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เที่ยวหุบเขา “กาฐมาณฑุ” หุบเขามรดกโลก 

ชมและฟังบรรยายสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก 

ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติอันย่ิงใหญ่ของเทือกเขาหิมาลัย  

ในช่วงเวลาที่ธรรมชาติ ท้องฟ้า แม่น้ำสวยที่สุด 

นำทริปโดย อ.ภากร มังกรพันธุ์ 

Kathmandu - Pokhara - Bhaktapur 



*หมายเหตุ :  เวลาท้องถิ่น ณ ประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที

08.00 น. ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 1 – 2  

เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

 
10.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยสายการบินไทยเที่ยว

บินที่ TG 319 ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 25 นาที (รับประทานอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน)  

12.25 น.* (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของสหพันธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เจดีย์   

สวยัมภูวนาถ (Swayambhunath Stupa) พระเจดีย์ศักด์ิสิทธิ์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก เช่ือกันว่าน่าจะ

มีอายุประมาณ 1,500  ปี  สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ. 963 พุทธสถานแห่งน้ีต้ังอยู่บนเนินสูง 

ใจกลางหุบเขากาฏมาณฑุ ชาวเนปาลและชาวทิเบตที่นับถือศาสนาพุทธฝ่ายมหายานและวัชรยาน เช่ือว่าที่เนินเขา

แห่งน้ี เป็นจุดกำเนิดของหุบเขากาฏมาณฑุ หุบเขาแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ จากน้ันให้ท่านได้อิสระในการชมทิวทัศน์โดย

รอบของกรุงกาฐมาณฑุจากมุมสูง พร้อมทั้งเลือกซื้อเลือกหาของที่ระลึกต่างๆ ที่มีจำหน่ายอยู่รอบองค์พระเจดีย์  

D1 พุธที่ 16 มกราคม 2561 
กรุงเทพฯ – กรุงกาฐมาณฑุ, เนปาล



จากน้ันนำท่านชมกรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งมีตึกโบราณที่ถูกสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วน

มากสร้างขึ้นในยุคที่ประเทศเนปาลถูกปกครองโดยขุนนางจากตระกูลรานา ซึ่งในยุคน้ันความนิยมในสถาปัตยกรรม

แบบโคโลเนียลเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง วังของบรรดาเชื้อพระวงศ์และที่พักของขุนนางผู้ใหญ่นิยมสร้างเป็นตึกแบบโค

โลเนียลหลายแห่ง โดยในปัจจุบันอาคารเหล่าน้ีถูกใช้เป็นสถานที่ราชการ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเนปาลที่ ภัตตาคาร 

Bhojan Griha ซึ่งภัตตาคารแห่งน้ีเคยเป็นวังของขุนนางช้ันสูงในตระกูลราน่า ซึ่งเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดใน
เนปาลรองจากราชวงศ์ของกษัตริย์ ครองอำนาจในฐานะผู้สำเร็จราชการในแผ่นดินเนปาลมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

100 ปี  

จากน้ันกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม Shanker ระดับ 4 ดาว โรงแรมที่เคยเป็นวังเก่าของ

ขุนนางในตระกูลรานา ต้ังอยู่ด้านหลังของพระราชวังหลวงของเนปาล หรือเทียบเท่า ในนครกาฐมาณฑุ (คืนที่ 1)  
 

    



  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (ท่านสามารถฝากกระเป๋าใบใหญ่ ไว้ในโรงแรมที่         

กาฐมาณฑุได้)  

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโปครา (Pokhara) ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้

สัมผัสความงดงามงามของธรรมชาติที่สวยงามของชนบทในประเทศเนปาล กับเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามขุนเขาสลับ

ซับซ้อน และสายน้ำสีฟ้าของแม่น้ำตรีศุลี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันออกเดินทางต่อสู่เมืองโปครา  

บ่าย  เดินทางถึงเมืองโปครา เมืองใหญ่อันดับสองและเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเนปาล มีทะเลสาบ 

พีวา (Phewa Lake) กับยอดเขามัจฉาปูชเรย์ (Machapuchare; ยอดเขาหางปลา หรือ Fish Tail) เป็นสัญลักษณ์ของ

เมือง เป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทางผจญภัยต่างๆ ในแถวเทือกเขาอานาปูระนา ภูมิภาคด้านทิศตะวันตกของประเทศ

เนปาล ซึ่งมีช่ือเสียงติดอันดับโลก ล่องเรือในทะเลสาบพีวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ภาพความงามของทะเลสาบพี

วาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลานั้นเป็นภาพที่มีมนต์ขลังให้นักท่องเที่ยวอยากไปเยือนสัก

คร้ัง ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ต้ังของวัดบาลาฮี (Barahi Temple) ซึ่งมีสถูปสีขาวช่ือบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพื้นน้ำสี

เขียวมรกต จากน้ันอิสระในการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ย่านช้อปป้ิงริมทะเลสาบพีว่า อาทิเช่น เสื้อผ้าพื้นเมือง 

อุปกรณ์ในการเดินป่า ของที่ระลึก ต่างๆ 

D2 พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2561 
กรุงกาฐมาณฑุ – เมืองโปครา



ค่ำ   ได้เวลาอันสมควร นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (บุตเฟ่ต์) ณ โรงแรม Grande Pokhara ระดับ 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า จากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านใดประสงค์ที่จะออกมาเดินเล่นในย่านกลางเมืองของเมืองโปครา

เพื่อเดินเล่นในย่านช้อปปิ้ง หรือชมขีวิตกลางคืนซึ่งจะมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากมานั่งดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน

บริเวณใกล้ทะเลสาบพีวา ก็สามารถทำได้ตามอัธยาศัย (คืนที่ 2)  

 
 

04.30 น. ทุกท่านที่ต้องการเดินทางขึ้นไปชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเหนือเทือกอนาปูระน่า พร้อมกันที่

ล็อบบ้ีของโรงแรมที่พัก จากน้ันออกเดินทางสู่ยอดเขาซารังกอต (Sarangkot Hill)  สัมผัสอากาศจากลมหุบเขาที่

หนาวเย็น บริการชาร้อนพร้อมของว่างระหว่างรอดูดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเหนือที่งดงาม จากยอดเขาซารังกอตน้ีท่าน

จะสามารถมองเห็นยอดเขาต่างๆ ในเทือกเขาอนาปูระน่า โดยเฉพาะยอดเขาอนาปูระน่า 1 ที่มีความสูง 8,087 

เมตร ติดอันดับ 10 ของโลก และยอดเขามานัสลู ที่มีความสูง 8,156 เมตร ติดอันดับ 8 ของโลก และที่สวยงามที่สุด

คือยอดเขารูปหางปลา หรือ มัจฉาปูชเรย์ ที่สวยงาม ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09.00 น.   เที่ยวชมเมืองโปครา เยี่ยมชมวัดบินดาบาซินี (Bindhyabasini Temple) วัดเก่าแก่ในเมืองโปครา ต้ังอยู ่

บนเนินเขาในย่านใจกลางเมือง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นวัดที่คนในเมืองโปครานิยมมาสักการะระหว่างพิธี

แต่งงาน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกเดวี่ (Davis Falls) น้ำตกน้ีต้ังช่ือตามนายเดว่ี ที่ลงไปสำรวจ

D3 ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2561 
เมืองโปครา - กรุงกาฐมาณฑุ



น้ำตกแห่งน้ีและไม่ได้กลับขึ้นมาอีก น้ำตกแห่งน้ีน้ำตกแห่งน้ีแปลกกว่าที่อ่ืนตรงที่ต้องชะโงกหน้าก้มลงไปดู เพราะเป็น

น้ำตกที่ทิ้งตัวลงจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบ้ืองล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร นับว่าเป็นน้ำตกที่มีความลึกที่สุด จากน้ันชม

สะพานมเหนทร ทางเดินใต้ดินที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้นอย่างวิจิตรพิศดาร นำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะ

ได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาจากธิเบตหลังจากถูกรุกรานจากจีนคอมมิวนิสต์เมื่อปี พ.ศ. 2501 

นำท่านช้อปป้ิงสินค้าของชาวทิเบต เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ อาทิเช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ 

เคร่ืองประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ จากน้ันเดินทางสู่สนามบินเมืองโปครา 

11.30 น. ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ ใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที 

ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัย  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในนครกาฐมาณฑุ  
บ่าย  นำท่านชม วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) วัดที่มีหลังคาทำด้วยทองซ้อนกัน 2 ช้ัน และ

ประตูเงิน ซึ่งถือว่าเป็นวัดศักด์ิสิทธิ์ที่สุดวัดหน่ึงในศาสนาฮินดูของเนปาล ถึงแม้ผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเท่าน้ันจึงมีสิทธิ์

เข้าไปภายในวัดแห่งน้ี แต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมตัววัด และดูกิจกรรมที่มีขึ้นภายในอาณาเขตของวัดได้ชัดเจน

จากบนฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำบัคมาตี โดยที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งน้ีเป็นมรดกโลกแล้วในปี พ.ศ. 

2522 วัดแห่งน้ีต้ังอยู่ห่างจากใจกลางของนครกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ตัววัดสร้างขึ้นมา

ในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ต้ังอยู่ริมแม่น้ำบัคมาตี (Bagmati 

River) ซึ่งมีความศักด์ิสิทธิ์เปรียบเทียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ำสายน้ีจะ



ไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคาน้ันเอง โดยที่น่ียังเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญประจำปีของชาวฮินดูในเทศกาล “มหา

ศิวะราตรี” อีกด้วย 

 
 

  

ชมเมืองลลิตปูร์ (Lalitapur) หรือ เมืองปาตัน (Patan) หน่ึงในสี่เมืองโบราณในหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับ

ยกย่องว่ามีพุทธศิลป์อันวิจิตรงดงาม สมกับช่ือของเมือง “ลลิตะ” แปลว่า งดงาม และ ปูร์ หรือ ปูระ ที่แปลว่า เมือง 

เมื่อรวมแล้วแปลว่า เมืองแห่งความงดงาม นำท่านชม ปาทัน เดอบา สแควร์ (Patan Durbar Square) หรือลาน

พระราชวังแห่งเมืองปาทัน อันประกอบด้วยพระราชวังโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยของราชวงศ์มัลละ ในราวพุทธศตวรรษ

ที่ 16 – 18  วัดพระกฤษณะที่สร้างขึ้นด้วยหินแกรนิต ซึ่งมีจุดเด่นที่เป็นเจดีย์หินที่มียอดเจดีย์ถึง 21 ยอด และวัด

พระศิวะที่มีหลังคา 5 ช้ันที่สร้างขึ้นในยุคของมัลละกษัตริย์  



จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ย่านทาเมล (Thamel) ย่านการค้าสำคัญ ศูนย์กลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองข้าง

ทางเต็มไปด้วยบริษัททัวร์ต่างๆ โรงแรมที่พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอิเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็น

จุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ย่านธาเมลยังเป็น

แหล่งช้อปป้ิงที่ขึ้นช่ือ โดยเฉพาะสินค้าจำพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เคร่ืองประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุกรณ์สำหรับ

การเดินป่า แผนที่ของแหล่งท่องเที่ยวในเนปาล หนังสือเก่า ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย 

 
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในย่านทาเมล จากน้ันกลับสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Shanker 

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ในนครกาฐมาณฑุ (คืนที่ 3) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

เช้า  นำท่านชม พระราชวังกาฐมัณฑุ (Hanuman Dhoka of Kathmandu Durbar Square) เป็นอาคาร

แบบยุโรปสีขาวสร้างแบบโคโลเนียน ใกล้ๆ กันมีหอสูง 9 ช้ัน เรียกว่า  หอพสันตปุร์  (Basantapur Tower)  เป็น

พระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก 

ขึ้นครองราชสมบัติด้วย ชมรูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารผู้คอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชมกาฐมณฑป 

(Kasthamandap) อาคารไม้เก่าแก่ ต้นกำเนิดของช่ือ เมืองกาฐมัณฑุ ปัจจุบันยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีด้วย เป็นเขต

พระราชวังที่ประทับและที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆตลอดเวลาหลายร้อยปี ได้มีการสร้างสมงานศิลปะไว้อย่างมากมาย 

นี่นับเป็นหนึ่งในมรดกที่ถูกประกาศเพื่อรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลานได้เห็น ชมวัดเทพตาเลจู (Taleju 

Temple) เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ  

จากน้ันอิสระในการเลือกซื้อสินค้าของฝากที่มีช่ือเสียงเช่น ผ้าพัชมีน่า (Pashmina) ผ้าที่ทำจากขนแพะซึ่งมีช่ือว่า   

“พัชม์” (Pashm) แพะชนิดน้ีอาศัยอยู่ในที่สูง เช่น  เทือกเขาหิมาลัย   คาซัคสถาน  ด้านในของประเทศอิหร่าน  และ

อัฟกานิสถาน ด้ายที่ใช้ทอผ้าพัชมีนาเป็นด้ายที่ปั่นด้วยมือโดยใช้วิธีแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่วิธีที่ตามพัฒนามาจากวิธีแบบ

ยุโรป  ปัจจุบันน้ีผ้าพัชมีนาถูกใช้เป็นคำเรียกสำหรับผ้าคลุมไหล่ทั่วไปที่มีปมอยู่ที่ปลายผ้า ซึ่งผ้าพัสมีน่าน้ีเป็นของฝาก

จากประเทศเนปาลที่มีช่ือเสียงชนิดหน่ึง  

D4 เสาร์ที่ 19 มกราคม 2561 
กรุงกาฐมาณฑุ - เมืองบัคตาปูร์ – ยอดเขานครกอต
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย ชมความงามของเมืองบัคตาปูร์ (Bhaktapur) เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงด้านสถาปัตยกรรม 1 ใน 4 เมือง

สำคัญของหุบเขาเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก ต้ังอยู่บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่มี

ความสำคัญไม่แพ้กาฎมาณฑุ รายล้อมไปด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อ ชมพระราชวังโบราณ     

บักตะปูร์  ประตูทองคำ และหน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นต้ังแต่ศตวรรษที่ 15 ตำหนักเทพตะเลจู (Taleju God 

House) วัดเนียตะโปลาเป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ช้ัน สระนาคบาศก์ เมืองน้ีได้เคยถูกจำลอง

เป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง “Little Buddha” และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดก

โลก (World Heritage City)” ในปี ค.ศ.1979 ชมจัตุรัสช่างป้ันหม้อ (Potter’s Square) หมู่บ้านเครื ่องป้ันดินเผา ได้

เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ยอดเขานครกอต ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาขอบกะทะของหุบเขากาฐมาณฑุ สูงกว่า

ระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ซึ่ง ณ ที่แห่งน้ีท่านจะได้สัมผัสกับความงามของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมาความยาวนับร้อย

กิโลเมตร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

 



ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Club Himalaya Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบ

เท่า (คืนที่ 4)  

 
05.30 น. ต่ืนแต่เช้าเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัย ถ้าหากทัศนวิสัยปลอดโปร่ง ท่านจะได้ เห็น

ยอดเขา “เอเวอเรสท์ (Mt. Everest)” ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (8,848 เมตร) ซึ่งเปรียบได้กับ “มงกุฎของ

โลก” ณ ที่น้ีท่านจะได้สัมผัสอากาศอันสดช่ืนของบรรยากาศยามเช้าอันสดใส  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
จากน้ันออกเดินทางกลับเข้าสู่นครกาฐมาณฑุ ชมเจดีย์พุทธนาถ (Boddhanath) พุทธศาสถานของนิกายมหายาน ต้ัง

อยู่บริเวณที่ราบทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งห่างจากกาฐมาณฑุเพียง 5 กม. เจดีย์พุทธนาถ น้ันเป็นชุมชนชาวทิเบตที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล มีประชากรชาวฑิเบตประมาณ 16,000 คน ซึ่งเข้ามาต้ังบ้านเรือนต้ังแต่ปี 1959 ซึ่งทำให้
เจดีย์พุทธนาถ น้ันเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธแบบทิเบตซึ่งอยู่นอกทิเบตที่มีความเฟ่ืองฟูที่สุดแห่งหน่ึงในโลกองค์

สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่ประดับยอดด้วยภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลือง และสีน้ำเงินของพระพุทธเจ้า รอบฐาน

เจดีย์น้ันมีพระพุทธรูป 108 องค์ ซุ้มคูหาที่ต้ังกงล้ อภาวนา 147 คูหา เสารอบสถูปน้ันมีการแขวนธงภาวนา ช่วง

เทศกาลปีใหม่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม  
 
เป็นเวลาที่ชาวทิเบตจะมาชุมนุมกันในเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ และจะมีการอัญเชิญภาพเหมือนขององค์ดะ

ไลลามะนำขบวนพิธีภายใต้ร่มฉัตรที่ทำมาจากผ้าไหม เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่สนุกสนานน่าชมที่สุดเทศกาลหน่ึง 

บริเวณโดยรอบองค์พระเจดีย์ มีร้านขายสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร และที่พักแบบ Guest House  
 

D5 อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561 
ยอดเขานครกอต – นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ 



11.30 น. รับประทานอาหารจานด่วน ที่ร้านอาหารใกล้พระเจดีย์พุทธนาถ ได้เวลาอั นสมควร เดินทางสู ่ท่า

อากาศยานตรีภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ เพื่อผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเดินทางและศุลกากรขาออกนอกประเทศเนปาล  
 
13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 320 ใช้เวลาบิน 3 ช่ัวโมง    

20 นาที  
 
18.15 น. (เวลาท้องถิ่นในประเทศไทย) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 

ประวัติวิทยากรรับเชิญพิเศษ 

อ.ภากร มังกรพันธุ์ ด้วยเบ้ืองหลังการศึกษาที่หลากหลาย และความสนใจเร่ืองการผสม

ผสานต่อยอดทางศิลปะ ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า นำชมงานศิลปะทั่วโลก พร้อมทั้ง

หาความหมายของสุนทรียศาสตร์ ในทัศนศิลป์ทุกแขนง อาคารโคโลเนียลหรืออาคาร

ลูกผสม (ซึ่งเป็นผลจากการล่าอาณานิคม) เป็นสิ่งหน่ึงที่ได้วิทยากรมีความสนใจพิเศษ 

สถาปัตกรรมเหล่านี้มีความผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ในแต่ละที่ น่ีเป็นที่หน่ึงที่วิทยากรเช่ือว่ามีรูปแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่งไม่แพ้ที่ใดในโลก     

*ขอสงวนสิทธิ์ออกทริปในกรณีที่ลูกค้ามีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน  

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

ช้ันประหยัด ตามรายการ 

- ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเนปาล เส้นทาง  เมืองโปครา – นครกาฐมาณฑุ 

- วีซ่าเข้าประเทศเนปาล ประเภท ท่องเที่ยว (เข้าออก 1 คร้ัง) 

- โรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการระบุหรือเทียบเท่า  

- อาหารตามระบุในรายการ 

- รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

- หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทาง จากบริษัทฯ อำนวยความสะดวกตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000.-บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  จากค่าบริการทัวร์  ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน 

อัตราค่าบริการรวมบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ของรายการท่องเที่ยวเนปาล 5 วัน 4 คืน

อัตราค่าบริการ ราคา (บาท)

พักห้องคู่ท่านละ 57,900 บาท

พักห้องเดี่ยวชำระเพ่ิมท่านละ 65,900 บาท



อัตราน้ีไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์/แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืม มินิบาร์ภายในห้องพัก ฯลฯ 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือรายการทัวร์ 

- ค่าทิปต่างๆ  

หมายเหตุ : 

- รายการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

- เวลาที่ระบุในรายการเป็นเวลาประมาณการณ์เท่าน้ัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการตรงต่อเวลาของคณะ สภาพการจราจร

ในขณะน้ัน และสภาวะของอากาศเป็นต้น 

- บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จายอันเน่ืองมาจากการล่าช้าของสายการบิน การก่อการร้ายและการจลาจล

ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯและ

ตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯและตัวแทนในต่างประเทศจะแก้ไขสถานการณ์ในขณะน้ันให้ดีที่สุดเท่าที่จะ

กระทำได้ 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 

ชำระมัดจำงวดแรก :  

(ขอสงวนสิทธิ์การจองทริปให้กัยท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่าน้ัน) 

ชำระมัดจำส่วนที่เหลือ : ภายในวันที่ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าชำระมัดจำส่วนที่

เหลือล่าช้ากว่าที่กำหนด 

การยกเลิกการเดินทาง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พัก) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำงวดแรก  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด 

หากถูกปฏิเสธกการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของบริการประเภท Non – Refund ได้แก่ ค่ามัดจำกับ

ทางสายการบิน ค่าโรงแรมที่พักฯลฯ 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้า

ของ สายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย ถูกทำร้าย สูญหาย ความ

ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษัทฯจะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณ๊ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของ ห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผล

ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบาง

ส่วน 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ 

4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราการชำระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหม่จ่าย 

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ใรการจองที่น่ังช้ันธุรกิจ (Business Class)  เน่ืองจากจำนวนที่น่ังมีจำนวนจำกัดและมักถูก

จองมาล่วงหน้าแล้วนานพอสมควร  



6. การตอบตกลงรับการใช้บริการ หมายถึงท่านได้รับทราบเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้แล้ว 

ติอต่อสอบถาม  

Website : http://www.worldexplorer.co.th 

Facebook : World Explorer Thailand 

Line ID : @worldexplorer 

โทร : 02 – 631- 3448 
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