
 

 

รหัสทัวร  AST1900458 
ทัวรเนปาล  กาฐมัณฑุ ปาทัน นากากอต 6 วัน 5 คืน  (TG) 
พระนารายณบรรทมสินธุ  เขาเฝ�าองคกุมารีที่เมืองปาทัน  วิหารนาตโปลา   
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โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่แรก       กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภมูิ – เมอืงกาฐมัณฑุ –วดัปศุปฏินารถ – ตลาดทาเมล  
07.00น.    พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ ช้ัน3 (ผูโดยสายขาออก) ประตู 3- 4 เคานเตอร 

D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
เร่ืองสมัภาระ  

10.15 น.   เดินทางสู เมืองกาฐมัณฑ ุโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319  
   รับประทานอาหารกลางวัน(1) บริการอาหารรอนบนเคร่ือง+ พรอมน้ําดืม่ 
14.25 น.  ถึง...ทาอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เปนเมืองหลวงของประเทศ

เนปาล และเปนเมืองที่ใหญที่สุดดวย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับ
สัมภาระ เรียบรอยแลว นําทานชม เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เปนเมืองหลวงของ
ประเทศเนปาล และเปนเมืองที่ใหญที่สุดเพราะทีน่ี่คือจุดศนูยรวมทั้งการคา การเดินทาง 
วัฒนธรรม และสถานที่ทองเที่ยวที่สาคญั ซึ่งเราจะเห็นโบราณสถานที่สวยงามต้ังอยูใน
เมืองกาฐมาณฑุมากมาย “หุบเขากาฐมาณฑ”ุ ต้ังอยูที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับ
นาทะเล จุดรวมแหลงวัฒนธรรมเนวารีโบราณ สรางอารยะธรรมที่สาคัญขึ้นบน 3 เมือง 
ซึ่งไดแก กรุงกาฐมาณฑ ุปาตนั และบัคตาปูุร นําทานชมปศุปฏินารถ (Pashupatinath 
Temple) ที่สรางขึ้นโดยพระเจาภูบาลสิงหแหงราชวงศมัลละ ในป ค.ศ. 1696 เพื่อ
ถวายองคพระศวิะ ในภาคองคปศปุติ หรือ เจาแหงเวไนยสัตว และที่สาคัญคือ วัดปศุปติ
นาถไดถูกจัดใหเปนมรดกโลกแลวในป พ.ศ. 2522…วัดนี้มีสัญลักษณของเทพเจา “ตรี
มูรติ” อยูมากมาย ซึ่งหมายถึงพระพรมเปนผูสราง พระวิษณุหรือพระนารายณเปน
ผู รักษา และพระศิวะเปนผูทําลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค เปนเครื ่องหมายบุรุษเพศ 
สัญลกัษณของพระศิวะจะพบเห็นมากที่สุด เปนวัดฮินดูที่สําคัญมากที่สุดในเนปาลต้ังอยู
ริมแมนาภัคมาติ ทานมีโอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วัดแหงน้ี   

จากน้ัน     ใหทานอิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมือง ยานทาเมล (Thamel) เปนศูนยกลางความเจริญ
ของกรุงกาฐมาณฑุ สองขางทางเต็มไปดวย โรงแรมที่พักราคาถูก รานอาหารนานาชาติ 
รานขายของ รานอินเตอรเน็ต ฯลฯ จึงเปนจุดพักของนักทองเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึง
เนปาลเพื่อการวางแผนทองเที่ยวในที่ตางๆ นอกจากน้ียานทาเมลยังเปนแหลงชอปปم�งที่
ขึ้นช่ือ โดยเฉพาะสินคาจาพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เคร่ืองประดับที่ทําจากหินตางๆ และ
อุปกรณสําหรับการเดินปน ลักษณะคลายกับถนนขาวสารของเมืองไทย แตสินคา
หลากหลายกวาเยอะ ถนนขาวสารบานเรา อาทิ ผาพาสมีนา กระเป�า เส้ือผา และของที่
ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถตอรองราคาได 

   



 

 

18.30 น.   นําทานรับประทานอาหารคํ่า พรอมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี ลิ้มรส
อาหารพิเศษ โม โม เกี๊ยวซาเนปาลแทๆ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ที่มีชื ่อเสียงสําหรับ
นักทองเที่ยวแหงหน่ึงของประเทศเนปาล 

ค่ํา  เขาที่พกั THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง  กาฐมัณฑุ -หมูบานบันดิปูร  
06.30 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
08.00 น.  นําทานเดินทางสูหมูบานบันดิปูร (Bandipur) โดยอยูหางจากกรุงกาฐมัณฑุ ไปทางทิศ

ตะวันตก  ประมาณ 1 4 3 กิโลเมตร (ใช เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) "บันดิปูร" 
(Bandipur) หมูบานบันดิปูร หมูบานศักดิ์สิทธิ์ของชาว ฮินดู หมูบานทองเที่ยวเล็กๆ 
แตมากไปดวยเสนห ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเปนอยู ซึ่งต้ังอยูบนยอดเขา
สูงชันบันดิปูร แปลเปนไทยงายๆก็คือเมืองบัณฑิต หรือเมืองของผูรู หมูบานบนยอดเขา 
ทามกลางขุนเขาที่รายลอม หมูบานบันดิปูร ต้ังอยู บนระดับความสูง 1,030 เมตร โดย
บริเวณรอบๆหมูบานนั้นโดด เดนไปดวยทัศนียภาพที่โอบลอมไปดวยขุนเขาและมาน
หมอก รวมไปถึงทิวทัศนที ่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถ มองเห็นจากตัว
หมูบานได อยางชัดเจน  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอรท                         
จากน้ัน อิสระ เดินชมทิวทัศนในหมูบานตามอัธยาศัย….การไปสํารวจ หมูบานโดยเร่ิมตน
ที่ถนนสายหลักที่สองขางทางเต็มไปดวย อาคารบานเรือนสูง 2-3 ชั้น ที่ตั้งเรียงรายไป
ตลอดสองขางทาง ซึ่งเปนหลักฐานที่สามารถยืนยันไดวา คร้ัง หน่ึงหมูบานเล็กแหงน้ี ได
เคยเปนเมืองการคาโบราณที่เจริญรุงเรืองมากอน  

ค่ํา    รับประทานอาหารคา ณ รีสอรท 
นําทานเขาสูที่พกั BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเทา 

 
 วันที่สาม   หมูบานบันดิปูร – เมืองโภครา                                               
06.30 น.   รับประทานอาหารเชา ณ รีสอรท 

  08.00 น.   นําทานเดินทางสู “เมืองโภครา” โดยรถโคชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหวาง
ทางทานจะไดเห็น     ทิวทัศนที ่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล
เสนทางสายนี้มีชื่อเสียงมากในดานความงดงามทางธรรมชาติ นักทองเที่ยวสวนใหญ
ชอบเดินทางโดยรถมากกวาทางเคร่ืองบิน “หุบเขาโภครา” สูงกวา ระดับนาทะเล 900 
เมตร และโอบลอมไปดวยทิวเขาและป�าที่เขียวขจีเปนทิวทัศนที่งดงามที่สุด จึงมีลักษณะ



 

 

พิเศษไมเหมือนใคร ขึ้นไปทานจะไดเห็น เทือกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA และยอด
เขาหางปลา (มัจฉาปูรชเร MACHHAPUCHHRE) ที่สูงตระหงานเสียดฟ�ากวา 8,000 
เมตรเมื่อไดสัมผัสยากนักที่จะลืมเลือนและนาประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะ
บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรานอาหารและรานคากระจัดกระจายอยูแบบเรียบงายและ
เปนกันเอง ไวคอยตอนรับผูมาเยือนตลอดทั้งป  

เที่ยง       ถึง..หุบเขาโภครา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley) เปนเมือง

แหงมนต เสนห ทามกลางวงลอมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชม นาตกเดวิด “DAVI’S 
FALL” ที่มหัศจรรย ไหลลงเหวลึก ตองกมมองซึ่งตัง้ช่ือตามนายเดวทิชาวสวสิที่ตกลงไป
ตายเน่ืองจากโดนกระแสนาพัด 
ชม ศูนยอพยพชาวทิเบต (TIBETAN REFUGEE CAMP)” สัมผัสความเปนอยูของ
ชาวทิเบตที่อพยพมาอยูทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี้ทานยังจะได ชมการทอ
พรมดวยมืออิสระใหทานได ชมวิวเมืองโภคราและชอปปم�งตามอัธยาศัย  

จากน้ัน  นําทานลองเรือพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนาจืดขนาดใหญ ภาพ
ทะเลสาบความงามของเฟวาสะทอนภาพยอดเขามจัฉาปูชเรที่มรูีปรางคลายหางปลาน้ัน 
เปนภาพที่มีมนตขลังยิ่งนัก ตรงกลางทะเลสาบเปนที่ต้ังของวดับาลาฮ ีซึ่งมีสถูปสีขาวช่ือ
วัดบาลาฮีลอยเดนตัดกับพื ้นนาสีเขียวมรกต นําทานสักการะ วัดบาลาฮี (Barahi 
Temple)วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภครา ทุกวันเสารจะมี
การบูชายัญสัตวแดเทพธิดาลังที่สุด จากนั้น อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยในโภครา ยาม
เย็น บริเวณรอบๆทะเลสาบมีรานอาหารและรานคากระจัดกระจายอยูแบบเรียบงาย
และเปนกันเองไวคอยตอนรับผูมาเยือนตลอดทั้งป  

19.00 น.    รับประทานอาหารคา ณ โรงแรม HOTEL DA YATRA หรือเทียบเทา    
  
วันที่สี่   โภครา – กาฐมัณฑุ  (บินภายในประเทศ) - ภัคตะปูร" (Bhaktapur) - เมืองนากากอ็ต 
“    NARKAKOT (B/L/D) 
04.00น.    เดินทางไป ซางรางกอต “SARANGKOT เปล่ียนเปนรถตู คันละประมาณ 7-8ทาน/คัน 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 30นาที ” จุดชมวิวที่ตั้งอยูบนยอดเขาไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 5 กม.เปนจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงที่ทานจะไดชมพระอาทิตยขึ้นเห็นแสงสีทองตัด
กับยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระไดอยางสวยงามยิ่ง พรอมจิบชากาแฟอุนๆ
ในบรรยากาศที่โอบลอมดวยเทือกเขาหิมะอยางสบายอารมณ...  

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (บุฟเฟตนานาชาติ)  



 

 

08.00 น.  เดินทางสูสนามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพื่อเดินทางสู  กาฐมัณฑุ  
09.45 น.  เดินทางสูเมอืงกาฐมัณฑุ โดยสายการบิน โดยสายการบิน BUDDHA AIRLINES เทียว

บิน 606  ใชเวลาประมาณ 30 นาที (หรือเวลาใกลเคียง)  
10.25 น.  ถึงเมืองกาฐมัณฑุ หลังตรวจรับสาภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร  
**** หมายเหตุ !!! สายการบิน ในประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถโหลดสัมภาระได ทานละ 
ไมเกิน 15 กิโลกรัม ไมจํากัดจํานวนใบ  ทานใดที่สัมภาระเกิน 15 กิโลกรัม สามารถนํากระเป�าใบเล็ก  
เพื่อแบงสัมภาระ ที่ไมจําเปน ฝากไวบนรถบัสได ***  
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
13.00 น  นําทานชม "ภัคตะปูร" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแหงหุบเขากาฐมาณฑุ 

...เมืองภัคตะปูร เปน 1 ใน 7 กลุม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ 
(Kathmandu Valley) ซึ่งองคการยูเนสโก (UNESCO) ไดรับการยกยองให เปน
มรดกโลก ในป 1979… เนื่องจากไดรับการยอมรับวาเปนเมืองโบราณที่มีความเกาแก 
และม ีช ื ่อเส ียงในด านสถาปตยกรรม อนุสรณสถานทางประวัติศาสตร  และ 
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม.ปจจุบันถือวาเปนเมืองแหงวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียง และไดรับ
ความนิยมมากในหมูนักทองเที่ยว จนไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองแหงอัญมณีทาง
วัฒนธรรมของเนปาล.... เมืองปกตะปูร หมายถึงเมืองแหงความภักดีตอพระเปนเจา ที่มี
ความสําคัญและสวยงาม.......  
นําทานเขชมภายในตัวเมือง คือ "จัตุรัสบักตะปูรด ูรบาร" (Bhaktapur Durbar 
Square) สถานที่ทองเที่ยวที ่มี ความสาคัญมากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองบักตะปูร 
เน่ืองจากบริเวณจัตุรัสน้ันเปนที่ต้ังของอาคารและส่ิงกอสรางที่มีสถาปตยกรรมที่งดงาม 
รวมไปถึงสถานที่สาคัญๆของเมืองมากมาย ในอดีตเคยเปนราชธานีในหุบเขา เปนเมือง
ที่เจริญบนเสนทางการคาสูธิเบต ชมยานเดอรบาสแควร หรือยานพระราชวังบักตาปูร 
อันเปนที ่ตั ้งของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หนาตาง), ประตูทองคา ซึ ่งเปน
สถาปตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงนา หรือ ซุนดารี(Sundari) นาทานเขาชม วัดเนีย
ตาโปลา(Nyatapola) เปนศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีดวยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต 
สองขางบันไดทางขึ้นมีรูปปم�นหินขนาด ใหญ สลักเปนรูปสัตว  ์ และเทพอารักขา เช่ือกัน
วาปم�นแตละคูมีอานาจหยุดสิ่งช่ัวรายที่เมารุกราน วัดน้ี สรางขึ้นถวายแดเทพแหงเนียตะ
โปลา ผูที ่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี(Siddhi Lakshmi) ซึ ่งเป นเทวี ลัทธิ ตันตระ 
พระเจาภูปฏินทรา มัลละ สรางวัดน้ีในป ค.ศ. 1702  

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากา
กอต ใน ออมกอดของหิมาลัย..เมืองที่ชมพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้นได สวยงาม 



 

 

และเปนจุดชมทัศนียภาพของ เทือกเขาหิมาลัยได อยางชัดเจน นากาก็อต เปนเมืองตาก
อากาศของชาวเนปาลี สัมผัสธรรมชาติเทือกเขา หิมาลัย รถไตระดับความสูงของ
เทือกเขาที่คดโคงและมีทิวทัศนนาคันบันไดที่สวยงามอยางยิ่ง …ตะวันลา.. ที่ นากาก็อต
หากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอรเรส (Mount Everest) ดวย…ระหวางทาน
จะได ชมการปลูกผักทานาแบบขั ้นบันได..พบกับเทือกเขาหิมาลัยฝ งตะวันออก�م
ประกอบดวยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เปนแนวยาวนับรอยกิโลเมตร ใน
ระหวางทาง......ชมพระอาทิตยตก พักโรงแรมบนเขานาการก็อต 1 คืนนี้ดวยความสูง 
2,200 เมตรจากระดับนาทะเล เปนจุดชมวิวที่สวยงามมาก  

ค่ํา      รับประทานอาหารคา ณ โรงแรม และอิสระพักผอนตามอัธยาศัย  
ที่พัก ณ country villa resort หรือเทียบเทา 

 
วันที่หา   นากาก็อต –เมืองปาทัน –เขาเฝ�าองคกุมารี - ชมพระนารายณบรรทมสินธุ –  
                วัดสยมภูวนาถ  - กาฐมัณฑุ  

ต่ืนแตเชาตรู ชมพระอาทิตย รุงอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พกัของทาน หรือเดิน
เลนสูดอากาศบริสุทธิ์ถาทศันะวิสัย ปลอดโปรงทานจะไดเห็นยอดเขา “เอเวอเรสท ” 
(MT.EVEREST) ซึง่เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได วาเปน 
“มงกฎุของโลก” ณ ที่น้ีทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดช่ืน 
ของธรรมชาต ิที่สะอาดบริสทุธิ์เหนือเทอืกเขาหิมาลัย.... ทานจะไดเห็นภูเขาเปล่ียนสี
ทองเปลงประกาย สวยงาม จนไมอาจจะกระพริบตาได และที่น่ียงัสามารถมองเห็นภูเขา
หิมาลัยโดยรอบซึง่ประกอบดวยยอดเขา 5 ยอด จากจํานวนยอดเขา10 ยอดที่สงูที่ใน
โลกไดแก ยอดเขา เอเวอรเรสท ( EVEREST)  โลดเส (LHOTSE)  โชยู    (CHO 
YU) มาลาคู (MAKALA) และมานาสรู (MAMASLU ) *** หมายเหตุ ใน วันที่อากาศ
โปรงใสทานสามารถที่จะเห็นเทอืกเขาหมิาลัยตลอดแนวตัง้แตฝم�งตะวันออกถงึ ตะวันตก
เลยทีเดียว ขึ้นอยูกับสภาพอากาศวันน้ันเปนสําคัญ*** 

07.30 น.    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
08.30 น.  นําทานเยือนเมืองปาทันหรือปาทาน เมืองเกามรดกโลก (Patan city) เปนเมืองโบราณ 

สรางใน สมัยพระเจาอโศกมหาราช ชวงศตวรรษที่ 3 ปาตันไดช่ือวาเปนเมืองคูแฝดของ
กรุงกาฐมาณฑ ุไดรับการขนานนามวาเมอืงแหงความงาม (City of Beauty) เปนเมือง
ที่รู จักกันในนามของเมืองแหงศิลปะอีกดวย โดยเฉพาะ ชื่อเสียงทางศูนยกลางงาน
หัตถศิลป�ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป นับเปนนครโบราณที่ยังมี
ชีวิตภายในเมืองเต็มไปดวยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสรางในพุทธศาสนา สืบ



 

 

เน่ืองมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทาใหทั้งศาสนาฮินดูและศาสนา
พุทธเฟم�องฟูในแถบน้ี เมืองปะฏันน้ี นับเปนผลงานสถาปตยกรรมและการวางผังเมืองช้ิน
เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต และ ตะวันออก-ตะวันตกแบงเมือง
ออกเปน4 สวน โดยมีจัตุรัสปาตันดูรบาร และพระราชวังปาตันเปนศูนยกลาง  
นําทานชมรูปปم�นของพระเจาภูปฏินทรามัลละ, ชม วิหารทองคํา และชมพระราชวังเกาที่
เปนที่ทําพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริยในอดีต นําทานชมวัดตะเลจูบาวานี (Teleju 
Bhawani) สรางขี้นในป ค.ศ. 1666 อุทิศใหกับเทพประจําราชวงศ มีเทวรูปศิวะและ
พระนางปารวตีประดับอยูบนยอดทวารทอง  
(ปจจุบันถ ูกพวกฮิปป  ขโมยออกนอกประเทศไปแลว) ชมวัดกฤษณะ (Krishna �م
Tempel) ตัววัดเปนหินสรางแบบซิกขาร (Shikhara / ศิขร) ***ไฮไลท นําทุกทานเขา
เฝ�าองคกุมารี" เทพธิดาผูมีชีวิตจริงของชาวเนปาลกุมารี ชื่อเรียกของเด็กหญิงวยัเยาวที่
เช่ือกันวามีเทพช่ือ เทวีทุรคา มาเกิดใหมในรางเด็กหญิง เหมือนกับเปนตัวแทนของเทพ 
โดยคําวากุมารีนี ้มีความหมายวา "เจาหญิง" หรือ "หญิงบริสุทธิ์วัยเยาว" ในภาษา
สันสกฤต แตถึงอยางน้ันกมุารีกไ็มไดมแีคองคเดียวในประเทศเนปาล และสวนมากกมุารี
จะอาศัยอยูในเมืองกาฐมาณฑุ กุมารีองคสําคัญที่สุดของประเทศ 
จะเรียกวา Royal Kumari of Kathmandu ที่มีที่อยูจัดเตรียมใหอยางดีและไดรับ
การดูแลจากรัฐบาลเนปาลโดยตรง โดยชาวเนปาลสวนมากจะเชื่อและนับถือในกุมารี 
ดังน้ันกุมารีองคที่สําคัญที่สุดจึงเปรียบเหมือนที่ยึดเหน่ียวจิตใจในดานหน่ึงของผูคนหาก
ไมนับกษัตริย 

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ัน ชมพระนารายณบรรทมสินธุหรือบุดดนิลกัณฑะ ซี่งเปนอวตารปางหน่ึงของพระวิษณะ 1 

ในอวตาร 10 ปางที่มาชวยเหลือโลกในชวงที่โลกเกิดกรลียุค ชมความงดงามของการ
แกะสลักจากกอนหินกอนเดียวองคพระวีษณะ บรรทมอยูทามกลางงู ที่อารักษปกป�อง
พระองค 

จากน้ัน    นําทานเขาชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath) เปนเจดีย
ของชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญแหงหนึ่งของโลก กลาวกันวานาจะมี
อายุถึง 2,000 ปเลยทีเดียว  
สรางขึ้นในรัชสมัยของพระเจามานะเทวะในป พ.ศ. 936 สิ่งที่นาสนใจภายในวัดคือ 
สวนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของพระพุทธเจาอยู
โดยรอบทั้ง4 ดาน ตั ้งอยูบนยอดเขาหางจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 
กิโลเมตร ตัวสถูปต้ังอยูบนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 77 เมตร เหนือระดับนาทะเลของ



 

 

หุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาใหทิวทัศนเหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแหงนี้เปนสถูปที่
เกาแกที่สุดของเนปาล อีกทั้งยังเปนสถานที่ที่มีการผสมผสานระหวางศาสนาพุทธกับ
ฮินดู โดยองคการยูเนสโกไดทาการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป พ.ศ. 2522  

จากน้ัน นําทานเขาชมเขตเมืองเกานครกาฐมัณฑุ ที่ไดรับการกอตั้งขึ้นในราชวงศลิจฉวี ซึ่งขึ้น
ครองบัลลังกในป ค.ศ. 300 ที่นี ่เปนศูนยกลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ นําทานสู 
กาฐมาณฑุ ดูรบารสแควร (Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกวา จัตุรัส
กาฐมาณฑุดูรบารแหงนี้ประกอบไปดวยวัดและปราสาทที่เกาแก ซึ่งแสดงภาพความ
เจริญรุ งเรืองทางดานศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื ่องจากเปนสถานที่
ราชาภิเษกขึ้นครองราชยสถานที่นาสนใจที่ควรไปชมไดแก วัดตะเลชุ สรางโดยกษัตริยม
เหนทรามัลละ (King Mahendra Malla) ในป พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแหงนี้ยังไดรับ
การยกยองใหเปนหนึ่งในมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป พ.ศ. 2522 อีกดวย ชม 
“กาฐมณฑป” หรือ “เรือนไม” ซึ่งเปนที่มาของช่ือเมือง อาคารไมน้ีสรางขึ้นเมื่อศตวรรษ
ที่ 12 บนจุดที่เสนทางการคาสําคัญสองเสนตัดกัน และใชเปนศูนยกลางของชุมชนใน
การแลกเปล่ียนซ้ือขาย การพัฒนาของตัวเมืองเกิดขึ้นในรัศมีรอบ ๆ พระราชวังเกา ชม
วัดก ุมารี หรือก ุมารีฆระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) หรือที ่พานัก
เทพธิดาที่มีชีวิต (Living Goddess) ชาวเนปาลเช่ือกันวากุมารีคอือวตารของเทพธดิา
พรมจรรย ชม วัดตะเลจู (Teleju Tempel) สรางอุทิศใหกับองคสําคัญประจําราชวงศ
คือเทวีตะเลจูบะวานี เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไมเปดใหผูใดเยี่ยมกราย นอกจากองค
กษัตริยและนักบวชที่มีสมณะศักดิ์สูง ชาวฮินดูสามารถเขาทาพิธีไดปละหน่ึงคร้ัง ในชวง
ดุรกาปูจา (Durga Puja) ระหวางเทศกาลดาเซยน (Dasain) นําทานชม ประตูหนุมาน 
(Hanuman Dhoka) ประตูที ่เปนที่ตั ้งของพระองคเทพหนุมาน สรางขึ้นในป ค.ศ. 
1672 ตัวเทพไดรับหารเจิมชาดเสียจนเปนสีแดงเขมใตรมฉัตร 

ค่ํา     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฮิมไทย (อาหารไทย)  
               เขาที่พัก THE FERN DESIDENCY HOTEL 
วันที่หก กาฐมัณฑ-ุกรุงเทพ                                        
 
09.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
นําทานสู    มหาเจดียโพธิ์นาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดียที่ใหญที่สุดในเนปาลบนเจดียมี

ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบวัดเปนแหลง
ชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเขามาเมื่อปพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระ



 

 

ทิเบตและคนทั่วไปยืนแกวงลอมนตพรอมกับสวดมนตอยูทั่วไป องคการยูเนสโกขึ้นได
ทะเบียนสถานที่แหงน้ีเปนมรดกโลกในป พ.ศ.2522  

13.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG320 
  รับประทานอาหารกลางวันบนเคร่ือง+น้ําด่ืม 
18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

รายการทองเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเปนเอก
สิทธิ์ของผูจัดโดยยึดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 

 
โปรแกรมแนะนํา: (จายเพิ่มทานละ 230 USD ใชเวลาชมประมาณ 1 ชม.)  
Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและ
ยอดเขาเอเวอรเรสตอยางใกลชิด สรางสรรคประสบการณที่ไมควรพลาด เมื่อทานไดมาเยือนประเทศ
เนปาลคุณจะมีโอกาสไดขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก  
   
ไฮไลท:  
 ลอยขึ้นไปดานบนของโลกในเที่ยวบินชมวิว 1 ช่ัวโมงขึ้นไปเทือกเขาหิมาลัย  
 เขาไปในหองกัปตันใกลเทือกเขาเอเวอรเรส เห็นหลังคาของภูเขาเอเวอรเรสตวิธีที่งาย  
 เพลิดเพลินไปกับที่นั่งหนาตางสาหรับผูโดยสารในทัวรกลุมเล็กๆ ทุกคน ที่คุณจะไมพลาดทุก
มุมมอง  
 ไดรับทัศนียภาพที่งดงามของพืชและสัตวของหุบเขาและที่ราบ  
 สังเกตเอเวอรเรส, Lhotse, Makalu และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏบัิติจริงอาจแตกตางกนัเล็กนอย ขอใหทานรับทราบคาแนะนาการ
เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกคร้ังจากหัวหนาทัวร . 
***สําหรับการทําวีซาใหทานสงเอกสารใหกับผูที่ทานจองและเอกสารทั้งหมดจะสงคืนทาน ณ วัน
เดินทางที่สนามบิน หากทานใดไมสะดวกสามารถยื่นวีซาหนาดานไดโดยทางหัวหนาทวัรจะดําเนินการ
ใหทาน*** 
หมายเหตุ :  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบคําแนะนา
การเปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกคร้ังจากหัวหนาทัวร  
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึดผลประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ 



 

 

การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณทางการเมืองภายใน อันเปน
สาเหตุใหตองเล่ือนการเดินทางหรือไมสามารถจัดพาคณะทองเที่ยวไดตามรายการ  

***กรณีลูกคาที่ตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซื้อทัวร โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินภายในประเทศ นะคะ*** 
รายการอาจมีการสลับสับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณหนางานเปนสําคัญ  

 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ 2 ทาน /หอง 

หรือ  3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม จํานวนที่น่ัง 

4- 9 APR 19 30,900.- 5,500.- 24+1 
15 – 20 MAY 19  30,900.- 5,500.- 24+1 
18 – 23 JUN 19  30,900.- 5,500.- 20+1 

11-16 JUL 19  30,900.- 5,500.- 20+1 
24 – 29 JUL 19  30,900.- 5,500.- 24+1 
7 – 12 AUG 19  30,900.- 5,500.- 20+1 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไวในรายการโดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
 คาโรงแรมพักหองคู ตามที่ระบุไวในรายการ  
 คายานพาหนะและคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ 
 คาธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแหงตามทีก่าหนดไวในรายการ น้ําหนักกระเป�า ไมเกิน 30 กิโลกรัม  
 คาวีซาเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 
 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน(วงรักษาพยาบาลเงินไมเกิน 
500,000 บาท) แตทัง้น้ียอมอยูในขอจากดัทีม่ีการตกลงไวกบับริษทัประกันชีวติ  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ 
หรือ คนตางดาว  



 

 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาถายรูป/ถายวีดีโอ ที่ตองจายเพิ่มในสถานที่
ทองเที่ยวพิเศษตางๆ, คาอาหาร, คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งนอกเหนือจากรายการ  
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)  
 คานาหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม 
 คาทิปไกดทองถิน่, คนขับรถ และผูชวย จํานวน 6 วัน / ทาน (รวมเปนเงินบาท 2,000 บาท/ ทาน
ตลอดรายการ)  
 คาทิปหัวหนาทัวรไทยแลวความประทับใจในบริการ  
การใหทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิไดมีผลประโยชนใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยูกับการพิจารณาของทาน
เพื่อเปนกาลังใจใหกับไกด และคนขับรถ 
 
เงื่อนไขการจองทัวร  
  ชําระมดัจํา ทานละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน ( ไมนับ

รวมวันเสาร อาทติย และวันหยุดราชการ )  พรอมแจงช่ือเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 
ภายใน 3 วันหลงัจากการจอง 

  ในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน หากมีการยิกเลิกหรือขอเลือ่
เดินทาง ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น  

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะชวงที่ไมใชเทศกาลหรือวนัหยดุ
ยาว (ยกเวน กรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับสายการบิน)** 

  กรณียกเลิกการเดินทางกอน 30 วัน เฉพาะชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด  

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน เก็บคาใชจาย 8,000 บาท 
  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
  อัตราคาบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมขึน้อยูกบัสถานการณตาง ๆ   ระหวางการ

เดินทางถาทานแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินหรือลดคาบริการใด 
ๆ ทั้งสิ้น 

***บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซึ่งไม
อาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจาก การที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเขาออกเมือง  อันเนื่องมาจาก
การที่ทานมีเอกสารเดินทางที่ไมถูกตอง  หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไวในครอบครอง  หรือภัยธรรมชาติ 
เชน พายุ นํ ้าทวม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไมสามารถควบคุมไดหรือ
คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชนการเจ็บป�วย ถูกทําราย หรือจากอุบัติเหตุตาง 
ๆ****   



 

 

เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซาเนปาล 
  1.    หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใชไดจนถึงวนัเดินทางไมตํา่กวา 6 เดือน    
  2.    หนังสอืเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราเขาออกอยางนอย 2 หนาเต็ม  
  3.    รูปถายหนาตรงรูปสี (ที่ไมใชรูปถายเลน) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พืน้หลังขาว เห็นหู ทัง้สองขาง  
  4.    สาํเนาบัตรประชาชน,สาํเนาทะเบียนบาน (เขียนทีอ่ยูเปนภาษาอังกฤษพรอมเบอรโทร ) 
  5.    กรอกรายละเอียดสวนตวั ตามรายละเอียดทีแ่นบมา  

 



 

 

 


