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เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑ ุเมืองปาฏนั เมืองปัคตาปร์ู 
| ลอ่งเรือทะเลสาบเฟวา | ยอดเขาซารางก็อต 

** Option เสริม พิเศษ นัง่เฮลคิอปเตอร์ขึน้ Annapurna Base camp  
และนัง่เคร่ืองบนิเลก็ชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต์ ** 

 

เนปาล Super Peak  
ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5วัน 4คืน  

 
 
 
 
 

เดนิทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2562  
 

 

 

 



  2 เนปาล Super Peak ลอ่งเรือทะเลสาบเฟวา โดยสายการบินไทย                                                                            [GQ2KTM-TG001] 

 

 
   

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – กาฐมาณฑุ - ปัคตาปูร์ - นากาก็อต  

07.30 น. คณะมาพร้อมกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย (Thai 
Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.15 น. 
 

ออกเดินทางสู ่เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
25 นาที) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

12.25 น. 
 

คณะเดินทางถึง สนามบินตรีภูวน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล กาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศเนปาล (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาท้องถ่ิน น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 34,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – กาฐมาณฑ ุ- ปัคตาปร์ู - นากาก็อต  
วนัท่ี 2   นากาก็อต – โภครา (บินภายใน) – น า้ตกเดวิส – คา่ยอพยพชาวทิเบต – ลอ่งเรือทะเลสาบเฟวา 
วนัท่ี 3   โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑ ุ– ยา่นทาเมล – ชมโชว์พืน้เมืองชาวเนปาล 
วนัท่ี 4.  กาฐมาณฑ ุ– ปาฏนั - จตัรัุสกาฐมาณฑ ุตร์ูบาร์ – วดักมุารี – กาฐมาณฑป – สถปูโพธินาถ  
วนัท่ี 5.   สถปูสวะยมัภนูาถ –  กาฐมาณฑ ุ– กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  

http://bit.ly/2NMk5YE
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 น าท่านเดินทางสู่เมือง ปัคตาปูร์ (Bhaktapur) ซึ่งได้รับขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม เมืองนีส้ร้างขึน้ใน
ศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มลัละ ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นราชธานีในหบุเขา เป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสูท่ิเบต 
ชมยา่นเดอร์บาสแควร์ หรือยา่นพระราชวงับกัตาปร์ู อนัเป็นท่ีตัง้ของวงั ชมพระราชวงั 55 พระแกล (หน้าต่าง) , ประตทูองค้า 
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม  ชมลานสรงน้า้ หรือซุนดารี (Sundari) น าท่านชมวดัเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสน
สถานที่สงูที่สดุในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชัน้ สงู 98 ฟุต สองข้างบนัไดทางขึน้มีรูปปัน้หินขนาดใหญ่  สลกัเป็นรูปสตัว์และเทพ
อารักขา เช่ือกนัวา่ปัน้แตล่ะคูม่ีอ้านาจหยดุสิ่ งชัว่ร้ายที่เมารุกราน วดันี ้สร้างขึน้ถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลงัสงูสดุ
หรือสิทธิลกัษมี (Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลทัธิตนัตระ พระเจ้าภปูฏินทรา มลัละ สร้างวดันีใ้นปี ค.ศ. 1702 และด้วย
ความงดงามของเมืองของเมืองนี ้จึงเคยถกูน ามาเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง “LITTLE BUDDHA”  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมณัฑุ นากา
ก็อตนัน้อยู่สูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,175 เมตร ให้ทุกท่านได้สมัผัสบรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลยัอัน
สวยงาม นากาก็อตนัน้เป็นช่ือภเูขา และเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงในการชมวิว ดพูระอาทิตย์ขึน้และตกดิน ซึ่งสามารถ
มองเห็นเทือกเขาหิมาลยัอยา่งสวยงาม หากอากาศดียงัสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสจากจดุนีไ้ด้อีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
ที่พกั โรงแรม Choutari Paradise Inn Hotel หรือเทียบเทา่,เมืองนากาก็อต 

วันที่2 
นากาก็อต – โภครา (บินภายใน) – น า้ตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทเิบต – 
ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 

05.30 น. น าทา่นชมแสงอาทิตย์ขึน้ในยามเช้า ทางด้านทิศตะวนัออกของ เทือกเขานากาก๊อต  ให้ทา่นได้สดูอากาศยามเช้าและเก็บ
ภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลยัที่โดนแสงอาทิตย์สอ่งลงมา ให้ทา่นได้อิสระเก็บภาพกนัตามอธัยาศยั  

**จะเหน็เทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศของวันนัน้ๆ** 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองโภครา โดยสายการบินภายในประเทศ 
........น ออกเดินทางสูเ่มืองโภครา (Pokhara) โดยสายการบิน Yeti Airline  เที่ยวบินที่ .... 
 ........น เดินทางถึง เมืองโภครา เมืองนีต้ัง้อยู่ หา่งจากกรุงกาฐมาณฑไุปทางทิศตะวนัตก 200 กิโลเมตร คืออีกเมืองทอ่งเที่ยวที่ส าคญั

ของประเทศเนปาลเป็นเมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 2 รองจากกาฐมาณฑจุากที่นี่ จะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ที่งดงามของ
ดานลุะคีรี (Dhanulagiri) มนะสล(ูManaslu) มชัฉาปรุณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปรุณะ (Annapurana) ทัง้ 
5 ยอดเป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหบุเขาอรรณาปรูณะ ซึ่งอยู่สงูจากระดบัน้า้ทะเล 900 เมตร และเป็นจุด
ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลยัได้ใกล้ที่สดุเนื่องจากหา่งจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็นทิวทศัน์ ที่สงูตระหง่าน
เสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อได้สมัผสัยากนกัที่จะลืมเลือน และที่นี่ยงัเป็นสถานที่ของนกัท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภยั และ
เป็นจดุเร่ิมต้นการเดินปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สงูที่สดุในโลกอีกด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
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 จากนัน้น าท่านชม น า้ตกเดวิส (Devi’s Fall) น า้ตกที่มีความลกึถึง 100 เมตร น า้ตกนีต้ัง้ช่ือตามนายเดวิสที่ได้เสียชีวิตที่
น า้ตกแหง่นีพ้ร้อมกบัคูรั่ก  หลงัจากนัน้น าทา่นชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp) คา่ยนีก้่อตัง้ขึน้ในปี 1960 
เป็นสถานท่ีจดัแสดงความเป็นอยูข่องชาวทิเบตในเนปาล ซึง่ได้อพยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ในครัง้ที่จีนบกุกรุงลาซา ให้
ทา่นได้สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบต และชมวิธีการผลิตพรมขนสตัว์แบบชาวบ้าน และเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองต่างๆ 
หลงัจากนัน้น าทา่นผา่นชมแมน่ า้เซติ (Seti River) หรือแมน่ า้นม เป็นแมน่ า้สายหนึง่ของแม่น า้กงัฮารา ซึ่งละลายจากหิมะบน
ยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลยั ซึง่อยูบ่ริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน แมน่ า้นีม้ีเอกลกัษณ์พิเศษคือมีสีขาว
คล้ายน า้นมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและไหลเข้าไปใต้ดิน แม่น า้นีจ้ะไหลผ่านเมืองโภคราซึ่งเป็นที่น่าอศัจรรย์ยิ่งที่มีแม่น า้
ไหลผา่นใต้ดินของเมืองโภครา ที่น่ีเขาจะทดน า้ขึน้มาให้ไหลไปตามคลองเพื่อผลติกระแสไฟฟา้อีกด้วย 

 
 จากนัน้น าทา่น ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเนปาล ภาพความงาม

และความใสของทะเลสาบพีวานัน้สะท้อนภาพยอดเขามจัฉาปชูเร เป็นภาพสวยงาม  และตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตัง้ของวดั
บาลาฮี  (Barahi Temple) ซึง่มีสถปูส ีขาวช่ือบาลาฮี ลอยเด่นตดักบัพืน้นํ้า น าท่านสกัการะ วดับาลาฮี วดัที่มีเทพธิดาอจิมา 
เทพธิดาท่ีศกัดิ์สทิธ์ิท่ีสดุในเมืองโภครา ทกุวนัเสาร์จะมีการบชูายญัสตัว์แดเ่ทพธิดา   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั โรงแรม  Dandelion Hotel หรือ เทียบเทา่,เมืองโภครา 

วันที่ 3 
โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล – ชมโชว์
พืน้เมืองชาวเนปาล 

 
 
 

 

น าทา่นเดินทางสูย่อดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  40 นาที เพื่อชมพระอาทิตย์ขึน้และชมวิว
ที ่ยอดเขาอรรณาปรุณะ แสงสทีองของพระอาทิตย์ที่ตดักบัยอดเขาอนัสวยงาม ชมวิวของเทือกเขาหิมาลยัและแม่น า้เซติเป็น
ฉากด้านลา่ง โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอยา่งสวยงาม 

** ท่านจะเหน็เทือกเขาหิมาลยัหรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนันัน้** 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

** Option เสริม พิเศษ ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้เฮลิค็อปเตอร์เพื่อไปยงั ยอดเขาอรรณาปุรณะเบสแคมป์  (Annapurana 

Base Camp หรือ ABC) เพื่อชมความงานและวิวอนัสวยงามของยอดเขา โดยที่ท่านไม่ต้องเดินเขาหรือ Trekking เป็น
ระยะเวลา 10 กวา่วนั ทา่นก็สามารถมาถึงยอดเขาแหง่นีไ้ด้ ใช้ระยะเวลาทัง้หมดประมาณ  1  ชัว่โมง คา่ขึน้เฮลคิ็อปเตอร์ไมไ่ด้
รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา โดยประมาณอยู่ที่ 450 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงค์กับหัวหน้าทัวร์
โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการให้ข้อมลูและค าแนะน าเทา่นัน้ ** 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ หุบเขากาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ที่ความสงู 1,336 เมตรเหนือระดบัน้า้ทะเล หุบเขา
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กาฐมาณฑนุัน้เป็นท่ีรวบรวมมรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว้ เนื่องจากหบุเขาแห่งนีเ้ป็นแหลง่วฒันธรรมเนวารีโบราณ 
ชนเผา่เนวาร์อาศยัอยูท่ี่หบุเขาแห่งนีไ้ด้สร้างอารยธรรมที่ส้าคญัขึน้บน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑ ุปาทนั และปัคตาปร์ู 
ความส าเร็จทางด้านศิลปะของชาวเนวาร์ ได้แก่ วดัและปราสาทที่สร้างขึน้ด้วยฝีมืออนัประณีต ฝีมือแกะรูปสลกัหินและโลหะ
ที่ละเอียดอ่อน และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ เดินทางโดยรถโค้ช ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เป็นเส้นทางเลียบไปตามไหลเ่ขา ระหว่างทางผ่านแม่น้า้ ผ่านหมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นทิวทศัน์ที่
งดงามและวิถีชีวิตของชาวเนปาลชนบท ที่ยงัคงงดงามในแบบธรรมดัง่เดิม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองกาฐมาณฑ ุ
 น าทา่นเดินทางสู ่ย่านทาเมล (Thamel)  ซึ่งเป็นแหลง่ช็อปปิง้ ศนูย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดยบริเวณย่านนีเ้ต็มไปด้วย

ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั และร้านขายของมากมาย ย่านนีจ้ึงเป็นจุดพกัของนกัท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี  ้ให้ท่านได้
อิสระเลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆมากมาย อาทิเช่น สนิค้าจ าพวกเคร่ืองประดบั หตัถกรรม เคร่ืองนุง่หม่ตา่งๆมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ... ให้ท่านได้ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเนปาล  
ที่พกั โรงแรม  Manang Hotel หรือ เทียบเทา่,เมืองกาฐมาณฑ ุ

วันที่ 4 
กาฐมาณฑุ – ปาฏัน - จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป 
– สถูปโพธินาถ 

  
 
  
 

** Option เสริม พิเศษ ส าหรับท่านใดที่สนใจนัง่เคร่ืองบินเล็กเพื่อชมยอดเขาเอเวอร์เรส (Mt. Everest) ของเทือกเขาหิมาลยั  
เพื่อชมความงานและวิวอนัสวยงามของยอดเขา โดยใช้ระยะเวลาทัง้หมดประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าขึน้เคร่ืองบินเล็กนัน้ไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทวัร์ ราคา โดยประมาณอยู่ที่ 220 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงค์กับหวัหน้าทวัร์
โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการให้ข้อมลูและค าแนะน าเทา่นัน้  ** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นเดินทางไปยงัเมืองปาฏัน “Patan”  หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “ลลติาปร์ู” เป็นหนึง่ในเมืองหลกัของประเทศเนปาล ตัง้อยู่

ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของกรุงกาฐมาณฑู เมืองนีเ้ป็นเมืองแห่งศิลปะงดงามที่ส าคญั1 ใน 4เมือง แห่งหุบเขากาญมาณฑุที่
เป็นหบุเขามรดกโลกตัง้แตค่.ศ. 1979 และเป็นท่ีรู้จกักนัในนามเมืองแหง่ศิลปะและหตัถศิลป์ที่มีช่ือเสยีงในด้านการแกะสลกัที่
ประณีตและงดงาม เมืองปาฏนันัน้ได้ช่ือวา่เป็นเมืองคูแ่ฝดของกรุงกาฐมาณฑ ุได้รับการขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งความงาม 
(City of Beauty) โดยเฉพาะช่ือเสียงในเร่ืองพระพทุธรูป ทองเหลือง วดัฮินด ูเมืองปาฏนันีน้บัเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและ
การวางผงัเมือง ชิน้เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัผ่านตลอดทกุทิศ แบ่งออกเป็น 4สว่น โดยมีจตรัุสปาฏนัและพระราชวงั
ปาฏนัเป็นศนูย์กลาง น าทา่นชมวดัพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทัง้หลงั หลงัจากนัน้น าท่านชมวดั
ทองค า (Golden Temple) ลกัษณะเป็นเจดีย์สงู 3 ชัน้ หลงัคาวดัท าด้วยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน ประดบัตกแต่งด้วย
ทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่ามเรืองรอง เป็นวดัในพทุธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป เป็นที่สกัการะบชูา 
เพื่อความเป็นสิริมงคง หลงัจากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง อาทิเช่นสร้อยคอ สินค้าพืน้เมื องจ าพวกลกูปัด 
พระพทุธรูปต่างๆ น าท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑ ุน าท่านชม จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ (Kathmandu Durbar 

Square) จตัรัุสกาฐมาณฑ ุดรูบาร์ แห่งนีป้ระกอบไปด้วยวดัและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
ศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึน้ครองราชย์ จตัรัุสแห่งนีย้งัได้รับการยกย่องให้เป็น
หนึง่ในมรดกโลกโดยองค์กรยเูนสโก้ในปี พ.ศ. 2522  จากนัน้เยี่ยมชม วัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari) ซึ่งเป็น
ที่พ านกัของเทพธิดากุมารี ตามความเช่ือของชาวเนปาลนัน้ กุมารีคือตวัแทนแห่งพระอ ุมาเทวี เป็นเทพบริสทุธ์ิท่ีถือก าเนิด
จากโลกมนษุย์  ซึ่งผ่านการคดัเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพทุธเจ้าเท่านัน้ ชาว
เนปาลนบัถือกมุารีดจุเทพเจ้าและมกัจะขอพรให้ประสบความส าเร็จ กมุารีมีหน้าที่ท าพิธีบชูาเทพธิดาแหง่เตาไฟ หรือเทพธิดา
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แหง่การด ารงชีพ ( Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาลบชูาพระอินทร์ที่เวียนมา
ปีละครัง้ กษัตริย์เนปาลจะมาหากมุารีเพื่อรับพรจากเธอ  หลงัจากนัน้น าทา่นชม กาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคาร
ไม้เก่าแก่ที่สดุ และเป็นก าเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑ ุตัง้อยู่ในบริเวณใกล้กบัวดักุมารี สถานที่นีส้ร้างขึน้โดยกษัตริย์ลกัษมี 
นาสงิห์ มลัละ (King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน 
 จากนัน้น าทา่นสกัการะ สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพทุธเจ้าผู้ เป็นที่พึ่ง สถปูนีต้ัง้อยู่ห่างจาก

กรุงกาฐมาณฑปุระมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุในเนปาล องค์เจดีย์ มีฐานทรงดอกบวัตูม มีเค้าศิลปะค่อนไป
ในทางทิเบต เห็นได้ชดัจากรูปแบบการก่อสร้างฐานสถปู ที่อิงคติปริศนาธรรมมณัฑลา (Mandala) อนัเป็นรูปธรรมนิมิตตาม
คติพทุธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็นท่ีประทบัของพระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ตา่งๆ บนเจดีย์มีรูปเพ้นท์ลายดวงตา
เห็นธรรมของพระพทุธเจ้า (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ิศ อนัเป็นสญัลกัษณ์ให้ผู้คนท าดี องค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนสถานท่ีแห่ง

นีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองค์เจดีย์ประดบัด้วย “ธงมนตรา” ที่ชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมน ามาแขวนเอาไว้
อย่างสง่างามอย่างเป็นเอกลกัษณ์  ธงนีจ้ะจารึกบทสวดมนตร์แล้วน าไปปลกุเสก ก่อนจะน ามาประดบัที่องค์พระเจดีย์ หรือ
ประดบัตามหลงัคาอาคารบ้านเรือน ทางเดิน ช่องเขา ฯลฯ เพื่อให้ลมพดัช่วยสวดมนตร์ แล้วพดัพาเอามนตราไปคุ้มครองผู้
ผา่นทาง สถปูแหง่นีส้ร้างโดยชาวทิเบตที่อพยพหนีสงครามเข้ามาที่น่ีเมื่อปี พ.ศ. 2502 เมื่อครัง้ที่จีนเข้ารุกรานทิเบต บริเวณวดั
จึงเป็นท่ีชมุชนของชาวพทุธจากทิเบต 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั โรงแรม Manang Hotel หรือ เทียบเทา่,เมืองกาฐมาณฑ ุ

วันที่ 5 สถูปสวะยัมภนูาถ –  กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าทา่นสกัการะ สถปูสวยมภนูาถ (Swayambhunath) หรือวดัลิง เป็นเจดีย์ของชาวพทุธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่ 9 
แห่งหนึ่งของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 กว่าปี สร้างขึน้ในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของ
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ภายในวดันีค้ือ สว่นตรงฐานของสถปูซึง่มดีวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพทุธเจ้าอยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ด้าน ตวัสถปู
ตัง้อยูบ่นเนินเขาเลก็ๆ ของหบุเขากาฐมาณฑ ุ จึงท าให้เห็นทิวทศัน์เหนือหบุเขาที่งดงาม สถปูแห่งนีย้งัเป็นสถปูที่เก่าแก่ที่สดุ
ของเนปาล  และยงัเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพทุธกบัฮินด ู โดยองค์กรยเูนสโกได้ท าการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

10.30 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินตรีภวูัน เมืองกาฐมัณฑุ 
13.30 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG320 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

25 นาที) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
18.15 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : เนปาล Super Peak ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  25 - 29 ก.ค. 62                                                                                            35,900 34,900 33,900 6,900 16,900 
วนัท่ี :  08 - 12 ส.ค. 62    36,900 35,900 34,900 6,900 18,400 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าเนปาล) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 45 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
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 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

20 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
3. คา่วีซา่เข้าประเทศเนปาล 3 วนัท าการ ทา่นละ 1,000 บาท 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 2 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
ถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (ห้ามสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
 

*** เอกสารในการย่ืนวีซา่เนปาลต้องใช้เอกสารเป็นตวัจริงเทา่นัน้ *** 
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