เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน ไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง วันที่ 5-9 พ.ค.60
โปรแกรมการเดินทาง
1

ราคา 37,900-.
สรุปการเดินทางโดยย่อ
เช้า เที่ยง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรภูวน - ปาฏันวัดพระกฤษณะ - วัดทองคา - นากาก็อต

ยอดเขานากาก็อต - ปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล
ซุนดารี - วัดเนียตาโปลา - บินภายในสู่โภครา
โภครา - ยอดเขาซารางก็อต - กาฐมาณฑุ – ชมโชว์พื้นเมือง
3
ชาวเนปาล
กาฐมาณฑุ - จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ - วัดกุมารี - กาฐ
4 มาณฑป - วัดตะเลชุ - วัดปศุปฏินาถ - สถูปโพธินาถ - ย่าน
ทาเมล
2

5 สถูปสวยมภูนาถ - กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ

ค่า

โรงแรมที่พัก
Hotel Himalayan
Villa
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วันแรก กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ - ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ - วัดทองคา - นากาก็อต
08.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ป
ของสายการบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวก
10.15 น. นาท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG319
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที
12.25 น. เดินทางถึง สนามบินตรภูวน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมัณฑุนั้นเป็นเมืองหลวงและ
ยังเป็นเมืองที่ใหย่ที่สุดของประเทศด้วย เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางไปยังเมืองปาฏัน “Patan” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลลิตาปูร์” เป็นหนึ่งในเมือง
หลักของประเทศเนปาล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของกรุงกาฐมาณฑู เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะ
งดงามที่สาคัญ1 ใน 4เมือง แห่งหุบเขากาญมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 และเป็น
ที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงาม
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เมืองปาฏันนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความ
งาม (City of Beauty) โดยเฉพาะชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป ทองเหลือง วัดฮินดู เมืองปาฏันนี้
นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง ชิ้นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุก
ทิศ แบ่ ง ออกเป็ น 4ส่ ว น โดยมีจ ตุรัส ปาฏันและพระราชวังปาฏัน เป็น ศูนย์ กลาง นาท่ านชมวั ด
พระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง
หลังจากนั้นนาท่านชมวัดทองคา (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 ชั้น หลังคาวัดทาด้วย
แผ่นทองยาวลงมาจรดดิน ประดับตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่ามเรืองรอง เป็น
วัด ในพุ ท ธศาสนา ภายในประดิษ ฐานพระพุ ทธรู ป เป็น ที่ สั ก การะบูช า เพื่ อความเป็น สิ ริม งคง
หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่นสร้อยคอ สินค้าพื้นเมืองจาพวกลูกปัด
พระพุทธรูปต่างๆ
จากนั้ น น าท่านเดิน ทางสู่ เมือง นากาก็ อต (Narkakot) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ว โมง
ระยะทางประมาณ 30 กิ โ ลเมตร จากเมื อ งกาฏมั ณ ฑุ นากาก็ อ ตนั้ น อยู่ สู ง จากระดั บ น้ าทะเล
ประมาณ 2,175 เมตร ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม นา
กาก็อตนั้นเป็นชื่อภูเขา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในการชมวิว ดูพระอาทิตย์ขึ้นและตก
ดิน ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอย่างสวยงาม หากอากาศดียังสามารถมองเห็นยอดเขาเอ
เวอร์เรสจากจุดนี้ได้อีกด้วย
ค่า
 บริการอาหารค่า
ที่พัก Hotel Himalayan Villa ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง
ยอดเขานากาก็อต - ปัคตาปูร์ - โภครา - น้าตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัด
บาลาฮี
05.30 น. นาท่านชมแสงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขานากาก๊อต ให้ท่านได้สูด
อากาศยามเช้าและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่โดนแสงอาทิตย์ส่องลงมา ให้
ท่านได้อิสระเก็บภาพกันตามอัธยาศัย **จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ของวันนั้นๆ**
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อง ปั คตาปู ร์ (Bhaktapur) ซึ่ งได้ รับขึ้ นทะเบียนเป็น เมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เมืองนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นราชธานี
ในหุบเขา เป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบัก
ตาปู ร์ อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของวั ง ชมพระราชวั ง 55 พระแกล (หน้ า ต่ า ง) , ประตู ท องค้ า ซึ่ ง เป็ น
สถาปัตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้า หรือซุนดารี (Sundari) น้าท่านชมวัดเนียตา
โปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองข้างบันได
ทางขึน้ มีรูปปั้นหินขนาดใหญ่ สลักเป็นรูปสัตว์และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอ้านาจหยุดสิ่
งชั่วร้ายที่เมารุกราน วัดนี้ สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี
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กลางวัน

ค่า
วันที่สาม

(Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลัทธิตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702
และด้ว ยความงดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกนามาเป็นฉากในภาพยนตร์ เรื่อง “LITTLE
BUDDHA”
 บริการอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางต่อไปยังเมือง โภครา โดยสายการบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่เมืองโภครา (Pokhara) โดยสายการบิน Yeti Airline เที่ยวบินที่ ....
เดินทางถึงเมืองโภครา เมืองนี้ตั้งอยู่ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร คือ
อี ก เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ของประเทศเนปาลเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มอั น ดั บ 2 รองจาก
กาฐมาณฑุจากที่นี่ จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของดานุละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู
(Manaslu) มัชฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5
ยอดเป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ซึ่งอยู่สูงจากระดับ้าทะเล
น้
900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่ สุดเนื่องจากห่างจากบริเวณ
เทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็นทิวทัศน์ ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อได้สัมผัสยากนัก
ที่จะลืมเลือน และที่นี่ยังเป็นสถานที่ของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย และเป็นจุดเริ่มต้นการเดิน
ปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย
จากนั้นนาท่านชม น้าตกเดวิส (Devi’s Fall) น้าตกที่มีความลึกถึง 100 เมตร น้าตกนี้ตั้งชื่อตามนาย
เดวิสที่ได้เสียชีวิตที่น้าตกแห่งนี้พร้อมกับคู่รัก หลังจากนั้นนาท่านชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan
refugee camp) ค่ายนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 เป็นสถานที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวทิเบตใน
เนปาล ซึ่งได้อพยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ในครั้งที่จีนบุกกรุงลาซา ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวทิเบต และชมวิธีการผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้าน และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ
จากนั้นนาท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
เนปาล ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวานั้นสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็นภาพ
สวยงาม และตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวัดบาลาฮี (Barahi
Temple) ซึ่งมีสถูปสี ขาวชื่อบาลาฮี ลอยเด่นตัดกับพื้น้า
น้ นาท่านสักการะ วัดบาลาฮี วัดทีม่ ี
เทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่
เทพธิดา หลังจากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่า
ที่พัก ATITHI RESORT AND SPA ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
โภครา - ยอดเขาซารางก็อต - กาฐมาณฑุ - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
นาท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพื่อชมพระ
อาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสีทองของพระอาทิตย์ที่ตัดกับยอดเขาอันสวยงาม
ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้าเซติ เป็นฉากด้านล่าง บรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะ
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เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่ส่ี
เช้า

อย่างสวยงาม
** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้น**
น้าท่านแวะสักการะวัดบินดาบาซินี (BINDHABASANI) วัดฮินดู วัดนี้ สร้างในปี 1845เพื่อถวายแด่
เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วัดนี้ ถือเป็ นวัดศั กดิ์สิ ทธิ์แห่งหนึ่ งในเมืองโภคราและวัดนี้เป็นวัดที่
ชาวเมืองนี้หรือต่างเมืองนิยมมาแต่งงานกันอีกด้วย บริเวณรอบๆวัดจะมีของที่ใช้ในการแต่งงานขาย
ในช่วงของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของส้าหรั บใช้บูชาเทพธิดาบาวานีขายจัดอยู่ ในถาด จะมี
มะพร้าวซึ่ งแทนสัญลักษณ์ของสัตว์หนึ่ งชีวิตใช้ส้าหรับบูชายัญ ดอกไม้ ผงติกะ ขนม และเฉพาะวัน
อังคารและวันเสาร์ จะมีพิธีทาบุญหรือถ้าเป็นวันพิธีส้าคัญใหญ่ๆ มีการบูชายันด้วยสัตว์เล็กและใหญ่
ตลอดทั้งวัน หลังจากนั้นนาท่านชมแม่น้าเซติ (Seti River) หรือแม่น้านม เป็นแม่น้าสายหนึ่งของ
แม่น้ ากั งฮารา ซึ่งละลายจากหิ มะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือ กเขาหิ มาลั ย ซึ่งอยู่ บริเวณ
ชายแดนอิ น เดีย เนปาล และจี น แม่ น้ านี้ มี เ อกลั ก ษณ์พิ เ ศษคื อ มี สี ขาวคล้ า ยน้ านมไหลมาจาก
เทือกเขาหิมาลัยและไหลเข้าไปใต้ดิน แม่น้านี้จะไหลผ่านเมืองโภครา ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่มี
แม่น้าไหลผ่านใต้ดินของเมืองโภครา ที่นี่เขาจะทดน้าขึ้นมาให้ไหลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
อีกด้วย
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ โดยรถโค้ช ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชั่ว โมง เป็ นเส้ นทางเลีย บไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่ านแม่้า
น้ ผ่ านหมู่บ้าน ท่านจะได้เห็ น
ทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวเนปาลชนบท ที่ยังคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดิม
 บริการอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกาฐมาณฑุ หุบเขากาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือ
ระดับ้าทะเล
น้
หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้ เนื่องจาก
หุบเขาแห่งนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ชนเผ่าเนวาร์อาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ได้สร้างอารย
ธรรมที่ส้าคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาทัน และภัคตะปูร์ ความสาเร็จทางด้าน
ศิลปะของชาวเนวาร์ ได้แก่ วัดและปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยฝีมืออันประณีต ฝีมือแกะรูปสลักหินและ
โลหะที่ละเอียดอ่อน และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสต
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ..ให้ท่านได้ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล
ที่พัก GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
กาฐมาณฑุ - จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - วัดตะเลชุ - วัดปศุปฏินาถ - สถูปโพธิ
นาถ - ย่านทาเมล
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางเที่ ย วชมเมื อ งกาฐมาณฑุ น าท่ า นชมจั ตุ รั ส กาฐมาณฑุ ตู ร์ บ าร์ (Kathmandu
Durbar Square) จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร์ แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดง
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กลางวัน

ภาพความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้ า นศาสนาและวั ฒ นธรรมของชาวเนปาล เนื่ อ งจากเป็ น สถานที่
ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์ก รยูเนสโก้
ในปี พ.ศ. 2522 จากนั้นเยี่ยมชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari) ซึ่งเป็นที่พานัก
ของเทพธิดากุมารี ตามความเชื่อของชาวเนปาลนั้น กุมารีคือตัวแทนแห่งพระอุ มาเทวี เป็นเทพ
บริสุทธิ์ที่ถือกาเนิดจากโลกมนุษย์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูล
ศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ชาวเนปาลนับถือกุมารีดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้
ประสบความสาเร็จ กุมารีมีหน้าที่ทาพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการดารงชีพ
( Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาลบูชาพระอินทร์ที่
เวียนมาปีละครั้ ง กษัตริย์เนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ หลังจากนั้นนาท่านชมกาฐ
มาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นกาเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่
ในบริเวณใกล้กับวัดกุมารี สถานที่นี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ลักษมี นาสิงห์ มัล ละ (King Laxmi
Narsingha Malla) ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 จากนั้นชมวัดตะเลชุ (Taleju Temple) วัดประจา
องค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชุคือเทพที่ปกปกรักษาองค์ พระมหากษัตริย์
และประเทศเนปาล
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือ วัดหลังคาทองคา วัดนี้มีหลังคาทาด้วย
ทองซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงินซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดู ของเนปาล
สร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละเพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ตั้งอยู่
ริมแม่น้าพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนแม่น้าคงคาในเมืองพาราณสี ประเทศ
อินเดีย เพราะแม่น้าสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้าคงคานั้นเอง อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการแสวง
บุญของชาวฮินดู ในเทศกาลมหาศิวราตรี โดยวัดแห่งนี้ องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวันแห่งนี้เป็น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย หลังจากนั้นนาท่านสักการะ สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ
(Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง สถูปนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 8
กิโลเมตร ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล องค์เจดีย์ มีฐานทรงดอกบัวตูม มีเค้าศิลปะค่อนไป
ในทางทิเบต
เห็นได้ชัดจากรูปแบบการก่อสร้างฐานสถูป
ที่อิงคติปริศนาธรรมมัณฑ
ลา (Mandala) อันเป็นรูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆ
บนเจดีย์มีรูปเพ้นท์ลายดวงตาเห็นธรรมของ
พระพุทธเจ้า (wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ อันเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนทาดี องค์การยูเนสโกได้ขึ้น
ทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองค์เจดีย์ประดับด้วย “ธงมนตรา” ที่ชาว
ทิเบตและชาวเนปาลนิยมนามาแขวนเอาไว้อย่างสง่างามอย่างเป็นเอกลักษณ์ ธงนี้จะจารึกบทสวด
มนตร์แล้วนาไปปลุกเสก ก่อนจะนามาประดับที่องค์พระเจดีย์ หรือประดับตามหลังคาอาคาร
บ้านเรือน ทางเดิน ช่องเขา ฯลฯ เพื่อให้ลมพัดช่วยสวดมนตร์ แล้วพัดพาเอามนตราไปคุ้มครองผู้
ผ่านทาง สถูปแห่งนี้สร้างโดยชาวทิเบตที่อพยพหนีสงครามเข้ามาที่นี่เมื่อปี พ.ศ. 2502 เมื่อครั้งที่จีน
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เข้ารุกรานทิเบต บริเวณวัดจึงเป็นที่ชุมชนของชาวพุทธจากทิเบต หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ย่าน
ทาเมล (Thamel) ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้ง ศูนย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดยบริเวณย่านนี้เต็มไปด้วย
ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านขายของมากมาย ย่านนี้จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่ง
เดินทางมาถึงเมืองนี้ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น สินค้าจาพวก
เครื่องประดับ หัตถกรรม เครื่องนุ่งห่มต่างๆมากมาย
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
วันที่ห้า สถูปสวยมภูนาถ - กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
น าท่ า นสั ก การะ สถู ป สวยมภู น าถ ( Swayambhunath) หรื อ วั ด ลิ ง เป็ น เจดี ย์ ข องชาวพุ ท ธ
(Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่ 9 แห่งหนึ่งของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 กว่าปี สร้างขึ้นใน
รัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของภายในวัดนี้คือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมี
ดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนิน
เขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแห่งนี้ยังเป็นสถูปที่
เก่าแก่ที่สุดของเนปาล และยังเป็ นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดย
องค์กรยูเนสโกได้ทาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
10.30 น. สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
13.30 น. นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย ( Thai airway ) เที่ยวบินที่
TG320
18.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามหมายกาหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมี
จานวนผู้โดยสารจานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
อัตราค่าบริการนี้ สาหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15
ท่าน
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้องละ2 ท่าน)

ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

5-9 พ.ค. 60

37,900

36,900

6,300

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ท่านละ 13,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป - กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ามันไว้เรียบร้อย
แล้ว
**ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 และท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมี
การเรียกเก็บเพิ่ม**
2.ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.สัมภาระน้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
7.ค่า VISA เนปาล
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 25 USD ต่อท่านต่อทริป
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสาเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25
วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชาระเงิน
ค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
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3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน เงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการนไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดิ นทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่
สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจาตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่ าบริการที่ท่าน
ได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะป รับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
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8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เ ดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12.เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14.โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่
พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3
ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ท่าน
ไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15.กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่า ช้า หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า
**การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอย
บริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บหากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่
ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่
ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ
และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาลสาหรับ-คนไทย
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1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญ
หาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จานวน 2 ใบเป็นรูปที่
ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการ
หรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาสูติบัตร
และบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
**เอกสารที่เป็นสาเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกใบด้วย**
หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาลสาหรับ-ต่างชาติ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญ
หาย*
รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จานวน 2 ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป
(ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่าย
เองและปริ้นท์เอง)
2. สาหรับชาวต่างชาติต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมสาเนาและรายละเอียดที่อยู่ในถิ่นพานักเดิมรวมถึงชื่อบิดามารดา
3. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจาก
ธนาคาร
4. จดหมายรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุดโดยระบุตาแหน่ง เงินเดือน
อายุการทางาน และวันลาหยุดงาน
** เอกสารที่เป็นสาเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกใบด้วย **
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