


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานตรีภูวันกาฐมาณฑุ	-	เมือง
กาฐมัณฑุ	-	เมืองบัคตาปูร	-	วัดมณฑปญาฏะโปละ

พักที่	Hotel	Tulsi
	ระดับ	3	ดาว
หรือ	เทียบเทา

2 เมืองโปครา	(Pokhara)	-	ลองเรือทะเลสาบเฟวา	-	วัดบาลาฮี
พักที่	Hotel	Tulsi
	ระดับ	3	ดาว
หรือ	เทียบเทา

3 ซางรางกอต	-	น้ําตกเดวิด	-	ศูนยอพยพชาวทิเบต	-	แมน้ําศักดิส์ิทธิเ์ซ
ติ	-	เมืองกาฐมัณฑุ	-	เมืองปาทัน	-	วัดพระกฤษณะ	-	วัดทองคํา

พักที่	Moonlight
Hotel	ระดับ	3
ดาว	หรือ	เทียบ
เทา

4 จัตุรัสกาฐมาณฑุดูรบาร	-	เทพธิดากุมารี(Tample	of	Kumari)	-	วัด
ตะเลชุ(Taleju	Tample)	-	วัดปศุปฏินาถ	-	วัดโพธินาถ	-	ยานทาเมล

พักที่	Moonlight
Hotel	ระดับ	3
ดาว	หรือ	เทียบ
เทา

5 วัดสวยมภูนาท	-	ทาอากาศยานตรีภูวันกาฐมาณฑุ	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

13	ต.ค.	60	-	17	ต.ค.	60 35,999	บาท 34,999	บาท 33,999	บาท 6,500	บาท

21	ต.ค.	60	-	25	ต.ค.	60 35,999	บาท 34,999	บาท 33,999	บาท 6,500	บาท

1	ธ.ค.	60	-	5	ธ.ค.	60 35,999	บาท 34,999	บาท 33,999	บาท 6,500	บาท

9	ธ.ค.	60	-	13	ธ.ค.	60 35,999	บาท 34,999	บาท 33,999	บาท 6,500	บาท

23	ธ.ค.	60	-	27	ธ.ค.	60 35,999	บาท 34,999	บาท 33,999	บาท 6,500	บาท

29	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 38,999	บาท 37,999	บาท 36,999	บาท 7,300	บาท



ชวงเชา
08.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	Dเช็คอิน

กรุปของสายการบิน	การบินไทย	(	Thai	Airway)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร	ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก
10.15	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองกาฐมาณฑุ	ประเทศเนปาล	โดยสายการบิน	การบินไทย	เทีย่วบินที่

TG319	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง	25	นาที
12.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินตรีภูวัน	เมืองกาฐมัณฑุ	ประเทศเนปาล	เมืองกาฐมัณฑุน้ันเป็นเมืองหลวง

และยังเป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศดวย	เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง	15	นาที	(เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณา..ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)	นําทานผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรแลว

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองปัคตาปูร	(Bhaktapur)	ซึ่งไดรับขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม	เมือง

น้ีสรางขึน้ในศตวรรษที่	9	โดยพระเจาอานนท	มัลละ	ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นราชธานีในหุบเขา	เป็นเมืองที่เจริญ
บนเสนทางการคาสูทิเบต
ชม	ยานเดอรบาสแควร	หรือยานพระราชวังบักตาปูร	อันเป็นที่ตั้งของวัง
ชม	พระราชวัง	55	พระแกล	(หนาตาง)	,	ประตูทองคํา	ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม
ชม	ลานสรงน้าหรือซุนดารี	(Sundari)
นําทานชม	วัดเนียตาโปลา	(Nyatapola)	เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล	มีดวยกัน	5	ชั้น	สูง	98	ฟุต	สอง

ขางบันไดทางขึน้มีรูปป้ันหินขนาดใหญ	สลักเป็นรูปสัตวและเทพอารักขา	เชื่อกันวาป้ันแตละคูมีอานาจหยุดสิ่	ง
ชั่วรายที่เมารุกราน	วัดน้ี	สรางขึน้ถวายแดเทพแหงเนียตะโปลา	ผูที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี	(Siddhi
Lakshmi)	ซึ่งเป็นเทวี	ลัทธิตันตระ	พระเจาภูปฏินทรา	มัลละ	สรางวัดน้ีในปี	ค.ศ.1702	และดวยความงดงามของ
เมืองของเมืองน้ี	จึงเคยถูกนํามาเป็นฉากในภาพยนตรเรื่อง	“LITTLE	BUDDHA”
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองนากาก็อต	(Narkakot)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	ระยะทางประมาณ

30	กิโลเมตร	จากเมืองกาฏมัณฑุ	นากาก็อตน้ันอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	2,175	เมตร	ใหทุกทานได
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม	นากาก็อตน้ันเป็นชื่อภูเขา	และเป็นสถานที่ทองเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงในการชมวิว	ดูพระอาทิตยขึน้และตกดิน	ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอยางสวยงาม	หาก
อากาศดียังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอรเรสจากจุดน้ีไดอีกดวย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า
ทีพ่ัก	Niva	Niwa	Lodge	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



	บริการอาหารคํ่า
	พักที่	Hotel	Tulsi		ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา
05.30	น.	นําทานชมแสงอาทิตยขึน้ในยามเชา	ทางดานทิศตะวันออกของ	เทือกเขานากากอต	ใหทานไดสูด

อากาศยามเชาและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่โดนแสงอาทิตยสองลงมา	ใหทานไดอิสระ
เก็บภาพกันตามอัธยาศัย	**จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศของวันนัน้ๆ**
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโภครา	โดยรถโคช	ระยะทางประมาณ	200	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง

เป็นเสนทางเลียบไปตามไหลเขา	ระหวางทางผานแมน้า	ผานหมูบาน	ทานจะไดเห็นทิวทัศนที่งดงามและวิถีชีวิต
ของชาวเนปาลชนบท	ที่ยังคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดิม
บริการอาหารกลางวัน

ชวงบาย
เดินทางถึง	เมืองโภครา	เมืองน้ีตั้งอยูหางจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก	200	กิโลเมตร	จะสามารถ

มองเห็นทิวทัศนที่งดงามของดานุละคีรี	(Dhanulagiri)	มนะสลู(Manaslu)	มัชฉาปูชเร	(Machhapuchhre)	และ
ยอดเขาอรรณาปุรณะ	(Annapurana)	ทั้ง	5	ยอดเป็นเมืองแหงมนตเสนหทามกลางวงลอมของหุบเขาอรรณาปู



**จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศของวันนัน้ๆ**

รณะ	และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยไดใกลที่สุดเน่ืองจากหางจากบริเวณเทือกเขาแค	30
กิโลเมตร	เป็นทิวทัศน	ที่สูงตระหงานเสียดฟากวา	8,000	เมตร	และเป็นจุดเริ่มตนการเดินปีนเขาเพื่อพิชิตยอด
เขาที่สูงที่สุดในโลกอีกดวย
จากน้ันนําทาน	ลองเรือทะเลสาบเฟวา	(Phewa	Lake)	ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญเป็นอันดับ	2	ของเนปาล

ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวาน้ันสะทอนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร	เป็นภาพสวยงาม	และตรง
กลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวัดบาลาฮี	(Barahi	Temple)	ซึ่งมีสถูปสีขาวชื่อบาลาฮี	ลอยเดนตัดกับพื้นนํา
นําทานสักการะ	วัดบาลาฮี	วัดที่มีเทพธิดาอจิมา	เทพธิดาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในเมืองโภครา	ทุกวันเสารจะมีการ

บูชายัญสัตวแดเทพธิดา	หลังจากน้ันใหทุกทานไดอิสระช็อปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า
ที่พัก	Hotel	Tulsi	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน

	บริการอาหารคํ่า
	พักที่	Hotel	Tulsi		ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา



นําทานเดินทางสู	ยอดเขาซารางก็อต	(SARANGKOT)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	40	นาที	เพื่อชม
พระอาทิตยขึน้และชมวิวที่	ยอดเขาอรรณาปุรณะ	แสงสีทองของพระอาทิตยที่ตัดกับยอดเขาอันสวยงาม
ชมวิวของ	เทือกเขาหิมาลัยและแมน้ําเซติ	เป็นฉากดานลาง	บรรยากาศที่โอบลอมดวยเทือกเขาหิมะอยาง

สวยงาม
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานชม	น้ําตกเดวิส	(Devi’s	Fall)	น้ําตกที่มีความลึกถึง	100	เมตร	น้ําตกน้ีตั้งชื่อตามนายเดวิสที่

ไดเสียชีวิตที่น้ําตกแหงน้ีพรอมกับคูรัก
หลังจากน้ันนําทานชม	คายอพยพชาวทิเบต	(Tibetan	refugee	camp)	คายน้ีกอตั้งขึน้ในปี	1960	เป็น

สถานที่จัดแสดงความเป็นอยูของชาวทิเบตในเนปาล	ซึ่งไดอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาล	ในครั้งที่จีนบุก
กรุงลาซา	ใหทานไดสัมผัสชีวิตความเป็นอยูของชาวทิเบต
ชม	วิธีการผลิตพรมขนสัตวแบบชาวบาน	และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ
หลังจากน้ันนําทานชม	แมน้ําเซติ	(Seti	River)หรือแมน้ํานม	เป็นแมน้ําสายหน่ึงของแมน้ํากังฮารา	ซึ่ง

ละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัย	ซึ่งอยูบริเวณชายแดนอินเดีย	เนปาล	และจีน
แมน้ําน้ีมีเอกลักษณพิเศษคือมีสีขาวคลายน้ํานมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลเขาไปใตดิน	แมน้ําน้ีจะไหล
ผานเมืองโภครา	ซึ่งเป็นที่นาอัศจรรยยิ่งที่มีแมน้ําไหลผานใตดินของเมืองโภครา	ที่น่ีเขาจะทดน้ําขึน้มาใหไหลไป
ตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟาอีกดวย
บริการอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับไปยัง	เมืองกาฐมาณฑุ	โดยสายการบินภายในประเทศ	หุบเขากาฐมาณฑุ	ตั้งอยูที่ความ

สูง	1,336	เมตรเหนือระดับน้าทะเล	หุบเขากาฐมาณฑุน้ันเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว
เน่ืองจากหุบเขาแหงน้ีเป็นแหลงวัฒนธรรมเนวารีโบราณ	ชนเผาเนวารอาศัยอยูที่หุบเขาแหงน้ีไดสรางอารยธร
รมที่สาคัญขึน้บน	3	เมือง	ซึ่งไดแก	กรุงกาฐมาณฑุปาฏัน	และปัคตะปูร	ความสําเร็จทางดานศิลปะของชาวเน
วาร	ไดแก	วัดและปราสาทที่สรางขึน้ดวยฝีมืออันประณีต	ฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดออน	และโบสถ
ที่เต็มไปดวยเรื่องราวทางประวัติศาสตร
ออกเดินทางสู	เมืองกาฐมาณฑุ	(Kathmandu)	โดยสายการบิน....	เทีย่วบินที.่...
เดินทางถึง	เมืองกาฐมาณฑุ	
หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	เมืองปาฏัน	“Patan”	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	“ลลิตาปูร”	เป็นหน่ึงในเมือง

หลักของประเทศเนปาล	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของกรุงกาฐมาณฑู	เมืองน้ีเป็นเมืองแหงศิลปะงดงามที่
สําคัญ	1	ใน	4	เมือง	แหงหุบเขากาญมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแตค.ศ.	1979	เมืองปาฏันน้ันไดชื่อวาเป็น
เมืองคูแฝดของกรุงกาฐมาณฑุ	ไดรับการขนานนามวาเป็นเมืองแหงความงาม	(City	of	Beauty)	โดยเฉพาะชื่อ
เสียงในเรื่องพระพุทธรูป	ทองเหลือง	วัดฮินดู	เมืองปาฏันน้ีนับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง	ชิ้น
เอกแบบเนวารี	มีถนนโบราณตัดผานตลอดทุกทิศ	แบงออกเป็น	4	สวน	โดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏัน
เป็นศูนยกลาง	
นําทานชม	วัดพระกฤษณะ	(Krishna	Temple)	ที่สรางดวยหินแกรนิตทั้งหลัง	
หลังจากน้ันนําทานชม	วัดทองคํา	(Golden	Temple)	ลักษณะเป็นเจดียสูง	3	ชั้น	หลังคาวัดทําดวยแผนทอง

ยาวลงมาจรดดิน	ประดับตกแตงดวยทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอรามเรืองรอง	เป็นวัดในพุทธศาสนา
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป	เป็นที่สักการะบูชา	เพื่อความเป็นสิริมงคง	หลังจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง	อาทิเชนสรอยคอ	สินคาพื้นเมืองจําพวกลูกปัด	พระพุทธรูปตางๆ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พิเศษ..ใหทานไดชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล
เขาที่พัก	Moonlight	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



	บริการอาหารกลางวัน



**การชมวิวเทือกเขาหิมาลัย	ทานจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศของวัน
นัน้**

“วัดทอง”	เป็นพุทธศิลปแบบเนปาล	มีชื่อเนปาลวา	“ควาบาฮาล	(Kwa	Bahal)”
สรางโดยกษตัริยพระองคหน่ึงราวพุทธศตวรรษที	17	ซึ่งชาวเนปาลถือกันวามี
ความศักดิส์ิทธิอ์ยางยิ่ง	วัดน้ีสรางถวายพระโพธืสัตวอวโลกิเตศวร	ตั้งแตเมื่อ
ราว	700	ปีกอน	และเขาใจวาเป็นวัดพุทธแหงเดียวที่เหลืออยูในหมูเทวาลัยของ
ฮินดู	ดานขางของทางเดินมีรูปบูชาของเหลาเทพที่ชาวบานเคารพนับถือ	และ
บวงสรวงดวยผงสีแดง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Moonlight	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเที่ยวชม	เมืองกาฐมาณฑุ
นําทานชม	จัตุรัสกาฐมาณฑุ	ตูรบาร	(Kathmandu	Durbar	Square)	จัตุรัสกาฐมาณฑุ	ดูรบาร	แหงน้ี

ประกอบไปดวยวัดและปราสาทที่เกาแก	ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนาและวัฒนธรรมของชาว
เนปาล	เน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึน้ครองราชย	จัตุรัสแหงน้ียังไดรับการยกยองใหเป็นหน่ึงในมรดกโลก
โดยองคกรยูเนสโกในปี	พ.ศ.2522
จากน้ันเยี่ยมชม	วัดกุมารี	หรือกุมารีฆระ	(Temple	of	Kumari)	ซึ่งเป็นที่พํานักของเทพธิดากุมารี	ตามความ

เชื่อของชาวเนปาลน้ัน	กุมารีคือตัวแทนแหงพระอุมาเทวี	เป็นเทพบริสุทธิท์ี่ถือกําเนิดจากโลกมนุษย	ซึ่งผานการ
คัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ	3-5	ปี	จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจาเทาน้ัน	ชาวเนปาลนับถือ
กุมารีดุจเทพเจาและมักจะขอพรใหประสบความสําเร็จ	กุมารีมีหนาที่ทําพิธีบูชาเทพธิดาแหงเตาไฟ	หรือเทพธิดา
แหงการดํารงชีพ	(	Living	Goddess)	และในชวงเทศกาลอินทรา	ยาตรา	(Indra	Jatra)	หรือเทศกาลบูชา
พระอินทรที่เวียนมาปีละครั้ง	กษตัริยเนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ
หลังจากน้ันนําทานชม	กาฐมาณฑป	(Kasthamandap)	เป็นอาคารไมเกาแกที่สุด	และเป็นกําเนิดของชื่อ

เมืองกาฐมาณฑุ	ตั้งอยูในบริเวณใกลกับวัดกุมารี	สถานที่น้ีสรางขึน้โดยกษตัริยลักษมี	นาสิงห	มัลละ	(King
Laxmi	Narsingha	Malla)	ในตอนตนศตวรรษที่	16
จากน้ันชม	วัดตะเลชุ	(Taleju	Temple)	วัดประจําองคพระมหากษตัริย	เน่ืองจากมีความเชื่อวาเทพตะเลชุคือ

เทพที่ปกปกรักษาองคพระมหากษตัริยและประเทศเนปาล
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	วัดปศุปฏินาถ	(Pashupatinath	Temple)	หรือ	วัดหลังคาทองคํา	วัดน้ีมีหลังคาทําดวยทอง

ซอนกัน	2	ชั้น	และประตูเงินซึ่งถือวาเป็นวัดที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดวัดหน่ึงในศาสนาฮินดู	ของเนปาล	สรางขึน้มาในสมัย
กษตัริยแหงราชวงศมลละเพื่อถวายแดพระศิวะในภาคขององคปศุปฏินาถ	ตั้งอยูริม	แมน้ําพัคมาตี	(Bagmati
River)	ซึ่งมีความศักดิส์ิทธิเ์หมือนแมน้ําคงคาในเมืองพาราณสี	ประเทศอินเดีย	เพราะแมน้ําสายน้ีจะไหลไปรวม
กับแมน้ําคงคาน้ันเอง	อีกทั้งที่น่ียังเป็นศูนยกลางการแสวงบุญของชาวฮินดู	ในเทศกาลมหาศิวราตรี	โดยวัดแหง
น้ี	องคกรยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนวันแหงน้ีเป็นมรดกโลกในปี	พ.ศ.	2522	อีกดวย
หลังจากน้ันนําทานสักการะ	สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ	(Boudhanath)	หมายถึงพระพุทธเจาผูเป็นที่พึ่ง

สถูปน้ีตั้งอยูหางจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ	8	กิโลเมตร	ซึ่งเป็นเจดียที่ใหญที่สุดในเนปาล	องคเจดีย	มีฐานทรง
ดอกบัวตูม	มีเคาศิลปะคอนไปในทางทิเบตเห็นไดชัดจากรูปแบบการกอสรางฐานสถูปที่อิงคติปริศนาธรรมมัณฑ
ลา	(Mandala)	อันเป็นรูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบต	ในความหมาย	เป็นที่ประทับของพระพุทธเจา
และพระโพธิสัตวตางๆ	บนเจดียมีรูปเพนทลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา	(wisdom	Eyes)	ทั้งสี่ทิศ	อัน
เป็นสัญลักษณใหผูคนทําดี	องคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนสถานที่แหงน้ีเป็นมรดกโลก
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	ยานทาเมล	(Thamel)	ซึ่งเป็นแหลงช็อปป้ิง	ศูนยกลางของเมืองกาฐมาณฑุ



โดยบริเวณยานน้ีเต็มไปดวยรานอาหาร	โรงแรมที่พัก	และรานขายของมากมาย	ยานน้ีจึงเป็นจุดพักของนักทอง
เที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองน้ี	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตางๆมากมาย	อาทิเชน	สินคาจําพวกเครื่อง
ประดับ	สินคาจําพวกกิจกรรมปีนเขา	อุปกรณกีฬา	เสื้อกันหนาว	หมวก	หัตถกรรม	เครื่องนุงหมตางๆมากมาย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาที่พัก	Moonlight	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Moonlight	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	-ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสักการะ	สถูปสวยมภูนาถ	(	Swayambhunath)	หรือวัดลิง	เป็นเจดียของชาวพุทธ	(Buddhist

Chaityas)	ที่ยิ่งใหญ	9	แหงหน่ึงของโลก	โดยคาดวามีอายุถึง	2,000	กวาปี	สรางขึน้ในรัชสมัยของพระเจามานะ
เทวะ	ในปี	พ.ศ.963	จุดเดนของภายในวัดน้ีคือ	สวนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม	หรือ	Wisdom	Eyes
ของพระพุทธเจาอยูโดยรอบทั้ง	4	ดาน	ตัวสถูปตั้งอยูบนเนินเขาเล็กๆ	ของหุบเขากาฐมาณฑุ	จึงทําใหเห็นทิวทัศน
เหนือหุบเขาที่งดงาม	สถูปแหงน้ียังเป็นสถูปที่เกาแกที่สุดของเนปาล	และยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสาน
ระหวางศาสนาพุทธกับฮินดู	โดยองคกรยูเนสโกไดทําการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	พ.ศ.	2522
10.30	น.	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินตรีภูวัน	เมืองกาฐมัณฑุ
13.30	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	การบินไทย	(	Thai	airway	)

เทีย่วบินที	่TG320
18.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย

โดยโรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือ	Double)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย	สูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	
17.	โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	
18	.ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	15

ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	15	ทาน

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงิน	มัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ใน	เงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว



1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว	
**คาภาษีน้ํามัน	ทีส่ายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที	่1	กันยายน	พ.ศ.	2558	และทานตองชําระเพิม่เติม	ในกรณี
ทีท่างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่**
2.	คาที่พัก	4	คืน	หองละ	2	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.
7.	คา	VISA	เนปาล

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
4.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม
5.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ประมาณ	25	USD	ตอทานตอทริป

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศเนปาลสําหรับ-คนไทย	
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	**กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณี

สูญหาย**
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจาก
วันเดินทาง
-	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2x2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	2	ใบเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน	รูป
(หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,ไมใสขุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ	ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึง
หามใชรูปทีถ่ายเองและปริ้นทเอง)
3.	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	2	ชุด	ถาเป็นเด็กอายุตํ่ ากวา	15	ปี	ใชสําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
4.	สําเนาทะเบียนบาน	2	ชุด

**เอกสารทีเ่ป็นสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย**

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศเนปาลสําหรับ-ตางชาติ
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	**กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณี

สูญหาย**
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจาก
วันเดินทาง
2.	รูปถาย	

-	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2x2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	2	ใบเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน	รูป	(หาม
สวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,ไมใสขุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ	ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใช
รูปทีถ่ายเองและปริ้นทเอง)
3.	สําหรับชาวตางชาติตองยื่น	Work	Permit	ตัวจริง	พรอมสําเนาและรายละเอียดที่อยูในถิ่นพํานักเดิมรวมถึง

ชื่อบิดา-มารดา
4.	หลักฐานการเงินยอนหลังอยางนอย	3	เดือน	เชน	สมุดบัญชีเงินฝาก,	หนังสือรับรองจากธนาคาร
5.	จดหมายรับรองการทํางาน	(ภาษาอังกฤษ)	และอนุญาตใหลาหยุดโดยระบุตําแหนง	เงินเดือน	อายุการ

ทํางาน	และวันลาหยุดงาน
**เอกสารทีเ่ป็นสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบ**	

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องวีซา
**การอนุมัติวีซาเป็นอภิสิทธิข์องทางสถานทูตทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	เงินคาสมัครยื่นวีซา	ทางสถานทูตเป็นผูเก็บ
หากผลวีซาออกมาวาทานไมผานทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาวีซาและคาบริการจากตัวแทนยื่นไมวา



กรณีใดๆก็ตาม	และทางสถานทูตมีสิทธิท์ีจ่ะไมตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซาในทุกกรณี
**	กรณีที่ทานวีซาผานแตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซาทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินคาวีซาและคาบริการจากตัวแทนอื่นใหกับทานเน่ืองจากเป็นคาใชจายที่เกิดขึน้โดยทาง
สถานทูตเป็นผูเรียกเก็บ	และทานสามารถนําวีซาไปใชเดินทางได	หากวีซายังไมหมดอายุ

ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออกทานละ	11,000	บาท
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่

ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้	มิเชนนัน้ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน	ทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้น้ี

ขึ้นอยูกับสายการบิน	
บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก	ความขัดของ

ของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได	

1.		สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.		ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
6.		ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,	ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย,	ประเทศอินโดนีเซีย

และ	ประเทศฟิลิปปินส	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น	ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได
จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แต
ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท		และคา
ใชจายอื่นๆ	ตามเงื่อนไข
7.		ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


