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รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเนปาลโดยสายการบินไทย 4 คืน 5 วนั 

ชมเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITES) ในดินแดนปา่หิมพานต ์
สัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชาวเนวาร์ 

ภายใต้การจ้องมองของ “ดวงตาแห่งปัญญา (Wisdom eyes)” จากทุกหนแห่ง 
สัมผัสความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสท์ยามพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือทิวเทือกเขาหิมาลัย 

เที่ยวเมืองหลวง “นครกาฐมาณฑุ” ชมบริเวณพระราชวังโบราณหนุมานโธก้า เทวสถานของกุมารี  
“วัดสวยัมภูวนาถ” วัดแห่งเดียวในเนปาลท่ีผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูได้อย่างสันติ 
“เจดีย์พุทธนาถ” เจดีย์แห่งพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลและเยี่ยมชมวัดทิเบตที่ตั้งโดยรอบ 

 “เมืองบัคตาปูร์” เมืองโบราณเคยเป็นเมืองหลวง ชมศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อท่ีสุดในโลก 
 “เมืองลลิตปูร์” หรือ เมืองปาตัน ได้รับขนานนามวา่เมืองแห่งความงามโดยเฉพาะงานศิลปะที่ใช้ฝีมือคนท า 
 “ยอดเขานครกอต” ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมความงามของแนวเทือกเขาหิมาลัย และยอดเขาเอเวอร์เรส 

เยี่ยมชม “เมืองโปครา” สัมผัสความงดงามของธรรมชาติป่าหิมพานต์ ล่องเรือในสระอโนดาต  

ก าหนดการเดินทางระหว่างวันที่  05-08 พฤษภาคม ,20-23 พฤษภาคม 16-19 มิถุนายน  
,17-20 กรกฎาคม , 11-14 สิงหาคม และ 15-18 กันยายน 2559 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiairways.com%2F&ei=rrKeU4WsEMeiugS4toKwDA&usg=AFQjCNFDJE5pt77N8b89KzaHyViGxChy1A&sig2=7KbpOZmGxQvg3QGNVjoXrg
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 วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ 

  08.00 น. - ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 
3 เคานเตอร์ D6-12 ของสายการบินไทย TG 

 10.15 น. - ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 ใช้เวลาบินประมาณ 3ชั่วโมง 20 
นาที (รับประทานอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน) 

12.25 น.* - (เวลาท้องถิ่น)ถึงสนามบินนานาชาติตรีภูวันประเทศเนปาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
13.30 น. - น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมแยค แอนด์ เยติ (Hotel Yak & Yeti) หรือเทียบเท่า 
15.00 น. -  น าท่านสักการะ มหาเจดีย์พุทธนาถ (Boddhnath) เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลแวะชมวัด

ทิเบตที่งดงามซึ่งอยู่รอบ ๆ มหาเจดีย์พุทธนาถ เลือกซื้อของที่ระลึกที่มีจ าหน่ายโดยรอบพระเจดีย์ซึ่งล้วน
เปน็ผลิตภัณฑ์จากชาวทิเบต 

   -  จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ย่านถนนทาเมล เช่น กระเป๋า , ผ้าปาสมีน่า (Pass mina), หนังสือ, 
ภาพถ่าย โป๊สการ์ด เทือกเขาหิมาลัยเป็นต้น  

18.00 น. - น าท่านเดินทางกลับที่พัก 
19.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงที่ อูสตาฟ (Utsav Restaurant) 
หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที  

วันท่ีสองของการเดินทาง   กาฐมาณฑุ-เมืองโปครา (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ) 

06.00 น. - รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม 
07.00 น. - ออกเดินทางสู่เมืองโปครา (โดยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 
   - รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางที่ ริเวอร์ สปริง รีสอร์ท (River Spring Resort) 
15.00 น. - ถึงเมืองโปครา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแชงกลีร่า วิลเล็จ (Shangri – La Village) 

 - ชมสระอโนดาต (Phewa Tal Lake) ซึ่งเกาะกลางทะเลสาบจะเป็นที่ตั้ง “วัดบาราฮี” วิหารของพระ 
    นางปราวตี โดยมีทิวทัศน์ด้านหลัง (Background) เป็นเทือกเขาหิมาลัย โดยเฉพาะยอดเขาส าคัญ   
    “มัจชระปูชเรย์” (Fish Tail Peak) ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าท่าน โดยท่านสามารถเห็นภาพสะท้อน 
    เงาของยอดเขานี้บนพื้นน้ าในทะเลสาบ เพลิดเพลินกับกิจกรรมล่องเรือในทะเลสาบ หรือ ช้อปปิ้ง 
    ริมทะเลสาบตามอัธยาศัย 
 18.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารของ โรงแรมแชงกลีร่า วิลเล็จ (Shangri – La Village) 
  - จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสามของการเดินทาง     เมืองโปครา – นครกาฐมาณฑุ (โดยสายการบินภายในประเทศ) - ยอดเขานครกอต 

05.30 น. - ออกเดินทางสู่ยอดเขาซารังกอต ชมความงามของพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเหนือเทือกเขาอันนาปูน่าซึ่งท่าน
จะสามารถมองเห็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้าและทะเลสาบพีวาอยู่เบื้องล่าง 

 07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
  08.00 น. - จากนั้นชมสะพานมเหนทราและแม่น้ าซ่อนรูปอันพิสดาร น าชม(David’s Fall) หุบเหวธรรมชาติซึ่งชาว

เนปาลเชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองใต้บาดาล 
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        - น าชม วัดชาวพุทธมหายาน (ทิเบต) เชิญซื้อพรมขนสัตว์ ฝีมือเยี่ยม ณ ค่ายอพยพชาวทิเบต  
 10.30 น. - น าท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 
 11.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม 
 11.40 น. - น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
 13.15 น. - ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุโดยสายการบินภายในประเทศเนปาล ใช้เวลาบินประมาณ 25 นาที 
 13.40 น. - ถึงนครกาฐมาณฑุ น าท่านเดินทางสู่ยอดเขานครกอต (โดยรถโค้ชปรับอากาศ) 
16.00 น. - เดินทางถึงยอดเขานครกอต ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาขอบกระทะของหุบเขากาฐมาณฑุ (สูงกว่าระดับน้ าทะเล

ประมาณ 2,000 เมตร)ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสและดื่มด่ ากับธรรมชาติเหนือเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นทิวยาวนับ
ร้อยกิโลเมตรที่นีท่่านจะได้สัมผสักับบรรยากาศหนาวเย็นอนัสดช่ืนของธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย 

  18.00 น. -       น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคลับ หิมาลายา (Hotel Club Himalaya) หรือระดับเทียบเท่า 
 19.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารของโรงแรม 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง  ยอดเขานครกอต – บัคตาปูร์- นครกาฐมาณฑุ 

06.00 น. - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย จากหน้าต่างห้องนอนของท่าน ถ้าทัศนะวิสัยปลอดโปร่งท่าน
จะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์ (MT.EVEREST)” ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูงถึง 8,848 เมตร) 
เปรียบได้ว่าเป็นมงกุฎของโลก 

   หมายเหตุ : ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถงึฝั่งตะวันตกหรอืไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพ 
   อากาศของวันนัน้เป็นส าคัญ 

 07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรมบนยอดเขานครกอต 
09.00 น. - เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระออกจากที่พักเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ แวะชมเมืองบัคตาปูร์  
10.00 น. - น าชม เมืองบัคตาปูร์ (Bhaktapur) เมืองโบราณที่มีความส าคัญไม่แพ้นครกาฐมาณฑุ เคยเป็นเมืองหลวงที่

เก่าแก่และมีความรุ่งเรืองทางการค้า ทั้งยังมีพระราชวังที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเนปาลในสมัยศตวรรษที่ 
18 ชมศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อ ชมพระราชวังโบราณ, ประตูทองค า และหน้าต่าง 55 บาน 
เมืองนี้ได้เคยถูกจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “Little Buddha” และเมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ 
UNESCO ให้เป็น เมืองมรดกโลก (World Heritage City) ในปี ค.ศ. 1979 

 12.00 น. - น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมแยค แอนด์ เยติ (Yak & Yeti Hotel) หรือระดับเทียบเท่า 
 12.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม  
   14.00 น. - จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม “เมืองลลิตปูร์ หรือ เมืองปาตัน” ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตอนใต้ของนคร  
    กาฐมาณฑุ เหนือแม่น้ าบัคมาต ีสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล  
    ได้รับขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานศิลปะที่ใช้ฝีมือคนท า  
    เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาตัน (PATAN DURBAR  
    SQUARE) วัดทองค า (GOLDEN TEMPLE) 
   - จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจ าพวกพระพุทธรูปและพระโพธิ์สัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่าง

ชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล 

 17.00 น. - อิสระช้อปปิ้งที่ BHAT BHATENI SUPER STORE ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล  
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   ให้ท่านซื้อของฝากที่ราคาถูกกว่าประเทศไทย อาทิเช่น ดินสอเขียนขอบตา LAKME, ยาสีฟันNEEMS,  
   และช็อกโกแลต เป็นต้น  

18.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง  นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ 

 07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 
 08.00 น.  - น าท่าน กราบสักการะ พระมหาเจดีย์สวยัมภูวนาถ  (Swayambhunath) หรือ วัดลิง ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์

มาก อายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี ค.ศ. 420 ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา
ทางทิศตะวันตกของเมืองกาฐมาณฑุ ณ จุดนี้ถ้าทัศนะวิสัยหมอกไม่ลงจัด ท่านสามารถชมความงดงามของ
เทือกเขาหิมาลัยและทิวทัศน์ของเมืองต่าง ๆ ในบริเวณหุบเขากาฐมาณฑุได้อย่างชัดเจน สิ่งที่น่าสนใจ
ภายในวัดคือสถูปที่มีดวงตาและคิ้วอยู่โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนา
ฮินดูสามารถอยู่คู่กัน 

   - น าชมบริเวณ พระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุและบริเวณชุมชนหนุมานโธก้า ซึ่งเป็นย่านใจกลาง
ของนครกาฐมาณฑุเที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดารในบริเวณพระราชวัง  

    -   ชมเทวสถานของกุมารี หรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน (Kumari : TheLiving Goddess)” ซึ่งชาว
เนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมืองโดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล
“ศากยะวงศ์”ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย   

 11.00 น. -     เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทางไปยังสนามบินตรีภูวันอินเตอร์เนชั่นแนล 
 13.50 น. - ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 320 (รับประทานอาหารกลางวันบน

เคร่ืองบิน) 
 18.15 น. - กลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ... 

******************************************** 
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รายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 4 คืน 5 วัน 

ราคานี้ส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น 

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
                    ค่าเงินสกุลบาทที่ไม่คงที่และความผันแปรของราคาน้ ามันกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามัน 
                    เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศเส้นทาง กรุงเทพฯ-นครกาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ ชั้นทัศนาจร 
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทาง เมืองโปครา-นครกาฐมาณฑุ  ชั้นทัศนาจร 
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการน าเที่ยวตามรายการระบ ุ
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 
 ทุนประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 500,000 บาท)  

หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าทิปพนักงาน 
    ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
    ค่าท าหนังสือเดนิทาง 
    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ 
   ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
   ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
  ส าหรับราคานี้บรษิัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษกีารบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เอกสารในการขอวีซ่า 

  หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 

  รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิว้ จ านวน 1 รูป  

Accommodation ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่านละ 

นครกาฐมาณฑ ุ นครกอต เมืองโปครา     พักห้องคู่  พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

Yak & Yeti  Hotel Club Himalaya Hotel Shangri-La Village 42,500 9,500 
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การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินทั้งหมด  
 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
หมายเหตุ  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 


