
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ไฮไลทข์องการเดินทาง  
พระราชวงักาฐมณัฑุ....จตัรุสัมรดกโลก ชมวงัเทพธดิากมุารี เทพเจา้ท่ีมีชวิีตอยูเ่พียงหน่ึงเดียวในโลก  
พระราชวงัปาทนั(ลลิตปูร)์ ....เมืองมรดกโลกและเมืองแหง่ศิลปะในสมยัศตวรรษท่ี 16-18 เมืองท่ีพระ
เจา้อโศกมหาราชเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
พระราชวงัภคัตาปูร.์...เมืองมรดกโลก นครแหง่นีส้รา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 9 บนเสน้ทางการคา้สูทิ่เบต 
ยอดเขานากากอ็ต…สมัผสัรุง่อรณุยามเชา้บนยอดเขานากากอ๊ต ชมแนวเทือกเขาหิมาลยัท่ีทอดยาว
จนสดุสายตา 
เมืองโภครา…เสน่หแ์ห่งผืนนํา้และขนุเขา พรอ้มลอ่งเรืองในทะเลสาบเฟวา่ใสราวกระจกสะทอ้น 

*****หมายเหตุ เวลาในประเทศเนปาลชา้กวา่เวลาประเทศไทย 1.15 ชัว่โมง***** 
รายการท่องเที่ยว 
วนัแรก กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ  (วดัสวยมภูนาถ – พระราชวงักาฐมณัฑุ – ชมโชว ์   
                  พืน้เมือง)                                                                                          (-/-/D) 
08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3-4 เคานเ์ตอร ์ D 

สายการบิน  THAI  AIRWAYS (TG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและ
อาํนวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระตา่งๆ แกท่า่น 

  กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรณุางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์
และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 
10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

10.15 น.  ออกเดินทางสู ่ เมืองกาฐมณัฑุ KATHMANDU โดย THAI AIRWAYS  
เที่ยวบินที่ TG 319 (มีอาหารบริการบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

12.25 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ (KATHMANDU) เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเนปาล หุบเขานี้ต ัง้อยู่ท่ีความสูง 1,336 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล และยงัเป็นท่ี
รวบรวมรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้ เน่ืองจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหล่งวฒันธรรมเน
วารีโบราณ ชนเผ่าเนวารอ์าศยัอยู่ท่ีหุบเขาแห่งนี้และไดส้รา้งอารยธรรมท่ีสําคญัขึน้บน 3 
เมือง ซึง่ไดแ้ก่ กรงุกาฐมาณฑุ ปะฏนัและภกัตะปุร ์ ความสําเร็จทางดา้นศิลปะของชาวเน
วาร ์ ไดแ้ก่ วดัและปราสาทท่ีสรา้งขึน้ดว้ยฝีมืออนัประณีต ฝีมือแกะรูปสลกัและโลหะท่ี
ละเอียดออ่น เสาไมแ้กะสลกั และโบสถท่ี์เต็มไปดว้ยเร่ืองราวทางประวติัศาสตรแ์ละเป็นเมือง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดดว้ย ......หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 
เรียบรอ้ยแลว้  

จากนัน้ นํ า ท่ า น ส ั ก ก า ร ะ  ส ถู ป ส ว ย ม ภู น า ถ 
(SWAYAMBHUNATH) หรือวดัลิง เป็นเจดีย ์
ของชาวพุทธ (BUDDHIST CHAITYAS) ท่ี
ย่ิงใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัว่าน่าจะมีอายุถึง 
2,000 ปี เลยทีเดียว สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้
มานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวดัคือ 
ส่วนตรงฐานของสถูปซึง่มีดวงตาเห็นธรรม หรือ WISDOM EYES ของพระพุทธเจา้อยู่
โดยรอบทัง้ 4 ดา้น ตวัสถูปตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทําใหเ้ห็น
ทิวทศันเ์หนือหุบเขาท่ีแสนงดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเนปาล อีก ทัง้ยงั



 
 
 
 
 

เป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธ
กบัฮินด ู โดยองคก์ารยูเนสโกไดท้ําการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 
นํ า ท่ า น ช ม พ ร ะ ร า ช ว ั ง ก า ฐ ม ัณ ฑุ 
“HANUMANDHOKA OF KATHMANDU 
DURBAR SQUARE”  หรือ พระราชวงัหนุมานโธ
กา (HANUMAN DHOKA PALACE OR ROYAL PALACE) เป็นอาคารแบบยโุรป
สีขาว มีหอสูง 9 ช ัน้ท่ีเรียกว่า หอพะสนัตะปุร ์ (BASANTAPUR TOWER) 
พระราชวงันี้ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมอนัสําคญัในราชวงศจ์ตัุรสักาฐมาณฑุ ดูรบ์าร ์
(KATHMANDU DURBAR SQUARE) จตัรุสักาฐมาณฑุ ดรูบ์าร ์ แห่งนี้ประกอบไป
ดว้ยวัดและปราสาทท่ีเก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและ
วฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกขึน้ครองราชย ์ จตัุรสัแห่งนี้ยงั
ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงใน มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปีพ.ศ. 2522  
นําคณะเยี่ยมชมวดักุมารี หรือกุมารี ฆระ (TEMPLE OF KUMARI 
OR KUMARI GHAR) ท่ีพํานักของเทพธิดา
กุมารี (ตามความเชือ่ของชาวเนปาลน้ัน กุมารี
คือตวัแทนแห่งพระอุมาเทวี เป็นเทพบริสุทธิท่ี์
ถือกําเนิดโลกมนุษย  ์ ซึ่งผ่านการคดัเลือกมา
จากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปีจากตระกูลศากยะหรือ
ตระกูลของพระพุทธเจา้เท่าน้ัน ชาวเนปาลนับ
ถือกุมารีดุจเทพเจา้และมกัจะขอพรใหป้ระสบ
ความสําเร็จ กุมารีมีหนา้ท่ีทําพิธีบูชาเทพธิดา
แห่งเตาไฟ  หรือเทพธิดาแห่งการดํารงชีพ 
(LIVING GODDESS) และในชว่งเทศกาลอินทรา ยาตราท่ีเวียนมาปีละครัง้กษตัริย ์
เนปาลจะมาหากมุารีเพ่ือรบัพรจากเธอ 
ชมกาฐมาณฑป (KASTHAMANDAP) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ท่ีสุด และเป็นกําเนิด
ของชือ่เมืองกาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ในบริเวณใกลก้บัวดักุมารี กล่าวกนัว่าสถานท่ีนี้สรา้งขึน้
โดยกษตัริยล์กัษมีนาสิงห ์ มลัละ (KING LAXMI NARSINGHA MALLA) ใน
ตอนตน้ศตวรรษท่ี 16 และสรา้งจากตน้สาละเพียงตน้เดียว…ชมหนุมานโธกา 
(HANUMAN DHOKA) รปูป้ันหนุมานตัง้บนแท่นสูงตรงประตพูระราชวงั มีประชาชนมา
สกัการะอยู่เสมอเสมือนเทพองคห์น่ึง...ชมวดัตะเลช ุ (TALEJU TEMPLE) วดัประจํา
องคพ์ระมหากษัตริย  ์ เน่ืองจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชุคือเทพท่ีปกปักรักษาองค ์
พระมหากษัตริยแ์ละประเทศเนปาล  สรา้งโดยกษัตริยม์เหนทรา มัลละ (KING 
MAHENDRA MALLA) ในปี พ.ศ. 2092 …สกัการะกาฬ ไภราพ (KALA 
BHAIRAB) รูปสลกัขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุรา้ย เดิมทีน้ันพบท่ีทุ่งนาตอนเหนือ
ของตวัเมืองในศตวรรษท่ี 18 เชือ่กนัว่าศกัดิสิ์ทธิ ์ ส่วนมากจะใชต้ดัสินคดีความโดยจะนํา
คนท่ีพุดเท็จมาสาบานตอ่หนา้รปูสลกัแหง่นี ้

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า  พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาลี  
ลิม้รสอาหารพิเศษ โม โม เกีย๊วซ่าเนปาลแท้ๆ   ณ ภตัตาคารพืน้เมือง ท่ีมี
ชือ่เสียงสาํหรบันักทอ่งเท่ียวแหง่หน่ึงของประเทศเนปาล  

 
พกัที่ ณ Hyatt Regency Kathmandu   หรือเทียบเท่า อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  



 
 
 
 
 

 
วนัที่สอง กาฐมณัฑุ –   เมืองโภครา (ล่องเรือทะเลสาบเฟวา่-อสิระชอ้ปป้ิง)    
                                                                                                                       (B/L/D) 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่  โภครา “POKHARA” (โดยรถโคช้ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 6-7 ช ัว่โมง)  
  หุบเขาโปขระ โภครา หรือโภครา (POKHARA VALLEY) เป็นเมืองแห่งมนตเ์สน่ห ์

ท่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยู่สูงจากระดบันํ้าทะเล 827 เมตร และเป็นจดุ
ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลยัไดใ้กลท่ี้สุด เน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค ่ 30 
กิโลเมตร   ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของเนปาลในการเร่ิมตน้เดินทางผจญภยัและ
ล่องแพมีทัง้ทะเลสาบพีวาและยอดเขามจัฉาปูชเรท่ีสูงเดน่ตระหง่าน (6,977 เมตร เหนือ
ระดบันํ้าทะเล) เป็นฉากหลงัของหุบเขาแห่งนี้ ก่อเกิดเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเงียบสงบและมี
มนตข์ลงั หบุเขาท่ีอยูร่ายลอ้มโปขระเปรียบเสมือนบา้นของหมู่ไมท่ี้ขึน้อยู่ขนัดแน่น มีแม่นํ้า
ท่ีไหลเชีย่วกราก ทะเลสาบใสแจ๋ว และทิวทศันข์องเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีชือ่เสียงของโลก  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง ณ ภตัตาคารระหวา่งทาง  
บ่าย ถึง.. “หุบเขาโภครา” เป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 2 รองจากกาฐมาณฑุจากท่ีน่ี

จะสามารถมองเห็นทิวทศันท่ี์งดงามของเธาละคีรี (DHAULAGIRI) มนะสล ู
(MANASLU) มจัฉาปูชเร (MACHHAPUCHHRE) และยอดเขาอรรณาปุรณะ 
(ANNAPURANA) ทัง้ 5 ยอด….ระหว่างทาง ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันท่ี์งดงามและวิถี
ชวิีตของชาวชนบทในประเทศเนปาล  เสน้ทางสายนีมี้ชือ่เสียงมากในดา้นความงดงาม  
จากนัน้ นําท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (PHEWA LAKE) ทะเลสาบนํ้าจืดขนาด
ใหญ่ ภาพความงามของทะเลสาบพีวาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรท่ีมีรปูรา่งคลา้ยหาง
ปลาน้ันเป็นภาพท่ีมีมนตข์ลงัใหนั้กทอ่งเท่ียวอยากไปเยือนสกัครัง้  
ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ต ัง้ของวดับาลาฮี (BARAHI TEMPLE) ซึง่มีสถูปสีขาว
ชือ่บาลาฮีลอยเด่นตดักบัพืน้นํ้าสีเขียวมรกต นําท่านสกัการะ วดับาลาฮี วดัท่ีมี
เทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ีศกัดิสิ์ทธิท่ี์สุดในเมืองโภครา ทุกวนัเสารจ์ะมีการบูชายญัสตัวแ์ด่
เทพธดิาท่ีมีพลงัท่ีสดุ  

จากน้ัน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ในโภครายามเย็น บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้นอาหารและ
รา้นคา้กระจดักระจายอยูแ่บบเรียบง่ายและเป็นกนัเอง ไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยือนตลอดทัง้ปี..
จนถึงเวลานัดหมาย นําทา่นเดินทางกลบัโรงแรม 

คํ่า รบัประทานอาหารคํา่ ณ  โรงแรม 
เขา้สู่ที่พกั ณ  POKHARA GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัที่สาม เมืองโภครา (ซารางกอ๊ต-วดับินดาบาซินี-แม่น้ําเซติ-น้ําตกเดวิส-ศูนยอ์พยพ

ชาวทิเบต) –   กาฐมณัฑุ (พระราชวงัภคัตาปูร ์ - ยอดเขานากากอ๊ต)                 
                                                                                                                         (B/L/D) 
ปลุกตืน่ นําท่านเดินทางสู่ยอดเขา ซางรางกอ๊ต “SARANGKOT” เพ่ือชมพระอาทิตย ์

ขึ ้นที่ ณ ยอดเขามจัฉาปูชเร เทือกเขาหิมาลัยอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอด 
โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ท่ีสูงเป็นอนัดบั 10 ของโลก ชมวิวของเทือกเขา
หิมาลยัและแม่นํา้เซติเป็นฉากหนา้อยู่ดา้นล่าง ชมพระอาทิตยข์ึน้เห็นแสงสีทองตดักบัยอด
เขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระไดอ้ย่างสวยงามย่ิง พรอ้มจิบชา กาแฟอุ่นๆ ใน



 
 
 
 
 

บรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ.์.. ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่าน
กลบัสูโ่รงแรม 

ระหวา่งทาง นําท่านแวะสกัการะวดับินดาบาซินี “BINDHABASANI” วดัฮินดู วดันี้สรา้งในปี 
1845 เพ่ือถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วดันี้ถือเป็นวดัศกัดิสิ์ทธิแ์ห่งหน่ึงในเมือง
โภคราและวดันี้เป็นวดัท่ีชาวเมืองนี้หรือต่างเมืองนิยมมาแต่งงานกนัอีกดว้ย บริเวณรอบๆ
วดัจะมีของท่ีใชใ้นการแต่งงานขายในชว่งของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของสําหรบัใช ้
บูชาเทพธดิาบาวานีขายจดัอยูใ่นถาด จะมีมะพรา้วซึง่แทนสญัลกัษณข์องสตัวห์น่ึงชวิีตใช ้
สําหรบับูชายญั ดอกไม ้ ผงติกะ ขนม และเฉพาะวนัองัคารและวนัเสาร ์ จะมีพิธีทําบุญ
หรือถา้เป็นวนัพิธสีาํคญัใหญ่ๆ  มีการบูชายนัดว้ยสตัวเ์ล็กและใหญต่ลอดทัง้วนั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านชม น้ําตกเดวิส (DEVI’S FALL) นํ้าตกท่ีตัง้ชือ่ตามนายเดวิสท่ีมาเสียชวิีต
พรอ้มคูร่กั ณ ท่ีแห่งนี้ นํ้าตกแห่งนี้แปลกกวา่ท่ีอ่ืนตรงท่ีตอ้งชะโงกหนา้กม้ลงไปดู เพราะ
เป็นนํ้าตกท่ีทิง้ตวัลงจากลําธารลงสู่ชอ่งเขาเบือ้งล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร นับว่าเป็น
นํา้ตกท่ีมีความลึกท่ีสดุ  
ชมค่ายอพยพชาวทิเบต (TIBETAN REFUGEE CAMP) ศนูยว์ฒันธรรมชาวทิเบต 
เมืองโภครา ประเทศเนปาล และเป็นสถานท่ีจดัแสดงความเป็นอยู่ ของชาวทิเบตใน
เนปาล ซึง่ไดอ้พยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ในคราวท่ีจีนบุกกรงุลาซา คา่ยกอ่ตัง้ขึน้ 
 
 
ในปี 1960 เชญิทุกท่านสมัผสัความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ชมกรรมวิธีผลิตพรมขนสตัว ์
แบบชาวบา้น และเลือกซือ้ของฝากสินคา้พืน้เมืองน่ารกัๆ ไดท่ี้น่ี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ เมืองกาฐมณัฑุ เพ่ือเดินทางสูเ่มืองโภครา 
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโภครา  โดยสายการบิน BHUDDHA AIRLINES เท่ียวบิน

ท่ี ....... 
14.30 น. ถึง...เมืองกาฐมณัฑุ  นําท่านเดินทางสู่ “เมืองปัคตาปูร ์(BHAKTAPUR) เป็น

อีกหน่ึงเมืองมรดกโลก เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชือ่เสียงของประเทศเนปาล โดยตวัเมืองน้ัน
ตัง้อยู่ในเขตบากมาติ (BAGMATI) ซึง่เป็น 1 ใน 14 เขตของประเทศ ปัจจบุนัถือวา่เป็น
เมืองแห่งวฒันธรรมท่ีมีชือ่เสียง และไดร้บัความนิยมมากในหมู่นักท่องเท่ียว จนไดร้บัการ
ขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของเนปาล" อีกดว้ย และดว้ยความ
งดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกจาํลองเป็นฉากในภาพยนตร ์ “LITTLE BUDDHA” 
และยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองคก์ารยเูนสโก 

16.30 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต (NAGARKOT) ในออ้มกอดของหิมาลยั  
(ประมาณ 2 ชม.) ดินแดนธรรมชาติท่ีเป็นจุดสูงสุดท่ีจะชมหิมาลยัดา้นทิศตะวนัออก 
รวมถึงจะสามารถมองเห็นยอดเอเวอรเ์รส … หรือ “สกลมาตา” ตามชือ่ท่ีชาวเนปาลเรียก
ขานกนั .. พุ่งทะยานขึน้เสียดฟ้า เป็นทิวแบบพาโนรามาจากตะวนัตกไปสุดตะวนัออกโดย
ไม่มีอะไรมาปิดบงัสงูจากระดบันํ้าทะเล 2,164 เมตร นากาก็อต เมืองท่ีชมพระอาทิตยต์ก
และพระอาทิตยข์ึน้ไดส้วยงาม และเป็นจุดชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมาลยัไดอ้ย่าง
ชดัเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี .. 

18.00 น. ถึงเมืองนากาก็อต “NARKAKOT”  อิสระตามอธัยาศยัชมวิวบริเวณโรงแรมท่ีพกั..
จนถึงเวลานัดหมาย 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั 



 
 
 
 
 

ที่พกั CLUB HIMALAYA RESORT  หรือเทียบเท่า และอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัที่ส่ี ยอดเขานากากอ๊ต – กาฐมณัฑุ  (วดัปศุปฏินาถ- พระราชวงัเมืองปาทนั-วดั

พุทธนาถ-อสิระชอ้ปป้ิงทาเมล)  (B/L/D) 
05.00 น.  ใหท้่านไดสู้ดอากาศยามเชา้ตรู่และเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องตดักบั

หิมะขาวนวลท่ีปกคลุมเทือกเขาหิมาลยัทอดตวัยาวละเลียด บ่งบอกถึงเสน้ขอบฟ้าและ
พืน้ดินของยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ เป็นทิวทศันท่ี์สวยงามมากจนไม่อาจจะกระพริบตาได ้
“เทือกเขานากากอ๊ต” จากทิศตะวนัออกของหุบเขานี้จะ สามารถมองเห็นภูเขาหิมาลยั
โดยรอบซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจาํนวนยอดเขา 10 ยอดท่ีสูงท่ีในโลกไดแ้ก ่
ยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ (EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาค ู
(MAKALA) และ มานาสร ู (MAMASLU)...อิสระบนัทึกภาพวิวตามอธัยาศยั 

*** หมายเหต ุ ท่านจะสามารถท่ีจะเห็นเทือกเขาหิมาลยัหรือไม่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนัน้ันเป็นสาํคญั*** 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่ าน เ ดินทาง สู่  เ มือ งกาฐม ัณฑุ  และ นําท่ านชม  ว ัดปศุป ฏินาถ 

(PASHUPATINATH TEMPLE)  วดันี้มีหลงัคาทําดว้ยทองซอ้นกนั 2 ช ัน้ และประตู
เงิน ซึง่ถือว่าเป็นวดัท่ีศกัดิสิ์ทธิท่ี์สุดวดัหน่ึงในศาสนาฮินดูของเนปาล ถึงแมผู้ท่ี้นับถือ
ศาสนาฮินดเูท่าน้ันจึงจะมีสิทธิเ์ขา้ไปภายในวดัแห่งนี้ นักท่องเท่ียวก็สามารถชมตวัวดัและดู
กิจกรรมท่ีมีขึน้ภายในอาณาเขตของวดัไดช้ดัเจน จากบนฝ่ังดา้นตะวนัออกของแม่นํ้าพคั
มาตี โดยท่ีองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนวดัแห่งนี้เป็นมรดกโลกแลว้ในปี พ.ศ. 2522 วดันี้
มีความสาํคญัในชว่งเทศกาลศิวะราตรี   

จากน้ัน นําท่านชม “เมืองปาทนั” นครแห่งความสวยงาม เมืองปาทนั “PATAN” เมือง
แห่งศิลปะอนัวิจิตรงดงามท่ีสําคญั 1 ใน 4 เมือง นครแห่งความสวยงาม ดว้ยปะติมา
กรรมและฝีมือช่างของประเทสเนปาล ท่ีประกอบไปดว้ยพระราชวงัโบราณน้อยใหญ ่
ภายในเมืองลิลิตปูร ์ หรือเมืองปาทนั.เป็นเมืองโบราณท่ีตัง้อยู่เหนือแม่นํ้าบคัมาตี สรา้งใน
สมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชว่งศตวรรษท่ี 3  
ปาทนัไดช้ื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุไดร้บัการขนานนามว่าเมือง
แห่งความงาม (CITY OF 
BEAUTY) เป็นเมืองท่ีรูจ้กั
กนัในนามของเมืองแห่งศิลปะ
อีกดว้ย โดยเฉพาะชือ่เสียง
ทางศูนยก์ลางงานหตัถศิลป์
ของชาวทิเบตอพยพ มี
ชื่อเสียงในเร่ืองพระพุทธรูป 
นับเป็นนครโบราณท่ียงัมีชวิีต 
ภายในเมืองเต็มไปดว้ยวดัทาง
ศาสนาฮินดูและส่ิงปลูกสรา้ง
ในพุทธศาสนา สืบเน่ืองมาจากความหลากหลายของวฒันธรรมในยุคกลางทําใหท้ัง้ศาสนา
ฮินดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบนี้  เมืองปะฏนันี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการ
วางผงัเมืองชิน้เอกแบบเนวารี  มีถนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใตแ้ละตะวนัออก-ตะวนัตก
แบ่งเมืองออกเป็น4 สว่น โดยมีจตัรุสัปาตนั ดรูบ์ารแ์ละพระราชวงัปาทนัเป็นศนูยก์ลาง 
ชมพระราชวงัปาทนั (PATAN PALACE) ถือไดว้่าเป็นตน้แบบของงาน
สถาปัตยกรรมแบบศิขะระ (SHIKHARA STYLE) ของเนปาล ตัง้อยู่ในบริเวณจตัรุสัปะฏนั 



 
 
 
 
 

ดรูบ์าร ์ ในเขตพระราชวงัและจตัรุสัปะฏนั ดูรบ์ารป์ระกอบไปดว้ย “ฉอก” (CHOWK) 
หรือ “ลาน” ท่ีสําคญั 3 แห่ง ไดแ้ก่ มุลกลาง ฉอก (CENTRAL MUL CHOWK) 
สุนทร ฉอก (SUNDARI CHOWK) และเกศาร ์ นารายณั ฉอก (KESHAR 
NARAYAN CHOWK) บริเวณตรงกลางสุนทรี ฉอกมีหอ้งอาบนํ้าหลวง (ROYAL 
BATH) ท่ีเรียกว่าตุศาหิตี (TUSHAHITY) ซึง่นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมหินชิน้สําคญั
ดว้ย จตัรุสันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกอีกแหง่หน่ึง 
ชมกฤษณะ มณัฑีร ์ (KRISHNA MANDIR) สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2180 ตรงขา้มกบั
สุนทรีย ์ ออกเป็นวดัแห่งองคพ์ระกฤษณะ นอกจากนี้ยงัเป็นวดัเดียวในเนปาลท่ีมีเจดีย ์ 21 
องคท่ี์ทาํจากหินแกรนิตสีเทาทัง้หมด 
วดัทอง (GOLDEN TEMPLE) หรือวดัหิรณัยะวรรณะ มหาวิหาร (HIRANYA 
VARNA MAHAVIHAN) เป็นวดัในพุทธศาสนา ลกัษณะเป็นเจดียส์ูง 3 ช ัน้หลงัคาทํา
ดว้ยแผ่นทองเป็นเสน้ยาวลงมาจรดพืน้ดินซึง่สรา้งตามความเชือ่ท่ีว่าจะเป็นเสน้ทางท่ีเดิน
ไปสู่สวรรค ์นอกจากนี้วดัยงัประดบัตกแตง่ดว้ยทองเหลืองและทองแดงจนอรา่มเรือง สมกบั
เป็นวดัเกา่แกนั่บพนัปีท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุดของเมืองปาทนั มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใน
ปีพ.ศ. 2522   

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
14.00 น. จากน้ันนําท่านสู่ย่านทาเมล (THAMEL) เป็นศนูยก์ลางความเจริญของกรงุกาฐมณัฑุ 

สองขา้งทางเต็มไปดว้ย โรงแรมท่ีพกัราคาถูก รา้นอาหารนานาชาติ รา้นขายของ รา้น
อินเตอรเ์น็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพักของนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเดินทางมาถึงเนปาลเพ่ือการ
วางแผนทอ่งเท่ียวในท่ีตา่งๆ นอกจากนี้ย่านทาเมลยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีขึน้ชือ่ โดยเฉพาะ
สินคา้จาํพวกหตัถกรรมพืน้เมือง เคร่ืองประดบัท่ีทําจากหินต่างๆ และอปุกรณส์ําหรบัการ
เดินปีน ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้หลากหายกว่าเยอะ ถนน
ขา้วสารบา้นเรา อาทิ ผา้พาสมีน่า กระเป๋า เสือ้ผา้ และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซึง่
สามารถตอ่รองราคาไดต้ามความพอใจของทา่นซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวักนัจริงๆ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารครวัไทย (อาหารไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัที่ ณ Hyatt Regency Kathmandu  Rหรือเทียบเท่าอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัที่หา้  กาฐมณัฑุ– กรุงเทพฯ              (B/-/-) 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาติ) 

นํ าท่ านส ัก ก า ร ะ โพ ธินาถ  ห รื อ พุทธนาถ 
(BOUDHANATH) เป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาลบน
เจดียมี์ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (WISDOM 
EYES) ทัง้ส่ีทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหล่งชมุชนของชาว



 
 
 
 
 

พุทธมหายานจากทิเบตท่ีอพยพเขา้มาเม่ือปีพ .ศ  .2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทั่วไป
ยืนแกว่งลอ้มนตพ์รอ้มกบัสวดมนตอ์ยู่ท ั่วไป องคก์ารยูเนสโกขึน้ไดท้ะเบียนสถานที่
แห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522  

11.30 น. นําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 
13.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 
320 
18.10 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไม่รูลื้ม... 
 

 
 

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการ
เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นสาํคญั ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัด
หยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้ง
เล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ  

 
ตารางการเดินทาง 
 
 วนัที่  25-29 พ.ค./22-26 มิ.ย./27-31 ก.ค./10-14 ส.ค./14-18 ก.ย./9-13 พ.ย. 
          6-10 ธ.ค. 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือพกั 3 ทา่น หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น  ราคาทา่นละ  39,999 บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                ราคาทา่นละ    9,500  บาท   
**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ 
 บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16 +  ท่าน 
ปีใหม่  28 ธ.ค.62 – 1 ม.ค. 63  
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือพกั 3 ทา่น หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น  ราคาทา่นละ  42,999 บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                ราคาทา่นละ    9,500  บาท   
**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ 
 บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16 +  ท่าน 
 
 

รายการแนะนําที่ท่าน...ไม่ควรพลาด 
EVEREST SCENIC MOUNTAIN FLIGHT 

 หรือ นั่งเคร่ืองบินชมยอดเขา สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่าง
ใกลช้ดิ สรา้งสรรคป์ระสบการณที์่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาล
คุณจะมีโอกาสไดข้ึน้ไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก 



 
 
 
 
 

ไฮไลท:์ (จ่ายเพิ่มท่านละ 230 USD ใชเ้วลาชม.. 1 ชม.) 
 

 
 

 
 ลอยขึน้ไปดา้นบนของโลกในเท่ียวบินชมวิว 1 ช ัว่โมงขึน้ไปเทือกเขาหิมาลยั  
 เห็นหลงัคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตวิ์ธท่ีีง่าย  
 เพลิดเพลินไปกบัท่ีน่ังหนา้ต่างสําหรบัผูโ้ดยสารในทวัรก์ลุ่มเล็ก ๆ ทุกคน ท่ีคุณจะไม่พลาดทุก
มุมมอง 

 ไดร้บัทศันียภาพท่ีงดงามของพืชและสตัวข์องหบุเขาและท่ีราบ  
 สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
การสํารองที่นั่ง *ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือ
เดินทางส่วนท่ีเหลือชาํระทัง้หมดก่อนเดินทาง30 วนั *ตอ้งจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั สําหรบัชว่ง
วนัหยดุเทศกาล 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบไุวใ้นรายการโดยสายการบิน THAI AIRWAYS และสาย

การบินภายในประเทศ โดย BUDDHA AIRLINES ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 คา่โรงแรมพกัหอ้งคู ่ และอาหาร ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่และภาษีสนามบินทกุแห่งตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 หวัหนา้ทวัรไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (ภาษาองักฤษ) ดแูลตลอดการเดินทาง สําหรบัคณะ 15 ท่านขึน้

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

บาท) แตท่ัง้นีย่้อมอยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต 
 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 ค่าจดัทําหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทําใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคน
ตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ี
ท่องเท่ียวพิเศษตา่งๆ, คา่อาหาร, คา่เครื่องดื่มท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ 

 คา่ภาษีหกั  ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ และผูช้ว่ย 30 USD / ท่าน  ตลอดทริปการเดินทาง 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบริการ 
 คา่ทิปบริกรยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 

เอกสารเกีย่วกบัการขอวีซา่เนปาล 
1. หนงัสือเดินทาง ท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน     
2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราเขา้ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รูปถา่ยหน้าตรงรูปสี  (ท่ีไม่ใชร่ปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (พืน้หลงัสีขาวหรือฟ้าเท่านัน้)    



 
 
 
 
 

4. สําเนาบตัรประชาชน,สําเนาทะเบียนบา้น (เขยีนท่ีอยู่เป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท)์  
 
เงื่อนไขการใหบ้ริการ (ทีท่่านควรทราบกอ่นสํารองที่นั่ง) 
*กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด  **ยกเวน้ กรุป๊เหมาและชว่งเทศกาลท่ีมีการการนัตีค่ามดั
จาํกบัสายการบิน** 
*กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
*อตัราค่าบริการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณต์่างๆ ระหว่างการเดินทาง
ถา้ท่านแยกตวัออกจากคณะทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที์่จะไม่คืนเงินหรือลดคา่บริการใด ๆ ทัง้สิน้ 
*บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถกูตอ้ง หรือมี
สิ่งผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง หรือภยัธรรมชาติ, ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตสุดุวิสยั ท่ีทางบริษทัฯไม่สามารถควบคมุได ้
หรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย หรือจากอบุติัเหตตุา่ง ๆ    

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนไดเ้พราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6.ตัว๋เครื่องบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
7. กรณีที่คณะไม่ครบจาํนวน 15 ทา่น ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหน้า 14 วนักอ่นการเดินทาง 

*** ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ *** 

 


