
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ไฮไลทข์องการเดนิทาง  
พระราชวงักาฐมณัฑ.ุ...จตัรุสัมรดกโลก ชมวงัเทพธดิากมุาร ีเทพเจา้ทีม่ชีวีติอยูเ่พยีงหน่ึงเดยีวในโลก  
พระราชวงัปาทนั (ลลติปูร)์....เมอืงมรดกโลก พุทธศลิปสมยัศตวรรษที ่16-18    
พระราชวงัภคัตาปูร.์...เมอืงมรดกโลก นครแหง่นีส้รา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 บนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต 
ยอดเขานากากอ็ต…ยามเชา้บนยอดเขานากากอ๊ต ชมแนวเทอืกเขาหมิาลยัทีท่อดยาวจนสดุสายตา 
เมอืงโภครา…เสน่หแ์หง่ผนืน า้และขนุเขา พรอ้มลอ่งเรอืงในทะเลสาบเฟวา่ใสราวกระจกสะทอ้น 

 
หมายเหตุ เวลาในประเทศเนปาลชา้กวา่เวลาประเทศไทย 1.15 ช ัว่โมง 

 

รายการท่องเทีย่ว 

วนัแรก  กรุงเทพฯ–กาฐมณัฑ–ุพระราชวงักาฐมณัฑ–ุชมโชวพ์ืน้เมอืง)                              (-/-/D) 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประต ู 3-4 เคานเ์ตอร ์ D สายการบนิ  THAI  

AIRWAYS (TG)  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร ือ่งสมัภาระตา่งๆ 

แกท่า่น 

  กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรณุางดน าของมคีม ทกุชนิด เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใส่

ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

▪ วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น า้หอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะ

ถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 

100 ml.  

10.15 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุKATHMANDU โดย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG 319  

(มอีาหารบรกิารบนเคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

12.25 น. ถงึ...ทา่อากาศยานตรภีวูนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ(KATHMANDU) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเนปาล หุบ 

เขานีต้ ัง้อยูท่ีค่วามสงู 1,336 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล และยงัเป็นทีร่วบรวมรดกทางวฒันธรรมของเนปาล

เอาไว ้ เน่ืองจากหุบเขาแห่งนีเ้ป็นแหลง่วฒันธรรมเนวารโีบราณ ชนเผ่าเนวารอ์าศยัอยูท่ีหุ่บเขาแห่งนีแ้ละ

ไดส้รา้งอารยธรรมทีส่ าคญัขึน้บน 3 เมอืง ซึง่ไดแ้ก ่ กรงุกาฐมาณฑ ุ ปะฏนัและภกัตะปุร ์ ความส าเรจ็

ทางดา้นศลิปะของชาวเนวาร ์ ไดแ้ก ่ วดัและปราสาททีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอือนัประณีต ฝีมอืแกะรปูสลกัและ

โลหะทีล่ะเอยีดออ่น เสาไมแ้กะสลกั และโบสถท์ีเ่ต็มไปดว้ยเร ือ่งราวทางประวตัศิาสตรแ์ละเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุดว้ย ......หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้  

จากน้ัน น าท่านสกัการะสถูปสวยมภูนาถ (SWAYAMBHUNATH) หรอืวดัลงิ เป็นเจดยีข์องชาวพุทธ 

(BUDDHIST CHAITYAS) ทีย่ิง่ใหญแ่ห่งหน่ึงของ

โลก กลา่วกนัวา่น่าจะมอีายถุงึ 2,000 ปี เลยทเีดยีว 

สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ.

963 สิง่ทีน่่าสนใจภายในวดัคอื สว่นตรงฐานของสถปู

ซึง่มดีวงตาเห็นธรรม หรอื WISDOM EYES ของ

พระพุทธเจา้อยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ดา้น ตวัสถปูตัง้อยูบ่น

เนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑ ุ จงึท าใหเ้ห็น

ทวิทศันเ์หนือหุบเขาทีแ่สนงดงาม สถปูแห่งนีเ้ป็นสถปูที่

เกา่แกท่ีส่ดุของเนปาล อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีม่กีารผสมผสานระหวา่งศาสนาพุทธกบัฮนิดู โดยองคก์าร

ยเูนสโกไดท้ าการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

น าท่านชมพระราชวงักาฐมณัฑ ุ

“HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR 

SQUARE”  หรอื พระราชวงัหนุมานโธกา (HANUMAN 

DHOKA PALACE OR ROYAL PALACE) เป็นอาคารแบบ

ยโุรปสขีาว มหีอสงู 9 ช ัน้ทีเ่รยีกวา่ หอพะสนัตะปุร ์

(BASANTAPUR TOWER) พระราชวงันีใ้ชเ้ป็นทีป่ระกอบ

พธิกีรรมอนัส าคญัในราชวงศจ์ตัรุสักาฐมาณฑ ุ ดรูบ์าร ์



 

(KATHMANDU DURBAR SQUARE) จตัรุสักาฐมาณฑ ุดรูบ์าร ์แห่งนีป้ระกอบไปดว้ยวดัและปราสาท

ทีเ่กา่แก ่ ซ ึง่แสดงภาพความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็น

สถานทีร่าชาภเิษกขึน้ครองราชย ์ จตัรุสัแห่งนีย้งัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงใน มรดกโลกโดยองคก์าร

ยเูนสโกในปี พ.ศ. 2522  

น าคณะเยีย่มชมวดักุมาร ีหรอืกุมาร ีฆระ (TEMPLE OF KUMARI OR KUMARI GHAR) ทีพ่ านัก

ของเทพธดิากมุาร ี (ตามความเชือ่ของชาวเนปาลน้ัน 

กมุารคีอืตวัแทนแห่งพระอมุาเทว ี เป็นเทพบรสิทุธิท์ีถ่อื

ก าเนิดโลกมนุษย ์ ซ ึง่ผ่านการคดัเลอืกมาจากเด็กหญงิ

อาย ุ 3-5 ปี จากตระกลูศากยะหรอืตระกลูของ

พระพุทธเจา้เทา่น้ัน ชาวเนปาลนับถอืกมุารดีจุเทพเจา้

และมกัจะขอพรใหป้ระสบความส าเรจ็ กมุารมีหีนา้ทีท่ า

พธิบีูชาเทพธดิาแห่งเตาไฟ หรอืเทพธดิาแห่งการด ารง

ชพี (LIVING GODDESS) และในชว่งเทศกาลอนิทรา 

ยาตราทีเ่วยีนมาปีละคร ัง้กษตัรยิเ์นปาลจะมาหากมุาร ี

เพือ่รบัพรจากเธอ 

ชมกาฐมาณฑป (KASTHAMANDAP) เป็นอาคารไมเ้กา่แกท่ีส่ดุ และเป็นก าเนิดของชือ่เมอืง

กาฐมาณฑ ุ ตัง้อยูใ่นบรเิวณใกลก้บัวดักมุาร ี กลา่วกนัวา่สถานทีนี่ส้รา้งขึน้โดยกษตัรยิล์กัษมนีาสงิห ์

มลัละ (KING LAXMI NARSINGHA MALLA) ในตอนตน้ศตวรรษที ่ 16 และสรา้งจากตน้สาละเพยีง

ตน้เดยีว…ชมหนุมานโธกา (HANUMAN DHOKA) รปูป้ันหนุมานตัง้บนแท่นสูงตรงประตพูระราชวงั 

มปีระชาชนมาสกัการะอยูเ่สมอเสมอืนเทพองคห์น่ึง ชมวดัตะเลช ุ (TALEJU TEMPLE) วดัประจ าองค ์

พระมหากษตัรยิ ์ เน่ืองจากมคีวามเชือ่วา่เทพตะเลชคุอืเทพทีป่กปักรกัษาองคพ์ระมหากษตัรยิแ์ละประเทศ

เนปาล สรา้งโดยกษตัรยิม์เหนทรา มลัละ (KING MAHENDRA MALLA) ในปี พ.ศ. 2092 …สกัการะ

กาฬ ไภราพ (KALA BHAIRAB) รปูสลกัขนาดใหญ่ของพระอศิวรปางดรุา้ย เดมิทน้ัีนพบทีทุ่ง่นาตอน

เหนือของตวัเมอืงในศตวรรษที ่ 18 เช ือ่กนัวา่ศกัดิส์ทิธิ ์ สว่นมากจะใชต้ดัสนิคดคีวามโดยจะน าคนทีพุ่ด

เท็จมาสาบานตอ่หนา้รปูสลกัแห่งนี ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาล ี  ลิม้รสอาหารพเิศษ โม โม 

เกีย๊วซา่เนปาลแท ้ๆ   ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ทีม่ชี ือ่เสยีงส าหรบันักทอ่งเทีย่วแห่งหน่ึงของประเทศเนปาล  

 พกัที ่ณ Hyatt Regency Kathmandu  Rหรอืเทยีบเทา่อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

วนัทีส่อง กาฐมณัฑ–ุเมอืงโภครา (ล่องเรอืทะเลสาบเฟวา่-อสิระชอ้ปป้ิง)   (B/L/D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าทา่นเดนิทางสู ่ โภครา “POKHARA” (โดยรถโคช้ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-

7 ช ัว่โมง)  

  หุบเขาโปขระ โภครา หรอืโภครา (POKHARA VALLEY) เป็นเมอืงแห่งมนตเ์สน่หท์า่มกลางวงลอ้มของ

หุบเขาอรรณาปูรณะ อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 827 เมตร และเป็นจดุชมความงดงามของเทอืกเขาหมิาลยั

ไดใ้กลท้ีส่ดุ เน่ืองจากห่างจากบรเิวณเทอืกเขาแค ่30 กโิลเมตร   ทีน่ี่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนิยมของ

เนปาลในการเร ิม่ตน้เดนิทางผจญภยัและลอ่งแพมทีัง้ทะเลสาบพวีาและยอดเขามจัฉาปูชเรทีส่งูเดน่

ตระหง่าน (6,977 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล) เป็นฉากหลงัของหุบเขาแห่งนี ้กอ่เกดิเป็นสภาพแวดลอ้มที่

เงยีบสงบและมมีนตข์ลงั หุบเขาทีอ่ยูร่ายลอ้มโปขระเปรยีบเสมอืนบา้นของหมู่ไมท้ีข่ึน้อยูข่นัดแน่น มแีม่น า้

ทีไ่หลเชีย่วกราก ทะเลสาบใสแจ๋ว และทวิทศันข์องเทอืกเขาหมิาลยัทีม่ชี ือ่เสยีงของโลก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง ณ ภตัตาคารระหวา่งทาง  

บ่าย ถงึ.. “หุบเขาโภครา” เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนิยมอนัดบั 2 รองจากกาฐมาณฑจุากทีน่ี่จะสามารถมองเห็น

ทวิทศันท์ีง่ดงามของเธาละครี ี (DHAULAGIRI) มนะสล ู (MANASLU) มจัฉาปูชเร 

(MACHHAPUCHHRE) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (ANNAPURANA) ทัง้ 5 ยอด ระหวา่งทาง ทา่นจะ

ไดเ้ห็นทวิทศันท์ีง่ดงาม และวถิชีวีติของชาวชนบทในประเทศเนปาล  เสน้ทางสายนีม้ชี ือ่เสยีงมากในดา้น

ความงดงาม  



 

จากนัน้ น าท่านล่องเรอืทะเลสาบเฟวา (PHEWA LAKE) ทะเลสาบน า้จดืขนาดใหญ ่ภาพความงาม

ของทะเลสาบพวีาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรทีม่รีปูรา่งคลา้ยหางปลาน้ันเป็นภาพทีม่มีนตข์ลงัให ้

นักทอ่งเทีย่วอยากไปเยอืนสกัคร ัง้  

ตรงกลางทะเลสาบเป็นทีต่ ัง้ของวดับาลาฮ ี (BARAHI TEMPLE) ซึง่มสีถปูสขีาวชือ่บาลาฮลีอยเดน่

ตดักบัพืน้น า้สเีขยีวมรกต น าทา่นสกัการะ วดับาลาฮ ี วดัทีม่เีทพธดิาอจมิา เทพธดิาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุใน

เมอืงโภครา ทกุวนัเสารจ์ะมกีารบูชายญัสตัวแ์ดเ่ทพธดิาทีม่พีลงัทีส่ดุ  

จากน้ัน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ในโภครายามเย็น บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบมรีา้นอาหารและรา้นคา้กระจดั

กระจายอยูแ่บบเรยีบง่ายและเป็นกนัเอง ไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยอืนตลอดทัง้ปี..จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่น

เดนิทางกลบัโรงแรม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรม 

เขา้สูท่ีพ่กั ณ  POKHARA GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม เมอืงโภครา(ซารางกอ๊ต-วดับนิดาบาซนีิ-แมน่ ้าเซต-ิน ้าตกเดวสิ-ศูนยอ์พยพ

ชาวทเิบต) กาฐมณัฑ-ุพระราชวงัภคัตาปูร-์ยอดเขานากากอ๊ต)     (B/L/D) 

ปลกุตืน่ น าท่านเดนิทางสู่ยอดเขา ซางรางกอ๊ต “SARANGKOT” เพือ่ชมพระอาทติยข์ึน้ที ่ ณ ยอดเขา

มจัฉาปูชเร เทอืกเขาหมิาลยัอรรณาปุรณะ ทัง้ 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ทีส่งูเป็นอนัดบั 

10 ของโลก ชมววิของเทอืกเขาหมิาลยัและแม่น า้เซตเิป็นฉากหนา้อยูด่า้นลา่ง ชมพระอาทติยข์ึน้เห็นแสง

สทีองตดักบัยอดเขาหางปลาและเทอืกเขาอานาปูระไดอ้ยา่งสวยงามยิง่ พรอ้มจบิชา กาแฟอุน่ๆ ใน

บรรยากาศทีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอยา่งสบายอารมณ.์.. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลบัสูโ่รงแรม 

ระหวา่งทางน าท่านแวะสกัการะวดับนิดาบาซนีิ “BINDHABASANI” วดัฮนิด ู วดันีส้รา้งในปี 1845 

เพือ่ถวายแดเ่ทพธดิา บาวานี เทพธดิา วดันีถ้อืเป็นวดัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งหน่ึงในเมอืงโภคราและวดันีเ้ป็นวดัที่

ชาวเมอืงนีห้รอืตา่งเมอืงนิยมมาแตง่งานกนัอกีดว้ย บรเิวณรอบๆวดัจะมขีองทีใ่ชใ้นการแตง่งานขาย

ในชว่งของเทศกาลงานแตง่งาน และมขีองส าหรบัใชบู้ชาเทพธดิาบาวานีขายจดัอยูใ่นถาด จะมมีะพรา้ว

ซึง่แทนสญัลกัษณข์องสตัวห์น่ึงชวีติใชส้ าหรบับูชายญั ดอกไม ้ผงตกิะ ขนม และเฉพาะวนัองัคารและวนั

เสาร ์จะมพีธิที าบุญหรอืถา้เป็นวนัพธิสี าคญัใหญ่ๆ  มกีารบูชายนัดว้ยสตัวเ์ล็กและใหญต่ลอดทัง้วนั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม น ้าตกเดวสิ (DEVI’S FALL) น า้ตกทีต่ ัง้ช ือ่ตามนายเดวสิทีม่าเสยีชวีติพรอ้มคูร่กั ณ ทีแ่ห่ง

นี ้ น า้ตกแห่งนีแ้ปลกกวา่ทีอ่ืน่ตรงทีต่อ้งชะโงกหนา้กม้ลงไปด ู เพราะเป็นน า้ตกทีท่ิง้ตวัลงจากล าธารลงสู่

ชอ่งเขาเบือ้งลา่งลกึลงไปกวา่ 100 เมตร นับวา่เป็นน า้ตกทีม่คีวามลกึทีส่ดุ  

ชมคา่ยอพยพชาวทเิบต (TIBETAN REFUGEE CAMP) ศูนยว์ฒันธรรมชาวทเิบต เมอืงโภครา 

ประเทศเนปาล และเป็นสถานทีจ่ดัแสดงความเป็นอยู ่ ของชาวทเิบตในเนปาล ซึง่ไดอ้พยพมาทางตอน

เหนือของเนปาล ในคราวทีจ่นีบุกกรงุลาซา คา่ยกอ่ตัง้ขึน้ในปี 1960 เชญิทกุทา่นสมัผสัความเป็นอยูข่อง

ชาวทเิบต ชมกรรมวธิผีลติพรมขนสตัวแ์บบชาวบา้น และเลอืกซือ้ของฝากสนิคา้พืน้เมอืงน่ารกัๆ ไดท้ีน่ี่ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ เมอืงกาฐมณัฑ ุเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงโภครา 

14.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโภครา  โดยสายการบนิ BHUDDHA AIRLINES เทีย่วบนิที ่....... 

14.30 น. ถงึ...เมอืงกาฐมณัฑ ุ น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงปัคตาปูร ์(BHAKTAPUR) เป็นอกีหน่ึงเมอืงมรดกโลก เป็น

เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเนปาล โดยตวัเมอืงน้ันตัง้อยูใ่นเขตบากมาต ิ (BAGMATI) ซึง่เป็น 

1 ใน 14 เขตของประเทศ ปัจจบุนัถอืวา่เป็นเมอืงแห่งวฒันธรรมทีม่ชี ือ่เสยีง และไดร้บัความนิยมมากใน

หมู่นักทอ่งเทีย่ว จนไดร้บัการขนานนามวา่เป็น "เมอืงแห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของเนปาล" อกีดว้ย และ

ดว้ยความงดงามของเมอืงของเมอืงนี ้ จงึเคยถกูจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร ์ “LITTLE BUDDHA” และ

ยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองคก์ารยเูนสโก 

16.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนากาก็อต (NAGARKOT) ในออ้มกอดของหมิาลยั  (ประมาณ 2 ชม.) 

ดนิแดนธรรมชาตทิีเ่ป็นจดุสูงสดุทีจ่ะชมหมิาลยัดา้นทศิตะวนัออก รวมถงึจะสามารถมองเห็นยอดเอเวอร ์

เรส … หรอื “สกลมาตา” ตามชือ่ทีช่าวเนปาลเรยีกขานกนั .. พุ่งทะยานขึน้เสยีดฟ้า เป็นทวิแบบพาโนรา

มาจากตะวนัตกไปสดุตะวนัออกโดยไม่มอีะไรมาปิดบงัสงูจากระดบัน า้ทะเล 2,164 เมตร นากาก็อต เมอืง



 

ทีช่มพระอาทติยต์กและพระอาทติยข์ึน้ไดส้วยงาม และเป็นจดุชมทศันียภาพของเทอืกเขาหมิาลยัไดอ้ยา่ง

ชดัเจน นากาก็อต เป็นเมอืงตากอากาศของชาวเนปาล ี.. 

18.00 น. ถงึเมอืงนากาก็อต “NARKAKOT”  อสิระตามอธัยาศยัชมววิบรเิวณโรงแรมทีพ่กั..จนถงึเวลานัดหมาย 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั CLUB HIMALAYA RESORT  หรอืเทยีบเทา่ และอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่ี ่ ยอดเขานากากอ๊ต–กาฐมณัฑ-ุวดัปศปุฏนิาถ-พระราชวงัเมอืงปาทนั-           

วดัพุทธนาถ-อสิระชอ้ปป้ิงทาเมล)                                                      (B/L/D) 

05.00 น.  ใหท้า่นไดส้ดูอากาศยามเชา้ตรูแ่ละเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทติยท์ีส่าดสอ่งตดักบัหมิะขาวนวลที่

ปกคลมุเทอืกเขาหมิาลยัทอดตวัยาวละเลยีด บ่งบอกถงึเสน้ขอบฟ้าและพืน้ดนิของยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์

เป็นทวิทศันท์ีส่วยงามมากจนไม่อาจจะกระพรบิตาได ้“เทอืกเขานากากอ๊ต” จากทศิตะวนัออกของหุบเขา

นีจ้ะ สามารถมองเห็นภเูขาหมิาลยัโดยรอบซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา 10 ยอด

ทีส่งูทีใ่นโลกไดแ้ก ่ ยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ (EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู 

(MAKALA) และ มานาสร ู(MAMASLU)...อสิระบนัทกึภาพววิตามอธัยาศยั 

หมายเหต ุทา่นจะสามารถทีจ่ะเห็นเทอืกเขาหมิาลยัหรอืไม่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนันัน้เป็นส าคญั 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงกาฐมณัฑ ุ และน าท่านชม วดัปศปุฏนิาถ (PASHUPATINATH TEMPLE)  

วดันีม้หีลงัคาท าดว้ยทองซอ้นกนั 2 ช ัน้ และประตเูงนิ ซึง่ถอืวา่เป็นวดัทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุวดัหน่ึงในศาสนา

ฮนิดขูองเนปาล ถงึแมผู้ท้ีนั่บถอืศาสนาฮนิดเูทา่น้ันจงึจะมสีทิธิเ์ขา้ไปภายในวดัแห่งนี ้ นักทอ่งเทีย่วก็

สามารถชมตวัวดัและดกูจิกรรมทีม่ขีึน้ภายในอาณาเขตของวดัไดช้ดัเจน จากบนฝ่ังดา้นตะวนัออกของ

แม่น า้พคัมาต ี โดยทีอ่งคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนวดัแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกแลว้ในปี พ.ศ. 2522 วดันีม้ี

ความส าคญัในชว่งเทศกาลศวิะราตร ี  

จากน้ัน น าท่านชม “เมอืงปาทนั” นครแห่งความสวยงาม เมอืงปาทนั “PATAN” เมอืงแห่งศลิปะอนัวจิติร

งดงามทีส่ าคญั 1 ใน 4 เมอืง นครแห่งความสวยงาม ดว้ยปะตมิากรรมและฝีมอืชา่งของประเทสเนปาล ที่

ประกอบไปดว้ยพระราชวงัโบราณนอ้ยใหญ ่ภายในเมอืงลลิติปูร ์ หรอืเมอืงปาทนั.เป็นเมอืงโบราณทีต่ ัง้อยู่

เหนือแม่น า้บคัมาต ีสรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชว่งศตวรรษที ่3  

ปาทนัไดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงคูแ่ฝดของกรงุกาฐมาณฑไุดร้บัการขนานนามวา่เมอืงแห่งความงาม (CITY OF 

BEAUTY) เป็นเมอืงทีรู่จ้กักนัในนามของเมอืง

แห่งศลิปะอกีดว้ย โดยเฉพาะชือ่เสยีงทาง

ศูนยก์ลาง งานหตัถศลิป์ของชาวทเิบตอพยพ มี

ช ือ่เสยีงในเร ือ่งพระพุทธรปู นับเป็นนครโบราณ

ทีย่งัมชีวีติ ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยวดัทางศาสนา

ฮนิดแูละสิง่ปลกูสรา้งในพุทธศาสนา สบืเน่ือง 

มา จากความหลากหลายของวฒันธรรมในยคุ

กลางท าใหท้ ัง้ศาสนาฮนิดแูละศาสนาพุทธเฟ่ือง

ฟูในแถบนี ้ เมอืงปะฏนันีนั้บเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผงัเมอืงชิน้เอกแบบเนวาร ี มถีนน

โบราณตดัตามแนวเหนือ-ใตแ้ละตะวนัออก-ตะวนัตกแบ่งเมอืงออกเป็น4 สว่น โดยมจีตัรุสัปาตนั ดรูบ์าร ์

และพระราชวงัปาทนัเป็นศูนยก์ลาง 

ชมพระราชวงัปาทนั (PATAN PALACE) ถอืไดว้า่เป็นตน้แบบของงานสถาปัตยกรรมแบบศขิะระ 

(SHIKHARA STYLE) ของเนปาล ตัง้อยูใ่นบรเิวณจตัรุสัปะฏนั ดรูบ์าร ์ในเขตพระราชวงัและจตัรุสัปะฏนั 

ดรูบ์ารป์ระกอบไปดว้ย “ฉอก” (CHOWK) หรอื “ลาน” ทีส่ าคญั 3 แห่ง ไดแ้ก ่ มุลกลาง ฉอก 

(CENTRAL MUL CHOWK) สุนทร ฉอก (SUNDARI CHOWK) และเกศาร ์ นารายณั ฉอก 

(KESHAR NARAYAN CHOWK) บรเิวณตรงกลางสนุทร ีฉอกมหีอ้งอาบน า้หลวง (ROYAL BATH) ที่

เรยีกวา่ตศุาหติ ี (TUSHAHITY) ซึง่นับวา่เป็นสถาปัตยกรรมหนิชิน้ส าคญัดว้ย จตัรุสันีไ้ดร้บัการขึน้

ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึง 



 

ชมกฤษณะ มณัฑรี ์(KRISHNA MANDIR) สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2180 ตรงขา้มกบัสนุทรยี ์ออกเป็นวดั

แห่งองคพ์ระกฤษณะ นอกจากนีย้งัเป็นวดัเดยีวในเนปาลทีม่เีจดยี ์ 21 องคท์ีท่ าจากหนิแกรนิตสเีทา

ทัง้หมด 

ชมวดัทอง (GOLDEN TEMPLE) หรอืวดัหริณัยะวรรณะ มหาวหิาร (HIRANYA VARNA 

MAHAVIHAN) เป็นวดัในพุทธศาสนา ลกัษณะเป็นเจดยีส์งู 3 ช ัน้หลงัคาท าดว้ยแผ่นทองเป็นเสน้ยาวลง

มาจรดพืน้ดนิซึง่สรา้งตามความเชือ่ทีว่า่จะเป็นเสน้ทางทีเ่ดนิไปสูส่วรรค ์ นอกจากนีว้ดัยงัประดบัตกแตง่

ดว้ยทองเหลอืงและทองแดงจนอรา่มเรอืง สมกบัเป็นวดัเกา่แกนั่บพนัปีทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงปาทนั 

มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปีพ.ศ. 2522   

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

14.00 น. น าท่านสู่ย่านทาเมล (THAMEL) เป็นศูนยก์ลางความเจรญิของกรงุกาฐมณัฑ ุ สองขา้งทางเต็มไป

ดว้ย โรงแรมทีพ่กัราคาถกู รา้นอาหารนานาชาต ิ รา้นขายของ รา้นอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ จงึเป็นจดุพกัของ

นักทอ่งเทีย่วทีเ่พิง่เดนิทางมาถงึเนปาลเพือ่การวางแผนทอ่งเทีย่วในทีต่า่งๆ นอกจากนีย้า่นทาเมลยงัเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ึน้ช ือ่ โดยเฉพาะสนิคา้จ าพวกหตัถกรรมพืน้เมอืง เคร ือ่งประดบัทีท่ าจากหนิตา่งๆ และ

อปุกรณส์ าหรบัการเดนิปีน ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมอืงไทย แตส่นิคา้หลากหายกวา่เยอะ 

ถนนขา้วสารบา้นเรา อาท ิ ผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึอกีมากมาย ซึง่สามารถตอ่รอง

ราคาไดต้ามความพอใจของทา่นซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวักนัจรงิๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารครวัไทย (อาหารไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ณ Hyatt Regency Kathmandu  Rหรอืเทยีบเทา่อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีห่า้  กาฐมณัฑ–ุ กรงุเทพฯ              (B/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาต)ิ 

น าท่านสกัการะโพธนิาถหรอืพุทธนาถ 

(BOUDHANATH) เป็นเจดยีท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในเนปาลบนเจดยี ์

มดีวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจา้ (WISDOM EYES) ทัง้สี่

ทศิ บรเิวณรอบวดัเป็นแหลง่ชมุชนของชาวพุทธมหายานจาก

ทเิบตทีอ่พยพเขา้มาเมือ่ปีพ.ศ .2502 จงึจะเห็นพระทเิบตและ

คนทัว่ไปยนืแกวง่ลอ้มนตพ์รอ้มกบัสวดมนตอ์ยูท่ ัว่ไป องคก์าร

ยเูนสโกขึน้ไดท้ะเบยีนสถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.

2522  

11.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิตรภีวูนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ

13.40 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG 320 

18.10 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจไม่รูล้มื... 

 
 

 

 

 

 

 



 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง

การนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 

เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะ

ทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ  

 

ตารางการเดนิทาง 

 

ปีใหม ่วนัที ่28 ธ.ค. – 1 ม.ค 62    /   สงกรานต ์ วนัที ่12-16 เม.ย. 62 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ 39,999 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่                 ท่านละ 9,500  บาท   
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 16 + ท่าน 

 

 

รายการแนะน าทีท่่าน...ไม่ควรพลาด 

EVEREST SCENIC MOUNTAIN FLIGHT 

 นั่งเครือ่งบนิชมยอดเขา สมัผสัเทอืกเขาหมิาลยัและยอดเขาเอเวอรเ์รสตอ์ย่างใกลช้ดิ สรา้งสรรค ์

ประสบการณท์ีไ่ม่ควรพลาด เมือ่ท่านไดม้าเยอืนประเทศเนปาลคณุจะมโีอกาสไดข้ึน้ไปบนจุดสูง

ทีสุ่ดและตระการตาทีสุ่ดในโลก 

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

 

 

 

 

 

✓ ลอยขึน้ไปดา้นบนของโลกในเทีย่วบนิชมววิ 1 ช ัว่โมงขึน้ไปเทอืกเขาหมิาลยั  

✓ เห็นหลงัคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตว์ธิทีีง่่าย  

✓ เพลดิเพลนิไปกบัทีน่ั่งหนา้ตา่งส าหรบัผูโ้ดยสารในทวัรก์ลุม่เล็ก ๆ ทกุคน ทีค่ณุจะไม่พลาดทกุมุมมอง 

✓ ไดร้บัทศันียภาพทีง่ดงามของพชืและสตัวข์องหุบเขาและทีร่าบ  

✓ สงัเกตเอเวอรเ์รส, Lhotse, Makalu และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

 

 



 

การส ารองทีน่ั่ง *ช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทางสว่นทีเ่หลอื

ช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนั *ตอ้งจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ส าหรบัชว่งวนัหยดุเทศกาล 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป-กลบัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS และสายการบนิ

ภายในประเทศ โดย BUDDHA AIRLINES ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

✓ คา่โรงแรมพกัหอ้งคู ่และอาหาร ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

✓ คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่และภาษีสนามบนิทกุแห่งตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

✓ หวัหนา้ทวัรไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ภาษาองักฤษ) ดแูลตลอดการเดนิทาง ส าหรบัคณะ 15 ทา่นขึน้ไป 

✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท) แตท่ ัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

➢ คา่จดัท าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื 

คนตา่งดา้ว 

➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วพเิศษ

ตา่งๆ, คา่อาหาร, คา่เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่นอกเหนือจากรายการ 

➢ คา่ภาษีหกั  ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  

➢ คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 

➢ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ และผูช้ว่ย 25 USD  ตลอดทรปิการเดนิทาง 

➢ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบรกิาร 

➢ คา่ทปิบรกิรยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 

 

เอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่เนปาล 

1. หนงัสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน     

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปส ี (ทีไ่ม่ใชร่ปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้หลงัสขีาวหรอืฟ้าเท่านัน้)    

4. ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทีอ่ยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท)์  

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร (ทีท่่านควรทราบก่อนส ารองทีน่ั่ง) 

*กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด  **ยกเวน้ กรุป๊เหมาและชว่งเทศกาลทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

กบัสายการบนิ** 

*กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์

*อตัราคา่บรกิารนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณต์า่งๆ ระหว่างการเดนิทาง

ถา้ท่านแยกตวัออกจากคณะทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินหรอืลดคา่บรกิารใด ๆ ท ัง้สิน้ 

*บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบตอ่ความ

เสยีหายทีเ่กดิจาก การทีท่า่นถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากการทีท่า่นมเีอกสารเดนิทางทีไ่ม่ถกูตอ้ง หรอืมี

สิง่ผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง หรอืภยัธรรมชาต,ิ ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตสุุดวสิยั ทีท่างบรษิทัฯไม่สามารถควบคมุได ้

หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูท ารา้ย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

   

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

6.ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 

7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท่้านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

*** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ *** 

 


