
  

เนปาล  ดินแดนหลงัคาโลก       

กาฐมณัฑ ุ– ธลุิเคล – ปาทนั – บกัตาปรู ์  4 วนั 
………………………. 

กาฐมณัฑ ุ– ธลิุเคล – บกัตาปรู ์– ปาทนั – เจดียส์วยมัภ ู– โพธนารถ    

ชอ้ปป้ิงยา่นทาเมล – ชมการแสดงพ้ืนเมือง  

 

 

  
       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางไดท้กุวนั   วนัน้ี – 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

อยา่งนอ้ย 2 ท่าน ออกเดินทาง 

ราคา ยงัไมร่วมค่าตัว๋เครือ่งบิน   (จดัตามเวลาของสายการบินไลออ้นแอร)์  

…………………………………………………………………….. 

รายละเอยีดการเดนิทาง: 
วนัแรก กรงุเทพฯ – กาฐมณัฑ ุ– ธุลเิคล 

09.30 น. คณะพรอ้มกนั ทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิของสาย
การบนิ  ไลออ้นแอร ์   พบเจา้หนา้ทีข่องสายการบนิ  ท าการเชค็อนิบตัรโดยสาร  และจัดการน า
สมัภาระขึน้เครือ่ง    จากนัน้ ไปผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง ขาออก   แลว้รอขึน้เครือ่ง    

11.50 น. ออกเดนิทางสูก่าฐมณัฑโุดยสายการบนิไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL220   ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 
ชัว่โมง 
*** คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไมร่วมในคา่บรกิาร ***   

14.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิตรภีวูัน เมอืงกาฐมณัฑ ุประเทศเนปาล   (เวลาทอ้งถิน่ของเนปาล  ชา้
กวา่ประเทศ  ไทย 1  ช ัว่โมง 11  นาท)ี  หลังจากจัดการท า Visa on Arrival  และผา่นพธิี



  

ตรวจคนเขา้เมอืง  พรอ้มรับกระเป๋า และสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  พบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอย
ตอ้นรับทา่น   น าทา่นเดนิทางโดยรถสู ่เมอืง ธุลเิคล   เมอืงเกา่ของชาวเน-วาร ี  ชาวพืน้เมอืง
ดัง้เดมิของเนปาล   บนเสน้ทางการคา้ขายของชาวเนปาลโบราณ ไปสูท่เิบต  

 ระหวา่งทาง  แวะชม Kailashnath Mahadev Statue  รปูปัน้ พระศวิะ มหามเทพ ทีส่งูทีส่ดุ
ในโลก  มคีวามสงูถงึ 44 เมตร  ใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ ตามอธัยาศัย    

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดนิทางตอ่  จนถงึ เมอืงธลุเิคล  น าทา่นเดนิทาง เขา้สูท่ีพั่ก Hotel  Himalayan Horizon, 
Dhulikhel  เชค็อนิแลว้  อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงเล็กๆของชาวเนวาร ี ทีย่งัมบีรรกาศแบบ
ดัง้เดมิ  รวมถงึทัศนยีภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของเทอืกเขาหมิาลัย  ทีโ่อบลอ้มตัวเมอืง   และ
เนือ่งจากการทีเ่คยเป็นเสน้ทางการคา้ในสมยัโบราณ   อดตีอนัยิง่ใหญข่องเมอืงนีส้ะทอ้นให ้
เห็นในอาคารทีส่วยงาม และงานไมแ้กะสลักทีป่ระณีตตามขา้งถนนและในวัด   นอกจากนีย้งัมี
อากาศด ีแมใ้นชว่งหนา้รอ้น   อสิระใหท้า่นชมเมอืงตามอธัยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั     

เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

พักที ่Hotel  Himalayan Horizon Resort, Dhulikhel   (หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว) 

www.himalayanhorizon.com  

 
วนัทีส่อง ธุลเิคล – บกัตาปรู ์– กาฐมณัฑ ุ– ปาทนั 

05.30 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้อนัสดชืน่ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการรับแสงแรกแหง่ดวงอาทติย ์และชมววิของ
เทอืกเขาหมิาลัย  และในวันทีอ่ากาศสดใส  ทา่นจะไดช้ม ยอดเขาเอเวอรเ์รส หนึง่ในยอดเขาที่
สงูทีส่ดุ  ของเทอืกเขาหมิาลัย    บนัทกึภาพพระอาทติยข์ึน้ทีง่ดงาม  ตามอธัยาศัย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลังจากเชค็เอา้ทแ์ลว้   น าทา่นเดนิทางกลับกาฐมณัฑ ุ  ระหวา่งทาง น าทา่นชม  เมอืงบกัตา
ปรู ์ นครหลวงแหง่ที ่2 ของประเทศ  ซึง่ปัจจบุนัไดข้ึน้ทะเบยีนกบัองคก์ารสหประชาชาต ิเป็น
เมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1979   เมอืงนีม้คีวามงามดา้นไมแ้กะสลัก  งานไมท้ีข่ ึน้ชือ่คอืรปูสลัก
หนา้ตา่งเป็นรปูนกยงู  ซึง่ตัวนกจะแกะใหนู้นสงูจากตัวเนือ้ไม ้ และโดยรอบ ยงัฉลลุวดลายตา่ง 
ๆ เอาไวอ้กีดว้ย   ประทับใจไปกบัความสวยโดดเดน่ของ  ประตทูองค า  หนา้ตา่ง 11 บาน  
และชมความยิง่ใหญข่อง วหิารเนยีตะโปลา  ซึง่มคีวามสงูถงึ  98 ฟตุ  หรอืประมาณ  30  
เมตร  ถอืไดว้า่เป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุในประเทศเนปาล   

http://www.himalayanhorizon.com/


  

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ทีห่อ้งอาหาร  

บา่ย น าชม  นครปาทนั  (Patan City)  นครแหง่นีข้ ึน้ชือ่ไดว้า่  เป็นศนูยก์ลางงานวจิติรศลิป์  หรอื
หัตถศลิป์ชัน้เยีย่ม  นครแหง่นี ้เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ลาลติปรู ์ แปลวา่  เมอืงแหง่ความสวยงาม   

น าทา่นชมรปูปัน้ของพระเจา้ภปูฏนิทรา  มลัละ และชมพระราชวังเกา่ทีเ่ป็นทีท่ าพธิเีถลงิราช
สมบตัขิองกษัตรยิใ์นอดตี   ชม วหิารทองค า  วัดทางพทุธศาสนา  ทีห่ลังคาประดับอยา่ง
สวยงามดว้ยแผน่ทองค าตดิเป็นทางยาวจากยอดหลังคาจรดพืน้  บนแผน่ทองค ายงัการแกะสลัก
ลวดลายใหด้สูวยงดงามดแูปลกตา  แผน่ทองนีเ้ชือ่วา่ทอดลงจากสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ รองรับ
พระบาทองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ครัง้เสร็จกลับมายงัโลกมนุษยห์ลังโปรดพระมารดา  
อกีทัง้ผูท้ีนั่บถอืพทุธศาสนาและพ านักอยูใ่นละแวกนีจ้ะไมฆ่า่สตัว ์ และยงัน าสตัวม์าปลอ่ยทีว่ัด
นีเ้ป็นจ านวนมาก  มทีัง้นก  เตา่ และหนู  สว่นผูท้ีเ่ขา้ชม ก็ไมอ่นุญาตใหน้ าสิง่ของทีท่ าจากหนัง
สตัว ์เขา้ไปภายในวัดดว้ย    

จากนัน้ ชม วดักมุบาซอร ์(Kumbheshwar)  ซึง่สรา้งตามความเชือ่แบบฮนิด ู พบในปี
1392  ถอืวา่เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงปาทัน  แตย่งัคงความสมบรูณ์และความสวยงามอยา่ง
มากดว้ยรปูปนูปัน้เทพเจา้องคต์า่ง ๆ ทัง้  ยงัไดม้กีารตกแตง่ลงสอียา่งงดงาม  

 

รบัประทานอาหารค า่ ทีห่อ้งอาหาร 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Hotel Marshyangdi    เชค็อนิแลว้   เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

พกัที ่Hotel Marshyangdi  (หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3*+) 

http://www.thamelhotel.com/   

 

http://www.thamelhotel.com/


  

วนัทีส่าม กาฐมณัฑ ุ– เจดยีส์วยมัภนูารถ – กาฐมณัฑ ุเดอรบ์าร ์สแควร ์ 
วดันารายณ์บรรทมสนิธุ ์(Budhanilkantha) – ชมการแสดงนาฏศลิป์เนปาล   

รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เนนิเขาสวยมัภนูารถ เพือ่ขึน้ไปนมสัการ เจดยีส์วยมัภนูารถ 
(Swayambhunath)  

 

 

เจดยีส์วยมัภนูารถ (Swayambhunath)   หรอื  “วดัลงิ” ทีม่อีายกุวา่ 20500 ปี  ภายใน
เจดยี ์บรรจสุารรีกิธาตขุองพระโมคคลา และพระสารบีตุร  สถานทีแ่หง่นีม้กีารผสานระหวา่ง 2  
ศาสนาไดอ้ยา่งลงตัว  ศาสนาหนึง่ คอืพทุธศาสนาแบบตันตหิรอืตันตระ  สบืสายมาจากทเิบต  
และอกีศาสนาหนึง่คอื ฮนิด ูส าหรับผูนั้บถอื พระปิจัสวาร ี ผูรั้กษาและอ านวยพรใหก้บัผูป่้วยไข ้ 
ทกุเชา้ของวันอาทติยแ์ละวันองัคารชาวบา้นจะน าไกห่รอืแพะมาบวงสรวง เป็นจ านวนมาก   
ทา่นจะพบกบัลงิ ทีอ่าศัยตามธรรมชาต ิในบรเิวณวัด  โดยไมส่นใจคนทีม่าทอ่งเทีย่ว หรอืมา
สกัการะและปฏบิตัศิาสนกจิแตอ่ยา่งใด   อสิระใหท้า่นเดนิชม และเก็บภาพประทับใจ ตาม
อธัยาศัย 

 แลว้น าทา่นชม เมอืงเกา่ ทีต่ ัง้ของพระราชวงัแหง่นครกาฐมณัฑุ (Kathmandu Durbar 
Square)    

 

ชมเขตเมอืงเกา่นครกาฐมณัฑ ุ  ทีไ่ดรั้บการกอ่ตัง้ขึน้ในราชวงศล์จิฉว ี ซึง่ขึน้ครองบลัลังกใ์นปี  
ค.ศ. 300 ทีน่ีเ่ป็นศนูยก์ลางของนครกาฐมณัฑโุบราณ    ชม กาฐมณฑป อาคารไมห้ลังใหญ ่ 
ซึง่เชือ่กนัวา่  สรา้งจากตน้สาละเพยีงตน้เดยีว  ทีต่รงกลางจะประดษิฐานเทวรปู แหง่มา
จคูเณช  ซึง่เลา่กนัวา่ท าดว้ยทองค า  ชือ่เมอืงกาฐมณัฑ ุอนัมคีวามหมายวา่ “บา้นหลังใหญ”่ ก็
ตัง้ชือ่ตาม “กาฐมณฑป” หรอื “เรอืนไม”้ แหง่นีเ้อง  อาคารไมน้ีส้รา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที1่2  บน
จดุทีเ่สน้ทางการคา้ส าคัญสองเสน้ตัดกนั  และใชเ้ป็นศนูยก์ลางของชมุชนในการแลกเปลีย่นซือ้
ขาย  การพัฒนาของตัวเมอืงเกดิขึน้ในรัศมรีอบ ๆ พระราชวังเกา่ และ จัตรัุสเดอรบ์า (Durbar  
Square)  ไดรั้บการสรา้งขึน้หลังจากกาฐมณฑปไมน่าน  ชมเจดยีแ์ละวัดฮนิด ู รวมถงึพืน้ทีเ่ขต



  

พระราชวังเกา่  กอ่นน าทา่นเขา้ชม  ต าหนกักมุาร ี บาฮาล  (Kumari Bahal)  หรอืทีพ่ านัก
เทพธดิาทีม่ชีวีติ (Living Goddess)  ชาวเนปาลเชือ่กนัวา่กมุารคีอือวตารของเทพธดิา
พรหมจรรย ์ จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปู วดัตะเลจ ู (Teleju  Temple)  สรา้งอทุศิใหก้บัเทพองค์
ส าคัญประจ าราชวงศ ์คอื เทวตีะเลจบูะวาน ี แลว้ถา่ยรปูที ่ประตหูนมุาน  (Hanuman 
Dhoka)  ประตทูีเ่ป็นทีต่ัง้ของพระองคเ์ทพหนุมาน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1672 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ทีห่อ้งอาหาร 
บา่ย น าทา่นไปนมสัการ รปูปัน้ นารายณ์บรรทมสนิธุ ์ที ่วดัพุทธานลิกนัฑา (Budhanilkantha) 

หรอืวดันารายณ์บรรทมสนิธุ ์  ซึง่เป็นปางหนึง่ของพระวษิณุ   แกะสลักจากหนิเพยีงกอ้นเดยีว  
มคีวามยาว 5 เมตร  ประทับอยูบ่นตัวนาค 11 หัว และลอยอยูก่ลางน ้า ซึง่เป็นการจ าลอง
มหาสมทุรแหง่จักรวาล   เชือ่วา่มอีายกุวา่ 1,300 ปี ตัง้แตร่าชวงศ ์ลชิฉว ี(Licchavi)   ชาว
เนปาล นยิมมาสกัการะ และสวดมนตเ์พือ่เสดาะหเ์คราะหท์ีว่ัดนี ้กนัอยา่งมากมาย ทกุวัน 

 

 

จากนัน้   อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ที ่ตลาดทาเมล    จากทีพ่ัก   

ตลาดทาเมล แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงกาฐมณัฑ ุ เลอืกชม 
และเลอืกซือ้สนิคา้ เป็นของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  เชน่  ลกูปัด0 สรอ้ยคอทีร่อ้ยจากหนิ0  
พลอย0 ผา้ทอพืน้เมอืง0  พรมจากขนจามร0ี ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก0 เครือ่งเขนิ0 เสือ้ผา้กนัหนาว0 
สนิคา้จ าเป็นส าหรับการแคม้ป้ิง ฯลฯ  

รบัประทานอาหารค า่ ทีห่อ้งอาหาร พรอ้มชมการแสดงของนาฏศลิป์เนปาล 

น าทา่นเดนิทางกลับทีพ่ัก เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 พกัที ่Hotel Marshyangdi (หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3*+) 

 
วนัทีส่ ี ่  วดัโพธนาถ – กาฐมณัฑ ุ– กรงุเทพฯ    

รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากเชค็เอา้ทแ์ลว้  น าทา่นชม วดัโพธนาถ   วัดนีม้เีจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเนปาล  ตัง้อยูใ่น
หมูบ่า้นของชาวธเิบตทีไ่ดอ้พยพมาตัง้รกรากในเมอืงกาฐมณัฑ ุ  ภายนอกวัดโดยเฉพาะตาม
บา้นเรอืน จะประดับประดาดว้ยธงทวิสตีา่ง ๆ เพือ่เป็นการบชูาธาตดุนิ  น ้า  ลม  ไฟ  และอากาศ  
ในผนืผา้จะลงอกัขระ  ซึง่เชือ่กนัวา่เมือ่ลมพัด  1  ครัง้  เทา่กบัเราไดส้วดมนต ์ 1 จบ และมนต์
ทีส่วดนัน้ คอื สดุยอดของ  840000  พระธรรมขรรค ์    ภายในวัดนอกจากมพีระมหาเจดยี์
ประดษิฐานอยูก่ลางวัดแลว้ ยงัมพีระอารามทีป่ระดษิฐานพระ อวโลกเิตศวร  หรอืเจา้แมก่วนอมิ
ปางพันมอืองคใ์หญอ่ยูภ่ายใน  อารามนี ้องคด์าไลลามะ  เคยเสร็จมาประทับเมือ่ครัง้ลีภ้ยัมา
จากธเิบตกอ่นทีจ่ะไปประทับเป็นการถาวรทีเ่มอืงดาลัมศาลา ในประเทศอนิเดยี    หากทา่นใด
ประสงคจ์ะสวดมนต ์ 840000  พระธรรมขรรคแ์บบทางลัด  ก็เชญิทา่นรว่มหมนุกงลอ้ภาวนา
ขนาดยกัษ์  (Prayer Wheel)    โดยทา่นตอ้งเดนิตามเข็มนาฬกิาเป็นจ านวน  3  รอบ  ภายใน
กงลอ้ไดม้กีารบรรจมุนตรา  840000  พระธรรมขรรคไ์วภ้ายใน และถอืวา่ การหมนุกงลอ้ภาวนา 
และเดนิวน 3  รอบ เทา่กบัสวดมนต ์ 840000  พระธรรมขรรค ์1 จบ เชน่กนั  จากนัน้ อสิระให ้
ทา่นชมรอบๆบรเิวณวัด และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้รอบๆวัด ตามอธัยาศัย 



  

   

11.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ทีห่อ้งอาหาร  

น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิ   เชค็อนิทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิไลออ้นแอร ์รับบตัรขึน้เครือ่ง 
และน าสมัภาระขึน้เครือ่ง  จากนัน้ ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง ขาออก แลว้รอขึน้เครือ่ง    

15.00 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL221    
  ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมงครึง่  *** คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไมร่วมในคา่บรกิาร ***   

19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

…………………………………………………………………………………………. 

 

อตัราคา่บรกิาร: ราคา ตอ่ทา่น   พกัหอ้งคู ่ (ราคา ยงัไมร่วมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ)     
คณะเดนิทางเอง  ไปพบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ พูดภาษาองักฤษ ทีก่าฐมณัฑุ 
  

โรงแรมทีพ่กั หรอื 
เทยีบเทา่ 

คณะ 2 - 3 
ทา่น 

คณะ 4 – 6 
ทา่น 

คณะ 7 – 10 
ทา่น 

พกัเดีย่ว  
จา่ยเพิม่ 

Hotel  Himalayan Horizon  
AND 

Hotel  Marshyangdi   

16,400 บาท 14,400 บาท 11,800 บาท 3,000 บาท 

 

 
อตัรานีร้วม 
  คา่ทีพั่ก 3 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   พักคู ่พรอ้มอาหารเชา้ 
 คา่อาหาร ทกุมือ้  ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 น ้าดืม่ วนัละขวด / ทา่นระหวา่งทวัร ์ 
 คา่รถปรับอากาศ  รับ – สง่ และ น าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที ่ตามรายการ 
 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ พูดภาษาองักฤษ  น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัภิัยในการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท – รักษาพยาบาล 5000000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑ ุชัน้ทศันาจร โดยสายการบนิไลออ้นแอร ์   
 คา่ภาษีสนามบนิ / คา่ประกนัภัยสายการบนิ  /คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ฯลฯ 
 คา่หนังสอืเดนิทาง และคา่ธรรมเนยีมขออนุญาตกลบัเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย  ส าหรับตา่งดา้ว 



  

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถในประเทศเนปาล 
 คา่ใชจ่า่ยสว่นตวั  เชน่  คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท ์0คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ ฯลฯ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%  (กรณีตอ้งการใบเสร็จ และใบก ากบัภาษ)ี 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เนปาล (สามารถท า Visa on Arrival ทีส่นามบนิกาฐมณัฑ)ุ 

 
 
 

เอกสารในการประกอบการยืน่วซีา่เนปาล (Visa on Arrival ท าทีส่นามบนิกาฐมณัฑ)ุ 
1. หนังสอืเดนิทางมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  นับจากวันทีเ่ดนิทางและมหีนา้วา่งเหลอื อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ี ขนาด 2 X 2  นิว้ 1 ใบ  พืน้หลังสขีาว  หนา้ตรง ไมใ่สแ่วน่  (ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน)   
3. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 1 ชุด    
4. คา่ธรรมเนยีม วซีา่ 11 วนั ทา่นละ 31 USD 


