
 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว เช้า กลางวนั ค ่า 

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ    
THE FERN DESIDENCY 

HOTEL  

2 กาฐมณัฑ ุ- หมู่บา้นบนัดิปูร์    
BANDIPUR MTN 

RESORT  

3 หมู่บา้นบนัดิปูร์ – เมืองโภครา    HOTEL DA YATRA  

4 โภครา – กาฐมณัฑ ุ (บินภายในประเทศ) - ภคัตะปูร์- เมืองนากาก็อต   

COUNTRY VILLA 
RESORT  

5 นากาก็อต – กาฐมณัฑุ   

THE FERN DESIDENCY 
HOTEL  

6 กาฐมณัฑุ – กรุงเทพฯ    - 

  เดนิทางระหว่าง กนัยายน 62 – มีนาคม 63 
 

WONDERFUL NEPAL 

กาฐมาณทุ บันดปูิร์  

โภครา นากาก๊อต 

6 วนั 5 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
11,900.- ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

24,900.- 



 

 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ                                                                          () 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 (ผูโ้ดยสายขาออก) ประต ู7 เคานเ์ตอร์สายการบินไทยไลออ้น
แอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ  

11.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่  SL220 (ใช้เวลา
ประมาณ 3 ชม.) *ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง* หมายเหตุ เวลาของประเทศเนปาลช้ากว่าประเทศไทย 1.15 
ช่ัวโมง 

14.00 น.  ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมอืงกาฐมณัฑุ (KATHMANDU) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดดว้ย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแลว้ น าท่านชม เมืองกาฐมัณฑุ 
เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเพราะท่ีน่ีคือจุดศูนยร์วมทั้งการคา้ การเดินทาง 
วฒันธรรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาคญั ซ่ึงเราจะเห็นโบราณสถานท่ีสวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุมากมาย 
หุบเขากาฐมาณฑุตั้งอยู่ท่ีความสูง 1,336 เมตรเหนือระดบันา้ทะเล จุดรวมแหล่งวฒันธรรมเนวารีโบราณ สร้าง
อารยะธรรมท่ีสาคัญข้ึนบน 3 เมือง ซ่ึงได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาตัน และบัคตาปูุร์ น าท่านชมปศุปฏินารถ 
(PASHUPATINATH TEMPLE) ท่ีสร้างข้ึนโดย
พระเจา้ภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มลัละ ในปี ค.ศ. 
1696 เพ่ือถวายองค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศุปติ 
หรือ เจา้แห่งเวไนยสัตว ์และท่ีสาคญัคือ วดัปศุ
ปตินาถไดถู้กจดัใหเ้ป็นมรดกโลกแลว้ในปี พ.ศ. 
2522…วดัน้ีมีสัญลกัษณ์ของเทพเจา้ “ตรีมูรติ” 
อยู่มากมาย ซ่ึงหมายถึงพระพรมเป็นผูส้ร้าง พระ
วิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผูรั้กษา และพระศิวะเป็นผูท้  าลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค์ เป็นเคร่ืองหมายบุรุษเพศ 
สญัลกัษณ์ของพระศิวะจะพบเห็นมากท่ีสุด เป็นวดัฮินดูท่ีส าคญัมากท่ีสุดในเนปาลตั้งอยูริ่มแม่นา้ภคัมาติ ท่านมี
โอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู  ณ วดัแห่งน้ี จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองย่านทาเมล 
(THAMEL) เป็นศูนย์กลางความเจริญของกรุง กาฐมาณฑุ 
สองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมท่ีพักราคาถูก ร้านอาหาร
นานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพกั
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเดินทางมาถึงเนปาลเพ่ือการวางแผน
ท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ นอกจากน้ีย่านทาเมลยงัเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงท่ี ข้ึนช่ือโดยเฉพาะสินค้าจาพวกหัตถกรรมพ้ืนเมือง 
เคร่ืองประดบัท่ีท าจากหินต่างๆ และอุปกรณ์ส าหรับการเดิน
ปีน ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้หลากหลายกว่าเยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา อาทิ ผา้พาส
มีน่า กระเป๋าเส้ือผา้ และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซ่ึงสามารถต่อรองราคาได ้

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี  ลิ้มรสอาหารพิเศษ โม โม เกี๊ยวซ่า



 

 

เนปาลแท้ๆ ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง ที่มช่ืีอเสียงส าหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล 
 
 
 
 
 
 
 
  พกัที่โรงแรม THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง กาฐมณัฑุ -หมู่บ้านบันดปูิร์ 

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น.   น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบันดปูิร์ (BANDIPUR) โดยอยูห่่าง

จากกรุงกาฐมัณ ฑุ  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  143
กิโลเมตร (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4ชัว่โมง) หมู่บ้านบันดิ
ปูร์ หมู่บา้นศกัด์ิสิทธ์ิของชาว ฮินดู หมู่บา้นท่องเท่ียวเล็กๆ 
แต่มากไปดว้ยเสน่ห์ ของประเพณี วฒันธรรม และวิถีความ
เป็นอยู่ ซ่ึงตั้ งอยู่บนยอดเขาสูงชันบันดิปูร์ แปลเป็นไทย
ง่ายๆก็คือเมืองบณัฑิต หรือเมืองของผูรู้้ หมู่บา้นบนยอดเขา 
ท่ามกลางขุนเขาท่ีรายลอ้ม หมู่บา้นบนัดิปูร์ ตั้งอยู่ บนระดบั
ความสูง 1,030 เมตร โดยบริเวณรอบๆหมู่บา้นนั้นโดด เด่น
ไปดว้ยทศันียภาพท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาและม่านหมอก 
รวมไปถึงทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเทือกเขาหิมาลยัท่ีสามารถ 
มองเห็นจากตวัหมู่บา้นได ้อยา่งชดัเจน 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ รีสอร์ท               



 

 

จากนั้น อิสระเดินชมทิวทัศน์ในหมู่บ้านตามอัธยาศัย การไปส ารวจ หมู่บา้นโดยเร่ิมตน้ท่ีถนนสายหลกัท่ีสอง
ขา้งทางเต็มไปดว้ย อาคารบา้นเรือนสูง 2-3 ชั้น ท่ีตั้งเรียงรายไปตลอดสองขา้งทาง ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีสามารถ
ยืนยนัไดว้า่ คร้ัง หน่ึงหมู่บา้นเลก็แห่งน้ี ไดเ้คยเป็นเมืองการคา้โบราณท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก่อน  

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ รีสอร์ท 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม หมู่บ้านบันดปูิร์ – เมอืงโภครา 

06.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท 
08.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโภครา โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็น ทิวทศัน์ท่ี

งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเส้นทางสายน้ีมีช่ือเสียงมากในด้านความงดงามทาง
ธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบเดินทางโดยรถมากกวา่ทางเคร่ืองบิน “หุบเขาโภคร” สูงกวา่ ระดบันา้ทะเล 
900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขาและป่าท่ีเขียวขจีเป็นทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุด จึงมีลกัษณะพิเศษไม่เหมือนใคร 
ข้ึนไปท่านจะไดเ้ห็น เทือกเขาอานาปุระ ท่ีสูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตรเม่ือไดส้ัมผสัยากนักท่ีจะลืม
เลือนและน่าประทบัใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านคา้กระจดั
กระจายอยูแ่บบเรียบง่ายและเป็นกนัเอง ไวค้อยตอ้นรับผูม้าเยือนตลอดทั้งปี 

กลางวนั    ถึงหุบเขาโภครารับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านชมความงดงามของ หุบเขาโภครา หรือโพคารา (POKHARA VALLEY) เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ 

ท่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชมน ้าตกเดวิด (DAVI’S FALL) ท่ีมหัศจรรย ์ไหลลงเหวลึก ตอ้งกม้
มองซ่ึงตั้ งช่ือตามนายเดวิทชาวสวิสท่ีตกลงไปตายเน่ืองจากโดนกระแสน ้ าพัด ชมศูนย์อพยพชาวทิเบต 
(TIBETAN REFUGEE CAMP) สัมผสัความเป็นอยู่ของชาวทิเบตท่ีอพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล 
นอกจากน้ีท่านยงัจะได ้ชมการทอพรมดว้ยมืออิสระให้ท่านได ้ชมวิวเมืองโภคราและช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา (PHEWA LAKE) ทะเลสาบนา้จืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความ
งามของเฟวาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรท่ีมีรูปร่างคลา้ยหางปลานั้น เป็นภาพท่ีมีมนต์ขลงัยิ่งนกั ตรงกลาง
ทะเลสาบเป็นท่ีตั้งของวดับาลาฮี ซ่ึงมีสถปูสีขาวช่ือวดับาลาฮีลอยเด่นตดักบัพ้ืนนา้สีเขียวมรกต  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

น าท่านสักการะ วัดบาลาฮี (BARAHI TEMPLE)วดัท่ีมีเทพธิดาอจิ
มา เทพธิดาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในเมืองโภครา ทุกวนัเสาร์จะมีการบูชา
ยญัสัตวแ์ด่เทพธิดาลงัท่ีสุด จากนั้น อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยใน
โภครา ยามเย็นบริเวณรอบๆทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้า
กระจดักระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกนัเองไวค้อยตอ้นรับผูม้า
เยือนตลอดทั้งปี  

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  
พกัที่โรงแรม HOTEL DA YATRA หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  โภครา – กาฐมณัฑุ  (บินภายในประเทศ) – ภัคตะปูร์ - เมอืงนากากอ็ต 

04.00 น. เดินทางไป ซางรางก๊อต SARANGKOT เปล่ียนเป็นรถตู ้คนัละประมาณ 7-8ท่าน/คนั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
30นาที  จุดชมวิวท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 5 กม.เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีท่านจะไดช้ม
พระอาทิตยข้ึ์นเห็นแสงสีทองตดักบัยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระไดอ้ยา่งสวยงามยิ่ง พร้อมจิบชากาแฟ
อุ่นๆในบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะอยา่งสบายอารมณ์. 

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม - บุฟเฟต์นานาชาต ิ
08.00 น.  เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพ่ือเดินทางสู่ เมอืงกาฐมณัฑุ  
09.45 น.  เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ  โดย สายการบิน โดยสายการบิน BUDDHA AIRLINES เทียวบิน 606  ใช้เวลา

ประมาณ 30 นาที   
10.25 น.  ถึงเมือง กาฐมณัฑุ หลงัตรวจรับสาภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร *หมายเหตุ !!! สายการบิน ใน

ประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถโหลดสัมภาระได้ ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ไม่จ ากัดจ านวนใบ  ท่าน
ใดที่สัมภาระเกนิ 15 กโิลกรัม สามารถน ากระเป๋าใบเลก็ เพือ่แบ่งสัมภาระ ที่ไม่จ าเป็น ฝากไว้บนรถบัสได้ * 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี  
13.00 น. น าท่านชม ภัคตะปูร์ (BHAKTAPUR) เมืองมรดกทางวฒันธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ เมืองภคัตะปูร์ เป็น 1 ใน 

7 กลุ่ม ของมรดกทางวฒันธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ (BHAKTAPUR VALLEY) ซ่ึงองค์การยูเนสโก 
(UNESCO) ไดรั้บการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979  เน่ืองจากไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณท่ีมี
ความเก่าแก่ และมีช่ือเสียงในดา้นสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ และ ศิลปะวฒันธรรมอนัดี
เยี่ยม ปัจจุบนัถือว่าเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัท่องเท่ียว จนไดรั้บการ
ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งอญัมณีทางวฒันธรรมของเนปาล เมืองปักตะปูร์ หมายถึงเมืองแห่งความภกัดีต่อพระ
เป็นเจา้ ท่ีมีความส าคญัและสวยงาม น าท่านเขช้มภายในตวัเมือง คือ จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ (BHAKTAPUR 
DURBAR SQUARE) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ความสาคญัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองบกัตะปูร์ เน่ืองจากบริเวณ
จตุัรัสนั้นเป็นท่ีตั้งของอาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม รวมไปถึงสถานท่ีสาคญัๆของเมือง
มากมาย ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองท่ีเจริญบนเส้นทางการคา้สู่ธิเบตชม ย่านเดอร์บาสแควร์ 
หรือย่านพระราชวงับกัตาปูร์ อนัเป็นท่ีตั้งของวงั ชมพระราชวงั 55 พระแกล(หน้าต่าง) ประตูทองค า ซ่ึงเป็น



 

 

สถาปัตยกรรมอันงดงาม  ชมลานสรงน้ าห รือ ซุนดารี  (SUNDARI)น าท่ าน เข้า  ชมวัด เนี ยตาโปลา 
(NYATAPOLA) เป็นศาสนสถานท่ีสูงท่ีสุดในเนปาล มีดว้ยกนั 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองขา้งบนัไดทางข้ึนมีรูปป้ัน
หินขนาด ใหญ่ สลกัเป็นรูปสัตวแ์ละเทพอารักขา เช่ือกนัว่าป้ันแต่ละคู่มีอานาจหยุดส่ิงชัว่ร้ายท่ีมารุกราน วดัน้ี 
สร้างข้ึนถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผูท่ี้มีพลงัสูงสุดหรือสิทธิลกัษมี (SIDDHI LAKSHMI) ซ่ึงเป็ นเทวี ลทัธิ 
ตนัตระ พระเจา้ภูปฏินทรา มลัละ สร้างวดัน้ีในปี ค.ศ. 1702  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต NARKAKOT (ประมาณ 1 ชม.) เทือกเขานากาก๊อต ในออ้มกอดของหิมาลยั
เมืองท่ีชมพระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข้ึ์นได ้สวยงาม และเป็นจุดชมทศันียภาพของ เทือกเขาหิมาลยัได ้อย่าง
ชดัเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สมัผสัธรรมชาติเทือกเขา หิมาลยั รถไต่ระดบัความสูงของ
เทือกเขาท่ีคดโคง้และมีทิวทศัน์นาคนับนัไดท่ีสวยงามอยา่งยิ่งตะวนัลา ท่ีนากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็น
ยอดเขาเอเวอร์เรส (MOUNT EVEREST) ดว้ย ระหว่างท่านจะไดช้มการปลูกผักทานาแบบขั้นบันได พบกบั
เทือกเขาหิมาลยัฝ่ังตะวนัออกประกอบดว้ยยอดเขา GANESH, LANGTAN ฯลฯ เป็นแนวยาวนบัร้อยกิโลเมตร 
ในระหว่างทางชมพระอาทิตย์ตก พกัโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนน้ีดว้ยความสูง 2,200 เมตรจากระดบัน้า
ทะเล เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก  

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย  

ที่พกั ณ COUNTTRY VILLA RESORT หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  นากากอ็ต – กาฐมณัฑุ 

เช้า ต่ืนแต่เชา้ตรู่ ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากท่ีพกัของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ิถา้
ทศันะวิสยั ปลอดโปร่งท่านจะไดเ้ห็น ยอดเขาเอเวอเรสท์  (MT.EVEREST) ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก (สูง 
8,848 เมตร) เปรียบได ้ว่าเป็น มงกุฎของโลก ณ ท่ีน้ีท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศหนาวเย็นอนัสดช่ืนของ
ธรรมชาติ ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเหนือเทือกเขาหิมาลยั ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปล่ียนสีทองเปล่งประกาย สวยงาม จนไม่
อาจจะกระพริบตาได้ และท่ีน่ียงัสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลยัโดยรอบซ่ึงประกอบด้วยยอดเขา  5 ยอด จาก
จ านวนยอดเขา 10 ยอดท่ีสูงท่ีในโลกไดแ้ก่ ยอดเขาเอเวอร์เรสท ์( EVEREST)  โลดเส (LHOTSE)  โชย ู   (CHO 
YU) มาลาคู (MAKALA) และมานาสรู (MAMASLU ) *หมายเหตุ ใน วันที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็น
เทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวตั้งแต่ฝ่ังตะวนัออกถึง ตะวนัตกเลยทีเดยีว ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศวนัน้ันเป็นส าคัญ* 

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  



 

 

08.30 น.  น าท่านเยือน เมืองปาทันหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก (PATAN CITY) เป็นเมืองโบราณ สร้างในสมยัพระเจา้
อโศกมหาราช ช่วงศตวรรษท่ี 3 ปาตนัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ไดรั้บการขนานนามว่าเมือง
แห่งความงาม (CITY OF BEAUTY) เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกดว้ย โดยเฉพาะ ช่ือเสียง
ทางศูนยก์ลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีช่ือเสียงในเร่ืองพระพุทธรูป นบัเป็นนครโบราณท่ียงัมีชีวิต
ภายในเมืองเต็มไปดว้ยวดัทางศาสนาฮินดูและส่ิงปลูกสร้างในพุทธศาสนา สืบเน่ืองมาจากความหลากหลายของ
วฒันธรรมในยุคกลางทาให้ทั้ งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟ่ืองฟูในแถบน้ี เมืองปะฏันน้ี นับเป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมและการวางผงัเมืองช้ินเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้ และ ตะวนัออก-
ตะวนัตกแบ่งเมืองออกเป็น4 ส่วน โดยมีจตุัรัสปาตนัดูร์บาร์ และพระราชวงัปาตนัเป็นศูนยก์ลาง น าท่านชมรูป
ป้ันของพระเจา้ภูปฏินทรามลัละ, ชม วิหารทองค า และชมพระราชวงัเก่าท่ีเป็นท่ีท าพิธีเถลิงราชสมบติัของ
กษตัริยใ์นอดีต น าท่านชมวัดตะเลจูบาวานี (TELEJU BHAWANI) สร้างข้ีนในปี ค.ศ. 1666 อุทิศให้กบัเทพ
ประจ าราชวงศ์ มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดบัอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบนัถูกพวกฮิปป้ี ขโมยออก
นอกประเทศไปแลว้) ชมวัดกฤษณะ (KRISHNA TEMPLE) ตัววดัเป็นหินสร้างแบบซิกขาร์ (SHIKHARA/ 
ศิขร)  ได ้เวลาอนัสมควรนาท่านสู่ภตัตาคาร 

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (SWAYAMBHUNATH) เป็นเจดียข์องชาวพุทธ 
(BUDDHIST CHAITYA) ท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัวา่น่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว สร้างข้ึนใน
รัชสมยัของพระเจา้มานะเทวะในปี พ.ศ. 936 ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวดัคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซ่ึงมีดวงตาเห็น
ธรรมหรือ WISDOM EYES ของพระพุทธเจา้อยู่โดยรอบทั้ง 4 ดา้น ตั้งอยูบ่นยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไป
ทางทิศตะวนัตก 3 กิโลเมตร ตวัสถปูตั้งอยูบ่นเนินเขาเลก็ๆ สูงประมาณ 77 เมตร เหนือระดบันา้ทะเลของหุบเขา
กาฐมาณฑุ จึงท าใหทิ้วทศัน์เหนือหุบเขาท่ีแสนงดงาม สถูปแห่งน้ีเป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเนปาล อีกทั้งยงัเป็น
สถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกบัฮินดู โดยองคก์ารยเูนสโกไดท้าการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี พ.ศ. 2522 จากนั้นน าท่านเขา้ชมเขตเมืองเก่านครกาฐมณัฑุ ท่ีไดรั้บการก่อตั้งข้ึนในราชวงศ์ลิจฉวี ซ่ึงข้ึน
ครองบลัลงัก์ในปี ค.ศ. 300 ท่ีน่ีเป็นศูนยก์ลางของนครกาฐมณัฑุโบราณ น าท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ 
(KATHMANDU DURBAR SQUARE) หรือเรียกว่า จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์แห่งน้ีประกอบไปด้วยวดัและ
ปราสาทท่ีเก่าแก่ซ่ึงแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็น
สถานท่ีราชาภิเษกข้ึนครองราชยส์ถานท่ีน่าสนใจท่ีควรไปชมไดแ้ก่ วดัตะเลชุ สร้างโดยกษตัริยม์เหนทรามลัละ 
ในปี พ.ศ. 2092 และจตุัรัสแห่งน้ียงัไดรั้บการยกย่องให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 
2522 อีกดว้ย ชม กาฐมณฑปหรือเรือนไม้ ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมือง อาคารไมน้ี้สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 12 บนจุด
ท่ีเสน้ทางการคา้ส าคญัสองเส้นตดักนั และใชเ้ป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการแลกเปล่ียนซ้ือขาย การพฒันาของ
ตวัเมืองเกิดข้ึนในรัศมีรอบ ๆ พระราชวงัเก่า ชมวัดกุมารีหรือกุมารีฆระ (TEMPLE OF KUMARI GHAR) หรือ
ท่ีพานักเทพธิดาท่ีมีชีวิตชาวเนปาลเช่ือกนัว่ากุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย ์ชมวัดตะเลจู (TELEJU 
TEMPLE) สร้างอุทิศใหก้บัองคส์ าคญัประจ าราชวงศคื์อเทวีตะเลจูบะวานี เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิยิ่งไม่เปิดใหผู้ใ้ด
เยี่ยมกราย นอกจากองคก์ษตัริยแ์ละนกับวชท่ีมีสมณะศกัด์ิสูง ชาวฮินดูสามารถเขา้ทาพิธีไดปี้ละหน่ึงคร้ัง ในช่วง



 

 

ดุรกาปูจา (DURGA PUJA) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์ (DASAIN) น าท่านชมประตูหนุมาน  (HANUMAN 
GHOKA) ประตูท่ีเป็นท่ีตั้งของพระองค์เทพหนุมาน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1672 ตวัเทพไดรั้บหารเจิมชาดเสียจน
เป็นสีแดงเขม้ใตร่้มฉตัร  

 
ค ่า      รับประทานอาหารค ่าณ ภัตตาคารฮิมไทย – เมนูอาหารไทย 
                เข้าที่พกั THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก  เมอืงกาฐมณัฑุ – มหาเจดย์ีโพธ์ินาถหรือพุทธนาถ – กรุงเทพฯ 

09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
น าท่านสู่  มหาเจดย์ีโพธ์ินาถหรือพุทธนาถ (BOUDHANATH) เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาลบนเจดียมี์ดวงตาเห็น
ธรรมของพระพุทธเจา้ทั้งส่ีทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตท่ีอพยพเขา้มาเม่ือ
ปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทัว่ไปยืนแกวง่ลอ้มนตพ์ร้อมกบัสวดมนตอ์ยู่ทัว่ไป องคก์ารยเูนสโกข้ึน
ไดท้ะเบียนสถานท่ีแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522  

 
11.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรีภูวนั เมอืงกาฐมณัฑุ  
15.00 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221 *ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง* 
19.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไม่รู้ลืม... 

 
*********************************** 

 
 



 

 

โปรแกรมแนะน า : (จ่ายเพิม่ท่านละ 230 USD ใช้เวลาชมประมาณ 1 ชม.) 
EVEREST SCENIC MOUNTAIN FLIGHT หรือ น่ังเคร่ืองบินชมยอดเขา สมัผสัเทือกเขาหิมาลยัและยอดเขาเอเวอร์เรสตอ์ยา่ง
ใกลชิ้ด สร้างสรรคป์ระสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด เม่ือท่านไดม้าเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึ้นไปบนจุดสูงท่ีสุดและ
ตระการตาท่ีสุดในโลก  

 
 
 
 
 

 
ไฮไลท์ : 

 ลอยข้ึนไปดา้นบนของโลกในเท่ียวบินชมวิว 1 ชัว่โมงข้ึนไปเทือกเขาหิมาลยั  
 เขา้ไปในหอ้งกปัตนัใกลเ้ทือกเขาเอเวอร์เรส เห็นหลงัคาของภูเขาเอเวอร์เรสตวิ์ธีท่ีง่าย  
 เพลิดเพลินไปกบัท่ีนัง่หนา้ต่างสาหรับผูโ้ดยสารในทวัร์กลุ่มเลก็ๆ ทุกคน ท่ีคุณจะไม่พลาดทุกมุมมอง  
 ไดรั้บทศันียภาพท่ีงดงามของพืชและสตัวข์องหุบเขาและท่ีราบ  
 สงัเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
หมายเหตุ 

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบัตจิริงอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการ
นัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอกีคร้ังจากหัวหน้าทัวร์  

2. บริษทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทั้งนี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุให้ต้องเลือ่นการเดนิทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเที่ยว
ได้ตามรายการ 

 
***ส าหรับการท าวซ่ีาให้ท่านส่งเอกสารให้กบัผู้ทีท่่านจองและเอกสารทั้งหมดจะส่งคนืท่าน ณ วนัเดินทางที่
สนามบิน หากท่านใดไม่สะดวกสามารถยืน่วซ่ีาหน้าด่านได้โดยทางหัวหน้าทวัร์จะด าเนินการให้ท่าน*** 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดนิทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มีเตียง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ไม่มี
เตียง 

17-22 ก.ย.62 24,900 24,900 24,900 24,900 5,500 

09-14 ต.ค.62 27,900 27,900 27,900 27,900 5,500 

18-23 ต.ค.62 27,900 27,900 27,900 27,900 5,500 

23-28 ต.ค.62 27,900 27,900 27,900 27,900 5,500 

12-17 พ.ย.62 26,900 26,900 26,900 26,900 5,500 

05-10 ธ.ค.62 28,900 28,900 28,900 28,900 5,500 

24-29 ธ.ค.62 26,900 26,900 26,900 26,900 5,500 

28 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 30,900 30,900 30,900 30,900 6,000 
29 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 30,900 30,900 30,900 30,900 6,000 

05-10 ก.พ.63 27,900 27,900 27,900 27,900 5,500 

17-22 ม.ีค. 63 26,900 26,900 26,900 26,900 5,500 
โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีถ้ือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จดัโดยยึดถือตาม

สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

***กรณลีูกค้าทีต้่องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ นะคะ*** 

 

การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัรานีร้วม: 
 ค่าตั๋วเค ร่ืองบินชั้ นทัศนาจรไป -กลับตามท่ีระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน  Thai Lion Air และสายการบิน

ภายในประเทศ โดย BUDDHA AIRLINES ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 



 

 

 ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาหนดไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้

จากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
 ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษต่างๆ, 

ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ  
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน จ านวน ไม่เกิน 2 ช้ิน / ท่าน 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จ านวน 6 วนั /ท่าน (รวมเป็นเงนิบาท 2,000 บาท/ ท่านตลอดรายการ)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยแลว้ความประทบัใจในบริการ  

การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชน์ใดๆทั้งส้ินข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นกาลงัใจ
ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน: 

1. ช าระมัดจ า ท่านละ  15,000 บาท เงินทั้ งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 25 วัน (ไม่นับรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และ
วนัหยดุราชการ) พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 

2. ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทาง ซ่ึงเม่ือจอง
และจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว (ยกเวน้กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดั
จ ากบัสายการบิน จะขอยึดเงินมดัจ าตัว๋ตามจ านอนจริง)** 

4. กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  
5. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนั ยึดเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
6. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
7. อตัราค่าบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างการเดินทางถา้ท่านแยกตวั

ออกจากคณะทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

***บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง  อันเน่ืองมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีส่ิงผิด



 

 

กฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น ้าท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจบ็ป่วย ถูกท าร้าย หรือจากอุบัตเิหตุต่าง ๆ****   

 
เอกสารเกีย่วกบัการขอวซ่ีาเนปาล 

1. หนงัสือเดินทาง ท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน    
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รูปถ่ายหนา้ตรงรูปสี (ท่ีไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลงัขาว เห็นหู ทั้งสองขา้ง  
4. ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น (เขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษพร้อมเบอร์โทร) 
5. กรอกรายละเอียดส่วนตวั ตามรายละเอียดท่ีแนบมา 

 



 

 

 


