
 

 

 

เนปาล....สุขใจที่ได้ไปเยือน 6 วนั 5 คืน SL  

3X-KTMSNP03 (ตค 61 - มค 62) 

 

ชมเมืองมรดกโลก 3 แห่ง 

เมืองหลวงกาฐมณัฑุ – เมืองบนัดิปร์ู – เมืองโภครา 

เยือนดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ณ เมืองนากาล๊อต 

สมัผสัทะเลหมอก อ้อมกอดหิมาลยั                        พเิศษ!!บินภายในไม่เสียเวลานัง่รถ 



 

 

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  
กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ-วัดสยมภูวนาถ-เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ-กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์- 
วัดตะเลชุ-วัดกุมารี-วัดตะเลจู-ประตูหนุมาน-ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเนปาลีพร้อมทาน
อาหารค ่า 

2  เมืองกาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดปิูร์ 

3  หมู่บ้านบันดปิูร์ – เมืองโภครา-หุบเขาโภครา-น า้ตกเดวิด-ศูนย์อพยพชาวทเิบต-ล่องเรือพายใน
ทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮ ี

4  เมืองโภครา-ซางรางก๊อต-แม่น า้ศักดิ์สิทธ์ิเซต ิ– กาฐมัณฑุ (บนิภายในประเทศ)-ภัคตะปูร์-จัตุรัส
บักตะปูร์ ดูรบาร์ -เมืองนากากอ็ต-ชมพระอาทติย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 

5  เมืองนากากอ็ต –ชมพระอาทติย์ขึน้ - กาฐมัณฑุ- เมืองมรดกโลกปาทนัหรือปาทาน - วัดตะเลจู
บาวานี-ชมวัดกฤษณะ    

6  เมืองกาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เดก็(เสริมเตียง) เดก็(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

16 - 21 Nov 2018  26,900  0 0 0 5,500 

07 - 12 Dec 2018  28,900  0 0 0 5,500 

14 - 19 Dec 2018  26,900  0 0 0 5,500 

28 Dec 2018 - 02 Jan 

2019  
30,900  0 0 0 6,500 

 

 

 



 

 

รายละเอียดทวัร์ 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ-วัดสยมภูวนาถ-เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ-กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์- 
วัดตะเลชุ-วัดกุมารี-วัดตะเลจู-ประตูหนุมาน-ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเนปาลีพร้อมทาน
อาหารค ่า 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผู้ โดยสายขาออก) ประต ู7 เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ 

11.15 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบนิที่ SL220(ไม่
มีอาหารบริการบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 

***หมายเหต ุเวลาของประเทศเนปาล ช้ากวา่ประเทศไทย 1. 15 ชัว่โมง*** 

12.45 น.  ถงึ...ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และ
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุด้วย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสมัภาระ เรียบร้อยแล้ว น าท่าน
ชม เมืองกาฐมณัฑ ุ(Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุเพราะ
ท่ีน่ีคือจดุศนูย์รวมทัง้การค้า การเดินทาง วฒันธรรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาคญั ซึง่เราจะเห็น
โบราณสถานที่สวยงามตัง้อยู่ในเมืองกาฐมาณฑุมากมาย “หบุเขากาฐมาณฑุ” ตัง้อยู่ท่ีความสงู 1,336 
เมตรเหนือระดบัน้าทะเล จดุรวมแหลง่วฒันธรรมเนวารีโบราณ สร้างอารยะธรรมท่ีสาคญัขึน้บน 3 เมือง 
ซึง่ได้แก่ กรุงกาฐมาณฑ ุปาตนั และบคัตาปุร์ู 

 น าท่านเข้าชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath) เป็นเจดีย์ของชาวพทุธ 
(Buddhist Chaityas) ท่ีย่ิงใหญ่แห่งหนึง่ของโลก กลา่วกนัวา่น่าจะมีอายถุงึ 2,000 ปีเลยทีเดียว สร้าง
ขึน้ในรัชสมยัของพระเจ้ามานะเทวะในปี พ.ศ. 936 สิ่งท่ีน่าสนใจภายในวดัคือ สว่นตรงฐานของสถปูซึง่
มีดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของพระพทุธเจ้าอยู่โดยรอบทัง้4 ด้าน ตัง้อยู่บนยอดเขาห่างจาก
กรุงกาฐมาณฑไุปทางทิศตะวนัตก 3 กิโลเมตร ตวัสถปูตัง้อยู่บนเนินเขาเลก็ๆ สงูประมาณ 77 เมตร 
เหนือระดบัน้าทะเลของหบุเขากาฐมาณฑ ุจงึทาให้ทิวทศัน์เหนือหบุเขาท่ีแสนงดงาม สถปูแห่งนีเ้ป็น
สถปูท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเนปาล อกีทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหวา่งศาสนาพทุธกบัฮินด ูโดย
องค์การยเูนสโกได้ทาการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522   

น าท่านเข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ ท่ีได้รับการก่อตัง้ขึน้ในราชวงศ์ลิจฉวี ซึง่ขึน้ครองบลัลงัก์ใน
ปี ค.ศ. 300 ท่ีน่ีเป็นศนูย์กลางของนครกาฐมณัฑโุบราณ น าท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ 

(Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกวา่ จตัรัุสกาฐมาณฑดุร์ูบาร์แห่งนีป้ระกอบไปด้วยวดัและ
ปราสาทท่ีเก่าแก่ ซึง่แสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล 
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกขึน้ครองราชย์สถานท่ีน่าสนใจท่ีควรไปชมได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดย
กษัตริย์มเหนทรามัลละ (King MahendraMalla) ในปี พ.ศ. 2092 และจตัรัุสแห่งนีย้งัได้รับการยก



 

 

ย่องให้เป็นหนึง่ในมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย ชม “กาฐมณฑป” หรือ 

“เรือนไม้” ซึง่เป็นท่ีมาของช่ือเมือง อาคารไม้นีส้ร้างขึน้เม่ือศตวรรษท่ี 12 บนจดุท่ีเส้นทางการค้าส าคญั
สองเส้นตดักนั และใช้เป็นศนูย์กลางของชมุชนในการแลกเปลีย่นซือ้ขาย การพฒันาของตวัเมืองเกิดขึน้
ในรัศมีรอบ ๆ พระราชวงัเก่า ชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari or KumariGhar) หรือ
ท่ีพ านกัเทพธิดาท่ีมีชีวิต (Living Goddess) ชาวเนปาลเช่ือกนัวา่กมุารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย์ 
ชม วัดตะเลจู (TelejuTempel) สร้างอทิุศให้กบัองค์ส าคญัประจ าราชวงศ์คือเทวีตะเลจบูะวานี เป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิย่ิงไมเ่ปิดให้ผู้ใดเย่ียมกราย นอกจากองค์กษัตริย์และนกับวชท่ีมีสมณะศกัด์ิสงู ชาว
ฮินดสูามารถเข้าทาพิธีได้ปีละหนึง่ครัง้ ในช่วงดรุกาปจูา (Durga Puja) ระหวา่งเทศกาลดาเซยน์ 
(Dasain) น าท่านชม ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตท่ีูเป็นท่ีตัง้ของพระองค์เทพหนมุาน 
สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1672 ตวัเทพได้รับหารเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเข้มใต้ร่มฉตัร      

18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี ลิม้รสอาหารพิเศษ โม 
โม เก๊ียวซา่เนปาลแท้ๆ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง ท่ีมีช่ือเสียงส าหรับนกัท่องเท่ียวแห่งหนึง่ของประเทศ
เนปาล 

 พักที่ ณ FAIR FIELD HOTEL หรือเทยีบเท่า 

   

วันที่ 2 เมืองกาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดปิูร์ 

06.00น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น.  น าท่านเดินทางสูห่มู่บ้านบันดปิูร์ (Bandipur) โดยอยู่ห่างจากกรุงกาฐมณัฑ ุไปทางทิศตะวนัตก 
ประมาณ 1 4 3 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) "บนัดิปร์ู" (Bandipur) หมูบ้่านบนัดิ
ปร์ู หมูบ้่านศกัด์ิสทิธ์ิของชาว ฮินด ูหมูบ้่านท่องเท่ียวเลก็ๆ แตม่ากไปด้วยเสน่ห์ ของประเพณี 
วฒันธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาสงูชนับนัดิปร์ู แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเมือง
บณัฑิต หรือเมืองของผู้ รู้ หมูบ้่านบนยอดเขา ท่ามกลางขนุเขาท่ีรายล้อม หมูบ้่านบนัดิปร์ู ตัง้อยู่ บน



 

 

ระดบัความสงู 1,030 เมตร โดยบริเวณรอบๆหมูบ้่านนัน้โดด เดน่ไปด้วยทศันียภาพท่ีโอบล้อมไปด้วย
ขนุเขาและมา่นหมอก รวมไปถงึทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเทือกเขาหิมาลยัท่ีสามารถ มองเห็นจากตวั
หมูบ้่านได้ อย่างชดัเจน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ รีสอร์ท 

 จากนัน้ อสิระ เดนิชมทวิทศัน์ในหมู่บ้านตามอัธยาศัย….การไปส ารวจ หมูบ้่านโดยเร่ิมต้นท่ีถนน
สายหลกัท่ีสองข้างทางเตม็ไปด้วย อาคารบ้านเรือนสงู 2-3 ชัน้ ท่ีตัง้เรียงรายไปตลอดสองข้างทาง ซึง่
เป็นหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัได้วา่ ครัง้ หนึง่หมูบ้่านเลก็แห่งนี ้ได้เคยเป็นเมืองการค้าโบราณท่ี
เจริญรุ่งเรืองมาก่อน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ รีสอร์ท 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 หมู่บ้านบันดปิูร์ – เมืองโภครา-หุบเขาโภครา-น า้ตกเดวิด-ศูนย์อพยพชาวทเิบต-ล่องเรือพาย
ในทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮี 

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท 

08.00 น.  น าท่านเดินทางสู ่“เมืองโภครา” โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางท่านจะได้
เห็น ทิวทศัน์ท่ีงดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเส้นทางสายนีม้ีช่ือเสียงมากในด้าน
ความงดงามทางธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่ชอบเดินทางโดยรถมากกว่าทางเคร่ืองบิน “หุบเขา
โภครา” สงูกวา่ ระดบัน้าทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าท่ีเขียวขจีเป็นทิวทศัน์ท่ี
งดงามท่ีสดุ จงึมีลกัษณะพิเศษไมเ่หมือนใคร ขึน้ไปท่านจะได้เห็น เทือกเขาอานาปรุะ (ANNAPURNA 
และยอดเขาหางปลา (มจัฉาปร์ูชเร MACHHAPUCHHRE) ท่ีสงูตระหง่านเสียดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร
เม่ือได้สมัผสัยากนกัท่ีจะลืมเลือนและน่าประทบัใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ 
ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจดักระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกนัเอง ไว้คอยต้อนรับผู้มา
เยือนตลอดทัง้ปี  

เท่ียง  ถงึ..หบุเขาโภครา รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley) เป็นเมืองแห่งมนต์ 
เสน่ห์ ท่ามกลางวงล้อมของหบุเขาอรรณาปรูณะ ชม น า้ตกเดวิด “DAVI’S FALL” ท่ีมหศัจรรย์ ไหล
ลงเหวลกึ ต้องก้มมองซึง่ตัง้ช่ือตามนายเดวิทชาวสวิสท่ีตกลงไปตายเน่ืองจากโดนกระแสน า้พดัชม
ศูนย์อพยพชาวทเิบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สมัผสัความเป็นอยู่ของชาวทิเบตท่ีอพยพ
มาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนีท้่านยงัจะได้ ชมการทอพรมด้วยมืออิสระให้ท่านได้ ชมวิว
เมืองโภคราและช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 น าท่านล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบ



 

 

ความงามของเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามจัฉาปูชเรท่ีมีรูปร่างคล้ายหางปลานัน้ เป็นภาพท่ีมีมนต์ขลงั
ย่ิงนกั ตรงกลางทะเลสาบเป็นท่ีตัง้ของวดับาลาฮี ซึง่มีสถปูสีขาวช่ือวดับาลาฮีลอยเดน่ตดักบัพืน้น้าสี
เขียวมรกต 

น าท่านสกัการะ วัดบาลาฮี (Barahi Temple)วดัท่ีมีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุในเมือง
โภครา ทกุวนัเสาร์จะมีการบชูายญัสตัว์แดเ่ทพธิดาลงัท่ีสดุจากนัน้ อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยัในโภค
รายามเย็น บริเวณรอบๆทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจดักระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็น
กนัเองไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทัง้ปี 

19.00น  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ATITHIE RESORT หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 เมืองโภครา-ซางรางก๊อต-แม่น า้ศักดิ์สิทธ์ิเซต ิ– กาฐมัณฑุ (บนิภายในประเทศ)-ภัคตะปูร์-
จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ -เมืองนากากอ็ต-ชมพระอาทติย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์กอ็ต 

เช้า  เดินทางไป ซางรางก๊อต “SARANGKOT” จดุชมวิวท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 
5 กม.เป็นจดุชมวิวอีกแห่งหนึง่ท่ีท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึน้เห็นแสงสทีองตดักบัยอดเขาหางปลา
และเทือกเขาอานาปรูะได้อย่างสวยงามย่ิง พร้อมจิบชากาแฟอุน่ๆในบรรยากาศท่ีโอบล้อมด้วย
เทือกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ์...จากนัน้  น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมระหวา่งทาง น าท่านแวะ
สักการะขอพรวัด“BINDHABASANI” ซึง่เป็นท่ีเคารพของชาวเนปาลีในเมืองโภครามีพิธีทาบญุ
เฉพาะวนัองัคารและวนัเสาร์ถ้าเป็นวนัพิธีสาคญัใหญ่ๆมีการบชูายนัด้วยสตัว์เลก็และใหญ่ตลอดทัง้
วนั จากนัน้ชม แม่น า้ศักดิ์สิทธ์ิเซต ิ“SETI RIVER”มีสีขาวคล้ายน้านมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยั
และมหศัจรรย์ไหลรอดเข้าไปใต้ดิน  

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บฟุเฟต์นานาชาติ) 

08.00 น.  เดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพ่ือเดินทางสูก่าฐมณัฑุ 

09.55 น.  เดินทางสูเ่มืองกาฐมณัฑโุดยสายการบินYETI AIRLINESประมาณ20 นาที 

10.25 น.  ถงึเมืองกาฐมณัฑ ุหลงัตรวจรับสาภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

12.30 น  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

13.00 น  น าท่านชม "ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวฒันธรรมแห่งหบุเขากาฐมาณฑ ุ...เมืองภคั
ตะปร์ู เป็น 1 ใน 7 กลุม่ ของมรดกทางวฒันธรรม ในเขตหบุเขากาฐมาณฑ ุ(Kathmandu Valley) ซึง่
องค์การยเูนสโก (UNESCO) ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979… เน่ืองจากได้รับการ
ยอมรับวา่เป็นเมืองโบราณท่ีมีความเก่าแก่ และมีช่ือเสียงในด้านสถาปัตยกรรม อนสุรณ์สถานทาง



 

 

ประวตัิศาสตร์ และ ศลิปะวฒันธรรมอนัดีเย่ียม..ปัจจบุนัถือวา่เป็นเมืองแห่งวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง 
และได้รับความนิยมมากในหมูน่กัท่องเท่ียวจนได้รับการขนานนามวา่เป็น "เมืองแห่งอญัมณีทาง
วฒันธรรมของเนปาล.... เมืองปักตะปูร์ หมายถงึเมืองแห่งความภกัดีต่อพระเป็นเจ้า ท่ีมี
ความส าคญัและสวยงาม....... 

น าท่านเข้าชมภายในตวัเมือง คือ "จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์" (Bhaktapur Durbar Square) สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมี ความสาคญัมากท่ีสดุแห่งหนึง่ของเมืองบกัตะปร์ู เน่ืองจากบริเวณจตัรัุสนัน้เป็นท่ีตัง้
ของอาคารและสิ่งก่อสร้างท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม รวมไปถงึสถานท่ีสาคญัๆของเมืองมากมาย ใน
อดีตเคยเป็นราชธานีในหบุเขา เป็นเมืองท่ีเจริญบนเส้นทางการค้าสูธิ่เบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์ 
หรือย่านพระราชวงับกัตาปร์ู อนัเป็นท่ีตัง้ของวงั ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้าตา่ง), ประตทูอง
คา ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม ชมลานสรงน า้ หรือ ซุนดารี(Sundari) น าท่านเข้าชม วัดเนีย
ตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานท่ีสงูท่ีสดุในเนปาล มีด้วยกนั 5 ชัน้ สงู 98 ฟตุ สองข้างบนัได
ทางขึน้มีรูปปัน้หินขนาดใหญ่ สลกัเป็นรูปสตัว ์์ และเทพอารักขา เช่ือกนัวา่ปัน้แตล่ะคูม่ีอานาจหยดุ
สิ่งชัว่ร้ายท่ีเมารุกราน วดันี ้สร้างขึน้ถวายแดเ่ทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ ท่ีมีพลงัสงูสดุหรือสิทธิลกัษมี
(Siddhi Lakshmi) ซึง่เป็ นเทวี ลทัธิ ตนัตระ พระเจ้าภปูฏินทรา มลัละ สร้างวดันีใ้นปี ค.ศ. 1702 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองนากากอ็ต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากาก๊อต ใน อ้อม
กอดของหิมาลยั..เมืองท่ีชมพระอาทติย์ตกและพระอาทติย์ขึน้ได้ สวยงาม และเป็นจดุชม
ทศันียภาพของ เทือกเขาหิมาลยัได้ อย่างชดัเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี 
สมัผสัธรรมชาติเทือกเขา หิมาลยั รถไตร่ะดบัความสงูของเทือกเขาท่ีคดโค้งและมีทิวทศัน์นาคนั
บนัไดท่ีสวยงามอย่างย่ิง …ตะวนัลา.. ท่ี นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส 
(Mount Everest) ด้วย…ระหวา่งท่านจะได้ ชมการปลกูผกัทานาแบบขัน้บนัได..พบกบัเทือกเขา
หิมาลยัฝ่ังตะวนัออกประกอบด้วยยอดเขา Ganesh, Langtangฯลฯ เป็นแนวยาวนบัร้อยกิโลเมตรใน
ระหวา่งทาง......ชมพระอาทติย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ กอ็ต 1 คืนนีด้้วยความสงู 2,200 
เมตรจากระดบัน้าทะเล เป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามมาก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม และอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NIVA LODGE RESORT หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

วันที่ 5 เมืองนากากอ็ต –ชมพระอาทติย์ขึน้ - กาฐมัณฑุ- เมืองมรดกโลกปาทนัหรือปาทาน - วัด
ตะเลจูบาวานี-ชมวัดกฤษณะ    

เช้าตรู่  ชมพระอาทติย์ขึน้ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากท่ีพกัของท่าน หรือเดินเลน่สดูอากาศบริสทุธ์ิ
ถ้าทศันะวิสยั ปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์ ” (MT.EVEREST) ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงู
ท่ีสดุในโลก (สงู 8,848 เมตร) เปรียบได้ วา่เป็น “มงกฎุของโลก” ณ ท่ีนีท้่านจะได้สมัผสักบั
บรรยากาศหนาวเย็นอนัสดช่ืนของธรรมชาติ ท่ีสะอาดบริสทุธ์ิเหนือเทือกเขาหิมาลยั.... ท่านจะได้
เห็นภเูขาเปลี่ยนสีทองเปลง่ประกาย สวยงาม จนไมอ่าจจะกระพริบตาได้ และท่ีน่ียงัสามารถมองเห็น
ภเูขาหิมาลยัโดยรอบซึง่ประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา10 ยอดท่ีสงูท่ีในโลกได้แก่ 
ยอดเขา เอเวอร์เรสท์( EVEREST) โลดเส (LHOTSE)  โชย ู   (CHO YU) มาลาค ู(MAKALA) และ 
มานาสรู (MAMASLU ) 

*** หมายเหต ุใน วนัท่ีอากาศโปร่งใสท่่านสามารถท่ีจะเห็นเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวตัง้แต่ฝ่ัง
ตะวนัออกถงึ ตะวนัตกเลยทีเดียว ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศวนันัน้เป็นส าคญั*** 

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น.  น าท่านเยือนเมืองปาทนัหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก (Patan city) เป็นเมืองโบราณ สร้างใน 
สมยัพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษท่ี 3 ปาตนัได้ช่ือวา่เป็นเมืองคูแ่ฝดของกรุงกาฐมาณฑ ุได้รับ
การขนานนามวา่เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในนามของเมืองแห่งศิลปะ
อีกด้วย โดยเฉพาะ ช่ือเสียงทางศนูย์กลางงานหตัถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีช่ือเสียงในเร่ือง
พระพทุธรูป นบัเป็นนครโบราณท่ียงัมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปด้วยวดัทางศาสนาฮินดแูละสิ่งปลกู
สร้างในพทุธศาสนา สืบเน่ืองมาจากความหลากหลายของวฒันธรรมในยคุกลางทาให้ทัง้ศาสนา
ฮินดแูละศาสนาพทุธเฟ่ืองฟใูนแถบนี ้เมืองปะฏนันี ้นบัเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผงั
เมืองชิน้เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใต้ และ ตะวนัออก-ตะวนัตกแบ่งเมือง
ออกเป็น4 สว่น โดยมีจตัรัุสปาตนัดร์ูบาร์ และพระราชวงัปาตนัเป็นศนูย์กลาง น าท่านชมรูปปัน้ของ



 

 

พระเจ้าภปูฏินทรามลัละ, ชมวิหารทองค า และชมพระราชวงัเก่าท่ีเป็นท่ีท าพิธีเถลิงราชสมบตัิของ
กษัตริย์ในอดีต น าท่านชมวัดตะเลจูบาวานี (TelejuBhawani) สร้างขีน้ในปี ค.ศ. 1666 อทิุศให้กบั
เทพประจ าราชวงศ์ มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดบัอยู่บนยอดทวารทอง(ปัจจบุนัถกูพวก
ฮิปปี ้ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว) ชมวัดกฤษณะ (Krishna Temple) ตวัวดัเป็นหินสร้างแบบซิก
ขาร์ (Shikhara/ ศิขร)…ได้ เวลาอนัสมควรน าท่านสูภ่ตัตาคาร.. 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย  น าท่านชมปศุปฏนิารถ (Pashupatinath Temple) ท่ีสร้างขึน้โดยพระเจ้าภบูาลสิงห์แห่งราชวงศ์
มลัละ ในปี ค.ศ. 1696 เพ่ือถวายองค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศปุติ หรือ เจ้าแห่งเวไนยสตัว์ และท่ี
สาคญัคือ วดัปศปุตินาถได้ถกูจดัให้เป็นมรดกโลกแล้วในปี พ.ศ. 2522…วดันีม้ีสญัลกัษณ์ของเทพ
เจ้า “ตรีมรูติ” อยู่มากมาย ซึง่หมายถงึพระพรมเป็นผู้สร้าง พระวิษณหุรือพระนารายณ์เป็นผู้ รักษา 
และพระศิวะเป็นผู้ท าลาย โดยเฉพาะศิวะลงึค์ เป็นเคร่ืองหมายบรุุษเพศ สญัลกัษณ์ของพระศิวะจะ
พบเห็นมากท่ีสดุ เป็นวดัฮินดท่ีูส าคญัมากท่ีสดุในเนปาลตัง้อยู่ริมแมน้่าภคัมาติ ท่านมีโอกาสเห็น
พิธีกรรมทางศาสนาฮินด ูณ วดัแห่งนี ้

น าท่านสู ่มหาเจดีย์โพธ์ินาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเนปาลบนเจดีย์มี
ดวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจ้า (Wisdom Eyes) ทัง้สี่ทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหลง่ชมุชนของชาว
พทุธมหายานจากทิเบตท่ีอพยพเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2502 จงึจะเห็นพระทิเบตและคนทัว่ไปยืนแกวง่ล้อ
มนต์พร้อมกบัสวดมนต์อยู่ทัว่ไป องค์การยเูนสโกขึน้ได้ทะเบียนสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.
2522 

 จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมือง ย่านทาเมล (Thamel) เป็นศนูย์กลางความเจริญของ
กรุงกาฐมาณฑ ุสองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมท่ีพกัราคาถกู ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ 
ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จงึเป็นจดุพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเดินทางมาถงึเนปาลเพ่ือการวางแผน
ท่องเท่ียวในท่ีตา่งๆ นอกจากนีย้่านทาเมลยงัเป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ีขึน้ช่ือ โดยเฉพาะสินค้าจาพวก
หตัถกรรมพืน้เมือง เคร่ืองประดบัท่ีท าจากหินตา่งๆ และอปุกรณ์ส าหรับการเดินปีน ลกัษณะคล้าย
กบัถนนข้าวสารของเมืองไทย แตส่ินค้าหลากหลายกวา่เยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมีน่า 
กระเป๋า เสือ้ผ้า และของท่ีระลกึอีกมากมาย ซึง่สามารถตอ่รองราคาได้ 

ค ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารฮิมไทย (อาหารไทย) 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FAIR FIELD HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

วันที่ 6 เมืองกาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ 

09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระจนถงึเวลานดัหมาย 

11.30 น.  น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภวูนั เมืองกาฐมณัฑุ 

13.45 น.  เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่ียวบินท่ี SL221 

19.30 น.  ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไมรู้่ลืม... 

 

หมายเหตุ 

***ส าหรับการท าวีซา่ให้ท่านสง่เอกสารให้กบัผู้ ท่ีท่านจองและเอกสารทัง้หมดจะสง่คืนท่าน ณ วนัเดินทางท่ีสนามบิน 
หากท่านใดไมส่ะดวกสามารถย่ืนวีซา่หน้าดา่นได้โดยทางหวัหน้าทวัร์จะด าเนินการให้ท่าน*** 

 



 

 

หมายเหตุ : 

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจริงอาจแตกตา่งกนัเลก็น้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะนาการเปลี่ยนแปลง
การนดั หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหน้าทวัร์ 

2. บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชน์ของลกูค้าเป็น
ส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมูิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจน
สภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุห้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไมส่ามารถจดั
พาคณะท่องเท่ียวได้ตามรายการ 

โปรแกรมแนะน า: (จ่ายเพิ่มท่านละ 200 USD ใช้เวลาชมประมาณ 1 ชม.) 

Everest Scenic Mountain Flight หรือ นัง่เคร่ืองบินชมยอดเขา สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่าง
ใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีไมค่วรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคณุจะมโีอกาสได้ขึน้ไปบนจดุสงู
ท่ีสดุและตระการตาท่ีสดุในโลก 

ไฮไลท์: 

**ลอยขึน้ไปด้านบนของโลกในเท่ียวบินชมวิว 1 ชัว่โมงขึน้ไปเทือกเขาหิมาลยั 

**เห็นหลงัคาของภเูขาเอเวอร์เรสต์วิธีท่ีง่าย 

**เพลิดเพลินไปกบัท่ีนัง่หน้าตา่งสาหรับผู้ โดยสารในทวัร์กลุม่เลก็ๆ ทกุคน ท่ีคณุจะไมพ่ลาดทกุมมุมอง 

**ได้รับทศันียภาพท่ีงดงามของพืชและสตัว์ของหบุเขาและท่ีราบ 

**สงัเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอื่น ๆ อีกมากมาย 

เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจริงอาจแตกตา่งกนัเลก็น้อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลง
การนดั หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหน้าทวัร์ . 

การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลกูค้าท่ีต้องเดินทางด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซือ้ทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเวลา 
เท่ียวบิน หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิตก่อนตดัสินใจซือ้ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศนะคะ*** 

รายการอาจมีการสลบัสบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสถานการณ์หน้างานเป็นส าคญั 



 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

**คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบัตามท่ีระบไุว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air และสายการบิน
ภายในประเทศ โดย YETI AIRLINES ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

**คา่โรงแรมพกัห้องคู ่ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

**คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

**คา่ธรรมเนียมภาษีสนามบินทกุแห่งตามท่ีกาหนดไว้ในรายการ 

**คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอ่ท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไมเ่กิน 500,000 บาท) แตท่ัง้นีย้่อม
อยู่ในข้อจากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

**คา่วีซา่เนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 

**คา่จดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 

**คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีต้องจ่ายเพ่ิมในสถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษ
ตา่งๆ, คา่อาหาร, คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ 

**คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 

**คา่น า้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน จ านวน ไมเ่กิน 2 ชิน้ / ท่าน 

**คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขบัรถ และผู้ช่วย จ านวน 6 วนั/ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 2,000 บาท/ทา่นตลอดรายการ) 

**คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วความประทบัใจในบริการ 

การให้ทปิตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่ กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็น
กาลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ 

  

 



 

 

 

เงื่อนไขการจองทวัร์ 

· ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000 บาท เงินทัง้หมด สว่นท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไมน่บัรวมวนัเสาร์ อาทิตย์ และ
วนัหยดุราชการ )  พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 

· ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง ซึง่เมื่อจอง
และจ่ายมดัจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไมม่ีการคืนคา่มดัจ าใดๆ ทัง้สิน้ 

· กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงินทัง้หมด **เฉพาะช่วงท่ีไมใ่ช่เทศกาลหรือวนัหยดุยาว (ยกเว้น กรุ๊ปท่ี
มีการการันตีคา่มดัจ ากบัสายการบิน)** 

· กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาว เก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 

· กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 8,000 บาท 

· กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 

· อตัราคา่บริการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณ์ตา่ง ๆ  ระหวา่งการเดินทางถ้าท่าน
แยกตวัออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินหรือลดคา่บริการใด ๆ ทัง้สิน้ 

***บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจรับผิดชอบตอ่
ความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าออกเมือง  อนัเน่ืองมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่
ถกูต้อง  หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือภยัธรรมชาติ เช่น พาย ุน า้ท่วม , ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตสุดุวิสยั 
ท่ีทางบริษัทฯไมส่ามารถควบคมุได้หรือคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถกูท าร้าย 
หรือจากอบุตัิเหตตุา่ง ๆ**** 

เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล 

1. หนงัสือเดินทาง ท่ียงัมีอายใุช้ได้จนถงึวนัเดินทางไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน   

2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 

3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ท่ีไมใ่ช่รูปถ่ายเลน่) ขนาด 2 นิว้ 2ใบ พืน้หลงัขาว 

4. ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน (เขียนท่ีอยู่เป็นภาษาองักฤษพร้อมเบอร์โทร) 


