์ี่
สาดสอ่งตัดกับหมิะขาวนวลทีป่กคลุมเทอืกเขาหมิาลัยทอดตัวยาวละเลยีด บง่บอกถงึเสน้ขอบฟ้าและพื้นดนิ
ของยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปลีย่นสทีองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพรบิตาได ้ 
“เทอืกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดับน้ําทะเลถงึ 2,164 เมตร และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหมิาลัย
โดยรอบซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจํานวนยอดเขา10  ยอดทีส่งูทีใ่นโลกไดแ้ก ่ยอดเขา เอเวอร์
เรสท ์( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชย ู( CHO YU) มาลาค ู( MAKALA) และ มานาสร ู
(MAMASLU)  

*** หมายเหต ุทา่นสามารถทีจ่ะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวต ัง้แตฝ่ั่งตะวนัออกถงึตะวนัตกหรอืไมข่ ึน้อยูก่บั
สภาพอากาศของวนัน ัน้เป็นสําคญั *** 
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07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บฟุเฟตน์านาชาต)ิ   
จากนัน้ นําทา่นชม วดัปศปุฏนิาถ “PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวัดฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในเนปาล ซึง่สรา้งใน

รัชสมัยพระเจา้ภบูาลสงิห ์แหง่ราชวงศม์ัลละ ใน พ.ศ. 2507 วัดนี้มหีลังคาทําดว้ยทองคําซอ้นกันสองชัน้ และ
ประตูทําดว้ยเงนิและ เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุอกีวัดหนึ่งดา้นตะวันออกของแม่น้ําบักมาตซิึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
แมน้ํ่าศักดิส์ทิธิค์งคาทีต่ามความเชือ่ของชาวชมพูทวปี และชมพธิกีารฌาปนกจิของชาวฮนิดทูีร่มิฝ่ังแมน้ํ่า
บกัมาตใินศาสนาฮนิดวูัดนีต้ัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าภัคมาต ิ

 .....อําลาเมอืงแห่งหมิาลัย กับภาพความทรงจําเมอืงแห่งสสีันแหง่ชวีติมริูล้มื หลังจากวันนี้ทีท่่าน ไดม้าเยอืน 
ประเทศเนปาลแลว้ ทา่นจะพบกบัความสขุแหง่ชวีติตลอดไป...นมัสเต 

จากนัน้ เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตรภีวูนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ(ควรเดนิทางสูส่นามบนิลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
11.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ NEPAL AIRLINES เทีย่วบนิที ่RA 401 (บรกิารอาหารบน

เครือ่ง) 
16.05 น.  ถงึ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพ และความประทับใจมริูล้มื…. 
 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบคําแนะนําการเปลีย่นแปลงการนัด 

หมายเวลาในการทํากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์ 
2. บรษัิทอาจทําการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ ทัง้นี้ 
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิ
และสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจัดพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้าม
รายการ  

โปรแกรมแนะนํา: (จา่ยเพิม่ทา่นละ 230 USD ใชเ้วลาชมนาน 1 ชม.) 
 Everest Scenic Mountain Flight หรอื น่ังเครือ่งบนิชมยอดเขา สมัผัสเทอืกเขาหมิาลัยและยอดเขาเอเวอรเ์รสต์

อยา่งใกลช้ดิ สรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาด เมือ่ทา่นไดม้าเยอืนประเทศเนปาลคณุจะมโีอกาสไดข้ึน้ไปบนจุด
สงูทีส่ดุและตระการตาทีส่ดุในโลก  

ไฮไลท:์  
 ลอยขึน้ไปดา้นบนของโลกในเทีย่วบนิชมววิ 1 ชัว่โมงขึน้ไปเทอืกเขาหมิาลัย  
 เห็นหลังคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตว์ธิทีีง่า่ย  
 เพลดิเพลนิไปกบัทีน่ั่งหนา้ตา่งสําหรับผูโ้ดยสารในทัวรก์ลุม่เล็ก ๆ ทกุคน ทีค่ณุจะไมพ่ลาดทกุมมุมอง 
 ไดรั้บทัศนยีภาพทีง่ดงามของพชืและสตัวข์องหบุเขาและทีร่าบ  
 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอืน่ ๆ อกีมากมาย 
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เอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่เนปาล 
1. หนงัสอืเดนิทาง ทีย่ังมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน     
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี (ทีไ่มใ่ชร่ปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้)    
4. สําเนาบตัรประชาชน,สําเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทีอ่ยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศัพท)์  
 (โปรแกรมไฮไลทท์วัรเ์นปาล 5 วนั 4 คนื RA) เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้
*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เด็ก (ตํา่กวา่ 12 ปี) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15+ ทา่น 
 
 
อตัราคา่บรกิาร 
วนัที ่  18-22 ม.ิย./9-13,23-27 ก.ค./ 13-17,27-31 ส.ค.10-14,24-28 ก.ย.61 
     22-26 ต.ค.61/ 5-9,26-30 พ.ย./10-14,24-28 ธ.ค.61 
ผูใ้หญ ่ พักหอ้งคูห่รอืพัก 3 ทา่น หรอืเด็กพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  ราคาทา่นละ  35,900 บาท   
ในกรณีตอ้งการพักหอ้งเดีย่ว                ราคาทา่นละ  10,500  บาท   
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 16 + ทา่น 
*ราคาดงักลา่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละในกรณีที่
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่ภาษนํีา้มนัเพิม่จากราคาเดมิทีก่ําหนด 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป-กลับตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ โดยสายการบนิ NEPAL AIRLINES และสายการบนิ

ภายในประเทศตามระบ ุ
 คา่โรงแรมพักหอ้งคู ่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่และภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีก่ําหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิ 5000,000 บาท) แตทั่ง้นี้ยอ่ม

อยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่จดัทาํหนงัสอืเดนิทาง( PASSPORT)และคา่ทาํใบอนญุาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง 
     ดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆเชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วพเิศษตา่ง 

ๆ,คา่อาหาร,   คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่ภาษีหัก  ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  (กรณีออกใบกํากบัภาษี)  
 คา่น้ําหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ และผูช้ว่ย 25USD/ทา่น ตลอดรายการ) 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทยมาตรฐาน 3USD/ทา่น/วัน ตลอดรายการ หรอืตามความพอใจคะ่ 
 คา่ทปิบรกิรยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร   (ทีท่า่นควรทราบกอ่นสํารองทีน่ ัง่)  
* ชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมดกอ่น
เดนิทาง 20 วัน 
* ตอ้งจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน สําหรับชว่งวันหยดุเทศกาล 
* กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป **เฉพาะชว่งทีไ่มใ่ชเ่ทศกาลหรอืวนัหยดุยาว** คนืเงนิท ัง้หมด 
**(ยกเวน้ กรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจําทีพ่กั โดยตรงหรอืโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้** 
* กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั **เฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุยาว** เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด 
* กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
* กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
* อตัราคา่บรกิารนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณต์า่งๆ ระหวา่งการเดนิทางถา้ทา่น
แยกตวัออกจากคณะทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืเงนิหรอืลดคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ 

การสํารองที่นั่ง  
ทางบริษทัฯ ขอเกบ็เงินคา่มดัจาํเป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ภายใน 2 วนัหลงัจากการจอง พรอ้ม
ส่งสําเนาพาสปอรต์ท่ีชดัเจน ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั มิฉะน้ันทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่า
มดัจาํทัง้หมด
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* บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่
ความเสยีหายทีเ่กดิจาก การทีท่า่นถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง  อนัเนือ่งมาจากการทีท่า่นมเีอกสารเดนิทางทีไ่ม่
ถกูตอ้ง  หรอืมสี ิง่ผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรอืภยัธรรมชาต,ิ ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตสุดุวสิยั ทีท่างบรษิทัฯไม่
สามารถควบคมุไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ท ัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทาํรา้ย หรอืจาก
อบุตัเิหตตุา่ง ๆ    
เง ือ่นไขการบรกิารอืน่ๆ 

・ บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดโ้ดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 

・ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุ่างๆ  ทัง้นี ้
บรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

・ บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ
สิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมด หรอื บางสว่น 

・ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

・ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

・ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15+ทา่น 
・ การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 
REMARK  
-ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ 
หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนิกัทอ่งเทีย่วใชห้นงัสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 
-สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่และไมค่นืในทกุกรณี 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 
*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 
 
 

 
 


