
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12516  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

กาฐมณัฑ ุปาทนั นากากอ๊ต 6วนั5คืน  (TG) 

พระนารายณบ์รรทมสินธุ ์// เขา้เฝ้าองคกุ์มารีท่ีเมืองปาทนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  เนปาลเป็นประเทศท่ีร า่รวยดว้ยทรพัยากรธรรมชาติมากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง   เน่ืองจากเนปาลเป็น

ประเทศท่ีตัง้อยู่บนพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างทางดา้นภมิูศาสตรก์นัมากท่ีสุด คือ มีพ้ืนท่ีท่ีอยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเล

ตัง้แต่ 60 เมตร จนถึงสูงท่ีสุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล อันไดแ้ก่ ภูเขาเอเวอรเ์รสต ์

หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปล่ียนจากป่าเมืองรอ้นจนถึงเขตน ้าแข็ง ก่อใหเ้กิด

ความแตกต่างทางดา้นสัตว์ป่า พืชพรรณไม ้สภาพนิเวศนวิ์ทยาท่ีไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึง

ในโลกท่ีท่านจะสามารถสมัผสัธรรมชาตอินัสวยงามสุดยอดของภเูขาหิมะนับหม่ืนลูกไดอ้ย่างใกลชิ้ดท่ีสุด  

วนัที่แรก       กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมณัฑุ –วดัปศุปฏินารถ – ตลาดทาเมล  

07.00น.    พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น3 (ผูโ้ดยสายขาออก) ประต ู3- 4 เคานเ์ตอร ์D สาย

การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

Filght Origin Destination Departure Arrival เวลา 

TG 319 สุวรรณภูมิ กาฐมณัฑุ 10.15 12.25 3.15 ชม. 

TG 320 กาฐมณัฑุ สุวรรณภูมิ 13.00 18.15 4.15 ชม. 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

10.15 น.   เดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319  

   รบัประทานอาหารกลางวนั(1) บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง+ พรอ้มน ้าด่ืม 

14.25 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็นเมือง

หลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดดว้ย หลงัผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านชม เมือง

กาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ี สุดเพราะท่ี น่ี คือจุดศูนย์รวมทั้ งการค้า การเดินทาง 

วฒันธรรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาคัญ ซ่ึงเราจะเห็นโบราณสถานท่ีสวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ

มากมาย “หุบเขากาฐมาณฑุ” ตั้งอยูท่ี่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดบัน้าทะเล จุดรวมแหล่งวฒันธรรมเน

วารีโบราณ สรา้งอารยะธรรมท่ีสาคญัขึ้ นบน 3 เมือง ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาตนั และบคัตาปุูร ์น าท่าน

ชมปศุปฏินารถ (Pashupatinath Temple) ท่ีสรา้งขึ้ นโดยพระเจา้ภูบาลสิงหแ์ห่งราชวงศ์มลัละ ในปี ค.ศ. 

1696 เพ่ือถวายองคพ์ระศิวะ ในภาคองคป์ศุปติ หรือ เจา้แห่งเวไนยสตัว ์และท่ีสาคญัคือ วดัปศุปตินาถได้

ถูกจัดใหเ้ป็นมรดกโลกแลว้ในปี พ.ศ. 2522…วัดน้ีมีสัญลักษณ์ของเทพเจา้ “ตรีมูรติ” อยู่มากมาย ซ่ึง

หมายถึงพระพรมเป็นผูส้รา้ง พระวิษณุหรือพระนารายณเ์ป็นผูร้กัษา และพระศิวะเป็นผูท้ าลาย โดยเฉพาะ

ศิวะลึงค ์เป็นเคร่ืองหมายบุรุษเพศ สญัลกัษณข์องพระศิวะจะพบเห็นมากท่ีสุด เป็นวดัฮินดูท่ีส าคญัมากท่ีสุด

ในเนปาลตั้งอยูริ่มแมน่า้ภคัมาติ ท่านมีโอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วดัแห่งน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น    ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ยา่นทาเมล (Thamel) เป็นศูนยก์ลางความเจริญของกรุง 

    กาฐมาณฑุ สองขา้งทางเต็มไปด้วย โรงแรมท่ีพักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้าน

อินเตอรเ์น็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพกัของนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเดินทางมาถึงเนปาลเพ่ือการวางแผนท่องเท่ียวในท่ี

ต่างๆ นอกจากน้ีย่านทาเมลยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีขึ้ นช่ือ โดยเฉพาะสินคา้จาพวกหัตถกรรมพ้ืนเมือง 

เคร่ืองประดบัท่ีท าจากหินต่างๆ และอุปกรณส์ าหรบัการเดินปีน ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมืองไทย 

แต่สินคา้หลากหลายกว่าเยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา อาทิ ผา้พาสมีน่า กระเป๋า เส้ือผา้ และของท่ีระลึกอีก

มากมาย ซ่ึงสามารถต่อรองราคาได ้



วนัที่สอง กาฐมณัฑุ -หมู่บา้นบนัดิปูร ์                                   (B/L/D) 

          

   

18.30 น.  น าท่านรบัประทานอาหารค า่ พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาลี ล้ิมรสอาหารพิเศษ 

โม โม เก๊ียวซ่าเนปาลแท้ๆ  ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง ท่ีมีช่ือเสียงส าหรับนักท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของประเทศ

เนปาล 

 

 

 

 

ค า่ เขา้ที่พกั THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 

        

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นบนัดิปูร ์(Bandipur) โดยอยู่ห่างจากกรุงกาฐมณัฑุ ไปทางทิศตะวนัตก  ประมาณ 

1 4 3 กิโลเมตร (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) "บนัดิปูร"์ (Bandipur) หมู่บา้นบนัดิปูร ์หมู่บา้น

ศกัด์ิสิทธ์ิของชาว ฮินดู หมูบ่า้นท่องเท่ียวเล็กๆ แต่มากไปดว้ยเสน่ห ์ของประเพณี วฒันธรรม และวิถีความ

เป็นอยู่ ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชนับนัดิปูร ์แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเมืองบณัฑิต หรือเมืองของผูรู้ ้หมู่บา้นบน

ยอดเขา ท่ามกลางขุนเขาท่ีรายลอ้ม หมู่บา้นบันดิปูร์ ตั้งอยู่ บนระดับความสูง 1,030 เมตร โดยบริเวณ

รอบๆหมู่บา้นน้ันโดด เด่นไปดว้ยทัศนียภาพท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ท่ี

สวยงามของเทือกเขาหิมาลยัท่ีสามารถ มองเห็นจากตวัหมูบ่า้นได ้อยา่งชดัเจน  

   



วนัที่สาม   หมู่บา้นบนัดิปูร ์– เมืองโภครา                                              (B/L/D) 

          

เที่ยง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รีสอรท์                         

จากนั้น อิสระ เดินชมทิวทศันใ์นหมู่บา้นตามอธัยาศยั….การไป

ส ารวจ หมู่บา้นโดยเร่ิมตน้ท่ีถนนสายหลักท่ีสองขา้งทางเต็มไป

ดว้ย อาคารบา้นเรือนสูง 2-3 ชั้น ท่ีตั้งเรียงรายไปตลอดสองขา้ง

ทาง ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัไดว้่า ครั้ง หน่ึงหมู่บา้นเล็ก

แห่งน้ี ไดเ้คยเป็นเมืองการคา้โบราณท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก่อน  

  

 

 

 

 

ค า่     รบัประทานอาหารค่า ณ รีสอรท์ 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเท่า 

  

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์ 

  08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโภครา” โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น     

ทิวทศัน์ท่ีงดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเสน้ทางสายน้ีมีช่ือเสียงมากในดา้นความงดงาม

ทางธรรมชาติ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบเดินทางโดยรถมากกว่าทางเคร่ืองบิน “หุบเขาโภครา” สูงกว่า 

ระดบันา้ทะเล 900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขาและป่าท่ีเขียวขจีเป็นทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุด จึงมีลกัษณะ

พิเศษไม่เหมือนใคร ขึ้ นไปท่านจะไดเ้ห็น เทือกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA และยอดเขาหางปลา (มัจฉา

ปูรช์เร MACHHAPUCHHRE) ท่ีสูงตระหง่านเสียดฟ้ากวา่ 8,000 เมตรเมื่อไดส้มัผัสยากนักท่ีจะลืมเลือนและ

น่าประทบัใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้นอาหารและรา้นคา้กระจดักระจายอยู่

แบบเรียบง่ายและเป็นกนัเอง ไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยือนตลอดทั้งปี  

                

 

 

 



วนัที่สี่   โภครา – กาฐมณัฑุ  (บินภายในประเทศ) - ภคัตะปูร"์ (Bhaktapur) - เมืองนากาก็อต “   

NARKAKOT (B/L/D) 

          

เท่ียง      ถึง..หุบเขาโภครา รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley) เป็นเมืองแห่งมนต์ เสน่ห ์

ท่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชม นา้ตกเดวิด “DAVI’S FALL” ท่ีมหศัจรรย ์ไหลลงเหวลึก ตอ้ง

กม้มองซ่ึงตั้งช่ือตามนายเดวิทชาวสวิสท่ีตกลงไปตายเน่ืองจากโดนกระแสนา้พดั 

 ชม ศูนยอ์พยพชาวทิเบต (TIBETAN REFUGEE CAMP)” สมัผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตท่ีอพยพมาอยู่

ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากน้ีท่านยงัจะได ้ชมการทอพรมดว้ยมืออิสระใหท่้านได ้ชมวิวเมืองโภครา

และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

จากน้ัน  น าท่านล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงาม

ของเฟวาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรท่ีมีรูปร่างคลา้ยหางปลาน้ัน เป็นภาพท่ีมีมนตข์ลงัยิ่งนัก ตรงกลาง

ทะเลสาบเป็นท่ีตั้งของวัดบาลาฮี ซ่ึงมีสถูปสีขาวช่ือวดับาลาฮีลอยเด่นตัดกับพ้ืนน้าสีเขียวมรกต น าท่าน

สกัการะ วดับาลาฮี (Barahi Temple)วดัท่ีมีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในเมืองโภครา ทุกวนั

เสารจ์ะมีการบชูายญัสตัวแ์ด่เทพธิดาลงัท่ีสุด จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัในโภครา ยามเย็น บริเวณ

รอบๆทะเลสาบมีรา้นอาหารและรา้นคา้กระจดักระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกนัเองไวค้อยตอ้นรบัผูม้า

เยือนตลอดทั้งปี  

19.00 น.   รบัประทานอาหารค่า ณ โรงแรม HOTEL DA YATRA หรือเทียบเท่า     

 

 

 

04.00น.      เดินทางไป ซางรางก๊อต “SARANGKOT เปล่ียนเป็นรถตู ้คันละประมาณ 7-8ท่าน/คัน ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 30นาที ” จุดชมวิวท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 5 กม.เป็นจุดชม

วิวอีกแห่งหน่ึงท่ีท่านจะไดช้มพระอาทิตยข์ึ้ นเห็นแสงสีทองตัดกบัยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานา

ปูระไดอ้ย่างสวยงามยิ่ง พรอ้มจิบชากาแฟอุ่นๆในบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอย่างสบาย

อารมณ.์..  



    

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาต)ิ  

08.00 น. เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพ่ือเดินทางสู่  กาฐมณัฑุ  

09.45 น. เดินทางสู่เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบิน โดยสายการบิน BUDDHA AIRLINES เทียวบิน 606  ใชเ้วลา

ประมาณ 30 นาที (หรือเวลาใกลเ้คียง)  

10.25 น. ถึงเมืองกาฐมัณฑุ หลังตรวจรับสาภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน

เดินทางสู่ภตัตาคาร  

**** หมายเหตุ !!! สายการบิน ในประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถ

โหลดสมัภาระได ้ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรมั ไม่จ  ากัดจ  านวน

ใบ  ท่านใดที่สมัภาระเกิน 15 กิโลกรมั สามารถน ากระเป๋าใบ

เล็ก เพ่ือแบ่งสมัภาระ ที่ไม่จ  าเป็น ฝากไวบ้นรถบสัได ้***  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  

   

13.00 น น าท่านชม "ภคัตะปูร"์ (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวฒันธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ ...เมืองภคัตะปูร ์

เป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวฒันธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) ซ่ึงองค์การ

ยูเนสโก (UNESCO) ไดร้บัการยกยอ่งให ้เป็นมรดกโลก ในปี 1979… เน่ืองจากไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมือง

โบราณท่ีมีความเก่าแก่ และมีช่ือเสียงในด้านสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และ 

ศิลปะวฒันธรรมอนัดีเยี่ยม.ปัจจุบนัถือวา่เป็นเมืองแห่งวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง และไดร้บัความนิยมมากในหมู่

นักท่องเท่ียว จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล.... เมืองปัก

ตะปรู ์หมายถึงเมืองแห่งความภกัดีต่อพระเป็นเจา้ ท่ีมีความส าคญัและสวยงาม.......  

น าท่านเขช้มภายในตวัเมือง คือ "จตุัรสับกัตะปูรด์ูรบาร"์ (Bhaktapur Durbar Square) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี 

ความสาคัญมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองบักตะปูร์ เน่ืองจากบริเวณจัตุรัสน้ันเป็นท่ีตั้งของอาคารและ

ส่ิงก่อสรา้งท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม รวมไปถึงสถานท่ีสาคญัๆของเมืองมากมาย ในอดีตเคยเป็นราชธานี

ในหุบเขา เป็นเมืองท่ีเจริญบนเสน้ทางการคา้สู่ธิเบต ชมย่านเดอรบ์าสแควร ์หรือย่านพระราชวงับักตาปูร ์

อนัเป็นท่ีตั้งของวงั ชมพระราชวงั 55 พระแกล (หน้าต่าง), ประตูทองคา ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม 



ชมลานสรงนา้ หรือ ซุนดารี(Sundari) นาท่านเขา้ชม วดัเนียตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานท่ีสูงท่ีสุด

ในเนปาล มีดว้ยกนั 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองขา้งบนัไดทางขึ้ นมีรูปป้ันหินขนาด ใหญ่ สลกัเป็นรูปสตัว ์์ และ

เทพอารกัขา เช่ือกนัว่าป้ันแต่ละคู่มีอานาจหยุดส่ิงชัว่รา้ยท่ีเมารุกราน วดัน้ี สรา้งขึ้ นถวายแด่เทพแห่งเนียตะ

โปลา ผูท่ี้มีพลงัสูงสุดหรือสิทธิลกัษมี(Siddhi Lakshmi) ซ่ึงเป็ นเทวี ลทัธิ ตนัตระ พระเจา้ภูปฏินทรา มลัละ 

สรา้งวดัน้ีในปี ค.ศ. 1702  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากากอ๊ต ใน ออ้มกอด

ของหิมาลยั..เมืองท่ีชมพระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข์ึ้ นได ้สวยงาม และเป็นจุดชมทศันียภาพของ เทือกเขา

หิมาลยัได ้อย่างชดัเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สมัผัสธรรมชาติเทือกเขา หิมาลยั 

รถไต่ระดบัความสูงของเทือกเขาท่ีคดโคง้และมีทิวทัศน์นาคนับนัไดท่ีสวยงามอย่างยิ่ง …ตะวนัลา.. ท่ี นากา

ก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอรเ์รส (Mount Everest) ดว้ย…ระหว่างท่านจะได ้ชมการปลูก

ผักทานาแบบขั้นบนัได..พบกบัเทือกเขาหิมาลยัฝั่งตะวนัออกประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ 

เป็นแนวยาวนับรอ้ยกิโลเมตร ในระหว่างทาง......ชมพระอาทิตยต์ก พกัโรงแรมบนเขานาการก็์อต 1 คืน

น้ีดว้ยความสูง 2,200 เมตรจากระดบันา้ทะเล เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก  

ค า่     รบัประทานอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ที่พกั ณ country villa resort หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

ตืน่แตเ่ชา้ตรู่ ชมพระอาทิตย ์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากท่ีพกัของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ิถา้

ทศันะวิสยั ปลอดโปร่งท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอเรสท ์” (MT.EVEREST) ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

(สูง 8,848 เมตร) เปรียบได ้วา่เป็น “มงกุฎของโลก” ณ ท่ีน้ีท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศหนาวเย็นอนัสดช่ืน 

 

วนัที่หา้     นากาก็อต –เมืองปาทนั –เขา้เฝ้าองคกุ์มารี - ชมพระนารายณบ์รรทมสินธุ ์– วดัสยมภูวนาถ    

กาฐมณัฑุ (B/L/D) 

          



 

ของธรรมชาติ ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเหนือเทือกเขาหิมาลยั.... ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปล่ียนสีทองเปล่งประกาย สวยงาม 

จนไมอ่าจจะกระพริบตาได ้และท่ีน่ียงัสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลยัโดยรอบซ่ึงประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด 

จากจ านวนยอดเขา10 ยอดท่ีสูงท่ีในโลกไดแ้ก่ ยอดเขา เอเวอรเ์รสท์ ( EVEREST)  โลดเส (LHOTSE)  โชยู    

(CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และมานาสรู (MAMASLU ) *** หมายเหต ุใน วนัที่อากาศโปร่งใส่ท่าน

สามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวตั้งแตฝั่ง่ตะวนัออกถึง ตะวนัตกเลยทีเดียว ข้ึนอยู่กบัสภาพ

อากาศวนันั้นเป็นส าคญั*** 

07.30 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.30 น. น าท่านเยอืนเมืองปาทนัหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก (Patan city) เป็นเมืองโบราณ สรา้งใน สมยัพระ

เจา้อโศกมหาราช ช่วงศตวรรษท่ี 3 ปาตนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ไดร้บัการขนานนามว่า

เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองท่ีรูจ้กักนัในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกดว้ย โดยเฉพาะ 

ช่ือเสียงทางศูนยก์ลางงานหตัถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีช่ือเสียงในเร่ืองพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณท่ี

ยงัมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปดว้ยวดัทางศาสนาฮินดูและส่ิงปลูกสรา้งในพุทธศาสนา สืบเน่ืองมาจากความ

หลากหลายของวฒันธรรมในยุคกลางทาใหท้ั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบน้ี เมืองปะฏนัน้ี 

นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผงัเมืองช้ินเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใต ้และ 

ตะวนัออก-ตะวนัตกแบ่งเมืองออกเป็น4 ส่วน โดยมีจตุัรสัปาตนัดูรบ์าร ์และพระราชวงัปาตนัเป็นศูนยก์ลาง  

              น าท่านชมรูปป้ันของพระเจา้ภูปฏินทรามัลละ, ชม วิหารทองค า และชมพระราชวังเก่าท่ีเป็นท่ีท าพิธี

เถลิงราชสมบติัของกษัตริยใ์นอดีต น าท่านชมวดัตะเลจูบาวานี (Teleju Bhawani) สรา้งขี้ นในปี ค.ศ. 1666 

อุทิศใหก้บัเทพประจ าราชวงศ ์มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดบัอยูบ่นยอดทวารทอง  

 

 

 

 

 

 

 

(ปัจจุบนัถูกพวกฮิปป้ี ขโมยออกนอกประเทศไปแลว้) ชมวดักฤษณะ (Krishna Tempel) ตวัวดัเป็นหินสรา้ง

แบบซิกขาร ์(Shikhara / ศิขร) ***ไฮไลท ์น าทุกท่านเขา้เฝ้าองคกุ์มารี" เทพธิดาผูม้ีชีวิตจริงของชาว

เนปาลกุมารี ช่ือเรียกของเด็กหญิงวยัเยาวท่ี์เช่ือกนัว่ามีเทพช่ือ 

เทวีทุรคา มาเกิดใหม่ในร่างเด็กหญิง เหมือนกับเป็นตัวแทน

ของเทพ โดยค าว่ากุมารีน้ีมีความหมายว่า "เจา้หญิง" หรือ 

"หญิงบริสุทธ์ิวยัเยาว"์ ในภาษาสนัสกฤต แต่ถึงอย่างน้ันกุมารี

ก็ไม่ไดม้ีแค่องคเ์ดียวในประเทศเนปาล และส่วนมากกุมารีจะ

อาศยัอยูใ่นเมืองกาฐมาณฑุ กุมารีองคส์ าคญัท่ีสุดของประเทศ 



จะเรียกว่า Royal Kumari of Kathmandu ท่ีมีท่ีอยู่จดัเตรียมใหอ้ย่างดีและไดร้บัการดูแลจากรฐับาลเนปาล

โดยตรง โดยชาวเนปาลส่วนมากจะเช่ือและนับถือในกุมารี ดังน้ันกุมารีองคท่ี์ส าคญัท่ีสุดจึงเปรียบเหมือนท่ี

ยึดเหน่ียวจิตใจในดา้นหน่ึงของผูค้นหากไมนั่บกษัตริย ์

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

จากนั้น ชมพระนารายณ์บรรทมสิน ธุ ์หรือ บุดด

นิลกัณฑะ ซ่ีงเป็นอวตารปางหน่ึงของพระ

วิษณะ 1 ในอวตาร 10 ปางท่ีมาช่วยเหลือโลก

ในช่วงท่ีโลกเกิดกรลียุค ชมความงดงามของ

การแกะสลักจากกอ้นหินกอ้นเดียวองค์พระ

วีษณะ บรรทมอยู่ท่ามกลางงู ท่ีอารกัษ์ปกป้อง

พระองค ์

จากนั้น   น าท่านเขา้ชม สยมภูวนาถ สวะยมัภูนาถ หรือวดัลิง (Swayambhunath) เป็นเจดียข์องชาวพุทธ (Buddhist 

Chaityas) ท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัวา่น่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว  

 

 

 

 

 

 

สรา้งขึ้ นในรัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะในปี พ.ศ. 936 ส่ิงท่ี

น่าสนใจภายในวดัคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซ่ึงมีดวงตาเห็นธรรม

หรือWisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยู่โดยรอบทั้ง4 ดา้น ตั้งอยู่บน

ยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัตก 3 กิโลเมตร ตัว

สถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 77 เมตร เหนือระดับน้า

ทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาใหทิ้วทัศน์เหนือหุบเขาท่ีแสน

งดงาม สถูปแห่งน้ีเป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเนปาล อีกทั้งยงัเป็น

สถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกบัฮินดู โดยองคก์าร

ยูเนสโกไดท้าการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522  

จากนั้น น าท่านเขา้ชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ ท่ีไดร้บัการก่อตั้งขึ้ นใน

ราชวงศลิ์จฉวี ซ่ึงขึ้ นครองบลัลงักใ์นปี ค.ศ. 300 ท่ีน่ีเป็นศูนยก์ลาง

ของนครกาฐมณัฑุโบราณ น าท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูรบ์ารส์แควร ์



วนัที่หก  กาฐมณัฑุ-กรุงเทพ                                        (B/-/-) 

          

(Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกว่า จตุัรสักาฐมาณฑุดูรบ์ารแ์ห่งน้ีประกอบไปดว้ยวดัและปราสาทท่ี

เก่าแก่ ซ่ึงแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานท่ี

ราชาภิเษกขึ้ นครองราชยส์ถานท่ีน่าสนใจท่ีควรไปชมไดแ้ก่ วดัตะเลชุ สรา้งโดยกษัตริยม์เหนทรามัลละ 

(King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจตุัรสัแห่งน้ียงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกดว้ย ชม “กาฐมณฑป” หรือ “เรือนไม”้ ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมือง 

อาคารไมน้ี้สรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 12 บนจุดท่ีเสน้ทางการคา้ส าคญัสองเสน้ตดักนั และใชเ้ป็นศูนยก์ลางของ

ชุมชนในการแลกเปล่ียนซ้ือขาย การพฒันาของตัวเมืองเกิดขึ้ นในรศัมีรอบ ๆ พระราชวงัเก่า ชมวัดกุมารี 

หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) หรือท่ีพานักเทพธิดาท่ีมีชีวิต (Living Goddess) ชาว

เนปาลเช่ือกนัวา่กุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย ์ชม วดัตะเลจู (Teleju Tempel) สรา้งอุทิศใหก้บัองค์

ส าคญัประจ าราชวงศ์คือเทวีตะเลจูบะวานี เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิยิ่งไม่เปิดใหผู้ใ้ดเยี่ยมกราย นอกจากองค์

กษัตริยแ์ละนักบวชท่ีมีสมณะศักด์ิสูง ชาวฮินดูสามารถเขา้ทาพิธีไดปี้ละหน่ึงครั้ง ในช่วงดุรกาปูจา (Durga 

Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์ (Dasain) น าท่านชม ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตูท่ีเป็นท่ีตั้ง

ของพระองคเ์ทพหนุมาน สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1672 ตวัเทพไดร้บัหารเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเขม้ใตร้่มฉตัร 

ค า่     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารฮิมไทย (อาหารไทย)  

              เขา้ที่พกั THE FERN DESIDENCY HOTEL 

 

 

09.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

.น าท่านสู่   มหาเจดียโ์พธ์ินาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาลบนเจดียม์ีดวงตาเห็นธรรม

ของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทั้งส่ีทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตท่ี

อพยพเขา้มาเม่ือปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทัว่ไปยืนแกว่งลอ้มนตพ์รอ้มกบัสวดมนตอ์ยู่ทัว่ไป 

องคก์ารยูเนสโกขึ้ นไดท้ะเบียนสถานท่ีแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522  

 

 

 

 

 

 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG320 

  รบัประทานอาหารกลางวนับนเครื่อง+น ้าด่ืม 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 



 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดย

ยดึถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

โปรแกรมแนะน า: (จา่ยเพ่ิมท่านละ 230 USD ใชเ้วลาชมประมาณ 1 ชม.)  

Everest Scenic Mountain Flight หรือ นัง่เครื่องบินชมยอดเขา สมัผัสเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่าง

ใกลชิ้ด สรา้งสรรคป์ระสบการณท่ี์ไมค่วรพลาด เมื่อท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึ้ นไปบนจุดสูงท่ีสุด

และตระการตาท่ีสุดในโลก  

   

ไฮไลท:์  

 ลอยขึ้ นไปดา้นบนของโลกในเท่ียวบินชมวิว 1 ชัว่โมงขึ้ นไปเทือกเขาหิมาลยั  

 เขา้ไปในหอ้งกปัตนัใกลเ้ทือกเขาเอเวอรเ์รส เห็นหลงัคาของภูเขาเอเวอรเ์รสตว์ิธีท่ีง่าย  

 เพลิดเพลินไปกบัท่ีนัง่หนา้ต่างสาหรบัผูโ้ดยสารในทวัรก์ลุ่มเล็กๆ ทุกคน ท่ีคุณจะไมพ่ลาดทุกมุมมอง  

 ไดร้บัทศันียภาพท่ีงดงามของพืชและสตัวข์องหุบเขาและท่ีราบ  

 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอใหท้่านรับทราบคาแนะนาการ

เปล่ียนแปลงการนดั หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหวัหนา้ทวัร ์. 

***ส าหรบัการท าวีซ่าใหท้่านส่งเอกสารใหก้บัผูท้ี่ท่านจองและเอกสารทั้งหมดจะส่งคืนท่าน ณ วนัเดินทางที่

สนามบิน หากท่านใดไม่สะดวกสามารถยืน่วีซ่าหนา้ด่านไดโ้ดยทางหวัหนา้ทวัรจ์ะด าเนินการใหท้่าน*** 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะนาการเปล่ียนแปลง

การนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหวัหนา้ทวัร ์ 



2. บริษัทอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 

เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะ

ท่องเท่ียวไดต้ามรายการ  

***กรณีลูกคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร ์โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือ

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ นะคะ*** 

รายการอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณห์นา้งานเป็นส าคญั  

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ ่2 ทา่น /หอ้ง 

หรือ  3 ทา่น 

พกัเด่ียวเพ่ิม จ  านวนทีน่ัง่ 

7 – 12 AUG 19  30,900.- 5,500.- 20+1 

28 DEC – 02 JAN 20 34,900.- 6,500.- 25+1 

29 DEC – 03 JAN 20 34,900.- 6,500.- 25+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบุไวใ้นรายการโดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

 ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาหนดไวใ้นรายการ น ้าหนักกระเป่า ไมเ่กิน 30 กิโลกรมั  

 ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 

 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งน้ี

ยอ่มอยูใ่นขอ้จากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้ว  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษ

ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ  

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  

 ค่านา้หนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 30 กิโลกรมั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่ น, คนขบัรถ และผูช่้วย จ านวน 6 วัน / ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 2,000 

บาท/ ท่านตลอดรายการ)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบรกิาร  

การใหท้ิปตามธรรมเนียม ทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทั้งสิ้ นข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นกาลงั

ใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 

 ช าระมดัจ  า ท่านละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นบัรวมวนัเสาร ์

อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )  พรอ้มแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง ภายใน 1 วนัหลงัจากการ

จอง 

 ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ซ่ึงเมื่อ

จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว (ยกเวน้ 

กรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ ากบัสายการบิน)** 

 กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาว เก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 8,000 บาท 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์

 อตัราค่าบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างการเดินทางถา้ท่าน

แยกตวัออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งส้ิน 



***บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง  อันเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่

ถูกตอ้ง  หรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ เช่น พายุ น ้าท่วม , ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั 

ท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมไดห้รือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถูกท ารา้ย 

หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ****   

  เอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่าเนปาล 

  1.    หนังสือเดินทาง ท่ียงัมีอายุใชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไมต่ า่กวา่ 6 เดือน    

  2.    หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

  3.    รูปถ่ายหนา้ตรงรูปสี (ท่ีไมใ่ช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลงัขาว เห็นห ูทั้งสองขา้ง  

  4.    ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น (เขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทร ) 

  5.    กรอกรายละเอียดส่วนตวั ตามรายละเอียดท่ีแนบมา  

 



 


