
 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namaste NEPAL 
 

กาฐมณัฑ ุ– ลลติปูร ์– ภคัตาปูร ์– นากาก็อต – โภครา 
 

5 วนั 4 คนื 
 

 
 
พระราชวังกาฐมัณฑุ....จัตุรัสมรดกโลก ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก  

พระราชวังปาทัน(ลลิตปูร์) ....เมืองมรดกโลกและเมืองแห่งศิลปะในสมัยศตวรรษท่ี 16-18 เมืองท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด็จมา

เผยแผ่พระพุทธศาสนา   

พระราชวังภัคตาปูร์....เมืองมรดกโลก นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต 

ยอดเขานากาก็อต…สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้าบนยอดเขานากาก๊อต ชมแนวเทือกเขาหิมาลัยท่ีทอดยาวจนสุดสายตา 

เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้้าและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน 

หมายเหตุ เวลาในประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง 



 

 
 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ  (วัดสวยมภนูาถ – พระราชวังกาฐมณัฑุ – ชมโชว์    
                  พืน้เมือง)                                                                                          (-/-/D) 
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน  THAI  AIRWAYS (TG)  

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระตา่งๆ แก่ทา่น 
  กระเป๋าเล็กถอืติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทกุชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นต้น กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทาง
ใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึน้เคร่ืองบนิ 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น า้หอม ยาสฟัีน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถกูท าการตรวจ
อยา่งละเอียดอกีครัง้ โดยจะอนญุาตให้ไมเ่กิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑ์ละไมเ่กิน 100 ml.  

10.15 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดย THAI AIRWAYS  

เที่ยวบินที่ TG 319 (มีอาหารบริการบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 
12.25 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (KATHMANDU) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล หบุเขานีต้ัง้อยูท่ี่ความ

สงู 1,336 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล และยงัเป็นที่รวบรวมรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว้  เนื่องจากหบุเขาแหง่นีเ้ป็น
แหลง่วฒันธรรมเนวารีโบราณ ชนเผา่เนวาร์อาศยัอยูท่ี่หบุเขาแหง่นีแ้ละได้สร้างอารยธรรมที่ส าคญัขึน้บน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ 
กรุงกาฐมาณฑ ุปะฏนัและภกัตะปร์ุ ความส าเร็จทางด้านศิลปะของชาวเนวาร์ ได้แก่ วดัและปราสาทที่สร้างขึน้ด้วยฝีมือ
อนัประณีต ฝีมือแกะรูปสลกัและโลหะที่ละเอียดอ่อน เสาไม้แกะสลกั และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์
และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุด้วย ......หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว  

จากนัน้ น าท่านสักการะ สถูปสวยมภนูาถ (SWAYAMBHUNATH) หรือวัดลิง 
เป็นเจดีย์ของชาวพทุธ (BUDDHIST CHAITYAS) ที่ยิ่งใหญ่แหง่หนึง่ของ
โลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปี เลยทีเดียว สร้างขึน้ในรัชสมัย
ของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 สิง่ที่นา่สนใจภายในวดัคือ สว่นตรง

ฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ  WISDOM EYES ของ
พระพทุธเจ้าอยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ด้าน ตวัสถปูตัง้อยูบ่นเนินเขาเลก็ๆ ของ
หุบเขากาฐมาณฑุ จึงท าให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงาม 
สถปูแห่งนีเ้ป็นสถปูที่เก่าแก่ที่สดุของเนปาล อีก ทัง้ยงัเป็นสถานที่ที่มี
การผสมผสานระหวา่งศาสนาพทุธกบัฮินด ูโดยองค์การยเูนสโกได้ท า
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 
น าท่ านชมพระราชวั งกาฐมัณ ฑุ  “HANUMANDHOKA OF 
KATHMANDU DURBAR SQUARE”  หรือ พระราชวังหนุมานโธ
กา (HANUMAN DHOKA PALACE OR ROYAL PALACE) เป็นอาคารแบบยโุรปสีขาว มีหอสงู 9 ชัน้ที่เรียกว่า หอพะ
สนัตะปุร์ (BASANTAPUR TOWER) พระราชวงันีใ้ช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอนัส าคญัในราชวงศ์จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์
บาร์ (KATHMANDU DURBAR SQUARE) จตัรัุสกาฐมาณฑ ุดร์ูบาร์ แห่งนีป้ระกอบไปด้วยวดัและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่ง
แสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกขึน้ครองราชย์ 
จตัรัุสแหง่นีย้งัได้รับการยกยอ่งให้เป็นหนึง่ใน มรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกในปีพ.ศ. 2522  



 

 
 

 

 

 

น าคณะเยี่ยมชมวัดกุมารี หรือกุมารี ฆระ  (TEMPLE OF 
KUMARI OR KUMARI GHAR) ที่พ านักของเทพธิดากุมารี 
(ตามความเช่ือของชาวเนปาลนัน้ กุมารีคือตวัแทนแห่งพระอมุา
เทวี เป็นเทพบริสทุธ์ิท่ีถือก าเนิดโลกมนุษย์ ซึ่งผ่านการคดัเลือก
มาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปีจากตระกูลศากยะหรือตระกูลของ
พระพทุธเจ้าเท่านัน้ ชาวเนปาลนบัถือกุมารีดจุเทพเจ้าและมกัจะ
ขอพรให้ประสบความส าเร็จ กุมารีมีหน้าที่ท าพิธีบูชาเทพธิดา
แห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแหง่การด ารงชีพ (LIVING GODDESS) 
และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตราที่เวียนมาปีละครัง้กษัตริย์
เนปาลจะมาหากมุารีเพื่อรับพรจากเธอ 
ชมกาฐมาณฑป (KASTHAMANDAP) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สดุ และเป็นก าเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑ ุตัง้อยูใ่นบริเวณ
ใกล้กบัวดักุมารี กล่าวกันว่าสถานที่นีส้ร้างขึน้โดยกษัตริย์ลกัษมีนาสิงห์ มลัละ (KING LAXMI NARSINGHA MALLA) 
ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 และสร้างจากต้นสาละเพียงต้นเดียว…ชมหนุมานโธกา (HANUMAN DHOKA) รูปปัน้หนมุาน
ตัง้บนแท่นสูงตรงประตูพระราชวัง มีประชาชนมาสักการะอยู่เสมอเสมือนเทพองค์หนึ่ง...ชมวัดตะเลชุ (TALEJU 

TEMPLE) วดัประจ าองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเช่ือว่าเทพตะเลชุคือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์
และประเทศเนปาล สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา มลัละ (KING MAHENDRA MALLA) ในปี พ.ศ. 2092 …สักการะกาฬ 

ไภราพ (KALA BHAIRAB) รูปสลกัขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เดิมทีนัน้พบที่ทุ่งนาตอนเหนือของตัวเมืองใน
ศตวรรษท่ี 18 เช่ือกนัวา่ศกัดิ์สทิธ์ิ สว่นมากจะใช้ตดัสนิคดีความโดยจะน าคนที่พดุเท็จมาสาบานตอ่หน้ารูปสลกัแหง่นี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี  ลิม้รสอาหารพิเศษ โม โม เกี๊ยวซ่า

เนปาลแท้ๆ  ณ ภตัตาคารพืน้เมือง ที่มีช่ือเสยีงส าหรับนกัทอ่งเที่ยวแหง่หนึง่ของประเทศเนปาล  
 

พักที่ ณ Hyatt Regency Kathmandu   หรือเทียบเท่า อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
 

วันที่สอง กาฐมัณฑุ –   เมืองโภครา (ล่องเรือทะเลสาบเฟว่า-อิสระช้อปป้ิง)    
                                                                                                                       (B/L/D) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนัน้ น าทา่นเดินทางสู ่ โภครา “POKHARA” (โดยรถโค้ชระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชัว่โมง)  
  หุบเขาโปขระ โภครา หรือโภครา (POKHARA VALLEY) เป็นเมืองแหง่มนต์เสนห์่ทา่มกลางวงล้อมของหบุเขาอรรณา

ปรูณะ อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 827 เมตร และเป็นจดุชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลยัได้ใกล้ที่สดุ เนื่องจากหา่งจาก
บริเวณเทือกเขาแค ่30 กิโลเมตร   ที่น่ีเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมของเนปาลในการเร่ิมต้นเดินทางผจญภยัและลอ่งแพ
มีทัง้ทะเลสาบพีวาและยอดเขามจัฉาปชูเรที่สงูเด่นตระหง่าน (6,977 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล) เป็นฉากหลงัของหบุเขา
แห่งนี  ้ก่อเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมีมนต์ขลงั  หุบเขาที่อยู่รายล้อมโปขระเปรียบเสมือนบ้านของหมู่ไม้ที่
ขึน้อยูข่นดัแนน่ มีแมน่ า้ที่ไหลเช่ียวกราก ทะเลสาบใสแจ๋ว และทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมาลยัที่มีช่ือเสยีงของโลก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ณ ภตัตาคารระหว่างทาง  
บา่ย ถึง.. “หุบเขาโภครา” เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่

งดงามของเธาละคีรี (DHAULAGIRI) มนะสลู (MANASLU) มัจฉาปูชเร (MACHHAPUCHHRE) และยอดเขาอรรณา
ปรุณะ (ANNAPURANA) ทัง้ 5 ยอด….ระหว่างทาง ทา่นจะได้เห็นทิวทศัน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศ
เนปาล  เส้นทางสายนีม้ีช่ือเสยีงมากในด้านความงดงาม  



 

 
 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (PHEWA LAKE) ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ ภาพความงามของทะเลสาบพี
วาสะท้อนภาพยอดเขามจัฉาปชูเรท่ีมีรูปร่างคล้ายหางปลานัน้เป็นภาพท่ีมีมนต์ขลงัให้นกัทอ่งเที่ยวอยากไปเยือนสกัครัง้  
ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตัง้ของวัดบาลาฮ ี(BARAHI TEMPLE) ซึง่มีสถปูสขีาวช่ือบาลาฮีลอยเดน่ตดักบัพืน้น า้สเีขียว
มรกต น าท่านสักการะ วัดบาลาฮี วดัที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ีศกัดิ์สทิธ์ิท่ีสดุในเมืองโภครา ทกุวนัเสาร์จะมีการบชูา
ยญัสตัว์แดเ่ทพธิดาที่มีพลงัที่สดุ  

จากนัน้ อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ในโภครายามเย็น บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจดักระจายอยู่แบบ
เรียบง่ายและเป็นกนัเอง ไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทัง้ปี..จนถึงเวลานดัหมาย น าทา่นเดินทางกลบัโรงแรม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก ณ  POKHARA GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

วันที่สาม เมืองโภครา (ซารางก๊อต-วัดบนิดาบาซินี-แม่น า้เซต-ิน า้ตกเดวิส-ศูนย์อพยพชาวทเิบต) –   กาฐมัณฑุ 
(พระราชวังภคัตาปูร์  - ยอดเขานากาก๊อต)                                       

                                                                                                                         (B/L/D) 
ปลุกตื่น น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขา ซางรางก๊อต “SARANGKOT” เพื่ อชมพระอาทิตย์ขึน้ที่  ณ ยอดเขามัจฉาปูชเร 

เทือกเขาหิมาลยัอรรณาปุรณะ ทัง้ 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สงูเป็นอนัดับ 10 ของโลก ชมวิวของ
เทือกเขาหิมาลยัและแม่น า้เซติเป็นฉากหน้าอยู่ด้านล่าง ชมพระอาทิตย์ขึน้เห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและ
เทือกเขาอานาปูระได้อย่างสวยงามยิ่ง พร้อมจิบชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสบาย
อารมณ์... ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นกลบัสูโ่รงแรม 

ระหวา่งทาง น าท่านแวะสักการะวัดบินดาบาซินี “BINDHABASANI” วดัฮินดู วดันีส้ร้างในปี 1845 เพื่อถวายแด่เทพธิดา บาวานี 
เทพธิดา วดันีถื้อเป็นวดัศกัดิ์สิทธ์ิแห่งหนึ่งในเมืองโภคราและวดันีเ้ป็นวดัท่ีชาวเมืองนีห้รือต่างเมืองนิยมมาแตง่งานกนัอีก
ด้วย บริเวณรอบๆวดัจะมีของที่ใช้ในการแตง่งานขายในช่วงของเทศกาลงานแตง่งาน และมีของส าหรับใช้บชูาเทพธิดาบา
วานีขายจดัอยูใ่นถาด จะมีมะพร้าวซึง่แทนสญัลกัษณ์ของสตัว์หนึง่ชีวิตใช้ส าหรับบชูายญั ดอกไม้ ผงติกะ ขนม และเฉพาะ
วนัองัคารและวนัเสาร์ จะมีพิธีท าบญุหรือถ้าเป็นวนัพิธีส าคญัใหญ่ๆ มีการบชูายนัด้วยสตัว์เลก็และใหญ่ตลอดทัง้วนั 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชม น า้ตกเดวิส (DEVI’S FALL) น า้ตกที่ตัง้ช่ือตามนายเดวิสที่มาเสียชีวิตพร้อมคู่รัก ณ ที่แห่งนี ้น า้ตกแห่งนี ้
แปลกกว่าที่อื่นตรงที่ต้องชะโงกหน้าก้มลงไปด ูเพราะเป็นน า้ตกที่ทิง้ตวัลงจากล าธารลงสูช่่องเขาเบือ้งลา่งลกึลงไปกว่า 
100 เมตร นบัวา่เป็นน า้ตกที่มีความลกึที่สดุ  
ชมค่ายอพยพชาวทิเบต (TIBETAN REFUGEE CAMP) ศูนย์วฒันธรรมชาวทิเบต เมืองโภครา ประเทศเนปาล และ
เป็นสถานที่จดัแสดงความเป็นอยู่ ของชาวทิเบตในเนปาล ซึ่งได้อพยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ในคราวที่จีนบุกกรุง
ลาซา คา่ยก่อตัง้ขึน้ 
 
 
ในปี 1960 เชิญทกุทา่นสมัผสัความเป็นอยูข่องชาวทิเบต ชมกรรมวิธีผลิตพรมขนสตัว์แบบชาวบ้าน และเลือกซือ้ของฝาก
สนิค้าพืน้เมืองนา่รักๆ ได้ที่น่ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ เมืองกาฐมณัฑ ุเพื่อเดินทางสูเ่มืองโภครา 
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโภครา  โดยสายการบิน BHUDDHA AIRLINES เที่ยวบินที่ ....... 



 

 
 

 

 

 

14.30 น. ถึง...เมืองกาฐมัณฑุ  น าท่านเดินทางสู่  “เมืองปัคตาปูร์ (BHAKTAPUR) เป็นอีกหน่ึงเมืองมรดกโลก เป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของประเทศเนปาล โดยตัวเมืองนัน้ตัง้อยู่ในเขตบากมาติ (BAGMATI) ซึ่งเป็น 1 ใน 14 เขตของ
ประเทศ ปัจจบุนัถือวา่เป็นเมืองแหง่วฒันธรรมที่มีช่ือเสียง และได้รับความนิยมมากในหมูน่กัทอ่งเที่ยว จนได้รับการขนาน
นามว่าเป็น "เมืองแห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของเนปาล" อีกด้วย  และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี ้จึงเคยถูก
จ าลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยงัได้รับการยกย่องให้เป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองค์การ
ยเูนสโก 

16.30 น.  น าท่านเดินทางสู่  เมืองนากาก็อต (NAGARKOT) ในอ้อมกอดของหิมาลัย  (ประมาณ 2 ชม.) ดินแดนธรรมชาติที่เป็น
จดุสงูสดุที่จะชมหิมาลยัด้านทิศตะวนัออก รวมถึงจะสามารถมองเห็นยอดเอเวอร์เรส … หรือ “สกลมาตา” ตามช่ือที่ชาว
เนปาลเรียกขานกนั .. พุ่งทะยานขึน้เสยีดฟ้า เป็นทิวแบบพาโนรามาจากตะวนัตกไปสดุตะวนัออกโดยไม่มีอะไรมาปิดบงั
สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,164 เมตร นากาก็อต เมืองที่ชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึน้ได้สวยงาม และเป็นจุดชม
ทศันียภาพของเทือกเขาหิมาลยัได้อยา่งชดัเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี .. 

18.00 น. ถึงเมืองนากาก็อต “NARKAKOT”  อิสระตามอธัยาศยัชมวิวบริเวณโรงแรมที่พกั..จนถึงเวลานดัหมาย 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก 

ที่พกั CLUB HIMALAYA RESORT  หรือเทียบเท่า และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่สี่ ยอดเขานากาก๊อต – กาฐมัณฑุ  (วดัปศุปฏินาถ- พระราชวังเมืองปาทัน-วัดพุทธนาถ-อิสระช้อปป้ิงทาเมล)  

(B/L/D) 
05.00 น.  ให้ท่านได้สูดอากาศยามเช้าตรู่และเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลที่ป กคลุม

เทือกเขาหิมาลยัทอดตวัยาวละเลยีด บง่บอกถึงเส้นขอบฟ้าและพืน้ดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ เป็นทิวทศัน์ที่สวยงามมาก
จนไมอ่าจจะกระพริบตาได้ “เทือกเขานากาก๊อต” จากทิศตะวนัออกของหบุเขานีจ้ะ สามารถมองเห็นภเูขาหิมาลยัโดยรอบ
ซึง่ประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา 10 ยอดที่สงูที่ในโลกได้แก่ ยอดเขาเอเวอร์เรสท์ (EVEREST) โลดเส 
(LHOTSE) โชย ู(CHO YU) มาลาค ู(MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU)...อิสระบนัทกึภาพวิวตามอธัยาศยั 

*** หมายเหต ุท่านจะสามารถทีจ่ะเห็นเทือกเขาหิมาลยัหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศของวนันัน้เป็นส าคญั*** 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  เมืองกาฐมัณฑุ และน าท่านชม วัดปศุปฏินาถ (PASHUPATINATH TEMPLE)  วดันีม้ีหลงัคาท า
ด้วยทองซ้อนกัน 2 ชัน้ และประตูเงิน ซึ่งถือว่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุวดัหนึ่งในศาสนาฮินดขูองเนปาล ถึงแม้ผู้ที่นบัถือ
ศาสนาฮินดเูท่านัน้จึงจะมีสิทธ์ิเข้าไปภายในวดัแห่งนี ้นกัท่องเที่ยวก็สามารถชมตวัวดัและดกิูจกรรมที่มีขึน้ภายในอาณา
เขตของวดัได้ชดัเจน จากบนฝ่ังด้านตะวนัออกของแม่น า้พคัมาตี โดยที่องค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนวดัแห่งนีเ้ป็นมรดก
โลกแล้วในปี พ.ศ. 2522 วดันีม้ีความส าคญัในช่วงเทศกาลศิวะราตรี   

จากนัน้ น าท่านชม “เมืองปาทัน” นครแห่งความสวยงาม เมืองปาทัน “PATAN” เมืองแห่งศิลปะอนัวิจิตรงดงามที่ส าคญั 1 
ใน 4 เมือง นครแหง่ความสวยงาม ด้วยปะติมากรรมและฝีมือช่างของประเทสเนปาล ท่ีประกอบไปด้วยพระราชวงัโบราณ
น้อยใหญ่ ภายในเมืองลิลิตปูร์ หรือเมืองปาทนั.เป็นเมืองโบราณที่ตัง้อยู่เหนือแม่น า้บคัมาตี สร้างในสมยัพระเจ้าอโศก
มหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3  



 

 
 

 

 

 

ปาทันได้ชื่ อว่าเป็นเมืองคู่ แฝดของกรุงกาฐมาณฑุได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (CITY OF 
BEAUTY) เป็นเมืองที่ รู้จักกันในนาม
ของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะ
ช่ือเสยีงทางศนูย์กลางงานหตัถศิลป์ของ
ชาวทิ เบตอพยพ  มี ช่ือ เสียงในเร่ือง
พระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมี
ชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทาง
ศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธ
ศ า ส น า  สื บ เนื่ อ ง ม า จ า ก ค ว า ม
หลากหลายของวฒันธรรมในยคุกลางท าให้ทัง้ศาสนาฮินดแูละศาสนาพทุธเฟ่ืองฟูในแถบนี ้เมืองปะฏนันีน้บัเป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมและการวางผงัเมืองชิน้เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใต้และตะวนัออก-ตะวนัตกแบง่เมือง
ออกเป็น4 สว่น โดยมีจตัรัุสปาตนั ดร์ูบาร์และพระราชวงัปาทนัเป็นศนูย์กลาง 
ชมพระราชวังปาทัน (PATAN PALACE) ถือได้วา่เป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ (SHIKHARA STYLE) 
ของเนปาล ตัง้อยู่ในบริเวณจัตุรัสปะฏัน  ดูร์บาร์ ในเขตพระราชวังและจัตุรัสปะฏัน  ดูร์บาร์ประกอบไปด้วย “ฉอก” 

(CHOWK) หรือ “ลาน” ที่ส าคัญ 3 แห่ง ได้แก่  มุลกลาง ฉอก  (CENTRAL MUL CHOWK) สุนทร ฉอก (SUNDARI 

CHOWK) และเกศาร์ นารายณั ฉอก (KESHAR NARAYAN CHOWK) บริเวณตรงกลางสนุทรี ฉอกมีห้องอาบน า้หลวง 
(ROYAL BATH) ที่เรียกว่าตุศาหิตี (TUSHAHITY) ซึ่งนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมหินชิน้ส าคัญด้วย จัตุรัสนีไ้ด้รับการขึน้
ทะเบียนจากองค์การยเูนสโกเป็นมรดกโลกอีกแหง่หนึง่ 
ชมกฤษณะ มัณฑี ร์ (KRISHNA MANDIR) สร้างขึน้ในปีพ.ศ. 2180 ตรงข้ามกับสุนทรีย์ ออกเป็นวัดแห่งองค์
พระกฤษณะ นอกจากนีย้งัเป็นวดัเดียวในเนปาลท่ีมีเจดีย์ 21 องค์ที่ท าจากหินแกรนิตสเีทาทัง้หมด 
วัดทอง (GOLDEN TEMPLE) หรือวดัหิรัณยะวรรณะ มหาวิหาร (HIRANYA VARNA MAHAVIHAN) เป็นวดัในพุทธ
ศาสนา ลกัษณะเป็นเจดีย์สงู 3 ชัน้หลงัคาท าด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพืน้ดินซึ่งสร้างตามความเช่ือที่ว่าจะเป็น
เส้นทางที่เดินไปสูส่วรรค์ นอกจากนีว้ดัยงัประดบัตกแตง่ด้วยทองเหลอืงและทองแดงจนอร่ามเรือง สมกบัเป็นวดัเก่าแก่นบั
พนัปีที่มีช่ือเสยีงที่สดุของเมืองปาทนั มรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกในปีพ.ศ. 2522   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

14.00 น. จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทาเมล (THAMEL) เป็นศนูย์กลางความเจริญของกรุงกาฐมณัฑ ุสองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมที่
พกัราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพกัของนกัท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึง
เนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนีย้่านทาเมลยงัเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึน้ช่ือ โดยเฉพาะสินค้าจ าพวก
หตัถกรรมพืน้เมือง เคร่ืองประดบัที่ท าจากหินต่างๆ และอปุกรณ์ส าหรับการเดินปีน ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของ
เมืองไทย แตส่นิค้าหลากหายกวา่เยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมีนา่ กระเป๋า เสือ้ผ้า และของที่ระลกึอีกมากมาย 
ซึง่สามารถตอ่รองราคาได้ตามความพอใจของทา่นซึง่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตวักนัจริงๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารครัวไทย (อาหารไทย) 
พักที่ ณ Hyatt Regency Kathmandu  Rหรือเทียบเท่าอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 

 

เมอืงปาทนั 



 

 
 

 

 

 

วันที่ห้า  กาฐมัณฑุ– กรุงเทพฯ              (B/-/-) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ) 

น าท่านสักการะโพธินาถ หรือพุทธนาถ (BOUDHANATH) เป็นเจดีย์ที่
ใหญ่ที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า  (WISDOM 
EYES) ทัง้สี่ทิศ บริเวณรอบวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจาก
ทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปีพ.ศ .2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืน
แกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทัว่ไป องค์การยูเนสโกขึน้ได้ทะเบียน
สถานที่แห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522  

11.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภวูัน เมืองกาฐมัณฑุ 

13.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 320 
18.10 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไมรู้่ลมื... 

 
 

 
 

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ขอใหท่้านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนดั หมายเวลาใน
การท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  

2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง
ภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  

 
ตารางการเดนิทาง 
 
 วนัที ่  /22-26 ม.ิย./27-31 ก.ค./10-14 ส.ค./14-18 ก.ย./9-13 พ.ย. 

          6-10 ธ.ค. 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือพกั 3 ท่าน หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ  39,999 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                ราคาท่านละ    9,500  บาท   

**ราคานีส้งวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัร์กรณมีผู้ีเดนิทางไม่ถึง 16 +  ท่าน 

ปีใหม่  28 ธ.ค.62 – 1 ม.ค. 63  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือพกั 3 ท่าน หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ  42,999 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                ราคาท่านละ    9,500  บาท   

**ราคานีส้งวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัร์กรณมีผู้ีเดนิทางไม่ถึง 16 +  ท่าน 

 
 



 

 
 

 

 

 

รายการแนะน าทีท่่าน...ไม่ควรพลาด 

EVEREST SCENIC MOUNTAIN FLIGHT 
 หรือ น่ังเคร่ืองบนิชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชดิ สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่

ควรพลาด เม่ือท่านได้มาเยอืนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึน้ไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก 

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 พรอ้มแจง้ช ือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื
เดนิทางส่วนที่เหลอืช าระทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั *ตอ้งจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ส าหรบัช่วง
วนัหยดุเทศกาล 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป-กลบัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS และสาย

การบนิภายในประเทศ โดย BUDDHA AIRLINES ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่โรงแรมพกัหอ้งคู ่และอาหาร ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่และภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 หวัหนา้ทวัรไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ภาษาองักฤษ) ดแูลตลอดการเดนิทาง ส าหรบัคณะ 15 ท่านขึน้ไป 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท) 

แตท่ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคน
ตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซกัรดี, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ตอ้งจ่ายเพิ่มในสถานที่
ทอ่งเทีย่วพเิศษตา่งๆ, คา่อาหาร, คา่เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่นอกเหนือจากรายการ 

 คา่ภาษีหกั  ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ และผูช้ว่ย 30 USD / ท่าน  ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบรกิาร 
 คา่ทปิบรกิรยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 

 
 
เอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่เนปาล 



 

 
 

 

 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน     
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รูปถา่ยหน้าตรงรูปส ี (ทีไ่ม่ใชร่ปูถา่ยเลน่) ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (พืน้หลงัสขีาวหรอืฟ้าเท่านัน้)    
4. ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทีอ่ยูเ่ป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท)์  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร (ทีท่่านควรทราบกอ่นส ารองทีน่ั่ง) 
*กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด  **ยกเวน้ กรุป๊เหมาและชว่งเทศกาลทีม่กีาร
การนัตคีา่มดัจ ากบัสายการบนิ** 
*กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
*อตัราค่าบรกิารนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณ์ต่างๆ 
ระหว่างการเดนิทางถา้ท่านแยกตวัออกจากคณะทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงิน
หรอืลดคา่บรกิารใด ๆ ท ัง้สิน้ 
*บรษิัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึง่ไม่อาจ
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิจาก การทีท่่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากการทีท่่าน
มเีอกสารเดนิทางทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืมสีิง่ผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง หรอืภยัธรรมชาต,ิ ภยัการเมอืงฯลฯ 
หรอืเหตุสุดวิสยั ที่ทางบรษิัทฯไม่สามารถควบคุมไดห้รอืค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูท ารา้ย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ    
 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของ
ไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง
บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่
ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
6.ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดย
ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

*** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ *** 

 


