


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานตรีภูวันกาฐมาณฑุ	-	เมืองปา
ทัน	-	วัดฮินดู	-	วัดพระกฤษณะ	-	วัดทองคํา	-	นากาก็อต

พักที่	Choutari
Paradise	Inn	Hotel
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา,เมืองนากา
ก็อต

2 เมืองบัคตาปูร	-	จัตุรัสบัคตาปูร(Bhaktapur	Durbar	Square)	-	เมือง
โปครา	(Pokhara)	-	ลองเรือทะเลสาบเฟวา	-	น้ําตกเดวิส	-	ศูนย
อพยพชาวทิเบต	-	วัดบาลาฮี

พักที่	Dandelion	Hotel
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา,เมืองโภครา

3 ซางรางกอต	-	มัจฉาปูชเร	-	แมน้ําศักดิส์ิทธิเ์ซติ	-	เมืองกาฐมัณฑุ	-
ยานทาเมล

พักที่	Manang	Hotel
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา,เมืองกาฏ
มาณฑุ

4 จัตุรัสกาฐมาณฑุดูรบาร	-	วัดตะเลชุ(Taleju	Tample)	-	บานกุมารี	-
กาฐมาณฑป	-	วัดปศุปฏินาถ	-	เจดียพุทธนาท

พักที่	Manang	Hotel
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา,เมืองกาฏ
มาณฑุ

5 วัดสวยมภูนาท	-	ทาอากาศยานตรีภูวันกาฐมาณฑุ	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

26	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿34,991 ฿33,991 ฿32,991 ฿6,900



ชวงเชา

07.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	D	เช็คอิน
กรุปของสายการบิน	การบินไทย	(	Thai	Airway)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร	ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก

10.15	น.	นําทานเดินทางสูเมืองกาฐมาณฑุ	ประเทศเนปาล	โดยสายการบิน	การบินไทย	เทีย่วบินที่
TG319	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง	25	นาที

12.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินตรีภูวน	เมืองกาฐมาณฑุ	ประเทศเนปาล	เมืองกาฐมัณฑุน้ันเป็นเมืองหลวง
และยังเป็นเมืองที่ใหยที่สุดของประเทศดวย	เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกใน
การนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว

ชวงบาย
นําทานเดินทางไปยัง	เมืองปาฏัน	“Patan”	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	“ลลิตาปูร”	เป็นหน่ึงในเมืองหลักของ

ประเทศเนปาล	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของกรุงกาฐมาณฑู	เมืองน้ีเป็นเมืองแหงศิลปะงดงามที่สําคัญ1	ใน	4
เมือง	แหงหุบเขากาญมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแตค.ศ.	1979	และเป็นที่รูจักกันในนามเมืองแหงศิลปะ
และหัตถศิลปที่มีชื่อเสียงในดานการแกะสลักที่ประณีตและงดงาม	เมืองปาฏันน้ันไดชื่อวาเป็นเมืองคูแฝดของ
กรุงกาฐมาณฑุ	ไดรับการขนานนามวาเป็นเมืองแหงความงาม	(City	of	Beauty)	โดยเฉพาะชื่อเสียงในเรื่อง
พระพุทธรูป	ทองเหลือง	วัดฮินดู	เมืองปาฏันน้ีนับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง	ชิ้นเอกแบบเน
วารี	มีถนนโบราณตัดผานตลอดทุกทิศ	แบงออกเป็น	4สวน	โดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็น
ศูนยกลาง

นําทานชม	วัดพระกฤษณะ	(Krishna	Temple)	ที่สรางดวยหินแกรนิตทั้งหลัง

หลังจากน้ันนําทานชม	วัดทองคํา	(Golden	Temple)	ลักษณะเป็นเจดียสูง	3	ชั้น	หลังคาวัดทําดวยแผนทอง
ยาวลงมาจรดดิน	ประดับตกแตงดวยทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอรามเรืองรอง	เป็นวัดในพุทธศาสนา
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป	เป็นที่สักการะบูชา	เพื่อความเป็นสิริมงคง	หลังจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง	อาทิเชนสรอยคอ	สินคาพื้นเมืองจําพวกลูกปัด	พระพุทธรูปตางๆ

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองนากาก็อต	(Narkakot)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	ระยะทางประมาณ
30	กิโลเมตร	จากเมืองกาฏมัณฑุ	นากาก็อตน้ันอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	2,175	เมตร	ใหทุกทานได
สัมผัสบรรยากาศ	ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม	นากาก็อตน้ันเป็นชื่อภูเขา	และเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงในการชมวิว	ดูพระอาทิตยขึน้และตกดิน	ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอยางสวยงาม
หากอากาศดียังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอรเรสจากจุดน้ีไดอีกดวย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า

ที่พัก	Choutari	Paradise	Inn	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองนากาก็อต



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติในเขตกรุงกาฐมาณฑุ	ประเทศเนปาล	ตั้งอยูใน
หุบเขากาฐมาณฑุ	หางจากใจกลางนครประมาณ	6	กิโลเมตร	เป็นทา
อากาศยานนานาชาติเพียงแหงเดียวในเนปาล	เริ่มตนใชงานในปี	ค.ศ.	1949
ในฐานะสนามบินเล็ก	และไดทําพิธีเปิดทางการในปี	ค.ศ.	1955	โดยสมเด็จ
พระเจามเหนทระแหงเนปาล	และไดรับการตั้งชื่อ	"ตริภูวัน"	มาตั้งแตปี	ค.ศ.
1964	แตเดิมมีรันเวยเป็นหญา	และไดเปลี่ยนมาเป็นคอนกรีตในปี	ค.ศ.	1957
เครื่องบินไอพนลงจอดที่น่ีครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1967

ปาทันไดตั้งอยูบนที่ราบสูงเหนือแมน้ําบาคมาตีทางใตของนครกาฐมาณฑุ	และ
เป็นศูนยกลางงานวิจิตรศิลปและเมืองพุทธศาสนาที่เกาแก	เมืองปาตันไดมีอีก
ชื่อหน่ึงวาลลิตปุร	“เมืองอันงดงาม”	ไดมีการสรางในสมัยพระเจาอโศก
มหาราชเมื่อศตวรรษที่	3	ในยุคของการกอสรางที่สําคัญของเมืองปาตันน้ันอยู
ในสมัยราชวงศมัลละ	ปัจจุบันน้ันปาตันไดมี	บะฮาล	อยูไมนอยกวา	136	แหง	มี
วัดสําคัญ	55	แหง	จึงถือวาเป็นศูนยกลางพุทธศาสนาของชาวเนวาร
พระราชวังปาตัน	เป็นผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง
แบบเนวาร

วัดฮินดู	เมืองปาฏันน้ีนับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง	ชิ้น
เอกแบบเนวารี	มีถนนโบราณตัดผานตลอดทุกทิศ	แบงออกเป็น	4สวน	โดยมี
จตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็นศูนยกลาง

วัดพระกฤษณะ	(Krishna	Temple)	ที่สรางดวยหินแกรนิตทั้งหลัง	พระกฤษณะ
เป็นเทวะองคหน่ึงในศาสนาพราหมณ-ศาสนาฮินดูโดยถือวารูปแบบอวตาร
ของพระวิษณุ	และเป็นตัวดําเนินเรื่องสําคัญในมหากาพยเรื่อง	"มหาภารตะ"
มหากาพยที่ยิ่งใหญของประเทศอินเดียและยังทรงเป็นตนกําเนิดของคัมภีร
ภควัทคีตาหน่ึงในคัมภีรสําคัญของคัมภีรพระเวททั้งเป็นพระเจาสูงสุดของนิ
กายฮเรกฤษณะ

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



เครื่องแอรบัส	A	ที่น่ังแบบ	2-4-2

เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

นากาก็อต	(Narkakot)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	ระยะทางประมาณ
30	กิโลเมตร	จากเมืองกาฏมัณฑุ	นากาก็อตน้ันอยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ	2,175	เมตร	ใหทุกทานไดสัมผัสบรรยากาศ	ธรรมชาติวิวเทือกเขา
หิมาลัยอันสวยงาม	นากาก็อตน้ันเป็นชื่อภูเขา	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อ
เสียงในการชมวิว	ดูพระอาทิตยขึน้และตกดิน	ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขา
หิมาลัยอยางสวยงาม	หากอากาศดียังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอรเรสจาก
จุดน้ีไดอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า

	พักที่	Choutari	Paradise	Inn	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองนากาก็อต

ชวงเชา
05.30	น.	นําทานชมแสงอาทิตยขึน้ในยามเชา	ทางดานทิศตะวันออกของ	เทือกเขานากากอต	ใหทานไดสูด

อากาศยามเชาและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่โดนแสงอาทิตยสองลงมา	ใหทานไดอิสระ
เก็บภาพกันตามอัธยาศัย	**จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศของวันนัน้ๆ**

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง	ปัคตาปูร	(Bhaktapur)	ซึ่งไดรับขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม	เมืองน้ี
สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	โดยพระเจาอานนท	มัลละ	ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นราชธานีในหุบเขา	เป็นเมืองที่เจริญบน
เสนทางการคาสูทิเบต

ชมยานเดอรบาสแควร	หรือยานพระราชวังบักตาปูร	อันเป็นที่ตั้งของวัง	ชมพระราชวัง	55	พระแกล
(หนาตาง)	,	ประตูทองคา	ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม

ชมลานสรงน้า	หรือซุนดารี	(Sundari)

นําทานชม	วัดเนียตาโปลา	(Nyatapola)	เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล	มีดวยกัน	5	ชั้น	สูง	98	ฟุต	สอง
ขางบันไดทางขึน้มีรูปป้ันหินขนาดใหญ	สลักเป็นรูปสัตวและเทพอารักขา	เชื่อกันวาป้ันแตละคูมีอานาจหยุดสิ่ง
ชั่วรายที่เมารุกราน	วัดน้ี	สรางขึน้ถวายแดเทพแหงเนียตะโปลา	ผูที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี	(Siddhi
Lakshmi)	ซึ่งเป็	นเทวี	ลัทธิตันตระ	พระเจาภูปฏินทรา	มัลละ	สรางวัดน้ีในปี	ค.ศ.	1702	และดวยความงดงามของ
เมืองของเมืองน้ี	จึงเคยถูกนํามาเป็นฉากในภาพยนตรเรื่อง	“LITTLE	BUDDHA”

รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานเดินทางตอไปยังเมือง	โภครา	โดยสายการบินภายในประเทศ

.......	น.	ออกเดินทางสู	เมืองโภครา	(Pokhara)	โดยสายการบิน	Yeti	Airline	เทีย่วบินที	่....

.......	น.	เดินทางถึง	เมืองโภครา	เมืองน้ีตั้งอยู	หางจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก	200	กิโลเมตร	คือ
อีกเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศเนปาลเป็นเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ	2	รองจากกาฐมาณฑุจากที่น่ี	จะ



สามารถมองเห็นทิวทัศนที่งดงามของดานุละคีรี	(Dhanulagiri)	มนะสลู(Manaslu)	มัชฉาปุรณะ
(Machhapuchher)	และยอดเขาอรรณาปุรณะ	(Annapurana)	ทั้ง	5	ยอดเป็นเมืองแหงมนตเสนหทามกลาง
วงลอมของหุบเขาอรรณาปูรณะ	ซึ่งอยูสูงจากระดับน้าทะเล	900	เมตร	และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขา
หิมาลัยไดใกลที่สุดเน่ืองจากหางจากบริเวณเทือกเขาแค	30	กิโลเมตร	เป็นทิวทัศน	ที่สูงตระหงานเสียดฟากวา
8,000	เมตร	เมื่อไดสัมผัสยากนักที่จะลืมเลือน	และที่น่ียังเป็นสถานที่ของนักทองเที่ยวที่ชอบการผจญภัย	และ
เป็นจุดเริ่มตนการเดินปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกดวย

จากน้ันนําทานชม	น้ําตกเดวิส	(Devi’s	Fall)	น้ําตกที่มีความลึกถึง	100	เมตร	น้ําตกน้ีตั้งชื่อตามนายเดวิสที่
ไดเสียชีวิตที่น้ําตกแหงน้ีพรอมกับคูรัก

หลังจากน้ันนําทานชม	คายอพยพชาวทิเบต	(Tibetan	refugee	camp)	คายน้ีกอตั้งขึน้ในปี	1960	เป็น
สถานที่จัดแสดงความเป็นอยูของชาวทิเบตในเนปาล	ซึ่งไดอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาล	ในครั้งที่จีนบุก
กรุงลาซา	ใหทานไดสัมผัสชีวิตความเป็นอยูของชาวทิเบต	และชมวิธีการผลิตพรมขนสัตวแบบชาวบาน	และ
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ

จากน้ันนําทาน	ลองเรือทะเลสาบเฟวา	(Phewa	Lake)	ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญเป็นอันดับ	2	ของเนปาล
ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวาน้ันสะทอนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร	เป็นภาพสวยงาม

และตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ	วัดบาลาฮี	(Barahi	Temple)	ซึ่งมีสถูปสี	ขาวชื่อบาลาฮี	ลอยเดนตัดกับ
พื้นนํา	นําทานสักการะ	วัดบาลาฮี	วัดที่มีเทพธิดาอจิมา	เทพธิดาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในเมืองโภครา	ทุกวันเสารจะมี
การบูชายัญสัตวแดเทพธิดา	หลังจากน้ันใหทุกทานไดอิสระช็อปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า

ที่พัก	Dandelion	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองโภครา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

"บักตะปูร"	หรือ	ภัคตปุระ	(Bhaktapur)	เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ
เนปาล	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูในเขตบากมาติ	(Bagmati)	ซึ่งเป็น	1	ใน	14	เขต
ของประเทศ	ปัจจุบันถือวาเป็นเมืองแหงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง	และไดรับความ
นิยมมากในหมูนักทองเที่ยว	จนไดรับการขนานนามวาเป็น	"เมืองแหงอัญมณี
ทางวัฒนธรรมของเนปาล"

Bhaktapur	Durbar	Square	บริเวณน้ีจะมีอาคารบานเรือนและศาสนสถานที่
สําคัญตั้งอยูมากมาย	หน่ึงในน้ันก็คือเทวาลัย	5	ชั้น	ที่สรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับ
พระนางลักษมี	นอกจากน้ีนักทองเที่ยวยังสามารถที่จะเดินถายรูปรอบ	ๆ
จัตุรัสแหงน้ี	และเลือกซื้อของที่ระลึกจากรานคาทองถิ่นไดอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน

หุบเขาโปรขระ	โภครา	หรือโพคารา	(Pokhara	Valley)	เมืองน้ีตั้งอยูหางจาก
กรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก	200	กิโลเมตร	โดยสามารถไปไดทั้งทาง
อากาศและทางรถยนต	ทั้งยังเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศอินเดียอีกดวย
โดยมียอดเขาซารางกอตเป็นเทือกเขาใหญ	และที่เมืองโปขระเป็นเมืองทอง
เที่ยวยอดนิยมอันดับ	2	รองจากกาฐมาณฑุจากที่น่ีจะสามารถมองเห็นทิวทัศน
ที่งดงามของเธาละคีรี	(Dhanulagiri)	มนะสลู	(Manaslu)	มัชฉาปุรณะ
(Machhapuchher)	และยอดเขาอรรณาปุรณะ	(Annapurana)	ทั้ง	5	ยอด	เป็น
เมืองแหงมนตเสนหทามกลางวงลอมของหุบเขาอรรณาปูรณะ	อยูสูงจากระดับ



**จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศของวันนัน้ๆ**

น้ําทะเล	827	เมตร	และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยไดใกล
ที่สุดเน่ืองจากหางจากบริเวณเทือกเขาแค	30	กิโลเมตร	และที่น่ีเป็นจุดเริ่มตน
การเดินขึน้เขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเอเวอเรสต

ลองเรือทะเลสาบเฟวา	(Phewa	Lake)	ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญเป็นอันดับ	2
ของเนปาล	ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวาน้ันสะทอนภาพยอด
เขามัจฉาปูชเร	เป็นภาพสวยงาม	และตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ	วัดบา
ลาฮี	(Barahi	Temple)	ซึ่งมีสถูปสี	ขาวชื่อบาลาฮี	ลอยเดนตัดกับพื้นนํา	นําทาน
สักการะ	วัดบาลาฮี	วัดที่มีเทพธิดาอจิมา	เทพธิดาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในเมืองโภค
รา	ทุกวันเสารจะมีการบูชายัญสัตวแดเทพธิดา	หลังจากน้ันใหทุกทานไดอิสระ
ช็อปป้ิงตามอัธยาศัย

น้ําตกเดวิส	(Devi’s	Fall)	น้ําตกที่มีความลึกถึง	100	เมตร	น้ําตกน้ีตั้งชื่อตา
มนายเดวิสที่ไดเสียชีวิตที่น้ําตกแหงน้ีพรอมกับคูรัก

คายอพยพชาวทิเบต	(Tibetan	refugee	camp)	คายน้ีกอตั้งขึน้ในปี	1960	เป็น
สถานที่จัดแสดงความเป็นอยูของชาวทิเบตในเนปาล	ซึ่งไดอพยพมาทางตอน
เหนือของเนปาล	ในครั้งที่จีนบุกกรุงลาซา	ใหทานไดสัมผัสชีวิตความเป็นอยู
ของชาวทิเบต	และชมวิธีการผลิตพรมขนสัตวแบบชาวบาน	และเลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองตางๆ

วัดบาลาฮี	(Barahi	Temple)	ตั้งอยูบนเกาะกลางทะเลสาบเฟวา	ซึ่งมักจะเป็น
สถานที่ที่ทุกคนที่มาเยือนโพคราจะพลาดไมไดที่จะมาเยี่ยมชม	ภาพทิวทัศนที่
สวยงามและเงียบสงบทําใหรูสึกสงบ	เยือกเย็นไดอยางประหลาด	วัดน้ีเป็นวัด
ฮินดูที่สรางเพื่อถวายเจาแม	Ajima	ที่เป็นเทพที่คอยปกปองเทพเจาทั้งหลาย
จากเหลาปีศาจราย	โดยในทุกวันเสารจะมีการบูชายัญสัตวตัวผู

	รับประทานอาหารคํ่า

	พักที่	Dandelion	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองโภครา

ชวงเชา
นําทานเดินทางสู	ยอดเขาซารางก็อต	(SARANGKOT)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	40	นาที	เพื่อชม

พระอาทิตยขึน้และชมวิวที่	ยอดเขาอรรณาปุรณะ	แสงสีทองของพระอาทิตยที่ตัดกับยอดเขาอันสวยงาม	ชมวิว
ของ	เทือกเขาหิมาลัยและแมน้ําเซติ	เป็นฉากดานลาง	โอบลอมดวยเทือกเขาหิมะอยางสวยงาม	**ทานจะ
เห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศของวันนัน้**



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หลังจากน้ันนําทานชม	แมน้ําเซติ	(Seti	River)	หรือแมน้ํานม	เป็นแมน้ําสายหน่ึงของแมน้ํากังฮารา	ซึ่ง
ละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัย	ซึ่งอยูบริเวณชายแดนอินเดีย	เนปาล	และจีน
แมน้ําน้ีมีเอกลักษณพิเศษคือมีสีขาวคลายน้ํานมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลเขาไปใตดิน	แมน้ําน้ีจะไหล
ผานเมืองโภคราซึ่งเป็นที่นาอัศจรรยยิ่งที่มีแมน้ําไหลผานใตดินของเมืองโภครา	ที่น่ีเขาจะทดน้ําขึน้มาใหไหลไป
ตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟาอีกดวย

นําทานเดินทางสู	เมืองกาฐมาณฑุ	หุบเขากาฐมาณฑุ	ตั้งอยูที่ความสูง	1,336	เมตรเหนือระดับน้าทะเล
หุบเขากาฐมาณฑุน้ันเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว	เน่ืองจากหุบเขาแหงน้ีเป็นแหลงวัฒน
ธรรมเนวารีโบราณ	ชนเผาเนวารอาศัยอยูที่หุบเขาแหงน้ีไดสรางอารยธรรมที่สาคัญขึน้บน	3	เมือง	ซึ่งไดแก
กรุงกาฐมาณฑุ	ปาทัน	และภัคตะปูร	ความสําเร็จทางดานศิลปะของชาวเนวาร	ไดแก	วัดและปราสาทที่สรางขึน้
ดวยฝีมืออันประณีต	ฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดออน	และโบสถที่เต็มไปดวยเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร	เดินทางโดยรถโคช	ระยะทางประมาณ	200	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง	เป็นเสนทาง
เลียบไปตามไหลเขา	ระหวางทางผานแมน้า	ผานหมูบาน	ทานจะไดเห็นทิวทัศนที่งดงามและวิถีชีวิตของชาว
เนปาลชนบท	ที่ยังคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดิม

รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง	เมืองกาฐมาณฑุ

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	ยานทาเมล	(Thamel)	ซึ่งเป็นแหลงช็อปป้ิง	ศูนยกลางของเมืองกาฐมาณฑุ
โดยบริเวณยานน้ีเต็มไปดวยรานอาหาร	โรงแรมที่พัก	และรานขายของมากมาย	ยานน้ีจึงเป็นจุดพักของนักทอง
เที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองน้ี	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตางๆมากมาย	อาทิเชน	สินคาจําพวกเครื่อง
ประดับ	หัตถกรรม	เครื่องนุงหมตางๆมากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ใหทานไดชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล

ที่พัก	Manang	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองกาฏมาณฑุ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ยอดเขาซารางก็อต	(SARANGKOT)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	40	นาที	เพื่อชม
พระอาทิตยขึน้และชมวิวที่	ยอดเขาอรรณาปุรณะ	แสงสีทองของพระอาทิตยที่
ตัดกับยอดเขาอันสวยงาม	ชมวิวของ	เทือกเขาหิมาลัยและแมน้ําเซติ	เป็นฉาก
ดานลาง	โอบลอมดวยเทือกเขาหิมะอยางสวยงาม



ทานจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศของวันนัน้

แมน้ําเซติ	(Seti	River)	หรือแมน้ํานม	เป็นแมน้ําสายหน่ึงของแมน้ํากังฮารา
ซึ่งละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัย	ซึ่งอยูบริเวณ
ชายแดนอินเดีย	เนปาล	และจีน	แมน้ําน้ีมีเอกลักษณพิเศษคือมีสีขาวคลาย
น้ํานมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลเขาไปใตดิน	แมน้ําน้ีจะไหลผาน
เมืองโภคราซึ่งเป็นที่นาอัศจรรยยิ่งที่มีแมน้ําไหลผานใตดินของเมืองโภครา	ที่
น่ีเขาจะทดน้ําขึน้มาใหไหลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟาอีกดวย

กาฐมาณฑุ	เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล	และเป็นเมืองที่ใหญที่สุดดวย
เป็นพื้นที่เมืองและชานเมืองที่มีประชากรประมาณ	3.2	ลานคนในพื้นที่	3	เมือง
ในหุบเขากาฐมาณฑุในเนปาลกลาง	บนแมน้ําพาคมตี	(Bagmati)	อีก	2	เมือง
คือปาฏัน	(Patan)	และภักตปุระ	(Bhaktapur)	เมืองน้ียังไดรับการแขงขันกีฬา
ภูมิภาคเอเชียใตเป็นครั้งแรกอีกดวย	และเมืองน้ีเป็นเมืองหลวงเมืองเดียวใน
โลกที่มีตํารวจจราจรเป็นตํารวจหญิง

	รับประทานอาหารกลางวัน

ยานทาเมล	(Thamel)	ซึ่งเป็นแหลงช็อปป้ิง	ศูนยกลางของเมืองกาฐมาณฑุ	โดย
บริเวณยานน้ีเต็มไปดวยรานอาหาร	โรงแรมที่พัก	และรานขายของมากมาย
ยานน้ีจึงเป็นจุดพักของนักทองเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองน้ี	ใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาตางๆมากมาย	อาทิเชน	สินคาจําพวกเครื่องประดับ	หัตถกรรม
เครื่องนุงหมตางๆมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Manang	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองกาฏมาณฑุ

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	กุมารีคือตัวแทนแหงพระอุ	มาเทวี	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

รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
นําทานชม	วัดปศุปฏินาถ	(Pashupatinath	Temple)	หรือ	วัดหลังคาทองคํา	วัดน้ีมีหลังคาทําดวยทอง

ซอนกัน	2	ชั้น	และประตูเงินซึ่งถือวาเป็นวัดที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดวัดหน่ึงในศาสนาฮินดู	ของเนปาล	สรางขึน้มาในสมัย
กษตัริยแหงราชวงศมลละเพื่อถวายแดพระศิวะในภาคขององคปศุปฏินาถ	ตั้งอยูริมแมน้ําพัคมาตี	(Bagmati
River)	ซึ่งมีความศักดิส์ิทธิเ์หมือนแมน้ําคงคาในเมืองพาราณสี	ประเทศอินเดีย	เพราะแมน้ําสายน้ีจะไหลไปรวม
กับแมน้ําคงคาน้ันเอง	อีกทั้งที่น่ียังเป็นศูนยกลางการแสวงบุญของชาวฮินดู	ในเทศกาลมหาศิวราตรี	โดยวัดแหง
น้ี	องคกรยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนวันแหงน้ีเป็นมรดกโลกในปี	พ.ศ.	2522	อีกดวย

หลังจากน้ันนําทานสักการะ	สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ	(Boudhanath)	หมายถึงพระพุทธเจาผูเป็นที่พึ่ง	สถูป
น้ีตั้งอยูหางจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ	8	กิโลเมตร	ซึ่งเป็นเจดียที่ใหญที่สุดในเนปาล	องคเจดีย	มีฐานทรง
ดอกบัวตูม	มีเคาศิลปะคอนไปในทางทิเบต	เห็นไดชัดจากรูปแบบการกอสรางฐานสถูป	ที่อิงคติปริศนาธรรม
มัณฑลา	(Mandala)	อันเป็นรูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบต	ในความหมาย	เป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวตางๆ	บนเจดียมีรูปเพนทลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา	(wisdom	Eyes)	ทั้ง
สี่ทิศ	อันเป็นสัญลักษณใหผูคนทําดี	องคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนสถานที่แหงน้ีเป็นมรดกโลกในปี	พ.ศ.2502	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า

ที่พัก	Manang	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองกาฏมาณฑุ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสกาฐมาณฑุ	ตูรบาร	(Kathmandu	Durbar	Square)	จัตุรัสกาฐมาณฑุ	ดู
รบาร	แหงน้ีประกอบไปดวยวัดและปราสาทที่เกาแก	ซึ่งแสดงภาพความเจริญ
รุงเรืองทางดานศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล	เน่ืองจากเป็นสถานที่
ราชาภิเษกขึน้ครองราชย	จัตุรัสแหงน้ียังไดรับการยกยองใหเป็นหน่ึงในมรดก
โลกโดยองคกรยูเนสโกในปี	พ.ศ.	2522

วัดประจําองคพระมหากษตัริย	เน่ืองจากมีความเชื่อวาเทพตะเลชุ	คือเทพที่ปก
ปักรักษาองคพระมหากษตัริยและประเทศเนปาล

วัดกุมารี	หรือกุมารีฆระ	(Temple	of	Kumari)	ซึ่งเป็นที่พํานักของเทพธิดากุมารี
ตามความเชื่อของชาวเนปาลน้ัน	กุมารีคือตัวแทนแหงพระอุ	มาเทวี	เป็นเทพ
บริสุทธิท์ี่ถือกําเนิดจากโลกมนุษย	ซึ่งผานการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ	3-
5	ปี	จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจาเทาน้ัน	ชาวเนปาลนับถือ
กุมารีดุจเทพเจาและมักจะขอพรใหประสบความสําเร็จ	กุมารีมีหนาที่ทําพิธี



บูชาเทพธิดาแหงเตาไฟ	หรือเทพธิดาแหงการดํารงชีพ	(	Living	Goddess)
และในชวงเทศกาลอินทรา	ยาตรา	(Indra	Jatra)	หรือเทศกาลบูชาพระอินทรที่
เวียนมาปีละครั้ง	กษตัริยเนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ

เมืองกาฐมาณฑุ	(Kathmandu)กาฐมณฑป	(Kasthamandap)	กาฐมณฑป	คือ
อาคาร	หรือเรือนไมสีดํา	หลังคาสามชั้น	ที่เชื่อกันวาสรางจากไมเพียงตนเดียว
ในตอนตนศตวรรษที่	16	ตั้งอยูในแองคลายกระทะ	ลอมรอบดวยเทือกเขา
หิมาลัย	เป็นศูนยกลางของศิลปวิทยาการและมรดกวัฒนธรรมอันโดดเดนไม
วาจะเป็น	ศาสนสถาน	วัดวาอาราม	ปราสาทราชมณเฑียน	สถานที่ทองเที่ยวที่
ขึน้ชื่อ	เหมาะแกการมาเยี่ยมชมไดแก	จัตุรัสกาฐมาณฑุ	(Durbar	square)

	รับประทานอาหารกลางวัน

วัดปศุปฏินาถ	(Pashupatinath	Temple)	หรือ	วัดหลังคาทองคํา	วัดน้ีมีหลัง
คาทําดวยทองซอนกัน	2	ชั้น	และประตูเงินซึ่งถือวาเป็นวัดที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดวัด
หน่ึงในศาสนาฮินดู	ของเนปาล	สรางขึน้มาในสมัยกษตัริยแหงราชวงศมลละ
เพื่อถวายแดพระศิวะในภาคขององคปศุปฏินาถ	ตั้งอยูริมแมน้ําพัคมาตี
(Bagmati	River)	ซึ่งมีความศักดิส์ิทธิเ์หมือนแมน้ําคงคาในเมืองพาราณสี
ประเทศอินเดีย	เพราะแมน้ําสายน้ีจะไหลไปรวมกับแมน้ําคงคาน้ันเอง	อีกทั้งที่
น่ียังเป็นศูนยกลางการแสวงบุญของชาวฮินดู	ในเทศกาลมหาศิวราตรี	โดยวัด
แหงน้ี	องคกรยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนวันแหงน้ีเป็นมรดกโลกในปี	พ.ศ.	2522
อีกดวย

สักการะ	สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ	(Boudhanath)	หมายถึงพระพุทธเจาผู
เป็นที่พึ่ง	สถูปน้ีตั้งอยูหางจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ	8	กิโลเมตร	ซึ่งเป็น
เจดียที่ใหญที่สุดในเนปาล	องคเจดีย	มีฐานทรงดอกบัวตูม	มีเคาศิลปะคอนไป
ในทางทิเบต	เห็นไดชัดจากรูปแบบการกอสรางฐานสถูป	ที่อิงคติปริศนาธรรม
มัณฑลา	(Mandala)	อันเป็นรูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบต	ใน
ความหมาย	เป็นที่ประทับของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวตางๆ	บนเจดียมี
รูปเพนทลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา	(wisdom	Eyes)	ทั้งสี่ทิศ	อัน
เป็นสัญลักษณใหผูคนทําดี	องคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนสถานที่แหงน้ีเป็น
มรดกโลกในปี	พ.ศ.2502

	รับประทานอาหารคํ่า

	พักที่	Manang	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองกาฏมาณฑุ

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	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



เครื่องแอรบัส	A	ที่น่ังแบบ	2-4-2

เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

ชวงบาย
13.30	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	การบินไทย	(	Thai	airway	)

เทีย่วบินที	่TG320

ชวงคํ่า
18.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สถูปสวยมภูนาถ	(Swayambhunath)	หรือวัดลิง	เป็นเจดียของชาวพุทธ
(Buddhist	Chaityas)	ที่ยิ่งใหญ	9	แหงหน่ึงของโลก	โดยคาดวามีอายุถึง	2,000
กวาปี	สรางขึน้ในรัชสมัยของพระเจามานะเทวะ	ในปี	พ.ศ.963	จุดเดนของ
ภายในวัดน้ีคือ	สวนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม	หรือ	Wisdom	Eyes
ของพระพุทธเจาอยูโดยรอบทั้ง	4	ดาน	ตัวสถูปตั้งอยูบนเนินเขาเล็กๆ	ของ
หุบเขากาฐมาณฑุ	จึงทําใหเห็นทิวทัศนเหนือหุบเขาที่งดงาม	สถูปแหงน้ียังเป็น
สถูปที่เกาแกที่สุดของเนปาล	และยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหวาง
ศาสนาพุทธกับฮินดู	โดยองคกรยูเนสโกไดทําการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี	พ.ศ.	2522

เป็นทาอากาศยานนานาชาติในเขตกรุงกาฐมาณฑุ	ประเทศเนปาล	ตั้งอยูใน
หุบเขากาฐมาณฑุ	หางจากใจกลางนครประมาณ	6	กิโลเมตร	เป็นทา
อากาศยานนานาชาติเพียงแหงเดียวในเนปาล	เริ่มตนใชงานในปี	ค.ศ.	1949
ในฐานะสนามบินเล็ก	และไดทําพิธีเปิดทางการในปี	ค.ศ.	1955	โดยสมเด็จ
พระเจามเหนทระแหงเนปาล	และไดรับการตั้งชื่อ	"ตริภูวัน"	มาตั้งแตปี	ค.ศ.
1964	แตเดิมมีรันเวยเป็นหญา	และไดเปลี่ยนมาเป็นคอนกรีตในปี	ค.ศ.	1957
เครื่องบินไอพนลงจอดที่น่ีครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1967

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตให	เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม
และ	รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถ	คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท
ราบ	ลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง

6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ที่น่ังจะยืนยัน
เมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว	(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	
**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ

4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คาวีซาเขาประเทศเนปาล

6.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม
สายการบินกําหนด



3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

6.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอทานละ	25	USD	ตอทริป/ตอทาน*

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุใชงาน
เหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	
*กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2x2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	2ใบเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน
รูป	(หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,	ไมใสชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ	ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวม
ถึงหามใชรูปทีถ่ายเองและปริ้นทเอง)

3.	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	2	ชุด	ถาเป็นเด็กอายุตํ่ ากวา	15	ปี	ใชสําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน

4.	สําเนาทะเบียนบาน

**เอกสารทีเ่ป็นสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย**

ราคาทัวรสําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทยเทานัน้
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศก	25	USD	/	ทริป	/	ตอทาน**สวนหัวหนาทัวรขึ้น
อยูกับความพึงพอใจในการใหบริการ**

พาสปอรตตางชาติ	โปรดติดตอเจาหนาที่

บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก
ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก



ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด	

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด

4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา
แลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,	คาวีซา	และคาใช
จายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง
นอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสา
เหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


