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เนปาลเป็นประเทศที่ร่่ารวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง  เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่
ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้่าทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลก
คือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้่าทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เรสต์ หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะ
เปลี่ยนจากป่าเมืองร้อนจนถึงเขตน้่าแข็ง ก่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านสัตว์ป่า พืชพรรณไม้ สภาพนิเวศน์วิทยาที่ไม่
เหมือนใครในโลก และเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในโลกที่ท่านจะสามารถสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามสุดยอดของภูเขาหิมะนับ
หม่ืนลูกได้อย่างใกล้ชิดที่สุด  

วันที่แรก       กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมัณฑุ –วัดปศุปฏินารถ – ตลาดทาเมล  

07.00น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น3 (ผู้โดยสายขาออก) ประตู 3- 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ  

10.15 น.   เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319  
   รับประทานอาหารกลางวัน(1) บริการอาหารร้อนบนเครื่อง+ พร้อมน้ าดื่ม 
14.25 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระ เรี ยบร้ อยแล้ ว  น าท่ านชม เ มืองกาฐ มัณฑุ  
(Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
เพราะที่นี่คือจุดศูนย์รวมทั้งการค้า การเดินทาง วัฒนธรรม และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ซึ่งเราจะเห็นโบราณสถานที่สวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ
มากมาย “หุบเขากาฐมาณฑุ” ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้าทะเล จุดรวมแหล่งวัฒนธรรมเนวารี
โบราณ สร้างอารยะธรรมที่สาคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาตัน และบัคตาปุูร์ น าท่านชมปศุปฏินา
รถ (Pashupatinath Temple) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละ ในปี ค.ศ. 1696 เพ่ือถวาย
องค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศุปติ หรือ เจ้าแห่งเวไนยสัตว์ และที่สาคัญคือ วัดปศุปตินาถได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลก
แล้วในปี พ.ศ. 2522…วัดนี้มีสัญลักษณ์ของเทพเจ้า “ตรีมูรติ” อยู่มากมาย ซึ่งหมายถึงพระพรมเป็นผู้สร้าง พระ
วิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้รักษา และพระศิวะเป็นผู้ท าลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค์ เป็นเครื่องหมายบุรุษเพศ 
สัญลักษณ์ของพระศิวะจะพบเห็นมากที่สุด เป็นวัดฮินดูที่ส าคัญมากที่สุดในเนปาลตั้งอยู่ริมแม่น้าภัคมาติ ท่านมี
โอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วัดแห่งนี้   

 
 
 
 
 

TG 320 กาฐมัณฑุ สุวรรณภูมิ 13.00 18.15 4.15 ชม. 



 

 

วนัที่สอง กาฐมณัฑุ -หมู่บา้นบนัดิปูร ์                                   (B/L/D) 

          

 
จากนั้น    ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (Thamel) เป็นศูนย์กลางความเจริญของกรุง 

    กาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมที่พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิงเดินทางมาถึงเนปาลเพ่ือการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ย่านทาเมล
ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้าจาพวกหัตถกรรมพ้ืนเมือง เครื่องประดับที่ท าจากหินต่างๆ และ
อุปกรณ์ส าหรับการเดินปีน ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย แต่สินค้าหลากหลายกว่าเยอะ ถนนข้าวสาร
บ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ 

   
18.30 น.  น าท่านรับประทานอาหารค่ า พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี ลิ้มรสอาหารพิเศษ โม โม เกี๊ยว

ซ่าเนปาลแท้ๆ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง ที่มีชื่อเสียงส าหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า เข้าที่พัก THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

        
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบันดิปูร์ (Bandipur) โดยอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุ ไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ 1 4 3 

กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) "บันดิปูร์" (Bandipur) หมู่บ้านบันดิปูร์ หมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาว ฮินดู หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่  ซึ่งตั้งอยู่บน
ยอดเขาสูงชันบันดิปูร์ แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเมืองบัณฑิต หรือเมืองของผู้รู้ หมู่บ้านบนยอดเขา ท่ามกลางขุนเขาที่
รายล้อม หมู่บ้านบันดิปูร์ ตั้งอยู่ บนระดับความสูง 1,030 เมตร โดยบริเวณรอบๆหมู่บ้านนั้นโดด เด่นไปด้วย



 

 

วนัที่สาม   หมู่บา้นบนัดิปูร ์– เมืองโภครา                                              (B/L/D) 

          

ทัศนียภาพที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถ 
มองเห็นจากตัวหมู่บ้านได้ อย่างชัดเจน  

   
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท                         

จากนั้น อิสระ เดินชมทิวทัศน์ในหมู่บ้านตามอัธยาศัย….การไปส ารวจ 
หมู่บ้านโดยเริ่มต้นที่ถนนสายหลักที่สองข้างทางเต็มไปด้วย อาคาร
บ้านเรือนสูง 2-3 ชั้น ที่ตั้งเรียงรายไปตลอดสองข้างทาง ซึ่งเป็น
หลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า ครั้ง หนึ่งหมู่บ้านเล็กแห่งนี้ ได้เคยเป็น
เมืองการค้าโบราณท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก่อน  

  
 
 
 
 
ค่ า     รับประทานอาหารค่า ณ รีสอร์ท 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเท่า 
  
 

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท 
  08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโภครา” โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เห็น     

ทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเส้นทางสายนี้มีชื่อเสียงมากในด้านความงดงามทาง
ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบเดินทางโดยรถมากกว่าทางเครื่องบิน “หุบเขาโภครา” สูงกว่า ระดับน้าทะเล 
900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าที่เขียวขจีเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุด จึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร 
ขึ้ น ไปท่ านจะได้ เห็ น  เ ทื อก เขาอานาปุ ร ะ  (ANNAPURNA และยอด เขาหางปลา  ( มัจฉาปู ร์ ช เ ร 
MACHHAPUCHHRE) ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตรเมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะลืมเลือนและน่าประทับใจ
ในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยู่แบบเรียบง่ายและ
เป็นกันเอง ไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดท้ังปี  



 

 

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

NARKAKOT (B/L/D) 

          

                
 
 
 
 

เที่ยง      ถึง..หุบเขาโภครา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าท่านชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley) เป็นเมืองแห่งมนต์ เสน่ห์ ท่ามกลาง
วงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชม น้าตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที่มหัศจรรย์ ไหลลงเหวลึก ต้องก้มมองซึ่งตั้งชื่อ
ตามนายเดวิทชาวสวิสที่ตกลงไปตายเนื่องจากโดนกระแสน้าพัด 
 ชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต (TIBETAN REFUGEE CAMP)” สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่อพยพมาอยู่ทาง
ตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี้ท่านยังจะได้ ชมการทอพรมด้วยมืออิสระให้ท่านได้ ชมวิวเมืองโภคราและช้อปปิ้ง
ตามอัธยาศัย  

จากนั้น  น าท่านล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟ
วาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลานั้น เป็นภาพที่มีมนต์ขลังยิ่งนัก ตรงกลางทะเลสาบเป็น
ที่ตั้งของวัดบาลาฮี ซึ่งมีสถูปสีขาวชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพ้ืนน้าสีเขียวมรกต น าท่านสักการะ วัดบาลาฮี 
(Barahi Temple)วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่
เทพธิดาลังที่สุด จากนั้น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในโภครา ยามเย็น บริเวณรอบๆทะเลสาบมีร้านอาหารและ
ร้านค้ากระจัดกระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกันเองไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทั้งปี  

19.00 น.   รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม HOTEL DA YATRA หรือเทียบเท่า     
 
 
 
04.00น.      เดินทางไป ซางรางก๊อต “SARANGKOT เปลี่ยนเป็นรถตู้ คันละประมาณ 7-8ท่าน/คัน ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30นาที ” จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กม.เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่



 

 

ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระได้อย่างสวยงามยิ่ง 
พร้อมจิบชากาแฟอุ่นๆในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ์...  

    
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)  
08.00 น. เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพื่อเดินทางสู่  กาฐมัณฑุ  
09.45 น. เดินทางสู่เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบิน โดยสายการบิน BUDDHA AIRLINES เทียวบิน 606  ใช้เวลาประมาณ 

30 นาที (หรือเวลาใกล้เคียง)  
10.25 น. ถึงเมืองกาฐมัณฑุ หลังตรวจรับสาภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่

ภัตตาคาร  
**** หมายเหตุ !!! สายการบิน ในประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถโหลด

สัมภาระได้ ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ไม่จ ากัดจ านวนใบ  ท่านใดที่
สัมภาระเกิน 15 กิโลกรัม สามารถน ากระเป๋าใบเล็ก เพื่อแบ่งสัมภาระ 
ที่ไม่จ าเป็น ฝากไว้บนรถบัสได้ ***  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

   
13.00 น น าท่านชม "ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ ...เมืองภัคตะปูร์ เป็น 1 ใน 

7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) 
ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979… เนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และ
มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม.ปัจจุบันถือว่าเป็น
เมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมือง
แห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล .... เมืองปักตะปูร์ หมายถึงเมืองแห่งความภักดีต่อพระเป็นเจ้า ที่มี
ความส าคัญและสวยงาม.......  



 

 

น าท่านเข้ชมภายในตัวเมือง คือ "จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์" (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความ
สาคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบักตะปูร์ เนื่องจากบริเวณจัตุรัสนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มี
สถาปัตยกรรมที่งดงาม รวมไปถึงสถานที่สาคัญๆของเมืองมากมาย ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่
เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ธิเบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ตั้งของวัง ชม
พระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง), ประตูทองคา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้า หรือ ซุนดารี
(Sundari) นาท่านเข้าชม วัดเนียตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชั้น สูง 98 
ฟุต สองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาด ใหญ่ สลักเป็นรูปสัตว  ์ และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอานาจ
หยุดสิ่งชั่วร้ายที่เมารุกราน วัดนี้ สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี(Siddhi 
Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลัทธิ ตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากาก๊อต ใน อ้อมกอดของ
หิมาลัย..เมืองที่ชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นได้ สวยงาม และเป็นจุดชมทัศนียภาพของ เทือกเขาหิมาลัยได้ 
อย่างชัดเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สัมผัสธรรมชาติเทือกเขา หิมาลัย รถไต่ระดับความสูง
ของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์นาคันบันไดที่สวยงามอย่างยิ่ง …ตะวันลา.. ที่ นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถ
เห็นยอดเขาเอเวอร์เรส (Mount Everest) ด้วย…ระหว่างท่านจะได้ ชมการปลูกผักทานาแบบขั้นบันได..พบกับ
เทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันออกประกอบด้วยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็นแนวยาวนับร้อยกิโลเมตร ใน
ระหว่างทาง......ชมพระอาทิตย์ตก พักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนนี้ด้วยความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้า
ทะเล เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก  

ค่ า     รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
ที่พัก ณ country villa resort หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
ตื่นแต่เช้าตรู่ ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ถ้าทัศนะ
วิสัย ปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์ ” (MT.EVEREST) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 
เมตร) เปรียบได้ ว่าเป็น “มงกุฎของโลก” ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่น 
 
 
 
 
 
ของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย.... ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกาย สวยงาม จนไม่
อาจจะกระพริบตาได้ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอด
เขา10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ยอดเขา เอเวอร์เรสท์ ( EVEREST)  โลดเส (LHOTSE)  โชยู    (CHO YU) มาลาคู 
(MAKALA) และมานาสรู (MAMASLU ) *** หมายเหตุ ใน วันที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขา
หิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึง ตะวันตกเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นเป็นส าคัญ*** 

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านเยือนเมืองปาทันหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก (Patan city) เป็นเมืองโบราณ สร้างใน สมัยพระเจ้าอโศก

มหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปาตันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความ
งาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะ ชื่อเสียงทางศูนย์กลางงาน
หัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปด้วยวัด
ทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทาให้ทั้ง
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบนี้ เมืองปะฏันนี้ นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองชิ้นเอก
แบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกแบ่งเมืองออกเป็น4 ส่วน โดยมีจัตุรัสปาตัน
ดูร์บาร์ และพระราชวังปาตันเป็นศูนย์กลาง  

              น าท่านชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ, ชม วิหารทองค า และชมพระราชวังเก่าที่เป็นที่ท าพิธีเถลิงราช
สมบัติของกษัตริย์ในอดีต น าท่านชมวัดตะเลจูบาวานี (Teleju Bhawani) สร้างขี้นในปี ค.ศ. 1666 อุทิศให้กับ
เทพประจ าราชวงศ์ มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดับอยู่บนยอดทวารทอง  

 
 

วนัที่หา้     นากาก็อต –เมืองปาทนั –เขา้เฝ้าองคกุ์มารี - ชมพระนารายณบ์รรทมสินธุ ์– วดัสยมภูวนาถ    

กาฐมณัฑุ (B/L/D) 

          



 

 

 
 
 
 
 
 
 

(ปัจจุบันถูกพวกฮิปปี้ ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว) ชมวัดกฤษณะ (Krishna Tempel) ตัววัดเป็นหินสร้างแบบ
ซิกขาร์ (Shikhara / ศิขร) ***ไฮไลท์ น าทุกท่านเข้าเฝ้าองค์กุมารี" เทพธิดาผู้มีชีวิตจริงของชาวเนปาลกุมารี ชื่อ
เรียกของเด็กหญิงวัยเยาว์ที่เชื่อกันว่ามีเทพชื่อ เทวีทุรคา มาเกิด
ใหม่ในร่างเด็กหญิง เหมือนกับเป็นตัวแทนของเทพ โดยค าว่ากุมารี
นี้มีความหมายว่า "เจ้าหญิง" หรือ "หญิงบริสุทธิ์วัยเยาว์" ในภาษา
สันสกฤต แต่ถึงอย่างนั้นกุมารีก็ไม่ได้มีแค่องค์เดียวในประเทศ
เนปาล และส่วนมากกุมารีจะอาศัยอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ กุมารีองค์
ส าคัญที่สุดของประเทศ 
จะเรียกว่า Royal Kumari of Kathmandu ที่มีที่อยู่จัดเตรียมให้
อย่างดีและได้รับการดูแลจากรัฐบาลเนปาลโดยตรง โดยชาวเนปาลส่วนมากจะเชื่อและนับถือในกุมารี ดังนั้นกุมารี
องค์ท่ีส าคัญที่สุดจึงเปรียบเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านหนึ่งของผู้คนหากไม่นับกษัตริย์ 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้น ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์หรือบุดดนิลกัณฑะ 

ซี่งเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณะ 1 ในอวตาร 
10 ปางที่มาช่วยเหลือโลกในช่วงที่โลกเกิดกรลียุค 
ชมความงดงามของการแกะสลักจากก้อนหินก้อน
เดียวองค์พระวีษณะ บรรทมอยู่ท่ามกลางงู ที่
อารักษ์ปกป้องพระองค ์

จากนั้น   น าท่านเข้าชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath) เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist 
Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว  

 



 

 

วนัที่หก  กาฐมณัฑุ-กรุงเทพ                                        (B/-/-) 

          

สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในปี พ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมี
ดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง4 
ด้าน ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 
กิโลเมตร ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 77 เมตร เหนือ
ระดับน้าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาให้ทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสน
งดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล อีกท้ังยังเป็นสถานที่
ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์การยูเนสโกได้ทา
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522  

จากนั้น น าท่านเข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นใน
ราชวงศ์ลิจฉวี ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ในปี ค.ศ. 300 ที่นี่เป็นศูนย์กลางของ
นครกาฐมัณฑุ โบราณ น าท่ านสู่  กาฐมาณฑุ ดู ร์บาร์ สแควร์  
(Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกว่า จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์
บาร์แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สถานที่
น่าสนใจที่ควรไปชมได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรามัลละ (King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 
และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย ชม “กาฐ
มณฑป” หรือ “เรือนไม้” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง อาคารไม้นี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 บนจุดที่เส้นทางการค้า
ส าคัญสองเส้นตัดกัน และใช้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การพัฒนาของตัวเมืองเกิดขึ้นใน
รัศมีรอบ ๆ พระราชวังเก่า ชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) หรือที่พานัก
เทพธิดาที่มีชีวิต (Living Goddess) ชาวเนปาลเชื่อกันว่ากุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย์ ชม วัดตะเลจู 
(Teleju Tempel) สร้างอุทิศให้กับองค์ส าคัญประจ าราชวงศ์คือเทวีตะเลจูบะวานี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไม่เปิด
ให้ผู้ใดเยี่ยมกราย นอกจากองค์กษัตริย์และนักบวชที่มีสมณะศักดิ์สูง ชาวฮินดูสามารถเข้าทาพิธีได้ปีละหนึ่งครั้ง 
ในช่วงดุรกาปูจา (Durga Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์ (Dasain) น าท่านชม ประตูหนุมาน (Hanuman 
Dhoka) ประตูที่เป็นที่ตั้งของพระองค์เทพหนุมาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1672 ตัวเทพได้รับหารเจิมชาดเสียจนเป็นสี
แดงเข้มใต้ร่มฉัตร 

ค่ า     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฮิมไทย (อาหารไทย)  
              เข้าที่พัก THE FERN DESIDENCY HOTEL 

 
 
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
.น าท่านสู่   มหาเจดีย์โพธิ์นาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของ

พระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้า



 

 

มาเมื่อปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป องค์การยูเนสโก
ขึ้นได้ทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522  

 
 
 
 
 
 
13.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG320 
  รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง+น้ าดื่ม 
18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือ

ตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
โปรแกรมแนะน า: (จ่ายเพิ่มท่านละ 230 USD ใช้เวลาชมประมาณ 1 ชม.)  
Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่าง
ใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและ
ตระการตาที่สุดในโลก  

   
ไฮไลท์:  

 ลอยขึ้นไปด้านบนของโลกในเที่ยวบินชมวิว 1 ชั่วโมงข้ึนไปเทือกเขาหิมาลัย  

 เข้าไปในห้องกัปตันใกล้เทือกเขาเอเวอร์เรส เห็นหลังคาของภูเขาเอเวอร์เรสต์วิธีที่ง่าย  

 เพลิดเพลินไปกับท่ีนั่งหน้าต่างสาหรับผู้โดยสารในทัวร์กลุ่มเล็กๆ ทุกคน ที่คุณจะไม่พลาดทุกมุมมอง  

 ได้รับทัศนียภาพที่งดงามของพืชและสัตว์ของหุบเขาและท่ีราบ  

 สังเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 



 

 

เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์ . 
***ส าหรับการท าวีซ่าให้ท่านส่งเอกสารให้กับผู้ที่ท่านจองและเอกสารทั้งหมดจะส่งคืนท่าน ณ วันเดินทางท่ีสนามบิน หาก

ท่านใดไม่สะดวกสามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านได้โดยทางหัวหน้าทัวร์จะด าเนินการให้ท่าน*** 
หมายเหตุ :  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะนาการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  
2. บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทั้ง นี้ 
ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ  

***กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

นะคะ*** 
รายการอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานเป็นส าคัญ  

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน /ห้อง 
หรือ  3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม จ านวนที่นั่ง 

4- 9 APR 19 30,900.- 5,500.- 24+1 

15 – 20 MAY 19  30,900.- 5,500.- 24+1 

18 – 23 JUN 19  30,900 5,500.- 20+1 

11-16 JUL 19  30,900 5,500.- 20+1 

24 – 29 JUL 19  30,900.- 5,500.- 24+1 

7 – 12 AUG 19  30,900.- 5,500.- 20+1 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

 ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ  

 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาหนดไว้ในรายการ น้ าหนักกระเป่า ไม่เกิน 30 กิโลกรัม  

 ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 



 

 

 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อ
จากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพ่ิมในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ , 
ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ  

 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี)  

 ค่าน้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จ่านวน 6 วัน / ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 2,000 บาท/ ท่านตลอดรายการ)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ  
การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาลังใจให้กับ
ไกด์ และคนขับรถ 
เงื่อนไขการจองทัวร์  

• ช าระมัดจ า ท่านละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ )  พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง 

• ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง ซึ่งเมื่อจองและ
จ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งสิ้น  

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว (ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจ ากับสายการบิน)** 

• กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด  

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

• อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัว
ออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 

***บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่ างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง  อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีสิ่งผิด
กฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกท าร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ****   

  เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล 
  1.    หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน    



 

 

  2.    หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
  3.    รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พ้ืนหลังขาว เห็นหู ทั้งสองข้าง  
  4.    ส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน (เขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทร ) 
  5.    กรอกรายละเอียดส่วนตัว ตามรายละเอียดที่แนบมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


