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ไฮไลทข์องการเดนิทาง  
เมอืงกาฐมนัฑ.ุ...เมอืงแหง่มรดกโลก 6 แหง่ นครแหง่นีส้รา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 บนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต 
อทุยานแหง่ชาตจิติวนั เป็นผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์และเป็นทีอ่าศัยของสตัวป่์านานาชนดิรวมถงึแรดนอเดยีวหาชมไดย้าก 
เมอืงโภครา…เสน่หแ์หง่ผนืน้ําและขนุเขาพรอ้มลอ่งเรอืงในทะเลสาบเฟวา่ใสราวกระจกสะทอ้น 
ยอดเขานากาก็อต...ทา่นสามารถทีจ่ะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวต ัง้แตฝ่ั่งตะวนัออกถงึตะวนัตก 

***หมายเหต ุ  เวลาของประเทศเนปาล  ชา้กวา่ประเทศไทย  1. 15 ช ัว่โมง*** 
รายการทอ่งเทีย่ว 
วนัแรก กรงุเทพฯ – กาฐมณัฑ ุ(พระราชวงักาฐมนัฑแุละเจดยีส์วยมภนูาท) 
   
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 ประตู 3-4 เคานเ์ตอร  ์D สายการบิน THAI  
AIRWAYS (TG) 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระตา่งแกท่า่น 
 กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดนําของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่น
กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น้ําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทํา
การตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. 

10.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุKATHMANDU โดยสายการบนิTHAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG 319 
(มอีาหารบรกิารบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

12.25 น. ถงึ...ทา่อากาศยานตรภีูวนั เมอืงกาฐมณัฑุ(Kathmandu) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนปาล และเป็น
เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุดว้ย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้  
นําท่านสักการะ วดัสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” หรอื “วดัลงิ” เป็นเจดยีข์องชาวพุทธและเป็น
เจดยีท์ีย่ ิง่ใหญ่ แหง่หนึง่ในโลก กลา่วกันว่ามอีายกุวา่ 2,500 ปี ซึง่สรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะ
ใน พ.ศ. 963 สิง่ทีน่่าสนใจคอืสว่นตรงฐานของสถปูมดีวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้อยูร่อบโดยทัง้ 4 ดา้น
และยังเป็นสถานทีม่ผีสมผสานระหวา่งศาสนาพทุธและศาสนาฮนิดทูีส่ามารถอยูคู่ก่นัได ้ 

 ชม พระราชวงักาฐมณัฑ“ุHANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”
เป็นอาคารแบบยโุรปสขีาวมหีอสงู 9 ชัน้ เรยีกวา่ หอพสนัตปรุ ์ “BASANTAPUR TOWER” เป็น
พระราชวังทีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรมสําคัญ  ในราชวงศแ์ละยังเป็นสถานทีก่ษัตรยิเ์นปาลประกอบพระราช
พธิรีาชาภเิษกขึน้ครองราชสมบตัดิว้ย  ชม  หนุมานดอรก์า  “HANUMANDHOKA” รปูปั้นหนุมาน
ผูทํ้าหนา้ทีน่ายทวารคอยรักษาประตเูขา้พระราชวัง ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  อาคาร
ไมเ้กา่แกต่น้กําเนดิของชือ่เมอืงกาฐมัณฑ ุซึง่สรา้งจากตน้ไมเ้พยีงตน้เดยีว พระราชวงัโบราณหนุ
มานโดการ  ์ คือเขตเมืองเก่าของเมืองกาฐมัณฑุ ปัจจุบันยังถูกรักษาไวอ้ย่างดีดว้ยเป็นเขต
พระราชวัง ทีป่ระทับ และทีใ่ชใ้นพระราชพธิตีา่งๆ ตลอดเวลาหลายรอ้ยปี ไดม้กีารสรา้งสมงานศลิปะ
ไวม้ากมาย นี่นับเป็นหนึง่ในมรดกโลก ทีถู่กประกาศเพือ่รักษาสมบัตชิ ิน้นี้ไวใ้หลู้กหลานไดเ้ห็น ชม 
วดัเทพตาเลจู “TALEJU TEMPLE” เป็นวัดทีส่รา้งดว้ยศลิปะเนปาลโบราณ มภีาพแกะสลักที่
งดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรอืไภราพดํา “BHAIRAV”   หรอืปางหนึง่ของพระศวิะในภาคทีดุ่
รา้ยกําลังเหยยีบร่างอสรู บางตําราก็วา่เป็นเจา้แม่กาล ีซึง่ชอบความโหดรา้ย  ชาวเนปาลจงึไดม้กีาร
เสน้บวงสรวงดว้ยเลอืด   จากนัน้ชม ตําหนกักมุาร ี“KUMARI BAHAL” และเขา้เฝ้าเทพธดิา
กมุาร ีทีช่าวเนปาลเชือ่วา่เป็น “เทพทีม่ชีวีติ” และเป็นเทพเจา้ทีม่ชีวีติอยูเ่พยีงหนึง่เดยีวในโลก ซึง่
ไดรั้บการคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ ์(ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกใน
พ.ศ. 2522) 

 
18.30 น. นําทา่นรบัประทานอาหารคํา่  พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาล ี ลิม้รสอาหารพเิศษ 

โม โม เกีย๊วซ่าเนปาลแท้ๆ   ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงสําหรับนักท่องเทีย่วแห่งหนึง่ของประเทศ
เนปาล  

 
 
  พกัที ่ณ HIMALAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่ ี ่  อทุยานแหง่ชาตจิติวนั – เมอืงโภครา      
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์ 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่“เมอืงโภครา” โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น

ทวิทัศน์ที่งดงามและวถิีชวีติของชาวชนบทในประเทศเนปาล  เสน้ทางสายนี้มีชือ่เสยีงมากในดา้นความ
งดงามทางธรรมชาต ิ นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่ชอบเดนิทางโดยรถมากกว่าทางเครื่องบนิ “หุบเขาโภครา”  
คน้พบโดย “อกิ ิคาวากชุ”ิ  พระสงคช์าวญีปุ่่ นทีใ่ชเ้วลาเดนิทางท่ัวหมิาลัยในขณะทีเ่ขายังมอีายไุด ้5  ปี เขา
ไดพ้บวา่   โภคราเป็นสถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุท์ีบ่านอยูร่อบๆ ทะเลสาบสฟ้ีาและสะทอ้นใหเ้ห็น
ถงึยอดเขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะสขีาวบรสิทุธิ ์ โภคราสงูกวา่ระดับน้ําทะเล 900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทวิ
เขาและป่าที่เขียวขจีเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดจึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครขึ้นไปท่านจะไดเ้ห็น 
เทอืกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA) และ ยอดเขาหางปลา (มจัฉาปูรช์เร MACHHAPUCHHRE)ที่
สงูตระหงา่นเสยีดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร เมือ่ไดส้มัผัสยากนักทีจ่ะ   ลมืเลอืนและน่าประทับใจในโภครายามเย็น  
โดยเฉพาะบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบมรีา้นอาหารและรา้นคา้กระจัดกระจายอยูแ่บบเรยีบง่ายและเป็นกันเอง ไว ้
คอยตอ้นรับผูม้าเยอืนตลอดทัง้ปี 

เทีย่ง   ถงึ.. หบุเขาโภครารบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นชมความงดงามของหบุเขาโภครา ชม นํา้ตกเดวดิ “DAVI’S FALL”ทีม่หัศจรรยไ์หลลงเหวลกึตอ้ง

กม้มองซึง่ตัง้ชือ่ตามนายเดวทิ ชาวสวสิที่ตกลงไปตาย เนื่องจากโดนกระแสน้ําพัด ชม ศูนยอ์พยพชาว
ทเิบต “TIBETAN REFUGEE CAMP”สมัผัสความเป็นอยูข่องชาวทเิบตทีอ่พยพมาอยูท่างตอนเหนือของ
เนปาล นอกจากนี้ท่านยังจะไดช้มการทอพรมดว้ยมืออสิระใหท้่านไดช้มววิเมืองโภครานําทา่นพกัผ่อน
ลอ่งเรอืในทะเลสาบเฟวา “PHEWA TAL”และชม วดัเบราฮ ิ“VARAHI TEMPLE”  เป็นวัดของ
เทพธดิาทีท่รงพลังทีส่ดุและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยใน LAZY MARKET 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร 
  เขา้สูท่ ีพ่กั ณ  POKHARA GRAND HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
วนัทีห่า้ โภครา (ซารางกอ๊ต) –  กาฐมณัฑ ุ– นากากอ๊ต (โดยโคช้)    
05.00 น. ปลุกตืน่เพื่อเดนิทางไป ซารางก๊อต “SARANGKOT”จุดชมววิที่ตัง้อยู่บนยอดเขาไปทางทศิตะวันตก

ประมาณ  5 กม.  เป็นจุดชมววิอกีแห่งหนึง่ทีท่่านจะไดช้มพระอาทติยข์ึน้เห็นแสงสทีองตัดกับยอดเขาหาง
ปลาและเทอืกเขาอานาปรูะไดอ้ยา่งสวยงามยิง่ พรอ้มจบิชา กาแฟอุน่ๆ ในบรรยากาศทีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขา
หมิะอยา่งสบายอารมณ์... 

 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางกลับโรงแรมระหวา่งทาง นําทา่นแวะสักการะขอพร วดัฮนิด ู“BINDHABASANI”ซึง่เป็นที่

เคารพของชาวเนปาลใีนเมอืงโภครา  มพีธิทํีาบญุเฉพาะวันอังคารและวันเสาร ์ถา้เป็นวันพธิสํีาคัญใหญ่ๆ   มี
การบชูายันดว้ยสัตวเ์ล็กและใหญ่ตลอดทัง้วันจากนัน้ชม แมนํ่า้ศกัด ิส์ทิธ ิเ์ซต“ิSETI RIVER” ทีม่สีขีาว
คลา้ยน้ํานมไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลัยและมหัศจรรยไ์หลรอดเขา้ไปใตด้นิ 

08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากนัน้  เดนิทางสก่าฐมนัฑโุดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.30 ช ัว่โมง  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหวา่งทาง 
16.00 น. ถงึ.....เมอืงกาฐมณัฑ ุ“KATHMANDU” 
จากนัน้   เดนิทางต่อไปยังยอดเขานากาก๊อต “NARKAKOT” ยอดเขาบนขอบกะทะของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจาก

ระดับน้ําทะเล 2,164 เมตร สมัผัสธรรมชาตเิทอืกเขาหมิาลัย รถไตร่ะดับความสงูของเทอืกเขาทีค่ดโคง้และมี
ทวิทัศนท์ีส่วยงามอยา่งยิง่  

 
คํา่ ถึง...เมอืงนากาก็อต “NARKAKOT”รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารภายในรสีอรท์ และ

พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ  COUNTRY VILLA RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่ก   โภครา –  กาฐมณัฑ ุ(เมอืงปคัตาปรู ์และเมอืงปาทนั)  
ปลกุตืน่ ตืน่แต่เชา้ตรู่ชมพระอาทติยร์ุ่งอรุณเหนือเทอืกเขาหมิาลัยจากทีพั่กของท่าน หรอืเดนิเล่นสดูอากาศบรสิทุธิ ์

(อากาศคอ่นขา้งเย็น กรณุาเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้มในชว่งฤดหูนาว) ถา้ทัศนวสิยัปลอดโปรง่ทา่น
จะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอเรสท”์ (MT.EVEREST)  ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลก (สงู 8,848 เมตร) 
เปรยีบไดว้า่เป็น  “มงกฎุของโลก”  ณ   ทีน่ี้ทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นอันสดชืน่ของธรรมชาต ิ
ทีส่ะอาดบรสิทุธิเ์หนือเทอืกเขาหมิาลัยใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทติยท์ี่
สาดสอ่งตัดกับหมิะขาวนวลทีป่กคลมุเทอืกเขาหมิาลัยทอดตัวยาวละเลยีด บง่บอกถงึเสน้ขอบฟ้าและพืน้ดนิ
ของยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ทา่นจะไดเ้ห็นภเูขาเปลีย่นสทีองเปลง่ประกายสวยงาม จนไมอ่าจจะกระพรบิตาได ้ 
“เทอืกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดับน้ําทะเลถงึ 2,164 เมตร และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหมิาลัย
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โดยรอบซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจํานวนยอดเขา10  ยอดทีส่งูทีใ่นโลกไดแ้ก ่ยอดเขาเอเวอร์
เรสท  ์(EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และ มานาสร ู
(MAMASLU) 

*** หมายเหต ุทา่นสามารถทีจ่ะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวต ัง้แตฝ่ั่งตะวนัออกถงึตะวนัตกหรอืไมข่ ึน้อยูก่บั
สภาพอากาศของวนัน ัน้เป็นสําคญั *** 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์ 
จากนัน้ นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้สูก่าฐมันฑ ุและชมเมอืงปัคตาปรู ์“BHAKTAPUR CITY”  ซึง่เคยเป็น

เมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีชื่อเสียงในดา้นการแกะสลักไม  ้ จตัุรสัปัคตาปูรด์ูรบ์าร ์
“BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มปีระตทูองคํา  “GOLDEN GATE”  เป็นทางเขา้ไปสูล่าน
พระราชวังนาม พระราชวงั 55  พระแกล‘THE  PALACE OF 55 WINDOWS’และมปีระตทูองคําทีม่กีาร
แกะสลักไดง้ดงามและสมบรูณ์ทีส่ดุอกีแหง่หนึง่  วัดแหง่นีย้ังม ี ระฆังทองสมัฤทธิแ์ขวนอยูเ่ป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่  
“ระฆงัหมาเหา่” ซึง่ในสมัยกอ่นระฆังใบนี้มไีวเ้พือ่ตบีอกเวลา และดว้ยความงดงามของเมอืงเมอืงนี้ จงึเคย
ถูกจําลองเป็นฉากในภาพยนตร ์“LITTLE BUDDHA” และยังไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น มรกดโลกทาง
วฒันธรรม โดยองคก์ารยเูนสโก ต ัง้แต ่พ.ศ. 2522 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 
จากนัน้ ชม เมอืงปาทนั “PATAN”หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “ลลติาปูร”์เมอืงแห่งศลิปะอันวจิติรงดงามทีสํ่าคัญ 1 

ใน 4 เมอืง  แหง่หบุเขากาฐมาณฑทุีเ่ป็นหบุเขามรดกโลกตัง้แตค่.ศ. 1979 สรา้งขึน้ในรัชสมัยพระเจา้อโศก
มหาราชช่วงศตวรรษที่ 3  และเป็นที่รูจั้กกันในนามเมืองแห่งศลิปะและหัตถศลิป์ที่มีชือ่เสยีงในดา้นการ
แกะสลักทีป่ระณีตและงดงามทัง้ยังเป็นมรดกโลกทีม่สีสีันและชวีติชวีาทีเ่ดยีวในโลกอกีดว้ย  จตัรุสัปาทาน
ดรูบ์าร ์“PATAN DURBAR SQUARE”   ทีเ่ต็มไปดว้ยปราสาท และ พระราชวังโบราณ ในสมัยศตวรรษที ่
16 – 18 ชมพระราชวงัโบราณแหง่เมอืงปาทนั “PATAN DURBAR SQUARE” วดัทองคํา “GOLDEN 
TEMPLE” ชม วดัพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE”ทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติทัง้หลัง 

จากนัน้ นําทา่นสู่ย่านทาเมล(THAMEL)เป็นศูนยก์ลางความเจรญิของกรุงกาฐมาณฑุ สองขา้งทางเต็มไปดว้ย 
โรงแรมทีพั่กราคาถกู รา้นอาหารนานาชาต ิรา้นขายของ รา้นอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ จงึเป็นจดุพักของนักทอ่งเทีย่ว
ทีเ่พิง่เดนิทางมาถงึเนปาลเพือ่การวางแผนทอ่งเทีย่วในทีต่า่งๆ นอกจากนี้ยา่นทาเมลยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่
ข ึน้ชือ่ โดยเฉพาะสนิคา้จําพวกหัตถกรรมพืน้เมอืง เครือ่งประดับทีทํ่าจากหนิตา่งๆ และอปุกรณ์สําหรับการเดนิ
ปีน ลักษณะคลา้ยกับถนนขา้วสารของเมอืงไทย แตส่นิคา้หลากหายกวา่เยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา อาท ิผา้
พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึอกีมากมาย ซึง่สามารถตอ่รองราคาไดต้ามความพอใจของทา่นซึง่
ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตัวกนัจรงิๆ 

18.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารครวัไทย (อาหารไทย) 
  พกัที ่ณ HIMALAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัทีเ่จ็ด  กาฐมณัฑ ุ(เจดยีพ์ทุธนาท และวดัปศปุฏนิาถ) -กรงุเทพฯ   
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. ชม เจดยีพ์ุทธนาท “BOUDHANATH” เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึง่เป็นเจดยีท์ี่

ใหญท่ีส่ดุในกาฐมัณฑมุพีระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ทีท่รงทอดมองไปไดร้อบทศิบนฐานรูปแปด
เหลี่ยมและมีกงลอ้หมุนไปไดโ้ดยรอบฐานยังประดษิฐานพระ
โพธสิัตวอ์ันใหญ่โตมโหฬารอยูบ่รเิวณลานเจดยี ์ทีน่ี่คอืสสีันของ
ชาวทเิบต นอกจากนีย้ังมสีนิคา้แปลกๆ มากมายทีต่ัง้เรยีงรายขาย
อยูบ่รเิวณรอบเจดยี ์

จากนัน้ เ ดิ น ท า ง สู่ ส น า ม บิ น  แ ล ะ แ ว ะ ช ม ว ัด ป ศุ ป ฏิ น า ถ 
“PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวัดฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุใน
เนปาล ซึง่สรา้งในรัชสมัยพระเจา้ภูบาลสงิห ์แห่งราชวงศม์ัลละ 
ใน พ.ศ. 2507 วัดนี้มหีลังคาทําดว้ยทองคําซอ้นกันสองชัน้ และ
ประตูทําดว้ยเงินและ เป็นวัดที่ศักดิ์ส ิทธิ์ที่สุดอีกวัดหนึ่งดา้น
ตะวันออกของแม่น้ําบักมาตซิึง่เป็นสว่นหนึง่ของแม่น้ําศักดิส์ทิธิ์
คงคาที่ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป  และชมพิธีการ
ฌาปนกจิของชาวฮนิดูทีร่มิฝ่ังแมน้ํ่าบักมาตใินศาสนาฮนิดูวัดนี้
ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าภัคมาต ิ

 .....อําลาเมืองแห่งหมิาลัย กับภาพความทรงจําเมืองแห่งสสีัน
แห่งชวีติมริูล้ืม หลังจากวันนี้ที่ท่าน ไดม้าเยือน ประเทศเนปาล
แลว้ ทา่นจะพบกบัความสขุแหง่ชวีติตลอดไป...นมัสเต 
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11.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิตรภีวูนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ
13.40 น. เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) เทีย่วบนิที ่TG 320 
18.10 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ และความประทับใจไมรู่ล้มื... 

 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิัตจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบคําแนะนําการเปลีย่นแปลงการนัด 

หมายเวลาในการทํากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์ 
2. บรษัิทอาจทําการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิ
และสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจัดพาคณะท่องเทีย่ว ไดต้าม
รายการ 

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

อยา่งใกลช้ดิ สรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาด เมือ่ทา่นไดม้า
เยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึน้ไปบนจุดสูงที่สุดและ
ตระการตาทีส่ดุในโลก  

ไฮไลท:์  
 ลอยขึน้ไปดา้นบนของโลกในเทีย่วบนิชมววิ1ชัว่โมงขึน้ไปเทอืกเขา

หมิาลัย 
 เห็นหลังคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตว์ธิทีีง่า่ย 
 เพลดิเพลนิไปกับทีน่ั่งหนา้ต่างสําหรับผูโ้ดยสารในทัวรก์ลุ่มเล็กๆ

ทกุคนทีค่ณุจะไมพ่ลาดทกุมมุมอง 
 ไดรั้บทัศนยีภาพทีง่ดงามของพชืและสตัวข์องหบุเขาและทีร่าบ 
 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอืน่ๆอกีมากมาย 

 
(โปรแกรมทวัร ์เนปาล 7 วนั 6 คนื TG) เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้
กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น/หอ้ง 

หรอืผูใ้หญ ่1 + เด็ก 1 
ผูใ้หญ ่2+1 เด็ก 

(มเีตยีงเสรมิ) 
ผูใ้หญ ่2+  1 เด็ก 
(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 21-27 ก.ค./ 61 
11-17 ส.ค./ 15-21 

ก.ย.61 

50,500.- 50,500.- 50,500.- 14,000.- 

 
*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เด็ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรก์รณีมผีูเ้ดนิทาง 16+ทา่นขึน้ไป 
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ *ราคาดังกล่าวสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่จากราคาเดมิทีก่ําหนด 
 
การสํารองทีน่ ัง่*ชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาทพรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทางสว่นทีเ่หลอืชําระ
ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วัน *ตอ้งจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน สําหรับชว่งวันหยดุเทศกาล 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบนิชัน้ทัศนาจรไป-กลับตามทีร่ะบุไวใ้นรายการโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSและสายการบนิ

ภายในประเทศ โดย BUDDHA AIRตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่โรงแรมพักหอ้งคู ่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่และภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีก่ําหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท) แต่ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)และค่าทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้ว 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆเชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ในสถานทีท่อ่งเทีย่ว
พเิศษตา่งๆ, คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่นอกเหนอืจากรายการ 

 คา่ภาษีหัก  ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบกํากบัภาษี)  
 คา่น้ําหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ และผูช้ว่ย วันละ 4 USD /ทา่น/วัน (รวม 28 USD/ทา่น ตลอดรายการ) 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้ความประทับใจในบรกิาร 
 คา่ทปิบรกิรยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 
  

เอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่เนปาล 
1. หนงัสอืเดนิทาง ทีย่ังมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน     
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี (ทีไ่มใ่ชร่ปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้หลงัสขีาวหรอืฟ้าเทา่น ัน้) 
4. สําเนาบตัรประชาชน,สําเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทีอ่ยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศัพท)์  
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร(ทีท่า่นควรทราบกอ่นสํารองทีน่ ัง่) 
*กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด  **ยกเวน้ กรุ๊ปเหมาและชว่งเทศกาลทีม่กีารการันตคี่ามัดจํากับ
สายการบนิ** 
*กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
*อตัราคา่บรกิารนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตา่งๆ ระหวา่งการเดนิทางถา้ทา่น
แยกตวัออกจากคณะทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืเงนิหรอืลดคา่บรกิารใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
*บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตัวแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสยีหายทีเ่กดิจาก การทีท่า่นถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากการทีท่า่นมเีอกสารเดนิทางทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืมสี ิง่ผดิ
กฎหมายไวใ้นครอบครอง หรอืภัยธรรมชาต,ิ ภัยการเมอืงฯลฯ หรอืเหตุสุดวสิัย ทีท่างบรษัิทฯไม่สามารถควบคุมไดห้รือ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ    
 
เง ือ่นไขการบรกิารอืน่ๆ 

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีเ้มือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดโ้ดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ  ทัง้นี ้
บรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรือ
สิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมด หรอื บางสว่น 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15+ทา่น(หรอืทีต่กลงกบัทางบรษัิทฯ) 
 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลักษณะเหมาจา่ย 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่างบรษัิทฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนไดเ้พราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลักษณะเหมาจา่ย 
6.ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิกําหนด 
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7. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง 
*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง
บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,ตลอดจนการถกู
ปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ีอํานาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมาย
รวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตาม
เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบ
ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนื
คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
 
REMARK 
-ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนิกัทอ่งเทีย่วใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา 
(เลม่สเีลอืดหม)ู 
-สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่และไมค่นืในทกุกรณี 
 
 


