
 

 
 

 
 

นครหลวงกาฐมณัฑ ุเมอืงมรดกโลก 3 แหง่ พระราชวงักาฐมณัฑ ุพระราชวงัภคัตาปูร ์พระราชวงัลลติปูร ์นคร

แหง่นีส้รา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 บนเสน้ทางการคา้สูท่เิบต 

บนัดปูิร ์(Bandipur) หมู่บา้นท่องเทีย่วเล็กๆ แตม่ากไปดว้ยเสน่หข์องประเพณี วฒันธรรม และวถิคีวามเป็นอยู่ 

เมอืงโภครา เสน่หแ์หง่ผนืน ้าและขนุเขา พรอ้มล่องเรอืงในทะเลสาบเฟวาทีน่ ้าใสราวกระจกสะทอ้น 

ลาตะวนั ณ นากากอ๊ต สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เนปาล ขนุเขา ● ทะเลหมอก ● ออ้มกอดหมิาลยั 
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วนัทีห่น่ึง  กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑ ุ                             (-/-/D) 

           

 
 
 

08.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 (ผูโ้ดยสารขาออก) ประตู 7 เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิไทยไลออ้นแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระ  

11.50 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงกาฐมณัฑ ุKATHMANDU โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL220 (ใชเ้วลา
ประมาณ 3 ชม.) ***ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง*** 

***หมายเหต ุเวลาของประเทศเนปาล ชา้กว่าประเทศไทย 1.15 ช ัว่โมง*** 
14.00 น.  ถึง ท่าอากาศยานตรภูีวนั เมืองกาฐมณัฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวง

ของประเทศเนปาล และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดดว้ย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านชม เมอืงกาฐมณัฑุ (Kathmandu) 
เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดเพราะที่น่ีคือจุดศูนย ์
รวมทัง้การคา้ การเดนิทาง วฒันธรรม และสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าคญั ซึง่เราจะเห็น
โบราณสถานทีส่วยงามตัง้อยู่ในเมอืงกาฐมณัฑมุากมาย “หุบเขากาฐมณัฑ”ุ ตัง้อยู่
ทีค่วามสูง 1,336 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล จุดรวมแหล่งวฒันธรรมเนวารโีบราณ 
สรา้งอารยะธรรมทีส่ าคญัขึน้บน 3 เมอืง ซึง่ไดแ้ก ่กรงุกาฐมณัฑ ุปาตนั และบคัตาปูุร ์ 
น าท่านชม ปศุปฏนิารถ (Pashupatinath Temple) ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้ภูบาลสงิหแ์ห่งราชวงศม์ลัละ ในปี 
ค.ศ. 1696 เพือ่ถวายองคพ์ระศวิะในภาคองคป์ศุปต ิหรอื เจา้แห่งเวไนยสตัว ์และทีส่าคญัคอื วดัปศุปตนิาถไดถู้กจดั
ใหเ้ป็นมรดกโลกแลว้ในปีพ.ศ. 25 วดันีม้ีสญัลกัษณข์องเทพเจา้ “ตรมูีรต”ิ อยู่มากมาย ซึง่หมายถงึ พระพรหมเป็น
ผูส้รา้ง พระวษิณุหรอืพระนารายณเ์ป็นผูร้กัษา และพระศวิะเป็นผูท้ าลาย โดยเฉพาะศวิะลึงค ์เป็นเคร ือ่งหมายบุรุษ
เพศ สญัลกัษณข์องพระศวิะจะพบเห็นมากทีสุ่ด เป็นวดัฮนิดูทีส่ าคญัมากทีสุ่ดในเนปาล ตัง้อยู่รมิแม่นา้ภคัมาต ิท่าน
มโีอกาสเห็นพธิกีรรมทางศาสนาฮนิดู ณ วดัแห่งนี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองย่านทาเมล (Thamel) เป็นศูนยก์ลางความเจรญิของกรุง    
กาฐมณัฑ ุสองขา้งทางเต็มไปดว้ยโรงแรมทีพ่กัราคาถูก รา้นอาหารนานาชาติ รา้นขายของ รา้นอนิเตอรเ์น็ต จงึ
เป็นจดุพกัของนักท่องเทีย่วทีเ่พิง่เดนิทางมาถงึเนปาล เพือ่การวางแผนท่องเทีย่วต่อในทีต่่างๆ นอกจากนีย่้านทาเมล
ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ขึน้ช ือ่ โดยเฉพาะสินคา้จาพวกหตัถกรรมพืน้เมือง เคร ือ่งประดบัที่ท าจากหินต่างๆ และ
อุปกรณส์ าหรบัการเดินปีน ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้หลากหลายกว่าเยอะ ถนน
ขา้วสารบา้นเรา อาท ิผา้พาสมน่ีา กระเป๋า เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึอกีมากมาย ซึง่สามารถต่อรองราคาได ้

   
18.30 น.   น าท่านรบัประทานอาหารค ่า พรอ้มชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาล ีลิม้รสอาหารพเิศษ 

โม โม เกีย๊วซา่เนปาลแท้ๆ  ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ทีม่ชี ือ่เสยีงส าหรบันักท่องเทีย่วแห่งหน่ึงของประเทศเนปาล 

 

 

 

 



วนัทีส่าม   หมู่บา้นบนัดปูิร ์– เมอืงโภครา                                               (B/L/D) 

          

วนัทีส่อง  กาฐมณัฑ ุ-หมู่บา้นบนัดปูิร ์                         (B/L/D) 

          

 

ค า่ เขา้ทีพ่กั THE FERN DESIDENCY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

   

 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นบนัดปูิร ์(Bandipur) ตัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมณัฑไุปทางทิศตะวนัตกประมาณ 143 

กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) "บนัดปูิร"์ (Bandipur) หมู่บา้นบนัดปูิร ์หมู่บา้นศกัดิส์ทิธิ ์

ของชาวฮนิดู หมู่บา้นท่องเทีย่วเล็กๆ แต่มากไปดว้ยเสน่หข์องประเพณี วฒันธรรม และวถิคีวามเป็นอยู่ ตัง้อยู่บน
ยอดเขาสูงชนับนัดปูิร ์แปลเป็นไทยง่ายๆ ก็คอืเมอืงบณัฑติ หรอืเมอืงของผูรู้ ้หมู่บา้นบนยอดเขาท่ามกลางขนุเขาที่

รายลอ้ม หมู่บา้นบันดิปูรต์ ั้งอยู่บนระดับความสูง 1,030 เมตร โดยบรเิวณรอบๆ หมู่บา้นน้ันโดดเด่นไปดว้ย
ทศันียภาพที่โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทศันท์ี่สวยงามของเทือกเขาหิมาลยัที่สามารถ 
มองเห็นจากตวัหมู่บา้นได ้อย่างชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รสีอรท์                         
จากน้ัน อสิระเดนิชมทิวทศันใ์นหมู่บา้นตามอธัยาศยั ส ารวจหมู่บา้น
โดยเร ิม่ตน้ทีถ่นนสายหลกัทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนสูง 2-3 
ช ัน้ ทีต่ ัง้เรยีงรายไปตลอดสองขา้งทาง เป็นหลกัฐานทีส่ามารถยนืยนัไดว้่า คร ัง้ 
หน่ึงหมู่บา้นเล็กแห่งนีไ้ดเ้คยเป็นเมอืงการคา้โบราณทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากอ่น  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รสีอรท์ 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั BANDIPUR MTN RESORT หรอืเทยีบเท่า 

  

 
 
 
 
 
 
06.30 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์ 
08.00 น.   น าท่านเดนิทางสู่ “เมอืงโภครา” โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ประมาณ 4 ช ัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นทวิทศันท์ี่

งดงามและวถิชีวีติของชาวชนบทในประเทศเนปาล เสน้ทางสายนีม้ีช ือ่เสยีงมากในดา้นความงดงามทางธรรมชาต ิ 
นักท่องเทีย่วส่วนใหญช่อบเดนิทางโดยรถมากกว่าทางเคร ือ่งบนิ “หบุเขาโภครา” สูงกว่าระดบันา้ทะเล 900 เมตร  
โอบลอ้มไปดว้ยทิวเขา และป่าทีเ่ขยีวขจ ีเป็นทวิทศันท์ีง่ดงามทีสุ่ด มีลกัษณะพเิศษไม่เหมือนใคร ขึน้ไปท่านจะได ้
เห็น เทอืกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA) และ ยอดเขาหางปลา (มจัฉาปูรช์เร MACHHAPUCHHRE) 
ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อไดส้มัผสัยากนักที่จะลืมเลือน และน่าประทบัใจในโภครายามเย็น 
โดยเฉพาะบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้นอาหาร และรา้นคา้กระจดักระจายอยู่แบบเรยีบง่ายและเป็นกนัเอง คอย
ตอ้นรบัผูม้าเยอืนตลอดทัง้ปี 

 

 

 

 

 



วนัทีส่ี ่ โภครา – กาฐมณัฑ ุ(บนิภายในประเทศ) - ภคัตะปูร ์(Bhaktapur) – เมอืงนากากอ็ต (NARKAKOT)

                       (B/L/D) 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรเิวณหบุเขาโภครา 
 น าท่านชมความงดงามของ หุบเขาโภครา หรอืโพคารา (Pokhara Valley) เป็นเมืองแห่งมนตเ์สน่ห ์

ท่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชม น ้าตกเดวดิ “DAVI’S FALL” ทีม่หศัจรรยไ์หลลงเหวลกึ ตอ้งกม้
มอง ซึง่ตัง้ช ือ่ตามนายเดวดิชาวสวสิทีต่กลงไปตาย เน่ืองจากโดนกระแสน ้าพดั 
ชม ศูนยอ์พยพชาวทเิบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สมัผสัความเป็นอยู่ของชาวทเิบตทีอ่พยพมาอยู่
ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนีท่้านยงัจะไดช้มการทอพรมดว้ยมอื อสิระใหท่้านไดช้มววิเมอืงโภครา และชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ ภาพความงามของ
ทะเลสาบเฟวาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรทีม่ีรูปรา่งคลา้ยหางปลาน้ัน เป็นภาพทีม่ีมนตข์ลงัยิง่นัก ตรงกลาง
ทะเลสาบเป็นทีต่ ัง้ของวดับาลาฮ ีซึง่มสีถูปสขีาวลอยเด่นตดักบัพืน้น ้าสเีขยีวมรกต  
น าท่านสกัการะ วดับาลาฮ ี(Barahi Temple) วดัทีม่เีทพธดิาอจมิา เทพธดิาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดในเมอืงโภครา ทุก
วนัเสารจ์ะมกีารบูชายญัสตัวแ์ด่เทพธดิา  
จากน้ัน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ในโภครา บรเิวณรอบทะเลสาบมรีา้นอาหารและรา้นคา้กระจดักระจายอยู่แบบ
เรยีบง่ายและเป็นกนัเองไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยอืนตลอดทัง้ปี  

19.00 น.   รบัประทานอาหารคา่ ณ โรงแรม HOTEL DA YATRA หรอืเทยีบเท่า  
 
 
 
04.00น. ออกเดินทางไป ซางรางกอ๊ต (SARANGKOT) เปลีย่นเป็นรถตู ้จุไดค้นัละประมาณ 7-8ท่าน ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาท ีจดุชมววิทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 5 กม. เป็นจดุชมววิอกีแห่งหน่ึงทีท่่านจะ
ไดช้มพระอาทติยข์ึน้ เห็นแสงสทีองตดักบัยอดเขาหางปลา และเทอืกเขาอานาปูระไดอ้ย่างสวยงามยิง่ พรอ้มจบิชา
กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศทีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิะอย่างสบายอารมณ ์ 

 
 
 
 
 
 
 

07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาต)ิ  
08.00 น.  เดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ เมอืงโภครา เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงกาฐมณัฑ ุ 
09.45 น.  เดนิทางสู่ เมอืงกาฐมณัฑ ุโดยสายการบนิ โดยสายการบนิ BUDDHA AIRLINES เทยีวบนิ 606  ใชเ้วลา

ประมาณ 30 นาท ี  
** หมายเหต ุสายการบนิ ในประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถโหลดสมัภาระได ้ท่านละไม่เกนิ 
15 กโิลกรมั ไม่จ ากดัจ านวนใบ ท่านใดทีส่มัภาระเกนิ 15 กโิลกรมั สามารถน ากระเป๋าใบเล็ก เพือ่
แบ่งสมัภาระทีไ่ม่จ าเป็นฝากไวบ้นรถบสัได ้** 

10.25 น.  เดนิทางถงึ เมอืงกาฐมณัฑ ุหลงัตรวจรบัสาภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ภตัตาคาร  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
13.00 น  น าท่านชม "ภคัตะปูร"์ (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวฒันธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑ ุเมืองภคัตะปูร ์เป็น 1 ใน 

7 กลุ่มของมรดกทางวฒันธรรมในเขตหุบเขากาฐมาณฑ ุ(Kathmandu Valley) ซึง่องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 
ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1979 เน่ืองจากไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมืองโบราณทีม่ีความเก่าแก่ และมี
ช ือ่เสียงในดา้นสถาปัตยกรรม อนุสรณส์ถานทางประวตัศิาสตร ์และ ศิลปวฒันธรรมอนัดเียีย่ม ปัจจุบนัถอืว่าเป็น
เมืองแห่งวฒันธรรมทีม่ชี ือ่เสยีง และไดร้บัความนิยมมากในหมู่นักท่องเทีย่ว จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "เมอืง
แห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของเนปาล เมืองปักตะปูร ์หมายถึงเมืองแห่งความภกัดีต่อพระเป็นเจา้ ที่มี
ความส าคญัและสวยงาม  
น าท่านเขา้ชมภายในตวัเมอืง คอื "จตัรุสับกัตะปูรดู์รบาร"์ (Bhaktapur Durbar Square) สถานทีท่่องเทีย่ว
ทีม่คีวามสาคญัมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเมอืงบกัตะปูร ์เน่ืองจากบรเิวณจตัุรสัน้ันเป็นทีต่ ัง้ของอาคารและสิง่กอ่สรา้งทีม่ี
สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม รวมไปถงึสถานทีส่าคญัๆ ของเมืองมากมาย ในอดตีเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่

เจรญิบนเสน้ทางการคา้สู่ทิเบต ชมย่านเดอรบ์าสแควร ์หรอืย่านพระราชวงับักตาปูร ์อนัเป็นที่ต ัง้ของวงั ชม
พระราชวงั 55 พระแกล (หน้าต่าง) ประตูทองค า ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม ชมลานสรงน ้า หรอื ซนุดาร ี
(Sundari) น าท่านเขา้ชม วดัเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานทีสู่งทีสุ่ดในเนปาล มีดว้ยกนั 5 ช ัน้ สูง 
98 ฟุต สองขา้งบนัไดทางขึน้มีรูปป้ันหินขนาดใหญ่สลกัเป็นรูปสตัว ์และเทพอารกัขา เช ือ่กนัว่ารูปป้ันแต่ละคู่มี
อ านาจหยุดสิ่งช ัว่รา้ยที่มารุกราน วดันี้สรา้งขึน้ถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูท้ี่มีพลงัสูงสุด หรอืสิทธิลกัษมี 
(Siddhi Lakshmi) ซึง่เป็นเทวลีทัธตินัตระ พระเจา้ภปูฏนิทรา มลัละ ทรงใหส้รา้งวดันีใ้นปีค.ศ. 1702  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) เทือกเขานากากอ๊ตในออ้มกอดของ
หมิาลยั เมืองทีช่มพระอาทติยต์กและพระอาทิตยข์ึน้ไดส้วยงาม และเป็นจุดชมทศันียภาพของเทือกเขาหมิาลยัได ้
อย่างชดัเจน นากาก็อตเป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาล ีสมัผสัธรรมชาตเิทอืกเขาหมิาลยั รถไต่ระดบัความสูง
ของเทือกเขาทีค่ดโคง้ และมีทิวทศันน์าคนับนัไดทีส่วยงามอย่างยิง่ ตะวนัลาทีน่ากาก็อต หากอากาศดจีะสามารถ
เห็นยอดเขาเอเวอรเ์รส (Mount Everest) ดว้ย ระหว่างท่านจะไดช้มการปลูกผกั ท านาแบบขัน้บนัได พบกบั
เทอืกเขาหมิาลยัฝ่ังตะวนัออกประกอบดว้ยยอดเขา Ganesh, Langtang เป็นแนวยาวนับรอ้ยกโิลเมตร ในระหว่าง
ทาง ชมพระอาทติยต์ก พกัโรงแรมบนเขานาการก์็อต 1 คนื ดว้ยความสูง 2,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
เป็นจดุชมววิทีส่วยงามมาก  

ค ่า      รบัประทานอาหารคา่ ณ โรงแรม และอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั ณ country villa resort หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตืน่แต่เชา้ตรู ่ชมพระอาทติยร์ุง่อรุณเหนือเทอืกเขาหมิาลยัจากทีพ่กัของท่าน หรอืเดนิเล่นสูดอากาศบรสิุทธิ ์ถา้
ทศันวิสยัปลอดโปรง่ ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอเรสท ์” (MT.EVEREST) ซึง่เป็นยอดเขาที่สูงทีสุ่ดในโลก (สูง 
8,848 เมตร) เปรยีบไดว้่าเป็น “มงกุฎของโลก” ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศหนาวเย็นอนัสดชืน่ของธรรมชาตทิี่

สะอาดบรสิุทธิเ์หนือเทอืกเขาหมิาลยั ท่านจะไดเ้ห็นภเูขาเปลีย่นเป็นสทีองเปล่งประกายสวยงามจนไม่อาจจะกระพรบิ
ตาได ้และทีน่ี่ยงัสามารถมองเห็นภูเขาหมิาลยัโดยรอบซึง่ประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา10 ยอด
ทีสู่งทีใ่นโลกไดแ้ก่ ยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์( EVEREST)  โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) 
และมานาสร ู(MAMASLU )  
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้  นากากอ็ต – กาฐมณัฑ ุ                                                                                      (B/L/D) 
          



หมายเหต ุในวนัทีอ่ากาศโปรง่ใสท่่านสามารถทีจ่ะเหน็เทอืกเขาหมิาลยัตลอดแนวต ัง้แต่ฝ่ังตะวนัออก
ถงึตะวนัตกเลยทเีดยีว ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศวนันัน้เป็นส าคญั 

07.30 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น.  น าท่านเยอืน เมอืงปาทนัหรอืปาทาน (Patan city) เมืองเก่ามรดกโลก เป็นเมืองโบราณสรา้งในสมยัพระเจา้

อโศกมหาราชชว่งศตวรรษที ่3 ปาตนัไดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงคู่แฝดของกรงุกาฐมาณฑ ุไดร้บัการขนานนามว่าเมืองแห่ง
ความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รูจ้ ักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกดว้ย โดยเฉพาะชือ่เสียงทาง
ศูนยก์ลางงานหตัถศลิป์ของชาวทิเบตอพยพ มีช ือ่เสยีงในเร ือ่งพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณทีย่งัมีชวีติ ภายใน
เมืองเต็มไปดว้ยวดัทางศาสนาฮินดู  และสิ่งปลูกสรา้งในพุทธศาสนา สืบเน่ืองมาจากความหลากหลายของ
วัฒนธรรมในยุคกลางท าใหท้ั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบนี้ เมืองปาทันนี้นับเป็นผลงาน
สถาปัตยกรรม และการวางผงัเมืองชิน้เอกแบบเนวาร ีมีถนนโบราณตดัตามแนวเหนือ-ใต ้และ ตะวนัออก-ตะวนัตก
แบ่งเมอืงออกเป็น 4 ส่วน โดยมจีตัุรสัปาตนัดูรบ์าร ์และพระราชวงัปาตนัเป็นศูนยก์ลาง  

               น าท่านชม รูปป้ันของพระเจา้ภูปฏนิทรามลัละ ชม วหิารทองค า และชม พระราชวงัเกา่ ทีเ่ป็นทีท่ าพธิเีถลงิ
ราชสมบตัขิองกษตัรยิใ์นอดตี น าท่านชม วดัตะเลจูบาวานี (Teleju Bhawani) สรา้งขีน้ในปีค.ศ. 1666 อุทศิ
ใหก้บัเทพประจ าราชวงศ ์มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดบัอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบนัถูกพวกฮิปป้ีขโมย
ออกนอกประเทศไปแลว้) ชม วดักฤษณะ (Krishna Tempel) ตวัวดัเป็นหินสรา้งแบบซกิขาร ์(Shikhara / 
ศขิร) 

 
 
 
 
 
 
 

 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ภตัตาคาร 
12.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม สยมภูวนาถ สวะยมัภูนาถ หรอืวดัลิง (Swayambhunath) เป็นเจดียข์องชาวพุทธ 
(Buddhist Chaityas) ทีย่ิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัว่าน่าจะมอีายุถงึ 2,000 ปีเลยทเีดยีว  

 
 

 

 

 

 
 

สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้มานะเทวะในปีพ.ศ. 936 สิง่ที่น่าสนใจภายในวดัคือ ส่วนตรงฐานของสถูป ซึง่มี
ดวงตาเห็นธรรมหรอื Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยู่โดยรอบทั้ง 4 ดา้น ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากกรุง
กาฐมาณฑไุปทางทศิตะวนัตก 3 กโิลเมตร ตวัสถูปตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 77 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล
ของหุบเขากาฐมาณฑ ุจงึท าใหท้วิทศันเ์หนือหุบเขาทีแ่สนงดงาม สถูปแห่งนีเ้ป็นสถูปทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของเนปาล อกีทัง้
ยงัเป็นสถานทีท่ีม่ีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกบัฮนิดู โดยองคก์ารยูเนสโกไดท้าการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกในปีพ.ศ. 2522  

 จากน้ันน าท่านเขา้ชม เขตเมอืงเกา่นครกาฐมณัฑ ุทีไ่ดร้บัการกอ่ตัง้ขึน้ในราชวงศล์จิฉว ีซึง่ขึน้ครองบลัลงักใ์น
ปีค.ศ. 300 ทีน่ี่เป็นศูนยก์ลางของนครกาฐมณัฑโุบราณ น าท่านสู่ กาฐมาณฑ ุดูรบ์ารส์แควร ์(Kathmandu 
Durbar Square) หรอืเรยีกว่า จตัุรสักาฐมาณฑดุูรบ์ารแ์ห่งนีป้ระกอบไปดว้ยวดัและปราสาททีเ่ก่าแก่ ซ ึง่แสดง
ภาพความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึน้
ครองราชยส์ถานที่น่าสนใจที่ควรไปชม ไดแ้ก่ วดัตะเลช ุสรา้งโดยกษัตรยิม์เหนทรามลัละ (King Mahendra 
Malla) ในปีพ.ศ. 2092 และจตัุรสัแห่งนีย้งัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปีพ.ศ. 
2522 อกีดว้ย ชม “กาฐมณฑป” หรอื “เรอืนไม”้ ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เมือง อาคารไมนี้ส้รา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่
12 บนจุดทีเ่สน้ทางการคา้ส าคญัสองเสน้ตดักนั และใชเ้ป็นศูนยก์ลางของชมุชนในการแลกเปลีย่นซือ้ขาย การ
พฒันาของตวัเมืองเกดิขึน้ในรศัมีรอบ ๆ พระราชวงัเก่า ชม วดักุมาร ีหรอื กุมารฆีระ (Temple of Kumari 
or Kumari Ghar) หรอืทีพ่ านักเทพธดิาทีม่ีชวีติ (Living Goddess) ชาวเนปาลเชือ่กนัว่า กุมารคีอือวตารของ



วนัทีห่ก กาฐมณัฑ-ุกรุงเทพ                                               (B/-/-) 
          

เทพธดิาพรหมจรรย ์ชม วดัตะเลจู (Teleju Tempel) สรา้งอุทศิใหก้บัองคส์ าคญัประจ าราชวงศค์อื เทวตีะเลจบูะ
วานี เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิย์ิง่ไม่เปิดใหผู้ใ้ดเยีย่มกราย นอกจากองคก์ษตัรยิแ์ละนักบวชทีม่ีสมณะศกัดิส์ูง ชาวฮนิดู
สามารถเขา้ท าพธิไีดปี้ละหน่ึงคร ัง้ ในชว่งดุรกาปูจา (Durga Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน ์(Dasain) น าท่านชม 
ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตูทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระองคเ์ทพหนุมาน สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1672 ตวัเทพ
ไดร้บัการเจมิชาดเสยีจนเป็นสแีดงเขม้ใตร้ม่ฉัตร  

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารฮมิไทย (อาหารไทย)  
               เขา้ทีพ่กั THE FERN DESIDENCY HOTEL 
 
 
09.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านสู่ มหาเจดยีโ์พธิน์าถ หรอื พุทธนาถ (Boudhanath) เจดียท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเนปาล บนเจดียม์ีดวงตา
เห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom Eyes) ทัง้สีท่ิศ บรเิวณรอบวดัเป็นแหล่งชมุชนของชาวพุทธมหายานจาก
ทเิบตทีอ่พยพเขา้มาเมือ่ปีพ.ศ. 2502 จงึจะเห็นพระทเิบตและคนทั่วไปยนืแกว่งลอ้มนต ์พรอ้มกบัสวดมนตอ์ยู่ทัว่ไป 
องคก์ารยูเนสโกขึน้ไดท้ะเบยีนสถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปีพ.ศ.2522  

 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรภูีวนั เมอืงกาฐมณัฑ ุ 
15.00 น.  เหนิฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL221 

*ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง* 
19.30 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจไม่รูล้มื... 
 

โปรแกรมแนะน า: (จา่ยเพิม่ท่านละ 230 USD ใชเ้วลาชมประมาณ 1 ชม.)  
Everest Scenic Mountain Flight หรอื นั่งเครือ่งบนิชมยอดเขา สมัผสัเทอืกเขาหิมาลยั และยอดเขาเอ
เวอรเ์รสตอ์ย่างใกลช้ดิ สรา้งสรรคป์ระสบการณท์ีไ่ม่ควรพลาด เมือ่ท่านไดม้าเยอืนประเทศเนปาลคุณจะมโีอกาสได ้
ขึน้ไปบนจดุสูงทีสุ่ดและตระการตาทีสุ่ดในโลก  

   
ไฮไลท:์  
• ลอยขึน้ไปดา้นบนของโลกในเทีย่วบนิชมววิ 1 ช ัว่โมงขึน้ไปเทอืกเขาหมิาลยั  
• เขา้ไปในหอ้งกปัตนัใกลเ้ทอืกเขาเอเวอรเ์รสต ์เห็นหลงัคาของภเูขาเอเวอรเ์รสตว์ธิทีีง่่าย  
• เพลดิเพลนิไปกบัทีน่ั่งหนา้ต่างส าหรบัผูโ้ดยสารในทวัรก์ลุ่มเล็กๆ ทุกคน ทีคุ่ณจะไม่พลาดทุกมุมมอง  
• ไดร้บัทศันียภาพทีง่ดงามของพชืและสตัว ์ของหุบเขาและทีร่าบ  
• สงัเกตเอเวอรเ์รสต,์ Lhotse, Makalu และอืน่ ๆ อกีมากมาย  

 

เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง
การนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
ส าหรบัการท าวีซ่า ใหท่้านส่งเอกสารใหก้บัผูท้ี่ท่านติดต่อ และเอกสารทัง้หมดจะส่งคืนท่าน ณ วนัเดินทางที่

สนามบนิ หากท่านใดไม่สะดวก สามารถยืน่วซีา่หนา้ด่านได ้โดยทางหวัหนา้ทวัรจ์ะด าเนินการใหท่้าน 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิ และสถานการณ์
ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ  

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 2 - 3 ท่าน/หอ้ง พกัเดีย่วเพิม่ จ านวนทีน่ั่ง 

07-12 AUG 19 25,999.- 5,500.- 20+1 

17-19 SEP 19 24,999.- 5,500.- 20+1 

09-14 OCT 19 27,999.- 5,500.- 20+1 

18-23 OCT 19 27,999.- 5,500.- 20+1 

23-28 OCT 19 27,999.- 5,500.- 20+1 

12-17 NOV 19 26,999.- 5,500.- 20+1 

05-10 DEC 19 28,999.- 5,500.- 25+1 

24-29 DEC 19 26,999.- 5,500.- 20+1 

28 DEC-02 JAN 20 30,999.- 6,000.- 20+1 

29 DEC-03 JAN 20 30,999.- 6,000.- 25+1 

05-10 FEB 20 27,999.- 5,500.- 20+1 

17-22 MAR 20 26,999.- 5,500.- 20+1 

 
**กรณีลูกคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ กอ่นตดัสนิใจซือ้ทวัรโ์ปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา 

เทีย่วบนิ หรอืตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีก่อ่นตดัสนิใจซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ** 
 

- การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

- รายการอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสถานการณห์นา้งานเป็นส าคญั  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป-กลบัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการโดยสายการบนิ Thai Lion Air และสายการบนิภายในประเทศ 

โดย BUDDHA AIRLINES ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีก่าหนดไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกนิ 500,000 บาท) แต่ทัง้นีย่้อมอยู่ใน

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ  
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  
• คา่วซีา่เนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 
• ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรดี, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ตอ้งจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ 

ค่าอาหาร ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่นอกเหนือจากรายการ  
• ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
• ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั / ท่าน จ านวนไม่เกนิ 2 ช ิน้ / ท่าน  
• ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และผูช้ว่ย จ านวน 6 วนั (รวมเป็นเงนิบาท 2,000 บาท/ท่านตลอดรายการ)  
• ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ความประทบัใจในบรกิาร  

การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิทัมิไดม้ีผลประโยชนใ์ดๆ ทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นกาลงัใจใหก้บัไกด ์
และคนขบัรถ 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 
• ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั (ไม่นับรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)  

พรอ้มแจง้ช ือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทางภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 



• ในกรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ หากมีการยกเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทาง ซึง่เมือ่จองและ
จา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามดัจ าใดๆ ทัง้สิน้  

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป **เฉพาะชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาลหรอืวนัหยุดยาว (ยกเวน้กรุป๊ทีม่ีการการนัตคี่ามดัจ า
กบัสายการบนิจะขอยดึเงนิมดัจ าตั๋วตามจ านวนจรงิ)** 

• กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด  
• กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วนั ยดึเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 
• กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
• อตัราค่าบรกิารนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณต์่าง ๆ  ระหว่างการเดนิทางถา้ท่านแยกตวัออก

จากคณะทางบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิหรอืลดค่าบรกิารใด ๆ ทัง้สิน้ 
บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่

เกดิจากการทีท่่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากการทีท่่านมเีอกสารเดนิทางทีไ่ม่ถกูตอ้ง หรอืมสีิง่ผดิกฎหมายไวใ้น
ครอบครอง หรอืภยัธรรมชาติ เชน่ พายุ น ้าท่วม ภยัการเมือง หรอืเหตุสุดวิสยัทีท่างบรษิทัไม่สามารถควบคุมได ้หรอืค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย ถูกท ารา้ย หรอืจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ    
เอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่เนปาล 
1.  หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายุใชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน    
2.  หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3.  รปูถ่ายหนา้ตรงรปูส ี(ทีไ่ม่ใชร่ปูถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลงัขาว 
4.  ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น (เขยีนทีอ่ยู่เป็นภาษาองักฤษพรอ้มเบอรโ์ทร) 
 



 


