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***หมายเหต ุ  เวลาของประเทศเนปาล  ชา้กวา่ประเทศไทย  1. 15 ช ัว่โมง*** 
รายการทอ่งเทีย่ว 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ กาฐมณัฑ ุ

14.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู9 แถว L สายการบนิ   

Nepal Airlines (RA) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกในเรือ่งสมัภาระตา่งๆ แกท่า่น 

 กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 
 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้

เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ใน

บรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.  
17.20น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุKATHMANDU โดยสายการบนิ Nepal Airlines 

เทีย่วบนิที ่RA 402 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 
19.35น. ถงึ ทา่อากาศยานตรภีูวนั เมอืงกาฐมณัฑุ (KATHMANDU)…ผา่นพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ  
เมอืงกาฐมณัฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด

เพราะที่นี่คือจุดศูนยร์วมทัง้การคา้ การเดนิทาง วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเทีย่วที่

ส าคัญ ซึง่เราจะเห็นโบราณสถานที่สวยงามตัง้อยู่ในเมอืงกาฐมาณฑุมากมาย “หุบ

เขากาฐมาณฑุ” ตัง้อยู่ทีค่วามสงู 1,336 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล และมพีืน้ที ่218 

ตารางไมล ์หบุเขาแหง่นีเ้ป็นแหลง่วฒันธรรมเนวารโีบราณ ชนเผา่เนวารอ์าศัยอยู่ทีหุ่บ

เขาแห่งนี้ไดส้รา้งอารยะธรรมทีส่ าคัญขึน้บน 3 เมอืง ซึง่ไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาตัน 

และบัคตาปุูร ์ความส าเร็จทางดา้นศลิปะของชาวเนวาร ์ไดแ้ก่ วัดและปราสาททีส่รา้ง

ขึน้ดว้ยฝีมอือันประณีต ฝีมอืแกะรูปสลักหนิและโลหะทีล่ะเอยีดอ่อน เสาไมแ้กะสลัก 

และโบสถท์ีเ่ต็มไปดว้ยเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร ์

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรม 
  เขา้สูท่ ีพ่กั ณ  Moonlight Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง กาฐมณัฑ ุจติวนั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจติวนั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 โมง ชมบรรยกาศสองขา้งทาง 
จติวนั (Chitwan)  มีอาณาเขตทัง้หมด 932 กโิลเมตร จัดเป็นอุทยานแห่งชาตแิห่ง
แรกของเนปาล และเป็นอุทยานแห่งชาตทิี่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชยีอีกดว้ย พื้นที่ใน

อทุยานฯจะเป็นทีร่าบน ้าท่วมถงึ เนือ่งจากมแีม่น ้าส าคัญ 3 สายไหลผา่น คอื แมน่ ้านารา
ยาณี แม่น ้าราฟ และ แม่น ้ารีฟ พันธุไ์มท้ี่ข ึน้อยู่ในพื้นที่นี้มี 3 ลักษณะ ไดแ้ก่ แบบทุ่ง

หญา้ แบบพชืน ้าและแบบป่าเนื้อแข็ง อันไดแ้ก่ ตน้สาละ ตน้นุ่น ตน้โพธิ ์ตน้มะเดือ่ ทีน่ี่มี
สตัวป่์ามากมายและมบีา้นพักชัน้เยีย่มส าหรับนักทอ่งเทีย่ว ซึง่เปิดโอกาสใหนั้กทอ่งเทีย่ว
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ไดส้งัเกตการด ารงชวีติของสตัวป่์าตามธรรมชาต ิจติวนัซึง่มคีวามหมายถงึ “หวัใจของป่า
ทบึ” เป็นหนึง่ในตัวอยา่งของการคงอยูข่องทุง่หญา้และป่าไมท้ีแ่ผอ่าณาบรเิวณกวา้งใหญ่

ไพศาล ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเริ่มตน้จากแม่น ้าสนิธุ (Indus River) ประเทศปากีสถาน แลว้
ทอดตัวไปจรดชายแดนประเทศพมา่ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

14.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  
จากนัน้ น าทา่นสนุกสนานกับ ลอ่งน า้ พายเรอืแคนน ูหรอื เรอืทอ้งกิน่   ชมบรรยากาศอันแสน

รืน่รมยข์อง ธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ตาม ล าน ้ าราฟต ิ(Rapiti River) ชืน่ชมกับนกนานา
ชนดิ หลากสสีนั และชมความเป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาตขิองจระเขป้ากแหลมทีก่นิปลาเป็น
อาหาร ทีห่าชมไดย้าก  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่กโดยรถจี๊ปทีท่างโรงแรมจัดไวใ้ห ้
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร พรอ้มชมการแสดงเกีย่วกับวัฒนธรรมประเพณีการ

รา่ยร าของ ชนเผา่ทารล์ ู(Tharu) ชาวเนปาลเรยีกวา่ Tharu Stick ซึง่เป็นการเตน้ระบ า
ในทา่ตา่งๆ เป็นการแสดงถงึการด าเนนิชวีติของเผา่ทารล์ูซี ่เป็นคนทอ้งถิน่แหง่ป่าจติวัน
ในดกึด าบรรพ ์

  ทีพ่กั ณ โรงแรม  
 

 
วนัทีส่าม จติวนั ซาฟาร ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.00 น. น าทา่นสมัผัสกับธรรมชาตแิละชวีติสตัวป่์า โดย น ัง่ชา้งทอ่งซาฟาร ี(ชา้ง 1 ตัวน่ังได ้4 

ท่าน) สัมผัสทุ่งหญา้ซาฟารอีันเต็มไปดว้ยสสีันของธรรมชาตแิห่งสภาพป่าแท ้ๆ ในเขต
เชงิเขาหมิาลัย ระหว่างทางออกล่าสัตวป่์านานาชนิด(ล่าดว้ยกลอ้งถ่ายรูปหรือวดีโีอ
เท่านัน้นะค่ะ) เชน่ เสอืเบงกอล ลายพาดกลอน, แรดนอเดยีว, กวางดาวและกวางพันธุ ์

จระเข ,้ หมูป่าและนกนานาชนิด (โปรดเตรียมกลอ้งและฟิล์มของท่านใหอ้ยู่ในอาการ
พรอ้มยงิ100%) โดยใชพ้าหนะชา้งทีฝึ่กมาเพือ่ตามล่าสัตวต์่างๆ  ท่านยังจะไดพ้บกับ

แรดนอเดียวที่หาชมไดย้าก (แนะน า:หากท่านมกีลอ้งส่องนก หรอืกลอ้งส่อง
ทางไกล โปรดไปดว้ยเพือ่ความสนกุในการชมของทา่น) 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยัง ศูนยเ์พาะพนัธช์า้งจติวนั  เนื่องประชากรชา้งก าลังใกลศู้นย์

พันธุ ์ชม หมูบ่า้นทารล์ู  ชนชาวทารล์ูอาศัยอยู่ตลอดความยาวของทีร่าบ Terai ใน
ประเทศเนปาล แต่ที่นิยมไปเยี่ยมชมนัน้ เจาะจงไปที่จติวัน โดยเนน้ชมวัฒนธรรม

ดัง้เดมิ เพลดิเพลนิกับวัฒนธรรมของพวกเขาในพพิธิภัณฑแ์ห่งหมูบ่า้นทารล์ู ซึง่มมีา

หลายศตวรรษ จะเห็นวา่ชนในหมูบ่า้นแหง่นีม้คีวามเป็นอยูท่ีส่มัพันธก์ับธรรมชาตอิย่าง

ใกลช้ดิ 

 
 

 
 
 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
13.00 น. น าทา่นน่ังรถจิ๊ปเขา้สู ่อุทยานแหง่ชาตจิติวนั เพือ่สอ่งสตัวป่์า จติวนัตัง้อยูบ่นทีร่าบตดิ

กับอนิเดยีและถอืเป็นหนึง่ในอทุยานแหง่ชาตทิีด่ทีีส่ดุในเอเชยี ยงัคงเป็นหนึง่ในสถานที่
ทีห่ายากซึง่ยงัคงมโีอกาสไดเ้ห็นแรดอนิเดยีและเสอืโครง่ในธรรมชาต ินอกจากสตัวท์ีอ่ยู่

ในรายการแลว้ จติวนัยังมเีอกลักษณ์เฉพาะในดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมี
สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมมากกวา่ 50 สายพันธุอ์าศัยอยูท่ีน่ี ่รวมทัง้หมปู่า ละมัง่ กวาง หม ีลงิ 
และนกกวา่ 400 สายพันธุ ์ จติวนัเป็นจดุหมายปลายทางทีไ่มเ่หมอืนใครส าหรับนักดนูก

และนักดนูก การไดเ้ห็นเสอืโครง่เบงกอลดว้ยตาของคณุเองเป็นเรือ่งทีห่าไดย้ากและโชค
ดสี าหรับผูม้าเยอืนจติวนั 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่กโดยรถจี๊ปทีท่างโรงแรมจัดไวใ้ห ้
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั ณ โรงแรม  
วนัทีส่ ี ่ จติวนั โภครา น า้ตกเดวี ่ศนูยอ์พยพชาวทเิบต 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางไปยัง หุบเขาโภคารา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นทวิทัศน์ที่งดงามและวถิีชวีติของชาวชนบทในประเทศ

เนปาล  เสน้ทางสายนี้มชี ือ่เสยีงมากในดา้นความงดงามทางธรรมชาต ิ นักท่องเทีย่ว

สว่นใหญช่อบเดนิทางโดยรถมากกวา่ทางเครือ่งบนิ “หบุเขาโภครา”  คน้พบโดย “อิ

ก ิคาวากชุ”ิ  พระสงคช์าวญีปุ่่ นทีใ่ชเ้วลาเดนิทางทั่วหมิาลัยในขณะทีเ่ขายังมอีายไุด ้5  
ปี เขาไดพ้บว่าโภคราเป็นสถานที่ที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์ที่บานอยู่รอบๆ 

ทะเลสาบสฟ้ีาและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึยอดเขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะสขีาวบรสิทุธิ ์ โภค

ราสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทวิเขาและป่าที่เขยีวขจีเป็น

ทวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุจงึมลีักษณะพเิศษไมเ่หมอืนใคร 

12.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
14.00 น. น าทา่นชม น า้ตกเดวี ่“DAVI’S FALL” ทีม่หัศจรรยไ์หลลงเหวลกึตอ้งกม้มองซึง่ตัง้

ชือ่ตามนายเดวี ่ชาวสวสิทีเ่สยีชวีติเนื่องจากโดนกระแสน ้าพัดตกลงไป ระหวา่งทาง
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ชมความงดงามของหุบเขาโภครา และน าท่านเดนิทางต่อเพื่อชม ศูนยอ์พยพชาว
ทเิบต “TIBETIAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทเิบตทีอ่พยพ

มาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี้ท่านยังจะไดช้มการทอพรมดว้ยมอื อสิระ
ใหท้า่นไดช้มววิเมอืงโภครา 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั ณ โรงแรม  

  
วนัทีห่า้ โภครา ซางรางกอ๊ต ลอ่งทะเลสาบเฟวา่ กาฐมณัฑ ุนากากอ๊ต 

ปลกุตืน่ เพื่อเดินทางไป ซางรางก๊อต จุดชมวิวที่ตั ้งอยู่บนยอดเขาไปทางทิศตะวันตก

ประมาณ  5 กม. เป็นจุดชมววิอีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะไดช้มพระอาทติยข์ึน้เห็นแสงสี

ทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทอืกเขาอานาปูระไดอ้ย่างสวยงามยิง่ พรอ้มจบิชา 
กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศที่โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะ ท่านสามารถที่จะเห็น
เทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวฝั่งตะวนัตกหรอืไมข่ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนั
น ัน้เป็นส าคญั  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟต)์   
08.00 น. น าท่านแวะสักการะขอพร วดัฮนิดู “BINDHABASANI” ซึง่เป็นที่เคารพของชาว

เนปาลใีนเมอืงโภครา  มพีธิที าบุญเฉพาะวันอังคารและวันเสาร ์ถา้เป็นวันพธิีส าคัญ

ใหญ่ๆ  มกีารบูชายันดว้ยสัตวเ์ล็กและใหญ่ตลอดทัง้วัน และชม แมน่ า้ศกัด ิส์ทิธ ิเ์ซต ิ

“SETI RIVER” ทีม่สีขีาวคลา้ยน ้านมไหลมาจากเทอืกเขาหมิาลัยและมหัศจรรยไ์หล
รอดเขา้ไปใตด้นิ 

จากนัน้ น าท่านพักผ่อนล่องเรอืใน ทะเลสาบเฟวา และชม วดัเบราฮ ิเป็นวัดของเทพธดิาที่

ทรงพลังทีส่ดุ อสิระใหท้า่นไดช้มววิเมอืง  โภคราและชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
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12.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงโภครา  

…………. น าทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุกาฐมณัฑ ุโดยสายการบนิ............เทีย่วบนิที ่........... 
......... ถงึ สนามบนิภายในประเทศ กาฐมณัฑุ รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางต่อไปยังเทอืกเขานากาก๊อต “NARKAKOT” ยอดเขาบนขอบกะทะ

ของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจากระดับน ้าทะเล 2,164 เมตร สัมผัสธรรมชาตเิทือกเขา

หมิาลัย รถวิง่ไปตามเสน้ทางทีค่ดโคง้และมทีวิทัศนท์ีส่วยงามอยา่งยิง่  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 
  ทีพ่กั ณ โรงแรม  

 

วนัทีห่ก นากากอ๊ต บตัตาปูร ์วดัจงักนูารายนั ปาทนั กาฐมณัฑ ุ

 

ปลกุตืน่ ตืน่แต่เชา้ตรู่ชมพระอาทติยร์ุ่งอรุณเหนือเทอืกเขาหมิาลัยจากทีพั่กของท่าน หรอืเดนิ
เล่นสดูอากาศบรสิทุธิ ์(อากาศคอ่นขา้งเย็น กรุณาเตรยีมเสือ้กนัหนาวใหพ้รอ้ม

ในช่วงฤดูหนาว) ถา้ทัศนวสิัยปลอดโปรง่ทา่นจะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอเรสท”์ ซึง่
เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบไดว้่าเป็น “มงกุฎของ
โลก”  ณ ที่นี้ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชืน่ของธรรมชาติ ที่

สะอาดบรสิุทธิเ์หนือเทือกเขาหมิาลัย ใหท้่านไดช้มทัศนียภาพและเก็บภาพความ
สวยงามของแสงอาทติย์ที่สาดส่องตัดกับหมิะขาวนวลที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย

ทอดตัวยาวละเลยีด บ่งบอกถงึเสน้ขอบฟ้าและพืน้ดนิของยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ท่าน
จะไดเ้ห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได ้ 
“เทอืกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดับน ้าทะเลถงึ 2,164 เมตร และที่นี่ยังสามารถ

มองเห็นภูเขาหมิาลัยโดยรอบซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา10  
ยอดทีส่งูทีใ่นโลกไดแ้ก ่ยอดเขา  เอเวอรเ์รสท ์โลดเส โชยู มาลาค ูและ มานาสรู 

ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวต ัง้แต่ฝั่ งตะวนัออกถึง
ตะวนัตกหรอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนัน ัน้เป็นส าคญั  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟต)์   

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปัคตาปูร ์ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่และมคีวามรุ่งเรอืงใน
อดตีมชีือ่เสยีงในดา้นการแกะสลักไม ้ จตัุรสัปัคตาปูรด์ูรบ์าร ์ มปีระตูทองค า เป็น
ทางเขา้ไปสูล่านพระราชวงันาม พระราชวงั 55 พระแกล และมปีระตทูองค าทีม่กีาร

แกะสลักไดง้ดงามและสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง  วัดแห่งนี้ยังมี  ระฆังทองสัมฤทธิ์
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แขวนอยูเ่ป็นทีรู่จั้กกันในชือ่ “ระฆงัหมาเหา่” ซึง่ในสมัยกอ่นระฆงัใบนี้มไีวเ้พือ่ตบีอก
เวลา และดว้ยความงดงามของเมอืงของเมอืงนี ้จงึเคยถกูจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร ์

“LITTLE BUDDHA” และยังไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม 
โดยองคก์ารยูเนสโก ต ัง้แต ่พ.ศ. 2522 

จากนัน้ น าทา่นชม วดัจงักนูารายนั วดัฮนิดโูบราณตัง้อยูบ่นเนนิเขาจังก ู(หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ 

DOLAGIR) ลอ้มรอบดว้ยป่าตน้จ าปา ถอืวา่เป็นวัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรข์อง
เนปาล วดัแหง่เทพวษิณุ ตัววดัตัง้อยูใ่นลานกวา้งมรีปูสลักหนิจากสมัยลจิฉว ี(ศตวรรษ

ที่ 4-9) จ านวนมากจัดไดว้่าเป็นยุคทองของศลิปะเนวารี งานชิน้เอกแทนองค์เทพ
วษิณุ คอื เทวรูปพระวษิณุในอวตารนรสงิห ์ซึง่มเีศยีรเป็นสงิหใ์นท่าพชิติกษัตรยิแ์ห่ง
หมู่มาร เทวรูปพระวษิณุสบิเศยีรสบิกร และพระวษิณุวกิรานทะ ซึง่มรี่างเป็นคนแคระ

หกกร ดา้นหนา้วดัเป็นทีต่ัง้ของหลักศลิาจารกึทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ขา้งศลิาเป็นทีป่ระดษิฐาน
รูปครุฑพาหนะของเทพวษิณุ สว่นอนุสาวรยีพ์ระเจา้ภูปฎนิทรา มัลละและพระมเหสมีี

กรงทองอยูล่อ้มรอบ เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเนปาลและไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกดว้ย 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. น าทา่นชม  เมอืงปาทนั หรอื “ลลติปูร ์เมอืงแหง่ศลิปะอันวจิติรงดงามทีส่ าคัญ 1 ใน 
4 เมอืง  แหง่หบุเขากาฐมัณฑทุีเ่ป็นหบุเขามรดกโลกตัง้แตค่.ศ. 1979  สรา้งขึน้ในรัช
สมัยพระเจา้อโศกมหาราชชว่งศตวรรษที ่3  และเป็นทีรู่จั้กกันในนามเมอืงแห่งศลิปะ

และหัตถศลิป์ทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการแกะสลักทีป่ระณีตและงดงามทัง้ยังเป็นมรดกโลก
ที่มีสีสันและชวีติชีวาที่เดียวในโลกอีกดว้ย จตัุรสัปาทาน ดูรบ์ารท์ี่เต็มไปดว้ย

ปราสาท และ พระราชวงัโบราณ ในสมัยศตวรรษที ่16 – 18 ชม พระราชวงัโบราณ
แห่งเมอืงปาทนั วดัทองค า ชม  วดัพระกฤษณะ ที่สรา้งดว้ยหนิแกรนิตทัง้หลัง  
จากนัน้ เชญิทุกท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจ าพวกลูกปัดราคาพเิศษ  สรอ้ยคอทีร่อ้ย

มาจากหนิ ราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, พระโพธสิัตวท์ี่แกะสลักดว้ยมือโดยชา่งชาว
พทุธอันเลือ่งชือ่ของประเทศเนปาล   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  
 เขา้สูท่ ีพ่กั ณ  
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วนัทีเ่จ็ด กาฐมณัฑ ุวดัสวยมภวูนาท เจดยีพ์ทุธนาท พระราชวงักาฐมณัฑ ุตลาดทาเมล 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟต)์   

08.00 น. น าท่านสักการะ วดัสวยมภูนาท หรอื เป็นเจดยีข์องชาวพุทธและเป็นเจดยีท์ีย่ ิง่ใหญ่ 
แห่งหนึง่ในโลก กล่าวกันวา่มอีายุกวา่ 2,500 ปี  ซึง่สรา้งขึน้ใน  รัชสมัยของพระเจา้

มานะเทวะใน พ.ศ. 963 เหนือหุบเขากาฐมัณฑุประมาณ 77 เมตร  สิง่ทีน่่าสนใจคือ
สว่นตรงฐานของสถปูมดีวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจา้อยูร่อบโดยทัง้ 4 ดา้นและยัง
เป็นสถานทีม่ผีสมผสานระหวา่งศาสนาพทุธและศาสนาฮนิดทูีส่ามารถอยูคู่ก่ันได ้ 

จากนัน้ น าท่านชม เจดยีพ์ุทธนาท เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึง่เป็น
เจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในกาฐมัณฑมุพีระเนตรมองเห็นธรรมของพระพทุธเจา้ทีท่รงทอดมอง

ไปไดร้อบทศิบนฐานรูปแปดเหลีย่มและมกีงลอ้หมุนไปไดโ้ดยรอบฐานยังประดษิฐาน
พระโพธสิัตว์อันใหญ่โตมโหฬารอยู่บริเวณลานเจดีย์ ที่นี่คือสีสันของชาวทิเบต 

นอกจากนีย้ังมสีนิคา้แปลกๆ มากมายทีต่ัง้เรยีงรายขายอยูบ่รเิวณรอบเจดยี ์

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. ชม พระราชวงักาฐมณัฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR 

SQUARE”  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9  ชัน้ เรียกว่า หอพสนัตปุร ์  

“BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวงัทีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรมส าคัญ  ในราชวงศ์

และยังเป็นสถานทีก่ษัตรยิ์เนปาลประกอบพระราชพธิรีาชาภเิษกขึน้ครองราชสมบัติ

ดว้ย  ชม  หนุมานดอรก์า  “HANUMANDHOKA” รูปปั้นหนุมานผูท้ าหนา้ที่นาย

ทวารคอยรักษาประตเูขา้พระราชวงั ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  อาคาร
ไมเ้ก่าแก่ตน้ก าเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสรา้งจากตน้ไมเ้พียงตน้เดียว 

พระราชวงัโบราณหนุมานโดการ ์ คอืเขตเมอืงเก่าของเมอืงกาฐมัณฑุ ปัจจุบันยัง

ถูกรักษาไวอ้ย่างดีดว้ยเป็นเขตพระราชวัง  ที่ประทับ และที่ใชใ้นพระราชพิธตี่างๆ 

ตลอดเวลาหลายรอ้ยปี ไดม้ีการสรา้งสมงานศลิปะไวม้ากมาย นับเป็นหนึ่งในมรดก

โลก ที่ถูกประกาศเพื่อรักษาสมบัติช ิน้นี้ไวใ้หลู้กหลานไดเ้ห็น ชม วดัเทพตาเลจู 

“TALEJU TEMPLE”  เป็นวัดที่สรา้งดว้ยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลักที่
งดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรอืไภราพด า “BHAIRAV”   หรอืปางหนึง่ของพระ

ศวิะในภาคที่ดุรา้ยก าลังเหยยีบร่างอสูร บางต าราก็ว่าเป็นเจา้แม่กาลี ซึง่ชอบความ

โหดรา้ย  ชาวเนปาลจงึไดม้กีารเสน้บวงสรวงดว้ยเลอืด   จากนัน้ชม ต าหนกักุมาร ี

“KUMARI BAHAL” และเขา้เฝ้าเทพธดิากมุาร ีทีช่าวเนปาลเชือ่วา่เป็น “เทพทีม่ ี
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ชวีติ” และเป็นเทพเจา้ทีม่ชีวีติอยู่เพยีงหนึง่เดยีวในโลก ซึง่ไดร้ับการคัดเลอืกมาจาก

บตุรสาวในตระกลูศากยะวงศ ์(ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)  

 
จากนัน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง ย่านทาเมล ซึง่เป็นแหล่งรวมของสนิคา้ต่างๆ 

อาท ิผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึอกีมากมาย ซึง่สามารถตอ่รองราคา

ไดต้ามความพอใจของทา่นซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตัวกันจรงิๆ 
19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

 เขา้สูท่ ีพ่กั ณ  

วนัทีแ่ปด กาฐมณัฑ ุกรงุเทพฯ 
 

06.00 น. รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรม  
07.30 น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตติรภีมูวัิน 
13.40 น. เหริฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเนปาล แอรไ์ลน ์(RA) เทีย่วบนิที ่RA 404 

 
**************************************** 

บรษัิทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภูมอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัด
หยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้ง

เลือ่นการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจัดพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารการเดนิทาง  

(เนปาล 8 วนั 7 คนื สายการบนิเนปาลแอรไ์ลน ์ไฟลใ์นประเทศ  เทีย่ว) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

30 ธนัวาคม -6 มกราคม  52,900.- 15,500.- 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-กาฐมัณฑ ุโดยสายการบนิเนปาล แอรไ์ลน์ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ 1 ขา โดยสายการบนิเยตแิอรไ์ลน์ 
คา่ภาษีสนามบนิ 

 คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศเนปาล 

 คา่ทีพ่ัก (หอ้งละ 2 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
 ไกดท์อ้งถิน่ (พดูภาษาอังกฤษ)  

       คา่หัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางพรอ้มคณะ กรุ๊ป 10 ทา่นขึน้ไป กรณีที ่4-9 ทา่น กรุ๊ป

สามารถออกเดนิทางไดโ้ดยไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
 คา่ประกันภัยในการเดนิทาง 500,000-1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้มร่วม 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้20 กโิลกรัมตอ่หนึง่ทา่น 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มใน
หอ้งพัก 

 ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่นและคนขับรถทอ้งถิ่น (คนละ 5 USD / วัน = 40 USD ตลอดการ
เดนิทาง)  

 หัวหนา้ทัวรไ์ทย ตามแตท่า่นเห็นสมควร 
 คา่ประกันโควดิทีคุ่ม้ครองคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 

 คา่กักตัวหรอืคา่รักษาพยาบาลในกรณีทีผ่ลโควดิเป็นบวกในระหวา่งทีอ่ยู่ทีเ่นปาลหรอืกลับ

ไทยแลว้ 
 

เอกสารการขอวซี่าเนปาล 
1. หนงัสอืเดนิทาง ทีย่ังมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน     

หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2. รปูถา่ยส ี ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้)    

3.  

เงือ่นไขในการจองทวัร ์
1. กรุณาจองทีน่ั่งล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 1 เดอืน ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 

20,000 บาท เมือ่ท าการจอง พรอ้มกับสง่หนา้พาสปอรต์ หมายเลขสะสมไมลก์ารบนิไทย
และเอกสารส าหรับการท าวซีา่  

2. ส่วนที่เหลือช าระภายใน 20 วันก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดย
อัตโนมัต ิ

การส ารองทีน่ ัง้ 

1. กรณุาช าระมัดจ า 20,000 บาท หลังการจองภายใน วนั พรอ้มสง่หลักฐานการโอนเงนิ และ 3
ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
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2. สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วันก่อนการเดนิทาง พรอ้มสง่เอกสารในการท าวซีา่ **
หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยไม่มีเงื่อนไขนจากต่างจังหวัดราคาทัวร์ดังกล่าวจะไม่รวมในกรณีที่ท่านโอนเงิ**
คา่ธรรมเนยีม หรอืคา่บรกิารของธนาคาร**  

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 
 

หลังจากการจองและมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระ
คา่บรกิารมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนยีมและ
คา่ใชจ้า่ยทีด่ าเนนิการไปแลว้ เชน่ คา่ธรรมเนยีม 

วซีา่, ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป - เก็บคา่ธรรมเนยีม10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยทีด่ าเนนิการ

ไปแลว้ เชน่ ค่าธรรมเนยีมวซีา่, ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั – เก็บคา่ธรรมเนยีม 50 % ของราคาทัวร ์และคา่ใชจ้่ายที่
ด าเนนิการไปแลว้ เชน่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่, ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ 

ทัวรย์กเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 

หมายเหต ุ

1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนื่องมาจากเกดิกรณีความ

ล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัย
ธรรมชาต,ิ โรคระบาด (โดยบรษัิทฯจะด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่

ลกูคา้) 
4. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 

เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ที่บริษทัระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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5. ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถท าการ Refund เปลีย่นชือ่ เปลีย่นเสน้ทาง เลือ่นวนัได ้
6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง

นอ้ย 10 ทา่น 
7. เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆ ตาม

รายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

เงนิในทกุกรณี 
8. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะ

ไมร่ับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้งพัก คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

10. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่างบรษัิทฯจะจัดหา
รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาแทน โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือ

ช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขต่าง ๆ 

ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

หากไฟลท์บนิภายในประเทศยกเลกิทางบรษิทัจะปรบัโปรแกรม 
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