
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” Or “Small Plane” ชมววิยอดเขา ชอ้ปป้ิงของ

พืน้เมอืงแปลกตายา่นทาเมล ... ชมิอาหารทอ้งถิน่ตน้ต ารบั 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยไทยไลออ้นแอร ์(SL) 

 

*ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

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

หมายเหต ุ: ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการด าเนนิการจดัท าวซีา่เนปาล ใหก้บัลกูคา้ทกุกรณี 

 
 



  

 
 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงกาฐมาณฑ(ุเนปาล) – มหาเจดยีโ์พธนิาถ – สถปูสวยมัภูนาถ –              

เมอืงปาทนั (จตรุสัปาทนัดรูบ์าร,์พระราชวงั,วดัทองค า,วดัพระกฤษณะ,วดัฑเลจบูาวาณี)  

– ยา่นทาเมล     

 

08.30 น.   คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระใหก้ับทา่น 
 

11.50 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL220  • 

ตั๋วเครื่องบนิไม่สามารถระบุที่น่ัง ที่น่ังเป็นไปตามที่สายการบนิจัดใหเ้ท่านั้น (ไม่มีอาหารบรกิารบน

เครือ่ง)• (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง)  
 

14.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิตรภิูวนั ประเทศเนปาล น าท่านผ่านพธิีการศุลการกรและรับกระเป๋า

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเนปาลชา้กวา่ประเทศไทย 1.15ชม.)   

 

 น าทา่นเขา้สู ่เมอืงกาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) เมอืงหลวงของประเทศเนปาลและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในเนปาลมปีระชากร 1.5 ลา้นคน เมอืงตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงูประมาณ 1,400 เมตรจากระดับน ้าทะเลมี

ลักษณะเป็นหบุเขา ในอดตีเป็นทีร่วบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลโดยชนมเีผ่าเนวารอ์าศัยอยู่

และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงั,วดัทีส่ าคัญสรา้งดว้ยศลิปะทีป่ระณีต ประชากรสว่นใหญนั่บถอืศาสนาฮนิดู

และเมอืงนีย้ังเป็นประตสููห่มิาลัยอกีดว้ย. 

 น าทา่นเขา้ชม มหาเจดยีโ์พธนิาถหรอืพุทธนาถ(Boudhanath Temple Stupa)  สถูปทีต่ัง้อยูห่า่งจาก

กรงุกาฐมาณฑ ุทางทศิตะวนัออกประมาณ 8 กโิลเมตร เป็นสถปูเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเนปาล บนเจดยีม์ี

ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ศิ บรเิวณวัดเป็นแหลง่ชมุชนของชาวพุทธ

มหายานจากทเิบตทีอ่พยพเขา้มาในปี พ.ศ. 2502 จงึเห็นพระทเิบตและคนท่ัวไปยนืแกวง่ลอ้มนต์

พรอ้มกับสวดมนตอ์ยู่ท่ัวไป สถูปแห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี 

พ.ศ. 2522 ดว้ย อสิระท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัยและชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืงบรเิวณองคเ์จดยี์

ตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

น าท่านชม สถูปสวยัมภูนาถ (Swayambhunath)หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist 

Chaityas) ทีย่ ิง่ใหญแ่หง่หนึง่ของโลก กลา่วกันวา่น่าจะมอีายถุงึ 2,000 ปี เลยทเีดยีว สรา้งขึน้ในรัช

สมัยของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 สิง่ที่น่าสนใจภายในวัดคอื ส่วนตรงฐานของสถูปซึง่มี

ดวงตาเห็นธรรม หรอื Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ดา้น สถูปสวยัมภนูาถ ตัง้อยู่

บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทศิตะวันตก 3 กโิลเมตร ตัวสถูปตัง้อยู่บนเนนิเขาเล็กๆ

ประมาณ 77 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเลของหบุเขากาฐมาณฑ ุจงึท าใหเ้ห็นทวิทัศน์เหนือหบุเขาทีแ่สน

งดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สดุของเนปาลอกีทัง้ยังเป็นสถานทีท่ี่มกีารผสมผสานระหว่าง

ศาสนาพุทธกับฮนิด ูโดยองคก์ารยูเนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 อสิระ

ถา่ยภาพตามอัธยาศัย.  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปาทัน (Patan) มอีกีชือ่หนึง่คอื "ลลติปรู"์ เมอืงโบราณทีต่ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าพัค

มาต ีอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้5 กโิลเมตร สรา้งในสมัยพระเจา้อโศก

มหาราช ชว่งศตวรรษที ่3 ปาทันไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงคูแ่ฝดของกรุงกาฐมาณฑไุดรั้บการขนานนามวา่

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ กรุป๊ละ 

4-7 มกราคม 2562 16,661 5,500 SL 20 

18-21 มกราคม 2562 17,771 5,500 SL 20 

25-28 มกราคม 2562 17,771 5,500 SL 20 

1-4 กมุภาพนัธ ์2562 17,771 5,500 SL 20 

15-18 กมุภาพนัธ ์2562 17,771 5,500 SL 20 

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


  
เมอืงแหง่ความงาม (City of Beauty) เป็นเมอืงแหง่ศลิปะ มชีือ่เสยีงทางศนูยก์ลางงานหัตถศลิป์ของ

ชาวทเิบตอพยพ ในเรือ่งพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมชีวีติ ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยวัดทาง

ศาสนาฮนิดูและสิง่ปลูกสรา้งในพุทธศาสนา สบืเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุค

กลางท าใหทั้ง้ศาสนาฮนิดแูละศาสนาพุทธเฟ่ืองฟใูนแถบนี้ เมอืงปาทันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรม

และการวางผังเมอืงชิน้เอกแบบเนวาร ีมถีนนโบราณตัดตามแนวเหนอื-ใตแ้ละตะวันออก-ตะวันตก แบง่

เมอืงออกเป็น 4 สว่น โดยม ีจตรัุสปาทันดรูบ์ารแ์ละพระราชวังเป็นศนูยก์ลาง  ชม วัดทองค า (Golden 

Temple) เป็นวัดพุทธศาสนา มลีักษณะเป็นเจดยีส์งู 3 ชัน้ หลังคาวัดท าดว้ยแผน่ทองเป็นเสน้ยาวลง

มาจรดพื้นเชื่อว่าจะเป็นเสน้ทางสู่สวรรค์ ประดับตกแต่งดว้ยทองเหลืองและทองแดง ภายใน

ประดษิฐานพระพุทธรูปใหค้นมาสักการะบูชา  ชม พระราชวังเก่า สถานทีท่ าพธิเีถลงิราชสมบัตขิอง

กษัตรยิใ์นอดตี  ชม วัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) วัดทีส่รา้งขึน้ดว้ยหนิแกรนติทัง้หลังและเป็น

วดัเดยีวในเนปาลทีม่ยีอดเจดยีท์ีท่ าจากหนิ 21 ยอด โดยกษัตรยิส์ทิธนิรสงิห ์มัลละ ในศตวรรษที ่17 

รอบๆวัดมีการแกะสลักเรื่องราวจากมหาภารตะและรามเกียร์ วัดนี้มีลักษณะเสาโปร่งเป็นอทิธพิล

สถาปัตยกรรมโมกลุของอนิเดยี เป็นสถูปทรงศขิร  ชม วัดฑเลจู บาวณี (Taleju Bhawani) ตัววัดเป็น

หอสงูรปูแปดเหลีย่ม สรา้งในปี 1666 เพือ่อทุศิใหแ้ดเ่ทพประจ าราชวงศ ์ปัจจุบันนัน้ไดก้ลายเป็นทีต่ัง้

ของพพิธิภัณฑป์าตันออกแบบสวยงามตามแบบฮนิดูและพุทธ ไดม้กีารจัดแสดงภาพถ่ายที่หายาก 

ระหวา่งลานทีส่ามและลานกลางเป็นทีต่ัง้ของวดัเดกตูเล เทพประจ าพระองศข์องกษัตรยิม์ัลละ วัดนี้ได ้

สรา้งขึน้ในปี 1640 และเคยเป็นทีป่ระกอบราชพธิศีักดิส์ทิธิต์ามลัทธติันตระ. 

น าท่านสู ่ย่านทาเมล(Thamel Market) ศนูยก์ลางเมอืงกาฐมาณฑ ุแหลง่รวมของทีพั่ก,รา้นอาหาร,

รา้นเสือ้ผา้,รา้นรองเทา้,โปสการด์ ฯลฯ มากมายไปดว้ยนักท่องเทีย่วเป็นยา่นชอ้ปป้ิงขึน้ชือ่ อสิระชอ้ป

ป้ิงของฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  YELLOW PAGODA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

*หมายเหต*ุ  คนืนีแ้นะน าใหท้า่นแยกกระเป๋าเล็ก 1 ใบเพือ่ใสเ่สือ้ผา้และสมัภาระทีจ่ะใชท้ีเ่มอืงโภครา สว่นกระเป๋า

ใบใหญจ่ะฝากไวท้ีโ่รงแรมทีก่าฐมาณฑ ุเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางและเคลือ่นยา้ย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



  

วนัทีส่อง กาฐมาณฑ ุ– เมอืงโภครา – หมูบ่า้นบนัดปิรู ์– ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา – วดับาลาฮ ี  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโภครา (Pokhara) เมอืงแหง่มนตเ์สน่หท์า่มกลางวงลอ้มของขนุเขา เป็นจุดชม

ความงดงามของเทือกเขาหมิาลัยไดใ้กลท้ีส่ดุและเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนยิมของเนปาลในการ

เริม่ตน้เดนิทางผจญภัยและลอ่งแพมทัีง้ทะเลสาบพวีาและยอดเขามัจฉาปชูเรทีส่งูเดน่ตระหงา่น เมอืง

นี้ตัง้อยูห่า่งจากกรุงกาฐมาณฑไุปทางทศิตะวันตก 200 กโิลเมตร เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับ 2 

รองจากเมอืงกาฐมาณฑ ุ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชม.) ใหท้่านไดผ้า่นชมวถิชีวีติของชาว

เนปาลรีะหวา่งเสน้ทาง ชมววิทีส่วยงามสองขา้งทาง พักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   
 

 น าท่านแวะเที่ยวชม หมู่บา้นบันดปิูร์ (Bandipur) หมู่บา้นท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปดว้ยเสน่หข์อง

ประเพณี วัฒนธรรมและวถิคีวามเป็นอยู่ ซ ึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาสูงชัน ในเขตอ าเภอตะนะหุ (Tanahu 

District) ของเขตคันดาก ิ(Gandaki Zone) 1 ใน 14 เขตการปกครองของเนปาลน่ันเอง หมูบ่า้นบันดิ

ปรู ์ตัง้อยูบ่นระดับความสงู 1,030 เมตร โดยอยูห่า่งจากกกรงุกาฐมาณฑ ุไปทางทศิตะวนัตก ประมาณ 

143 กโิลเมตร โดยบรเิวณรอบๆหมู่บา้นนัน้โดดเดน่ไปดว้ยทัศนียภาพทีโ่อบลอ้มไปดว้ยขนุเขาและ

มา่นหมอก รวมไปถงึทวิทัศนท์ีส่วยงามของเทอืกเขาหมิาลัยทีส่ามารถมองเห็นจากตัวหมูบ่า้นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึบรเิวณหมูบ่า้นตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัด

หมาย 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทาง(ต่อ)สู ่เมอืงโภครา ระหวา่งทางผา่นชมววิทีส่วยงามและพักผอ่น จนเดนิทาง

ถงึโภครา น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบเฟวา (Pheva Lake) ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่อันดับ 2 ของ

ประเทศเนปาล ภาพทะเลสาบความงามของเฟวาสะทอ้นภาพยอดเขามัจฉาปชูเร ทีม่รีูปร่างคลา้ยหาง

ปลานั้นเป็นภาพที่มีมนต์ขลังใหนั้กท่องเที่ยวอยากไปเยือนสักครัง้ ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตัง้

ของ วดับาลาฮ ี(Barahi Temple) ซึง่มสีถปูสขีาวลอยเดน่ตัดกับพืน้น ้าสเีขยีวมรกต วัดนี้มเีทพธดิาอจิ

มา เทพธดิาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุในเมอืงโภครา ทกุวนัเสารจ์ะมกีารบชูายัญสตัวแ์ดเ่ทพธดิา. 
 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  KUTI RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



  

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

เฮลคิอปเตอรช์มเขาเอเวอรเ์รสต ์ ◄ – น า้ตกเดวสิ,คา่ยอพยพชาวทเิบต,แมน่ า้เซต ิ– เมอืง

กาฐมาณฑ ุ– โชวร์ะบ าเนปาล    

 

*** อรณุสวสัด ิเ์ชา้มดึ ... น าทา่นชมววิ เขาซารางก็อต ชมความสวยงาม

เทอืกเขาหมิาลัยแบบพาโนรามา่ เห็นยอดเขามัจฉาปชูเรหรอื

ยอดเขาหางปลายอดเขาอรรณาปรุณะ ทัง้ 5 ยอดและยอดเขา

อรรณาปรุณะ 1 สงูเป็นอันดับ 10 ของโลก ตอ้นรับท่านดว้ย

พระอาทติยข์ ึน้ที่สวยงาม สูดอากาศยามเชา้ที่บรสิุทธิ ์อสิระ

เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทาง

กลับสูท่ีพั่กเพือ่รับประทานอาหารเชา้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

► Special Option ► Paragliding เปิดประสบการณ์แปลกใหม.่..

สมัผัสความสวยงามในมมุสงูกับกจิกรรมพเิศษ “Paragliding” 

พาราไกลดิง้ (ร่มร่อน) กฬีา X-Treme ทางอากาศยอดฮติที่

หลายๆคนชืน่ชอบ เปรยีบเสมอืนตัวเองเป็นนกลอ่งลอยอยูบ่น

ฟ้าดว้ยรม่รอ่นขนาดใหญ ่โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจะน าพาเราสมัผัสกับบรรยากาศทีพ่เิศษ.  

(คา่ใชจ้า่ยกรณุาตดิตอ่สอบถามและจองกจิกรรมไดท้ีไ่กดแ์ละหวัหนา้ทวัรค์ะ) 
 

► Special Option ► Helicopter Or Small Plane ขึน้เฮลคิอปเตอรช์มววิ(Mt.Everest) หรอื เครือ่งบนิล า

เ ล็ก   เ ปิดสุดยอดประสบการณ์ค รั้งหนึ่ง ในชีว ิต . . .ขึ้น 

เฮลคิอปเตอร์หรือเครื่องบนิเล็ก ชมววิเทอืกเขาเอเวอร์เรตส ์

(Mt.Everest)  

(คา่ใชจ้่ายออพช ัน่ทวัร ์ กรุณาตดิตอ่สอบถามและจอง

กจิกรรมไดท้ีไ่กดแ์ละหวัหนา้ทวัรค์ะ)  
 

  ► ส าหรับท่านที่ไม่ชอบกจิกรรมนี้ อสิระพักผ่อนหรือชมววิ

เทอืกเขาหมิาลัยทีโ่รงแรมตามอัธยาศัยหรอืจะออกมาเดนิเลน่ชมเมอืง,ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากของที่

ระลกึ จนถงึเวลานัดหมาย. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 6 ชม.) ระหว่างทางน าท่านชม น ้าตกเดวสิ (Devi’s 

Fall) น ้าตกทีม่คีวามลกึถงึ 100 เมตร น ้าตกนี้ตัง้ชือ่ตามนาวเด

วสิทีไ่ดเ้สยีชวีติทีน่ ้าตกแหง่นีพ้รอ้มกับคูรั่ก  

 

จากนั้นน าชม ค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan Refugee 

Camp) ค่ายนี้ก่อตัง้ข ึน้ในปี 1960 เป็นสถานทีจั่ดแสดงความเป็นอยู่ของชาวทเิบตในเนปาล ซึง่ได ้

อพยพมาทางตอนเหนอืของเนปาลในครัง้ทีจ่นีบกุกรงุลาซา ใหท้า่นไดส้มัผัสชวีติความเป็นอยูข่องชาว

ทเิบต จากนัน้น าชม แมน่ ้าเซต ิ(Seti River) แมน่ ้านมเป็นแมน่ ้าสายหนึง่ของแมน่ ้ากังฮารา ซึง่ละลาย

จากหมิะบนยอดเขาในเทอืกเขาหมิาลัย บรเิวณชายแดนอนิเดยี เนปาลและจนี มเีอกลักษณ์พเิศษคอืมี

สขีาวคลา้ยน ้านมไหลลงสูใ่ตด้นิ ใหท้่านไดช้มความสวยงามของแม่น ้าเก็บภาพ

ตามอัธยาศัย จากนัน้ใหท้่านไดพั้กผอ่นบนรถชมววิสองขา้งทางผา่นชมธรรมชาติ

ที่สวยงามของเมืองโภคราที่มีความสวยงามตลอดเสน้ทางสู่กาฐมาณฑุ อสิระ

พักผอ่นจนเดนิทางถงึเมอืงกาฐมาณฑ ุ

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร   พเิศษ!  พรอ้มชมการแสดงโชว์



  
ระบ าพืน้เมอืงเนปาล ใหท้า่นไดส้มัผัสกับวฒันธรรมชาวเนปาลอียา่งใกลช้ดิ. 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  YELLOW PAGODA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงกาฐมาณฑ ุ–  (จตรุสักาฐมาณฑุดรูบ์าร,์กาฐมาณฑป,วดักมุาร,ีหนุมานโดการ)์ – วดั

ปศปุฏนิารถ – สนามบนิตรภีวูนั – สนามบนิดอนเมอืง(ประเทศไทย)     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมรอบ เมอืงกาฐมาณฑุ ชม จตรัุสกาฐมาณฑดุรูบ์าร ์(Kathmandu Durbar Square) จตรัุส

แห่งนี้ประกอบไปดว้ยวัดและปราสาทที่เก่าแก่แสดงซึง่ความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและ

วัฒนธรรมของชาวเนปาล จัตุรัสแห่งนี้ยังไดรั้บการยกใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้นปีพศ.

2522  

 

น าชม วัดกุมาร(ีTemple Of Kumari)เป็นทีพ่ านักของเทพธดิากุมาร ีตามความเชือ่ของชาวเนปาล

กุมารคีอืตัวแทนแห่งพระอุมาเทวเีป็นเทพบรสิทุธิท์ี่ถอืก าเนิดจากโลกมนุษยซ์ ึง่ผ่านการคัดเลอืกมา

จากเด็กหญงิอาย ุ3-5 ปีจากตระกลูศากยะหรอืตระกลูของพระพุทธเจา้เท่านัน้ ชาวเนปาลนับถอืกมุารี

ดุจเทพเจา้และมักจะขอพรใหป้ระสบความส าเร็จ กุมารีมหีนา้ที่ท าพธิบีูชาเทพธดิาแห่งเตาไฟหรือ

เทพธดิาแห่งการด ารงชพี (Living Goddess) ในชว่งเทศกาลอนิทรา ยาตรา (Indra Jatra)หรือ

เทศกาลบชูาพระอนิทรปี์ละครัง้ กษัตรยิเ์นปาลจะมาหากมุารเีพือ่รับพร   

 

น าชม กาฐมาณฑป (Kathmandop) อาคารไมเ้ก่าแก่ที่สุดและเป็นตน้ก าเนิดชือ่เมอืง ตัง้อยู่บรเิวณ

ใกลเ้คยีงกับวัดกมุาร ีสรา้งขึน้โดยกษัตรยิล์ักษม ีนาสงิห ์มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) 

ศนูยก์ลางของชมุชนในการแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้  ชม หนุมานโดการ(์Hanuman Dhoka) รูปป้ัน

หนุมานตัง้บนแท่นสงูตรงประตพูระราชวัง สรา้งขึน้ในปีคศ.1672 ชาวเนปาลเชือ่วา่เปรยีบเสมอืนเทพ

องคน์งึจงึมาสกัการะบชูา อสิระเก็บภาพประทับใจ จนถงึเวลานัดหมาย  

 

น าท่านชม วัดปศุปฎนิารถ(Pashupatinath Temple) ตัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศ

ตะวนัออกประมาณ 5 กม.สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ภบูาลสหิแ์หง่ราชวงศม์ัลละ ปีคศ.1696 เพือ่ถวายแด่

พระศวิะในภาคขององคป์ศุปฏนิาถหรือเจา้แห่งเวไนยสัตว ์วัดนี้เป็นสถานที่เผาศพของชาวเนปาล 

ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าพัคมาต ี(Bagmati River) ซึง่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ปรยีบเสมอืนแมน่ ้าคงคาประเทศอนิเดยี 

เพราะแมน่ ้าสายนี้จะไหลไปรวมกับแมน่ ้าคงคา วัดนี้มหีลังคาท าดว้ยทองซอ้นกัน 2 ชัน้และประตเูงนิ 

ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุวัดหนึง่ในศาสนาฮนิดขูองเนปาล ถงึแมผู้ท้ีนั่บถอืศาสนาฮนิดเูท่านัน้

จงึจะมสีทิธิเ์ขา้ไปภายในวัดแหง่นี้ นักท่องเทีย่วก็สามารถชมตัววัดและดกูจิกรรมทีม่ขี ึน้ภายในอาณา

เขตของวัดไดช้ัดเจน จากบนฝ่ังดา้นตะวันออกของแมน่ ้าพัคมาต ีวัดนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี พ.ศ. 2522 และเป็นศนูยก์ลางของการแสวงบญุประจ าปีของชาวฮนิด.ู 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   หลังรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ

ตรภีวูนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่

หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิข ึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่บัค ัง่,สภาพอากาศและ

อืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษิทั(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลา

อยา่งเหมาะสม บรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวนั

และเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทวัร.์ 
 

15.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงกาฐมาณฑ ุเพือ่กลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิ

ที ่SL221  • ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ทีน่ ัง่เป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัใหเ้ทา่น ัน้ (ไม่

มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 
 

19.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ.......... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน

เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณี

อืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็น

ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ที่

ไมไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรณุา

อา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนั้นจะถือว่าลูกคา้

รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  

เอกสารยืน่วซีา่เนปาลหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะ
ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน
ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 



  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เม ือ่จองทวัรช์ าระเงนิ

คา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้

กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร

และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 
หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของ
ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื



  
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 
14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรใน
วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วซีา่เนปาล 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพือ่เป็นข้อมูลที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีาเนปาล 
 

 

1. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล   
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................  
2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต าหนิ.......................................................................สีผวิ……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกุลบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกุลมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคู่สมรส/สกุล..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 
สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม................................................................................................................................................ 
 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวติ กรุณาระบุ................................................................................................................................................... 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 
กรุณาระบุความสัมพนัธ์.................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 
    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 
ท่ีอยูท่ี่ท  างาน.............................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................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.............................................................................. 
 

 

 


