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นมสัเต     เนปาล..มนตเ์สนห่ห์มิาลยั 4 วนั 
HiLight NepaL“WisdoM      EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วดั..เจดยี.์.สถปู 

สมัผสัอารยธรรมโบราณl ศลิปะเกา่แก ่2000 กวา่ปี l กาฐมาณฑ…ุปาทนั...โภครา 
ตืน่ตา..ตืน่ใจกบักจิกรรมทีท่า้ทาย “Paragliding” Or “Helicopters” ชมววิยอดเขาสงู 

ชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืงแปลกตายา่นทาเมล ... ชมิอาหารทอ้งถิน่ตน้ตาํรบั 
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เดนิทางโดยสายการบนิไทยไทยไลออ้นแอร ์(SL) 
*ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
คา่ยืน่วซีา่เนปาล 1,500 บาท : หนา้พาสปอรต์และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

หมายเหต ุ: ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการดาํเนนิการจดัทาํวซีา่เนปาล ใหก้บัลกูคา้ทกุกรณี 
 
วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงกาฐมาณฑ(ุเนปาล) – มหาเจดยีโ์พธนิาถ – สถปูสวยมัภนูาถ – เมอืงปาทนั 

(จตรุสัปาทนัดรูบ์าร,์พระราชวงั,วดัทองคาํ,วดัพระกฤษณะ,วดัฑเลจบูาวาณี)  – ยา่นทาเมล                 
08.30 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai 

Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
11.50 น.  เหนิฟ้าสู่ เมอืงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบนิ Thai Lion Air เที่ยวบนิที่ SL220  • ตั๋ว

เครือ่งบนิไม่สามารถระบุทีน่ั่ง ที่น่ังเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดใหเ้ท่านัน้ (ไม่มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง)• (ใช ้
เวลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง)  

14.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิตรภิูวนั ประเทศเนปาล นําท่านผ่านพธิกีารศุลการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศเนปาลชา้กวา่ประเทศไทย 1.15ชม.)  นําทา่นเขา้สู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) เมอืง
หลวงของประเทศเนปาลและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเนปาลมปีระชากร 1.5 ลา้นคน เมอืงตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู
ประมาณ 1,400 เมตรจากระดับน้ําทะเลมลีักษณะเป็นหุบเขา ในอดีตเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของ
เนปาลโดยชนมเีผ่าเนวารอ์าศัยอยู่และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวัง,วัดทีสํ่าคัญสรา้งดว้ยศลิปะทีป่ระณีต ประชากร
สว่นใหญนั่บถอืศาสนาฮนิดแูละเมอืงนีย้ังเป็นประตสููห่มิาลัยอกีดว้ย. 

 นําท่านเขา้ชม มหาเจดีย์โพธินาถหรือพุทธ
นาถ(Boudhanath Temple Stupa)  สถปูทีต่ัง้
อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ทางทศิตะวันออก
ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นสถูปเจดีย์ที่ใหญ่
ทีส่ดุในเนปาล บนเจดยีม์ดีวงตาเห็นธรรมของ
พระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ บรเิวณ
วัดเป็นแหล่งชมุชนของชาวพุทธมหายานจาก
ทเิบตที่อพยพเขา้มาในปี พ.ศ. 2502 จงึเห็น
พระทเิบตและคนท่ัวไปยนืแกวง่ลอ้มนตพ์รอ้มกับสวดมนตอ์ยูท่ั่วไป สถปูแห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 ดว้ย อสิระท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัยและชอ้ปป้ิงของ
พืน้เมอืงบรเิวณองคเ์จดยีต์ามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
นําท่านชม สถูปสวยัมภูนาถ (Swayambhunath)หรือวัด
ลงิ เป็นเจดยีข์องชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ทีย่ ิง่ใหญ่
แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมอีายุถงึ 2,000 ปี เลย
ทเีดยีว สรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.
963 สิง่ที่น่าสนใจภายในวัดคอื ส่วนตรงฐานของสถูปซึง่มี
ดวงตาเห็นธรรม หรอื Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยู่
โดยรอบทัง้ 4 ดา้น สถูปสวยัมภูนาถ ตัง้อยู่บนยอดเขาห่าง
จากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวันตก 3 กโิลเมตร ตัวสถูปตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆประมาณ 77 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จงึทําใหเ้ห็นทวิทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่
เกา่แกท่ีส่ดุของเนปาลอกีทัง้ยังเป็นสถานทีท่ีม่กีารผสมผสานระหวา่งศาสนาพุทธกบัฮนิด ูโดยองคก์ารยเูนสโก
ไดทํ้าการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย.  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปาทัน (Patan) มีอกีชือ่หนึ่งคือ "ลลติปูร"์ 
เมอืงโบราณทีต่ัง้อยูเ่หนือแม่น้ําพัคมาต ีอยูห่่างจากกรุงกาฐมาณฑุ
ทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้5 กโิลเมตร สรา้งในสมัยพระเจา้อโศก
มหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปาทันไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุง
กาฐมาณฑุไดรั้บการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of 
Beauty) เป็นเมอืงแหง่ศลิปะ มชีือ่เสยีงทางศนูยก์ลางงานหัตถศลิป์
ของชาวทเิบตอพยพ ในเรือ่งพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณทีย่ังมี
ชวีติ ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยวัดทางศาสนาฮนิดแูละสิง่ปลกูสรา้งใน
พุทธศาสนา สบืเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทําใหทั้ง้ศาสนาฮนิดูและศาสนาพุทธ
เฟ่ืองฟใูนแถบนี้ เมอืงปาทันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมอืงชิน้เอกแบบเนวาร ีมถีนนโบราณ
ตัดตามแนวเหนือ-ใตแ้ละตะวันออก-ตะวันตก แบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วน โดยมี จตุรัสปาทันดูร์บาร์และ
พระราชวังเป็นศูนยก์ลาง  ชม วัดทองคํา (Golden Temple) เป็นวัดพุทธศาสนา มลีักษณะเป็นเจดยีส์งู 3 ชัน้ 
หลังคาวัดทําดว้ยแผ่นทองเป็นเสน้ยาวลงมาจรดพื้นเชื่อว่าจะเป็นเสน้ทางสู่สวรรค์ ประดับตกแต่งดว้ย
ทองเหลอืงและทองแดง ภายในประดษิฐานพระพทุธรปูใหค้นมาสกัการะบชูา  ชม พระราชวังเกา่ สถานทีทํ่าพธิี
เถลงิราชสมบัตขิองกษัตรยิใ์นอดตี  ชม วัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) วัดทีส่รา้งขึน้ดว้ยหนิแกรนติทัง้หลัง
และเป็นวัดเดยีวในเนปาลทีม่ยีอดเจดยีท์ีทํ่าจากหนิ 21 ยอด โดยกษัตรยิส์ทิธนิรสงิห ์มัลละ ในศตวรรษที ่17 
รอบๆวัดมกีารแกะสลักเรือ่งราวจากมหาภารตะและรามเกยีร ์วัดนี้มลีักษณะเสาโปร่งเป็นอทิธพิลสถาปัตยกรรม
โมกุลของอนิเดีย เป็นสถูปทรงศขิร  ชม วัดฑเลจู บาวณี (Taleju Bhawani) ตัววัดเป็นหอสูงรูปแปดเหลี่ยม 
สรา้งในปี 1666 เพือ่อทุศิใหแ้ดเ่ทพประจําราชวงศ ์ปัจจุบันนัน้ไดก้ลายเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑป์าตันออกแบบ
สวยงามตามแบบฮนิดูและพุทธ ไดม้กีารจัดแสดงภาพถ่ายทีห่ายาก ระหวา่งลานทีส่ามและลานกลางเป็นทีต่ัง้
ของวัดเดกตูเล เทพประจําพระองศข์องกษัตรยิม์ัลละ วัดนี้ไดส้รา้งขึน้ในปี 1640 และเคยเป็นทีป่ระกอบราชพธิี
ศักดิส์ทิธิต์ามลัทธติันตระ. 
นําทา่นสู ่ยา่นทาเมล(Thamel Market) ศนูยก์ลางเมอืงกาฐมาณฑ ุแหลง่รวมของทีพั่ก,รา้นอาหาร,รา้นเสือ้ผา้,
รา้นรองเทา้,โปสการด์ ฯลฯ มากมายไปดว้ยนักท่องเทีย่วเป็นย่านชอ้ปป้ิงขึน้ชือ่ อสิระชอ้ปป้ิงของฝากของที่
ระลกึตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  YELLOW PAGODA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

*หมายเหต*ุ  คนืนีแ้นะนําใหท้า่นแยกกระเป๋าเล็ก 1 ใบเพือ่ใสเ่สือ้ผา้และสมัภาระทีจ่ะใชท้ีเ่มอืงโภครา สว่นกระเป๋าใบใหญจ่ะ
ฝากไวท้ีโ่รงแรมทีก่าฐมาณฑ ุเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางและเคลือ่นยา้ย.  

 
วนัทีส่อง กาฐมาณฑ ุ– เมอืงโภครา – หมูบ่า้นบนัดปิรู ์– ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโภครา (Pokhara) เมืองแห่งมนต์
เสน่หท์่ามกลางวงลอ้มของขุนเขา เป็นจุดชมความงดงาม
ของเทอืกเขาหมิาลัยไดใ้กลท้ีส่ดุและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ยอดนยิมของเนปาลในการเริม่ตน้เดนิทางผจญภัยและล่อง
แพมีทั ้งทะเลสาบพีวาและยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูงเด่น
ตระหง่าน เมืองนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิ
ตะวันตก 200 กโิลเมตร เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 
รองจากเมืองกาฐมาณฑุ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชม.) ใหท้่านไดผ้่านชมวถิีชวีติของชาวเนปาลี
ระหวา่งเสน้ทาง ชมววิทีส่วยงามสองขา้งทาง พักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   
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 นําท่านแวะเที่ยวชม หมู่บา้นบันดปิูร ์(Bandipur) หมู่บา้น
ท่ องเที่ ย วเล็กๆ แต่ม ากไปด ว้ย เส น่ห์ของประเพ ณี 
วัฒนธรรมและวถิีความเป็นอยู่ ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาสูงชัน 
ในเขตอําเภอตะนะหุ (Tanahu District) ของเขตคันดาก ิ
(Gandaki Zone) 1 ใน 14 เขตการปกครองของเนปาล
น่ันเอง หมูบ่า้นบันดปิรู ์ตัง้อยูบ่นระดับความสงู 1,030 เมตร 
โดยอยู่ห่างจากกกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันตก 
ประมาณ 143 กโิลเมตร โดยบรเิวณรอบๆหมู่บา้นนั้นโดด
เด่นไปดว้ยทัศนียภาพที่โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถงึทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขา
หมิาลัยทีส่ามารถมองเห็นจากตัวหมูบ่า้นไดอ้ยา่งชดัเจน ให ้
ท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงเลือกซื้อของฝากของที่ระลกึบรเิวณ
หมูบ่า้นตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทาง(ตอ่)สู ่เมอืงโภครา ระหวา่งทางผา่น
ชมววิทีส่วยงามและพักผ่อน จนเดนิทางถงึโภครา นําท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Pheva Lake) ทะเลสาบน้ําจืด
ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศเนปาล ภาพทะเลสาบ
ความงามของเฟวาสะทอ้นภาพยอดเขามัจฉาปูชเร ที่มี
รปูรา่งคลา้ยหางปลานัน้เป็นภาพทีม่มีนตข์ลังใหนั้กทอ่งเทีย่วอยากไปเยอืนสกัครัง้ ตรงกลางทะเลสาบเป็นทีต่ัง้
ของ วัดบาลาฮี (Barahi Temple) ซึง่มีสถูปสีขาวลอยเด่นตัดกับพื้นน้ําสีเขียวมรกต วัดนี้มีเทพธดิาอจิมา 
เทพธดิาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุในเมอืงโภครา ทกุวันเสารจ์ะมกีารบชูายัญสตัวแ์ดเ่ทพธดิา. 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  KUTI RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม ชมววิเขาซารางก็อต – ► Special Option “Paragliding” Or Special Option ขึน้เฮลคิอปเตอรช์ม

เขาเอเวอรเ์รสต ์◄ – นํา้ตกเดวสิ,ค่ายอพยพชาวทเิบต,แม่นํา้เซต ิ– เมอืงกาฐมาณฑุ – โชวร์ะบํา
เนปาล    

*** อรุณสวัสดิเ์ชา้มดึ ... นําท่านชมววิ เขาซารางก็อต ชมความสวยงามเทอืกเขา
หมิาลัยแบบพาโนราม่า เห็นยอดเขามัจฉาปูชเรหรอืยอดเขาหางปลา
ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทัง้ 5 ยอดและยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 สูงเป็น
อันดับ 10 ของโลก ตอ้นรับท่านดว้ยพระอาทติย์ขึน้ที่สวยงาม สูด
อากาศยามเชา้ทีบ่รสิทุธิ ์อสิระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่กเพือ่รับประทานอาหารเชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
►  Special Option ► Paragliding เปิดประสบการณ์แปลกใหม่...

สั ม ผั ส ค วาม ส วย งาม ใน มุ ม สู ง กั บ กิจ ก รรม พิ เศ ษ 
“Paragliding” พาราไกลดิง้ (ร่มร่อน) กฬีา X-Treme ทาง
อากาศยอดฮติที่หลายๆคนชืน่ชอบ เปรียบเสมือนตัวเอง
เป็นนกล่องลอยอยู่บนฟ้าดว้ยร่มร่อนขนาดใหญ่ โดยมี

ผูเ้ชีย่วชาญจะนําพาเราสัมผัสกับบรรยากาศที่พเิศษนี้โดย
ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที (ค่าใชจ้่ายกรุณาตดิต่อสอบถามและจอง
กจิกรรมไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ คา่กจิกรรมราคาโดยประมาณ 100-200 USD) 

►  Special Option ► Helicopter ขึ้ น เ ฮ ลิ ค อ ป เต อ ร์ ช ม วิ ว ( Mt.Everest)  
Option1 : เปิดสดุยอดประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชวีติ...ขึน้ เฮลคิอปเตอร ์
ชมววิเขาเอเวอรเ์รตส ์(Mt.Everest) ใชเ้วลาในการชมววิประมาณ 15-20 
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นาท ี(คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,500 บาท สามารถจองกจิกรรมพรอ้มจองทัวรไ์ดเ้ลยคะ) หรอื Option2  : เปิดสดุ
ยอดประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชวีติ...ขึน้ เฮลคิอปเตอร ์ชมววิเขาเอเวอรเ์รตส ์(Mt.Everest) ใชเ้วลาในการชมววิ
ประมาณ 1 ชม. (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 13,000 บาท สามารถจองกจิกรรมพรอ้มจองทัวรไ์ดเ้ลยคะ) 

  ► สําหรับท่านที่ไม่ชอบกจิกรรมนี้ อสิระพักผ่อนหรือชมววิเทือกเขาหมิาลัยที่โรงแรมตามอัธยาศัยหรือจะ
ออกมาเดนิเลน่ชมเมอืง,ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ จนถงึเวลานัดหมาย. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ (ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 6 ชม.) ระหวา่งทางนําทา่นชม น้ําตกเดวสิ (Devi’s Fall) 
น้ําตกที่มคีวามลกึถงึ 100 เมตร น้ําตกนี้ตัง้ชือ่ตามนาวเดวสิที่ได ้
เสยีชวีติทีน้ํ่าตกแห่งนี้พรอ้มกับคูรั่ก จากนัน้นําชม ค่ายอพยพชาว
ทเิบต (Tibetan Refugee Camp) ค่ายนี้กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1960 เป็น
สถานทีจั่ดแสดงความเป็นอยูข่องชาวทเิบตในเนปาล ซึง่ไดอ้พยพ
มาทางตอนเหนือของเนปาลในครัง้ที่จนีบุกกรุงลาซา ใหท้่านได ้
สัมผัสชวีติความเป็นอยู่ของชาวทเิบต จากนัน้นําชม แม่น้ําเซต ิ(Seti River) แม่น้ํานมเป็นแม่น้ําสายหนึง่ของ
แมน้ํ่ากงัฮารา ซึง่ละลายจากหมิะบนยอดเขาในเทอืกเขาหมิาลัย บรเิวณชายแดนอนิเดยี 
เนปาลและจนี มเีอกลักษณ์พเิศษคือมสีขีาวคลา้ยน้ํานมไหลลงสู่ใตด้นิ ใหท้่านไดช้ม
ความสวยงามของแมน้ํ่าเก็บภาพตามอธัยาศัย จากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนรถชมววิสอง
ขา้งทางผ่านชมธรรมชาตทิีส่วยงามของเมอืงโภคราทีม่คีวามสวยงามตลอดเสน้ทางสู่
กาฐมาณฑ ุอสิระพักผอ่นจนเดนิทางถงึเมอืงกาฐมาณฑ ุ

คํา่       รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร   พเิศษ!  พรอ้มชมการแสดงโชวร์ะบําพืน้เมอืงเนปาล ใหท้า่น
ไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมชาวเนปาลอียา่งใกลช้ดิ. 

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  YELLOW PAGODA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงกาฐมาณฑ ุ–  (จตรุสักาฐมาณฑดุรูบ์าร,์กาฐมาณฑป,วดักมุาร,ีหนมุานโดการ)์ – วดัปศปุฏนิารถ 
– สนามบนิตรภีวูนั – สนามบนิดอนเมอืง(ประเทศไทย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชมรอบ เมืองกาฐมาณฑุ ชม จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร ์
(Kathmandu Durbar Square) จตุรัสแห่งนี้ประกอบไปดว้ยวัด
และปราสาททีเ่กา่แกแ่สดงซึง่ความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนา
และวัฒนธรรมของชาวเนปาล จัตุรัสแห่งนี้ยังไดรั้บการยกใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกใ้นปีพศ.2522 นําชม วัดกุมารี
(Temple Of Kumari)เป็นที่พํานักของเทพธดิากุมารี ตามความ
เชื่อของชาวเนปาลกุมารีคือตัวแทนแห่งพระอุมาเทวีเป็นเทพ
บรสิทุธิท์ีถ่อืกําเนดิจากโลกมนุษยซ์ึง่ผา่นการคัดเลอืกมาจากเด็กหญงิอาย ุ3-5 ปีจากตระกลูศากยะหรอืตระกลู
ของพระพุทธเจา้เทา่นัน้ ชาวเนปาลนับถอืกมุารดีจุเทพเจา้และมักจะขอพรใหป้ระสบความสําเร็จ กมุารมีหีนา้ที่
ทําพธิบีชูาเทพธดิาแหง่เตาไฟหรอืเทพธดิาแหง่การดํารงชพี (Living Goddess) ในชว่งเทศกาลอนิทรา ยาตรา 
(Indra Jatra)หรอืเทศกาลบชูาพระอนิทรปี์ละครัง้ กษัตรยิเ์นปาลจะมาหากมุารเีพือ่รับพร  นําชม กาฐมาณฑป 
(Kathmandop) อาคารไมเ้กา่แกท่ี่สดุและเป็นตน้กําเนิดชือ่เมอืง ตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกับวัดกมุาร ีสรา้งขึน้
โดยกษัตรยิล์ักษม ีนาสงิห ์มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla
) ศูนยก์ลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนซือ้ขายสนิคา้  ชม หนุ
มานโดการ(์Hanuman Dhoka) รูปปั้นหนุมานตัง้บนแท่นสูงตรง
ประตูพ ระราชวัง สรา้งขึ้นในปีคศ .1672 ชาวเนปาลเชื่อว่า
เปรียบเสมือนเทพองค์นึงจึงมาสักการะบูชา อิสระเก็บภาพ
ประทับใจ จนถงึเวลานัดหมาย  
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นําท่านชม วัดปศุปฎินารถ(Pashupatinath Temple) ตั ้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 5 กม.สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ภบูาลสหิแ์หง่ราชวงศม์ัลละ ปีคศ.1696 เพือ่ถวายแดพ่ระศวิะในภาคของ
องคป์ศปุฏนิาถหรอืเจา้แหง่เวไนยสตัว ์วัดนี้เป็นสถานทีเ่ผาศพของชาวเนปาล ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าพัคมาต ี(Bagmati 
River) ซึง่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ปรยีบเสมอืนแมน้ํ่าคงคาประเทศอนิเดยี เพราะแมน้ํ่าสายนีจ้ะไหลไปรวมกบัแมน้ํ่าคง
คา วัดนี้มหีลังคาทําดว้ยทองซอ้นกัน 2 ชัน้และประตเูงนิ ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุวัดหนึง่ในศาสนาฮนิดู
ของเนปาล ถงึแมผู้ท้ีนั่บถอืศาสนาฮนิดเูทา่นัน้จงึจะมสีทิธิเ์ขา้ไปภายในวัดแหง่นี้ นักทอ่งเทีย่วก็สามารถชมตัว
วัดและดกูจิกรรมทีม่ขี ึน้ภายในอาณาเขตของวัดไดช้ดัเจน จากบนฝ่ังดา้นตะวันออกของแมน้ํ่าพัคมาต ีวัดนีไ้ดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี พ.ศ. 2522 และเป็นศนูยก์ลางของการแสวงบญุประจําปี
ของชาวฮนิด.ู 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   หลังรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิตรภีวูัน 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์
,คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้
เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทวัร.์ 

15.00 น. ออกเดินทางจากเมืองกาฐมาณฑุ เพื่อกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Lion Air เที่ยวบินที ่
SL221  • ตั๋วเครือ่งบนิไม่สามารถระบุทีน่ั่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดใหเ้ท่านัน้ (ไม่มอีาหารบรกิารบน
เครือ่ง) 

19.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ.......... 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีวัแทน
บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร
,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น
สําคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม
ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ , 1,500 บาท/ ทา่น/ ทรปิ  (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท สําหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  

เอกสารยืน่วซีา่เนปาลหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  
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เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง
และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่ําระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
• หากช ําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์… … … . 
• สง่รายช ือ่สํารองทีน่ ัง่ ผ ูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พร อ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง, เบอร โ์ทร / /  [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธ ิไ์มร่ บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกลุ และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจองต ัว๋
เคร ือ่งบนิท ั�งส ิ�น 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ่า 2 หนา้
หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่
ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่า
ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทีย่ว
และ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผู ้
เดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
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13. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 
14. การบรกิารของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ตวัอย่างเอกสารในการย่ืนวซ่ีาเนปาล 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาเนปาล 

 
 
1. ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกลุเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ   

(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................  

2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 

รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  

3. รูปพรรณ/ตาํนิ.......................................................................สีผวิ……………………………………………………………… 

4. ช่ือและนามสกลุบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 

5. ช่ือและนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 

6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 

 ช่ือคู่สมรส/สกลุ..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 

สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 

 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม................................................................................................................................................ 

 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวิต กรุณาระบุ................................................................................................................................................... 

7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 

กรุณาระบุความสมัพนัธ์.................................................................................................................................................................. 

8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 

    (ช่ือสถานท่ีทาํงาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุตาํแหน่ง………………………………………………. 

ท่ีอยูท่ี่ทาํงาน.............................................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรท่ีทาํงาน..............................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ...............................  

9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 

การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อ่ืนๆ………………… 

10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่  เคย                  ไม่เคย 

 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศเนปาล กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………….............……............ท่ีออกจากเนปาลล่าสุด 

11. โปรดระบุประเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัใหค้รบถว้น.............................................................................. 
 


