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นครหลวงกาฐมัณฑุ . . . .เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑ ุ

พระราชวังภัคตาปูร ์พระราชวังลลิตปูร ์นครแห่งน้ีสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 9 บน

เสน้ทางการคา้สู่ทิเบต 

บันดิปูร์ (Bandipur) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของ

ประเพณี วฒันธรรม และวิถีความเป็นอยู ่ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาสูงชนั 

เมืองโภครา…เสน่หแ์ห่งผืนนา้และขุนเขา พรอ้มล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใส

ราวกระจกสะทอ้น 

ลาตะวัน ณ นากาก๊อต..สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งเนปาล ขุนเขา●ทะเลหมอก●

ออ้มกอดหิมาลยั 
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   08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผู ้โดย สายขาออก) ประตู 7 เคานเ์ตอร์

สายการบินไทยไลออ้นแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใน

เรื่องสมัภาระ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL220 

(ไมม่ีอาหารบริการบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.)  

***หมายเหต ุเวลาของประเทศเนปาล ชา้กว่าประเทศไทย 1. 15 ชัว่โมง*** 

14.00 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และ

เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดดว้ย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรับสัมภาระ เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านชม เมืองกาฐมัณฑุ 

(Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดเพราะท่ี น่ีคือจุดศูนย์รวมทั้งการค้า การเดินทาง 

วัฒนธรรม และสถานท่ี ท่องเ ท่ียว ท่ีสาคัญ ซ่ึงเราจะเห็น

โบราณสถานท่ีสวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุมากมาย “หุบเขากาฐมาณฑุ” ตั้งอยู่ท่ีความสูง 

1,336 เมตรเหนือระดบัน้าทะเล จุดรวมแหล่งวฒันธรรมเนวารีโบราณ สรา้งอารยะธรรมท่ีสาคญั

ขึ้ นบน 3 เมือง ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาตนั และบคัตาปุรู ์ 

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนั้น   น าท่านเขา้ชม สยมภูวนาถ สวะยมัภูนาถ หรือวดัลิง (Swayambhunath) เป็นเจดียข์องชาวพุทธ 

(Buddhist Chaityas) ท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัว่าน่าจะมีอายุถึง 2 ,000 ปีเลยทีเดียว 

สรา้งขึ้ นในรชัสมยัของพระเจา้มานะเทวะในปี พ.ศ. 936 ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวดัคือ ส่วนตรงฐาน

ของสถูปซ่ึงมีดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยู่โดยรอบทั้ง4 ดา้น ตั้งอยู่บน

ยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัตก 3 กิโลเมตร ตวัสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ สูง

ประมาณ 77 เมตร เหนือระดบัน้าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาใหทิ้วทศัน์เหนือหุบเขาท่ีแสน

งดงาม สถูปแห่งน้ีเป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเนปาล อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหว่าง

ศาสนาพุทธกบัฮินดู โดยองคก์ารยูเนสโกไดท้าการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522  

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเขา้ชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ ท่ีไดร้ับการก่อตั้งขึ้ นในราชวงศ์ลิจฉวี ซ่ึงขึ้ นครอง

บัลลังก์ในปี ค.ศ. 300 ท่ี น่ี เป็นศูนย์กลางของนคร

กาฐมณัฑุโบราณ น าท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูรบ์ารส์แควร ์

(Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกว่า จัตุรัส

กาฐมาณฑุดูรบ์ารแ์ห่งน้ีประกอบไปดว้ยวดัและปราสาทท่ี

เก่าแก่ ซ่ึงแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา

และวัฒนธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานท่ี

ราชาภิเษกขึ้ นครองราชย์สถานท่ีน่าสนใจท่ีควรไปชม

ไดแ้ก่ วดัตะเลชุ สรา้งโดยกษัตริยม์เหนทรามลัละ (King 

Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจตุัรสัแห่งน้ียงั

ได้รับการยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย ชม “กาฐมณฑป” 

หรือ “เรือนไม”้ ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมือง อาคารไมน้ี้สรา้ง

ขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 12 บนจุดท่ีเสน้ทางการคา้ส าคญัสองเสน้ตดักนั และใชเ้ป็นศูนยก์ลางของชุมชน

ในการแลกเปล่ียนซ้ือขาย การพฒันาของตวัเมืองเกิดขึ้ นในรศัมีรอบ ๆ พระราชวงัเก่า ชมวดักุมารี 

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



วนัทีส่อง กาฐมณัฑุ -หมู่บา้นบนัดิปูร ์                   (B/L/D) 

          

Goddess) ชาวเนปาลเช่ือกันว่ากุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย์ ชม วัดตะเลจู (Teleju 

Tempel) สรา้งอุทิศใหก้บัองคส์ าคญัประจ าราชวงศคื์อเทวีตะเลจูบะวานี เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิยิ่งไม่

เปิดใหผู้ใ้ดเยี่ยมกราย นอกจากองคก์ษัตริยแ์ละนักบวชท่ีมีสมณะศักด์ิสูง ชาวฮินดูสามารถเขา้ทา

พิธีไดปี้ละหน่ึงครั้ง ในช่วงดุรกาปจูา (Durga Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์ (Dasain) น าท่านชม 

ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตูท่ีเป็นท่ีตั้งของพระองคเ์ทพหนุมาน สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1672 ตวัเทพไดร้บัหารเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเขม้ใตร้่มฉตัร  

18.30 น.  น าท่านรบัประทานอาหารค า่ พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาลี ล้ิมรสอาหาร

พิเศษ โม โม เก๊ียวซ่าเนปาลแท้ๆ  ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง ท่ีมีช่ือเสียงส าหรบันักท่องเท่ียวแห่งหน่ึง

ของประเทศเนปาล 

พกัที่ ณ FAIR FIELD 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) หมู่บา้น

บันดิปูร ์หมู่บา้นศักด์ิสิทธ์ิของชาว ฮินดู หมู่บา้นท่องเท่ียวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ ของ

ประเพณี วฒันธรรม และวิถีความเป็นอยู ่ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาสูงชนับนัดิปูร ์แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือ

เมืองบัณฑิต หรือเมืองของผูรู้ ้ หมู่บา้นบนยอดเขา ท่ามกลางขุนเขาท่ีรายลอ้ม หมู่บา้นบันดิปูร ์

ตั้งอยู่ บนระดับความสูง 1,030 เมตร โดยบริเวณรอบๆหมู่บา้นน้ันโดด เด่นไปดว้ยทัศนียภาพท่ี

โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ท่ีสวยงามของเทือกเขาหิมาลยัท่ีสามารถ 

มองเห็นจากตวัหมูบ่า้นได ้อยา่งชดัเจน  

เที่ยง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รีสอรท์ 

จากนั้น อิสระ เดินชมทิวทศันใ์นหมู่บา้นตามอธัยาศยั….การไปส ารวจ หมู่บา้นโดยเร่ิมตน้ท่ีถนน

สายหลกัท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ย อาคารบา้นเรือนสูง 2-3 ชั้น ท่ีตั้งเรียงรายไปตลอดสองขา้งทาง 

ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัไดว้่า ครั้ง หน่ึงหมู่บา้นเล็กแห่งน้ี ไดเ้คยเป็นเมืองการคา้โบราณท่ี

เจริญรุ่งเรืองมาก่อน  



วนัที่สาม   หมู่บา้นบนัดิปูร ์– เมืองโภครา                                       (B/L/D) 

          

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) ระหว่างทางท่านจะ

ไดเ้ห็น ทิวทัศน์ท่ีงดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเสน้ทางสายน้ีมี ช่ือเสียงมากใน

ดา้นความงดงามทางธรรมชาติ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบเดินทางโดยรถมากกว่าทางเคร่ืองบิน 

“หุบเขาโภครา” สูงกว่า ระดบัน้าทะเล 900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขาและป่าท่ีเขียวขจีเป็น

ทิวทัศน์ท่ีงดงามท่ีสุด จึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร ขึ้ นไปท่านจะได้เห็น เทือกเขาอานาปุระ 

(ANNAPURNA และยอดเขาหางปลา (มัจฉาปูรช์เร MACHHAPUCHHRE) ท่ีสูงตระหง่านเสียดฟ้า

กว่า 8,000 เมตรเมื่อไดส้มัผัสยากนักท่ีจะลืมเลือนและน่าประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะ

บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้นอาหารและรา้นคา้กระจดักระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกนัเอง ไว ้

คอยตอ้นรบัผูม้าเยือนตลอดทั้งปี   

เท่ียง      ถึง..หุบเขาโภครา รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley) เป็นเมืองแห่งมนต ์

เสน่ห ์ท่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปรูณะ ชม นา้ตกเดวิด “DAVI’S FALL” ท่ีมหศัจรรย ์ไหล

ลงเหวลึก ตอ้งกม้มองซ่ึงตั้งช่ือตามนายเดวิทชาวสวิสท่ีตกลงไปตายเน่ืองจากโดนกระแสน้าพดั  ชม 

ศูนยอ์พยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สมัผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตท่ีอพยพมา

อยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากน้ีท่านยงัจะได ้ชมการทอพรมดว้ยมืออิสระให้ท่านได ้ชมวิว

เมืองโภคราและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

จากน้ัน  น าท่านล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบ

ความงามของเฟวาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรท่ีมีรูปร่างคลา้ยหางปลาน้ัน เป็นภาพท่ีมีมนต์

ขลงัยิ่งนัก ตรงกลางทะเลสาบเป็นท่ีตั้งของวดับาลาฮี ซ่ึงมีสถูปสีขาวช่ือวดับาลาฮีลอยเด่นตดักบัพ้ืน

น้าสีเขียวมรกต น าท่านสักการะ วัดบาลาฮี (Barahi Temple)วดัท่ีมีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในเมืองโภครา ทุกวนัเสารจ์ะมีการบูชายญัสตัวแ์ด่เทพธิดาลงัท่ีสุด จากนั้น อิสระช้

อปป้ิงตามอัธยาศัยในโภครา ยามเย็น บริเวณรอบๆทะเลสาบมีรา้นอาหารและรา้นคา้กระจัด

กระจายอยูแ่บบเรียบง่ายและเป็นกนัเองไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยือนตลอดทั้งปี  

19.00 น.   รบัประทานอาหารค่า ณ โรงแรม ที่พกั ณ ATITHIE RESORT หรือเทียบเท่า   
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04.00น.เดินทางไป ซางรางกอ๊ต “SARANGKOT เปล่ียนเป็นรถตู ้คนัละประมาณ 7-8ท่าน/คนั ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 30นาที ” จุดชมวิวท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 5 กม.เป็นจุดชมวิวอีก

แห่งหน่ึงท่ีท่านจะไดช้มพระอาทิตยข์ึ้ นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระไดอ้ย่าง

สวยงามยิ่ง พรอ้มจิบชากาแฟอุ่นๆในบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอยา่งสบายอารมณ.์..  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาต)ิ  

08.00 น. เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพ่ือเดินทางสู่กาฐมณัฑุ  

09.45 น. เดินทางสู่เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบิน โดยสายการบิน BUDDHA AIRLINES เทียวบิน 608 

10.25 น. ถึงเมืองกาฐมณัฑุ หลงัตรวจรบัสาภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  

หรือ 

10.25 น. เดินทางสู่เมืองกาฐมณัฑุ โดยสายการบิน BUDDHA AIRLINES เทียวบิน 606 ประมาณ 30 นาที  

11.00 น. ถึงเมืองกาฐมณัฑุ หลงัตรวจรบัสาภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  

**** หมาเหตุ !!! สายการบิน ในประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถโหลดสมัภาระได ้ท่านละไม่เกิน 

15 กิโลกรมั ไม่จ  ากัดจ  านวนใบ  ท่านใดที่สมัภาระเกิน 15 กิโลกรมั สามารถน ากระเป๋าใบ

เล็ก เพ่ือแบ่งสมัภาระ ที่ไม่จ  าเป็น ฝากไวบ้นรถบสัได ้***  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  

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

ภัคตะปูร์ เป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu 

Valley) ซ่ึงองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดร้บัการยกย่องให ้เป็นมรดกโลก ในปี 1979… เน่ืองจาก

ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมืองโบราณท่ีมีความเก่าแก่ และมีช่ือเสียงในดา้นสถาปัตยกรรม อนุสรณ์

สถานทางประวติัศาสตร ์และ ศิลปะวฒันธรรมอนัดีเยี่ยม.ปัจจุบนัถือว่าเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมท่ีมี

ช่ือเสียง และไดร้ับความนิยมมากในหมู่นักท่องเท่ียว จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น "เมือง

แห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของเนปาล.... เมืองปักตะปูร ์หมายถึงเมืองแห่งความภกัดีต่อพระเป็น

เจา้ ท่ีมีความส าคญัและสวยงาม.......  

น าท่านเขช้มภายในตวัเมือง คือ "จตุัรสับกัตะปูร์ดูรบาร"์ (Bhaktapur Durbar Square) สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมี ความสาคญัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองบกัตะปูร ์เน่ืองจากบริเวณจตุัรสัน้ันเป็นท่ีตั้ง

ของอาคารและส่ิงก่อสรา้งท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม รวมไปถึงสถานท่ีสาคญัๆของเมืองมากมาย 

ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองท่ีเจริญบนเสน้ทางการคา้สู่ธิเบต ชมย่านเดอร์บาส

แควร์ หรือย่านพระราชวงับกัตาปูร ์อันเป็นท่ีตั้งของวงั ชมพระราชวงั 55 พระแกล (หน้าต่าง) , 

ประตูทองคา ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม ชมลานสรงนา้ หรือ ซุนดารี(Sundari) นาท่านเขา้ชม 

วดัเนียตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานท่ีสูงท่ีสุดในเนปาล มีดว้ยกนั 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สอง

ขา้งบนัไดทางขึ้ นมีรูปป้ันหินขนาด ใหญ่ สลกัเป็นรูปสตัว ์์ และเทพอารกัขา เช่ือกนัว่าป้ันแต่ละคู่มี



อานาจหยุดส่ิงชัว่รา้ยท่ีเมารุกราน วดัน้ี สรา้งขึ้ นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูท่ี้มีพลงัสูงสุดหรือ

สิทธิลกัษมี(Siddhi Lakshmi) ซ่ึงเป็ นเทวี ลทัธิ ตนัตระ พระเจา้ภูปฏินทรา มลัละ สรา้งวดัน้ีในปี 

ค.ศ. 1702  

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

ออ้มกอดของหิมาลัย..เมืองท่ีชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้ นได ้สวยงาม และเป็นจุดชม

ทัศนียภาพของ เทือกเขาหิมาลยัได ้อย่างชัดเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี 

สมัผัสธรรมชาติเทือกเขา หิมาลยั รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาท่ีคดโคง้และมีทิวทัศน์นาคัน

บนัไดท่ีสวยงามอย่างยิ่ง …ตะวนัลา.. ท่ี นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส 

(Mount Everest) ดว้ย…ระหว่างท่านจะได ้ชมการปลูกผักทานาแบบขั้นบันได..พบกบัเทือกเขา

หิมาลยัฝั่งตะวนัออกประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็นแนวยาวนับรอ้ยกิโลเมตร 

ในระหวา่งทาง......ชมพระอาทิตยต์ก พกัโรงแรมบนเขานาการก็์อต 1 คืนน้ีดว้ยความสูง 2,200 

เมตรจากระดบันา้ทะเล เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก  

ค า่     รบัประทานอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ที่พกั ณ NIVA LODGE RESORT หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

วนัที่หา้      นากาก็อต – กาฐมณัฑุ                                                                         (B/L/D) 

          



ตืน่แตเ่ชา้ตรู่ ชมพระอาทิตย ์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากท่ีพกัของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศ

บริสุทธ์ิถา้ทศันะวิสยั ปลอดโปร่งท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอเรสท ์” (MT.EVEREST) ซ่ึงเป็นยอด

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

บรรยากาศหนาวเย็นอนัสดช่ืนของธรรมชาติ ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเหนือเทือกเขาหิมาลยั.... ท่านจะไดเ้ห็น

ภูเขาเปล่ียนสีทองเปล่งประกาย สวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได ้และท่ีน่ียงัสามารถมองเห็นภูเขา

หิมาลยัโดยรอบซ่ึงประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา10 ยอดท่ีสูงท่ีในโลกไดแ้ก่ ยอด

เขา เอเวอรเ์รสท ์( EVEREST)  โลดเส (LHOTSE)  โชยู    (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และมา

นาสรู (MAMASLU ) *** หมายเหต ุใน วนัที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลยั

ตลอดแนวตั้งแตฝั่ง่ตะวนัออกถึง ตะวนัตกเลยทีเดียว ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศวนันั้นเป็นส าคญั*** 

07.30 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

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

สมยัพระเจา้อโศกมหาราช ช่วงศตวรรษท่ี 3 ปาตันไดช่ื้อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ 

ไดร้บัการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองท่ีรูจ้กักนัในนามของเมือง

แห่งศิลปะอีกดว้ย โดยเฉพาะ ชื่อเสียงทางศูนยก์ลางงานหตัถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีช่ือเสียงใน

เร่ืองพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณท่ียังมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปดว้ยวดัทางศาสนาฮินดูและส่ิง

ปลูกสรา้งในพุทธศาสนา สืบเน่ืองมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทาใหท้ั้ง

ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบน้ี เมืองปะฏนัน้ี นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการ

วางผังเมืองช้ินเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต ้และ ตะวนัออก-ตะวนัตกแบ่ง

เมืองออกเป็น4 ส่วน โดยมีจตุัรสัปาตนัดูรบ์าร ์และพระราชวงัปาตนัเป็นศูนยก์ลาง น าท่านชมรูป

ป้ันของพระเจา้ภูปฏินทรามลัละ, ชม วิหารทองค า และชมพระราชวงัเก่าท่ีเป็นท่ีท าพิธีเถลิงราช

สมบัติของกษัตริยใ์นอดีต น าท่านชมวัดตะเลจูบาวานี (Teleju Bhawani) สรา้งขี้ นในปี ค.ศ. 

1666 อุทิศใหก้บัเทพประจ าราชวงศ์ มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดบัอยู่บนยอดทวารทอง 

(ปัจจุบนัถูกพวกฮิปป้ี ขโมยออกนอกประเทศไปแลว้) ชมวดักฤษณะ (Krishna Tempel) ตวัวดัเป็น

หินสรา้งแบบซิกขาร ์(Shikhara / ศิขร)  …ได ้เวลาอนัสมควรนาท่านสู่ภตัตาคาร 

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย  น าท่านชมปศุปฏินารถ (Pashupatinath Temple) ท่ีสรา้งขึ้ นโดยพระเจา้ภูบาลสิงหแ์ห่งราชวงศ์

มลัละ ในปี ค.ศ. 1696 เพ่ือถวายองคพ์ระศิวะ ในภาคองคป์ศุปติ หรือ เจา้แห่งเวไนยสตัว ์และท่ี

สาคญัคือ วดัปศุปตินาถไดถู้กจดัใหเ้ป็นมรดกโลกแลว้ในปี พ.ศ. 2522…วดัน้ีมีสญัลกัษณ์ของเทพ

เจา้ “ตรีมรูติ” อยูม่ากมาย ซ่ึงหมายถึงพระพรมเป็นผูส้รา้ง พระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผูร้กัษา 

และพระศิวะเป็นผูท้ าลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค ์เป็นเคร่ืองหมายบุรุษเพศ สญัลกัษณข์องพระศิวะจะ

พบเห็นมากท่ีสุด เป็นวดัฮินดูท่ีส าคญัมากท่ีสุดในเนปาลตั้งอยู่ริมแม่น้าภคัมาติ ท่านมีโอกาสเห็น

พิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วดัแห่งน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านสู่   มหาเจดียโ์พธ์ินาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาลบนเจดียม์ีดวงตาเห็น

ธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทั้งส่ีทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธ

มหายานจากทิเบตท่ีอพยพเขา้มาเมื่อปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทัว่ไปยืนแกว่งลอ้

มนต์พรอ้มกบัสวดมนต์อยู่ทัว่ไป องค์การยูเนสโกขึ้ นไดท้ะเบียนสถานท่ีแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี 

พ.ศ.2522  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น    ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ยา่นทาเมล (Thamel) เป็นศูนยก์ลางความเจริญของกรุง 

    กาฐมาณฑุ สองขา้งทางเต็มไปดว้ย โรงแรมท่ีพักราคาถูก 

รา้นอาหารนานาชาติ รา้นขายของ รา้นอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

จึงเป็นจุดพกัของนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเดินทางมาถึงเนปาลเพ่ือ

การวางแผนท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ นอกจากน้ีย่านทาเมลยงั

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีขึ้ นช่ือ โดยเฉพาะสินคา้จาพวกหตัถกรรม

พ้ืนเมือง เคร่ืองประดับท่ีท าจากหินต่างๆ และอุปกรณ์

ส าหรับการเดินปีน ลักษณะคลา้ยกับถนนขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้หลากหลายกว่าเยอะ 

ถนนขา้วสารบา้นเรา อาทิ ผา้พาสมีน่า กระเป๋า เส้ือผา้ และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซ่ึงสามารถ

ต่อรองราคาได ้

ค า่     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารฮิมไทย (อาหารไทย)  

              ที่พกั ณ FAIR FIELD HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



วนัที่หก  กาฐมณัฑุ-กรุงเทพ                                        (B/-/-) 

          

 

 

09.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม อิสระจนถึงเวลานัดหมาย  

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ  

15.00 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบินที่ SL221 

19.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไมรู่ลื้ม... 

***ส าหรบัการท าวีซ่าใหท้่านส่งเอกสารใหก้บัผูท้ี่ท่านจองและเอกสารทั้งหมดจะส่งคืนท่าน ณ วนั

เดินทางที่สนามบิน หากท่านใดไม่สะดวกสามารถยื่นวีซ่าหนา้ด่านไดโ้ดยทางหวัหนา้ทวัรจ์ะด าเนินการ

ใหท้่าน*** 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอใหท่้านรับทราบค าแนะนาการ

เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บริษัทอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคญั ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ 

ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทาง

หรือไมส่ามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ  

 

โปรแกรมแนะน า: (จา่ยเพ่ิมท่านละ 200 USD ใชเ้วลาชมประมาณ 1 ชม.)  

Everest Scenic Mountain Flight หรือ นัง่เครื่องบินชมยอดเขา สมัผัสเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอร์

เรสตอ์ยา่งใกลชิ้ด สรา้งสรรคป์ระสบการณท่ี์ไมค่วรพลาด เมื่อท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้

ขึ้ นไปบนจุดสูงท่ีสุดและตระการตาท่ีสุดในโลก  

ไฮไลท:์  

 ลอยขึ้ นไปดา้นบนของโลกในเท่ียวบินชมวิว 1 ชัว่โมงขึ้ นไปเทือกเขาหิมาลยั  

 เห็นหลงัคาของภูเขาเอเวอรเ์รสตว์ิธีท่ีง่าย  

 เพลิดเพลินไปกบัท่ีนัง่หนา้ต่างสาหรบัผูโ้ดยสารในทวัรก์ลุ่มเล็กๆ ทุกคน ท่ีคุณจะไมพ่ลาดทุกมุมมอง  

 ไดร้บัทศันียภาพท่ีงดงามของพืชและสตัวข์องหุบเขาและท่ีราบ  

 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

 

เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาแนะนาการ

เปล่ียนแปลงการนดั หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหวัหนา้ทวัร ์. 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ ่2 ทา่น/

หอ้ง 

พกัเด่ียวเพ่ิม จ  านวนทีน่ัง่ 

10-15 OCT 2018 29,900.- 5,500.- 25+1 

19-24 OCT 2018 29,900.- 5,500.- 25+1 

9-14 NOV 2018 26,900.- 5,500.- 25+1 

16-21 NOV 2018 26,900.- 5,500.- 25+1 

7-12 DEC 2018 28,900.- 5,500.- 25+1 

14-19 DEC 2018 26,900.- 5,500.- 25+1 

28 DEC -02 JAN 19 30,900.- 6,500.- 25+1 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่

ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

ราคา 

***กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสนิใจซ้ือทวัร ์โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสนิใจซ้ือตัว๋

เครือ่งบินภายในประเทศ นะคะ*** 

 

รายการอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับสถานการณห์นา้งานเป็น

ส าคญั  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบุไวใ้นรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air และสายการบิน

ภายในประเทศ โดย YETI AIRLINES ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาหนดไวใ้นรายการ  

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

แต่ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 

 ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ 

คนตา่งดา้ว  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ีท่องเท่ียว

พิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ  

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

 ค่าน ้าาหนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั / ท่าน จ านวน ไมเ่กิน 2 ช้ิน / ท่าน  

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

2,000 บาท/ ท่านตลอดรายการ)  

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบริการ  

 

การใหท้ิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทั้งสิ้ นข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของท่านเพ่ือ

เป็นกาลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 

 ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นับ

รวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )  พรอ้มแจง้ชื่อเป็นภาษาองักฤษตามหนังสือ

เดินทาง ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากการจอง 

 ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง ซ่ึงเม่ือจองและจา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือ

วนัหยุดยาว (ยกเวน้ กรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ ากบัสายการบิน)** 

 กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เก็บค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด  

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 8,000 บาท 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

 อตัราค่าบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึ้ นอยูก่บัสถานการณ์ต่าง ๆ  ระหว่าง

การเดินทางถา้ท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินหรือลด

ค่าบริการใด ๆ ทั้งส้ิน 

***บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึง

ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง  อัน

เน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถูกตอ้ง  หรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรือ

ภยัธรรมชาติ เช่น พายุ น ้าท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั ท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถ

ควบคุมไดห้รือค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถูกท ารา้ย หรือ

จากอุบติัเหตุต่าง ๆ****    

 

เอกสารเก่ียวกบัการขอวซี่าเนปาล 

1.    หนังสือเดินทาง ท่ียงัมีอายุใชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไมต่ า่กวา่ 6 เดือน    

2.    หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าวา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม  

3.    รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ท่ีไมใ่ช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พื้ นหลงัขาว 

4.    ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น (เขียนท่ีอยู่เป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอร์

โทร ) 


