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รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเนปาลโดยสายการบินไทย 4 วัน 3 คืน 

ชมเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITES) ในดินแดนป่าหิมพานต์ 

 สัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชาวเนวาร ์ภายใต้การจ้องมองของ “ดวงตาแห่งปัญญา  

 (Wisdom eyes)” จากทุกหนแห่ง 

 สัมผัสความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสท์ยามพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือทิวเทือกเขาหิมาลัย 

 เที่ยวเมืองหลวง “นครกาฐมาณฑ”ุ ชมบริเวณพระราชวังโบราณหนุมานโธก้า เทวสถานของกุมารี  

“วัดสวยัมภูวนาถ” วัดแห่งเดียวในเนปาลที่ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูได้อย่างสันติ 

 “เจดยี์พุทธนาถ” เจดีย์แห่งพุทธศาสนาที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศเนปาลและเยี่ยมชมวัดทิเบตที่ตั้งโดยรอบ 

 “จุดชมวิวซารังกอต” ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมความงามของแนวเทือกเขาหิมาลัย และยอดเขาเอเวอร์เรส 

 เยี่ยมชม “เมืองโปครา” สัมผัสความงดงามของธรรมชาติป่าหิมพานต ์ลอ่งเรือในสระอโนดาต  

 

 

โดยสายการบินไทย 

เดินทางระหว่างวันที่ 07 - 10 พฤษภาคม 2560 (วันวิสาขบูชา), 08 - 11 มิถุนายน 2560, 

08 - 11 กรกฎาคม 2560 (วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา), 11 - 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่), 

14 - 17 กันยายน 2560 
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วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ 

07.30 น. - ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 
3 เคานเ์ตอร์ D8-10 ของสายการบินไทย TG โดยมีเจ้าหน้าที่ของศรัทธาทัวร ์คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง 

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

12.25 น.* - (เวลาท้องถิ่น)ถึงสนามบินนานาชาติตรีภูวันประเทศเนปาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
14.00 น. -  น าท่านสักการะ มหาเจดีย์พุทธนาถ (Boddhnath) เจดีย์ชาว

พุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลแวะชมวัดทิเบตที่งดงามซึ่งอยู่
รอบ ๆ มหาเจดีย์พุทธนาถ เลือกซื้อของที่ระลึกที่มีจ าหน่ายโดยรอบ
พระเจดีย์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากชาวทิเบต 

16.00 น. - น าชมบริเวณพระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุและบริเวณ
ชุมชนหนุมาณโธก้า ซึ่งเป็นย่านใจกลางของนครกาฐมาณฑุเที่ยวชม
ศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดารในบริเวณพระราชวัง ชมเทวส
ถานของกุมารหรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน (KUMARI : THE 
LIVING GODDESS)” ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิต
อยู่คู่บ้านคู่เมืองโดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล 
“ศากยะวงศ์” ที่สีบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย  

17.30 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภตัตาคารพื้นเมือง 
19.00 น. - น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมอัปสรา บูทีค (Apsara Boutique Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 15 นาที  
 
วันที่สองของการเดินทาง   กาฐมาณฑ-ุเมืองโปครา (เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) 

06.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. - เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางสู่เมืองโปครา (โดยรถตู้ปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) 

ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่สวยงามของทางที่ลัดเลาะไปตามขุนเขาสลับซับซ้อน
ขนาบด้วยล าน้ า“ตรีสุรี”ที่ไหลเชี่ยวกราก 

   - แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารระหว่างทาง 
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15.00 น. - ถึงเมืองโปครา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก วอเตอร์ ฟร้อนท์ รีสอร์ท (Water Front Resort) 
   
 
 
 
 

 - ชมสระอโนดาต (Phewa Tal Lake) ซึ่งเกาะกลางทะเลสาบ
จะเป็นที่ตั้ง “วัดบาราฮี” วิหารของพระนางปราวตี โดยมี
ทิวทัศน์ด้านหลังเป็นเทือกเขาหิมาลัย โดยเฉพาะยอดเขาส าคัญ 
“มัจชระปูชเรย์” (Fish Tail Peak) ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า
ท่าน โดยท่านสามารถเห็นภาพสะท้อนเงาของยอดเขานี้บนพื้น
น้ าในทะเลสาบ เพลิดเพลินกับกิจกรรมล่องเรือในทะเลสาบ 
หรือ ช้อปป้ิงริมทะเลสาบตามอัธยาศัย 

 18.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่สามของการเดินทาง     เมืองโปครา – นครกาฐมาณฑุ (บินภายในประเทศ)  

05.30 น. - ออกเดินทางสู่จุดชมวิวบนเขาซารังกอต ชมความงามของพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ
เหนือเทือกเขาอันนาปูน่าซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้าและ
ทะเลสาบพีวาอยู่เบื้องล่าง 

 08.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
  - ชมสะพาน มเหนทรา และแม่น ้าซ่อนรูปอันพิสดาร น้าชม (David’s Fall)  
   หุบเหวธรรมชาติซึ่งชาวเนปาลเชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองใต้บาดาล  
  - น าชม วัดชาวพุทธมหายาน (ทิเบต) เชิญซื้อพรมขนสัตว์ ฝีมือเยี่ยม ณ ค่าย

อพยพชาวทิเบต  
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
13.00 น. - ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองโปครา 
15.45 น. - ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุโดยสายการบินภายในประเทศเนปาล (ใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที ) 
16.00 น. - เดินทางถึงนครกาฐมาณฑุ 
17.00 น. - อิสระช้อปปิ้งย่านทาเมล ส่วนใหญ่เป็นสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้

ศิลปหัตถกรรม ทั้งที่เป็นทองเหลืองและไม้แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา หินสีอัญมณี เครื่องประดับ ไปจนถึง
อุปกรณ์การเดินเขา   

 
 
 
 
19.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
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20.00 น. - น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมอัปสรา บูทีค (Apsara Boutique Hotel ) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า จากนั้น
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง  นครกาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ 

 08.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 
09.00 น. - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม กราบสักการะพระมหาเจดีย์สวยัมภูวนาถ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก อายุกว่า 2,000 

ปี ประดิษฐานอยู่บนเนินเขากลางหุบเขากาฐมาณฑุ ณ จุดนี้ถ้าทัศนวิสัยหมอกไม่ลงจัด ท่านสามารถชมความ
งดงามของเทือกเขาหิมาลัยและทิวทัศน์ของเมืองต่าง ๆ ในบริเวณหุบเขากาฐมาณฑุได้อย่างชัดเจน    

11.00 น. - ออกเดินทางไปยังสนามบินตรีภูวันอินเตอร์เนชั่นเนล  
13.30 น. - ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 320  (รับประทานอาหารกลางวันบน

เครื่องบิน) 
18.15 น. - ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 

 
************************************ 
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รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (4วนั 3 คืน) 
 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสุทธิผู้ใหญ่  ท่านละ      39,900 .-   บาท 
 พักห้องเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  5,500  .- บาท 
หมายเหตุ ราคานี ส้าหรบัผู้เดินทาง 15 ท่านขึ นไป เท่านั น 
ขั นตอนช้าระเงิน 

  กรุณาโอนเงินมาที่...บญัชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 
ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท / เลขที่บัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย ์: 722 - 2 – 30494 - 0 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย ์:  130 – 2 – 12061 - 7 

ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย ์: 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลักฐานการช้าระเงินที ่E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-6684999, 022438461 พร้อมระบชุื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง, จ านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท ์

และโปรดโทรแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าอีกครั้งดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ.... 
หมายเหต ุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
                คา่เงินสกุลบาทที่ไม่คงที่และความผนัแปรของราคาน้ ามันกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามัน 
                เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว ้

อัตรานี รวม 
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร เส้นทางระหว่างประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครกาฐมาณฑ-ุกรุงเทพฯ  
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร เส้นทางภายในประเทศ เสน้ทาง เมืองโปครา-นครกาฐมาณฑุ   
 ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการน าเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทาง  
 ค่าวีซ่าและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศเนปาล 
 ทุนประกันการเดินทางทา่นละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 500,000 บาท)  

หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 
(เน่ืองจากสายการบินภายในประเทศ จ้ากัดน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ไม่
รวมกระเป๋าถือขึ นเครื่อง 7 กิโลกรัม) 

อัตรานี ไม่รวม 

 ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวิดีโอ (ถ้ามี) 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางตามโรงแรมต่างๆ  
 ทิปเจ้าหน้าที่พื นเมือง Local Guide / Driver / Bus Boy (USD 3 / ท่าน / ทริป )  
 ทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยตามอัธยาศัย 

mailto:Confidencetravel@gmail.com
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 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและคา่อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, คา่ซักรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ส าหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมคา่ภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จา่ย 3% 

 
การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทั้งหมด เน่ืองจากมีค่าใช้จา่ยจ านวนมากได้เกดิขึ้นแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคา่บริการเหล่านั้น และ
เน่ืองจากสายการบินใช้เป็นบัตรโดยสารหมู่คณะ ไม่สามารถแลกเงินคืนได้และยังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได ้
หลังจากที่ได้ออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว 

 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวซี่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
 

หมายเหตุ  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ช าระไว้แล้ว ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ หา้มเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

เอกสารในการขอวีซ่าเนปาล 

 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน   
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน / ส้าเนาบัตรประชาชน 
 รูปถ่ายส ีขนาด 1.5 นิ วหรือ 2 นิ ว จ้านวน 1 รปู  


