
 

 

รหัสทัวร AST1901979 
ทัวรเนปาล สุขใจ....ในออมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน [SL] 
เมืองมรดกโลก 3 แหง นครหลวงกาฐมัณฑุ บันดิปูร เมืองโภครา ลาตะวัน ณ นากากอต 
เมืองกาฐมัณฑุ หมูบานบันดิปูร เมืองโภครา นําทานลองเรือพายในทะเลสาบเฟวา วัดบาลาฮี 
ภัคตะปูร  
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง  กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ                       (-/-/D) 
 

   08.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผู โดย สายขาออก) ประตู 7 
เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระ  

11.50 น. ออกเดินทางสู เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน Thai Lion Air 
เท่ียวบินที่ SL220 (ใชเวลาประมาณ 3 ชม.) ***ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง*** 

***หมายเหตุ เวลาของประเทศเนปาล ชากวาประเทศไทย 1. 15 ช่ัวโมง*** 
14.00 น. ถึง...ทาอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เปนเมืองหลวงของ

ประเทศเนปาล และเปนเมืองที่ใหญท่ีสุดดวย หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ 
เรียบรอยแลว นําทานชม เมืองกาฐมัณฑุ 
(Kathmandu) เปนเมืองหลวงของประเทศเนปาล 
และเปนเมืองที่ใหญท่ีสุดเพราะที่น่ีคือจุดศูนยรวมทั้ง
การคา การเดินทาง วัฒนธรรม และสถานที่ทองเที่ยวที่สาคัญ ซ่ึงเราจะเห็น
โบราณสถานท่ีสวยงามต้ังอยูในเมืองกาฐมาณฑุมากมาย “หุบเขากาฐมาณฑุ” ต้ังอยูที่
ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับนาทะเล จุดรวมแหลงวัฒนธรรมเนวารีโบราณ สราง
อารยะธรรมที่สาคัญข้ึนบน 3 เมือง ซ่ึงไดแก กรุงกาฐมาณฑุ ปาตัน และบัคตาปูุร นํา
ทานชมปศุปฏินารถ (Pashupatinath Temple) ที่สรางข้ึนโดยพระเจาภูบาลสิงห
แหงราชวงศมัลละ ในป ค.ศ. 1696 เพ่ือถวายองคพระศิวะ ในภาคองคปศุปติ หรือ 
เจาแหงเวไนยสัตว และท่ีสาคัญคือ วัดปศุปตินาถไดถูกจัดใหเปนมรดกโลกแลวในป 
พ.ศ. 2522…วัดน้ีมีสัญลักษณของเทพเจา “ตรีมูรติ” อยูมากมาย ซ่ึงหมายถึงพระพรม
เปนผูสราง พระวิษณุหรือพระนารายณเปนผูรักษา และพระศิวะเปนผูทําลาย 
โดยเฉพาะศิวะลึงค เปนเคร่ืองหมายบุรุษเพศ สัญลักษณของพระศิวะจะพบเห็นมาก
ที่สุด เปนวัดฮินดูที่สําคัญมากที่สุดในเนปาลต้ังอยูริมแมนาภัคมาติ ทานมีโอกาสเห็น
พิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วัดแหงน้ี   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน    ใหทานอิสระชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง ยานทาเมล (Thamel) เปนศูนยกลางความเจริญ
ของกรุง 

    กาฐมาณฑุ สองขางทางเต็มไปดวย โรงแรมท่ีพักราคาถูก รานอาหารนานาชาติ ราน
ขายของ รานอินเตอรเน็ต ฯลฯ จึงเปนจุดพักของนักทองเที่ยวที่เพ่ิงเดินทางมาถึง
เนปาลเพ่ือการวางแผนทองเที่ยวในที่ตางๆ นอกจากน้ียานทาเมลยังเปนแหลงชอปปم�ง
ที่ข้ึนช่ือ 

 โดยเฉพาะสินคาจาพวกหัตถกรรมพ้ืนเมือง เคร่ืองประดับที่ทําจากหินตางๆ และอุปกรณ
สําหรับการเดินปน ลักษณะคลายกับถนนขาวสารของเมืองไทย แตสินคาหลากหลาย
กวาเยอะ ถนนขาวสารบานเรา อาทิ ผาพาสมีนา กระเป�า เส้ือผา และของท่ีระลึกอีก
มากมาย ซ่ึงสามารถตอรองราคาได 

   
18.30 น.  นําทานรับประทานอาหารค่ํา พรอมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี ล้ิม

รสอาหารพิเศษ โม โม เก๊ียวซาเนปาลแทๆ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง ที่มีช่ือเสียงสําหรับ
นักทองเที่ยวแหงหน่ึงของประเทศเนปาล 

 



 

 

 
 
 
 
 
ค่ํา เขาที่พัก THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง กาฐมัณฑุ -หมูบานบันดิปูร                                                
(B/L/D) 
 
06.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
08.00 น.  นําทานเดินทางสูหมูบานบันดิปูร (Bandipur) โดยอยูหางจากกรุงกาฐมัณฑุ ไปทาง

ทิศตะวันตก  ประมาณ 1 4 3 กิโลเมตร (ใช เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) "บันดิ
ปูร" (Bandipur) หมูบานบันดิปูร หมูบานศักด์ิสิทธิ์ของชาว ฮินดู หมูบานทองเท่ียว
เล็กๆ แตมากไปดวยเสนห ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเปนอยู ซึ่งต้ังอยูบน
ยอดเขาสูงชันบันดิปูร แปลเปนไทยงายๆก็คือเมือง 

 
บัณฑิต หรือเมืองของผูรู หมูบานบนยอดเขา ทามกลางขุนเขาที่รายลอม หมูบานบันดิ
ปูร ต้ังอยู บนระดับความสูง 1,030 เมตร โดยบริเวณรอบๆหมูบานน้ันโดด เดนไป
ดวยทัศนียภาพท่ีโอบลอมไปดวยขุนเขาและมานหมอก รวมไปถึงทิวทัศนที่สวยงามของ
เทือกเขาหิมาลัยท่ีสามารถ มองเห็นจากตัวหมูบานได อยางชัดเจน 



 

 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอรท                         
จากน้ัน อิสระ เดินชมทิวทัศนในหมูบานตาม
อัธยาศัย….การไปสํารวจ หมูบานโดยเร่ิมตนท่ี
ถนนสายหลักที่สองขางทางเต็มไปดวย อาคาร
บานเรือนสูง 2-3 ช้ัน ที่ต้ังเรียงรายไปตลอด
สองขางทาง ซ่ึงเปนหลักฐานที่สามารถยืนยันได
วา คร้ัง หน่ึงหมูบานเล็กแหงน้ี ไดเคยเปนเมืองการคาโบราณท่ีเจริญรุงเรืองมากอน  

ค่ํา     รับประทานอาหารคา ณ รีสอรท 
นําทานเขาสูที่พัก BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม   หมูบานบันดิปูร – เมืองโภครา                                       (B/L/D) 
 

06.30 น.  รับประทานอาหารเชา ณ รีสอรท 
08.00 น.  นําทานเดินทางสู “เมืองโภครา” โดยรถโคชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ช่ัวโมง) ระหวาง

ทางทานจะไดเห็น ทิวทัศนที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเสนทาง
สายน้ีมีช่ือเสียงมากในดานความงดงามทางธรรมชาติ นักทองเท่ียวสวนใหญชอบ
เดินทางโดยรถมากกวาทางเคร่ืองบิน “หุบเขาโภครา” สูงกวา ระดับนาทะเล 900 เมตร 
และโอบลอมไปดวยทิวเขาและป�าท่ีเขียวขจีเปนทิวทัศนที่งดงามที่สุด จึงมีลักษณะพิเศษ
ไมเหมือนใคร ข้ึนไปทานจะไดเห็น เทือกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA และยอดเขา
หางปลา (มัจฉาปูรชเร MACHHAPUCHHRE) ท่ีสูงตระหงานเสียดฟ�ากวา 8,000 
เมตรเมื่อไดสัมผัสยากนักที่จะลืมเลือนและนาประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะ
บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรานอาหารและรานคากระจัดกระจายอยูแบบเรียบงายและ
เปนกันเอง ไวคอยตอนรับผูมาเยือนตลอดทั้งป 

เท่ียง      ถึง..หุบเขาโภครา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย  นําทานชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley) เปนเมือง

แหงมนต เสนห ทามกลางวงลอมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชม น้ําตกเดวิด “DAVI’S 



 

 

FALL” ท่ีมหัศจรรย ไหลลงเหวลึก ตองกมมองซ่ึงต้ังช่ือตามนายเดวิทชาวสวิสที่ตกลง
ไปตายเน่ืองจากโดนกระแสนาพัด 
 ชม ศูนยอพยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเปนอยูของ
ชาวทิเบตท่ีอพยพมาอยูทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากน้ีทานยังจะได ชมการทอ
พรมดวยมืออิสระใหทานได ชมวิวเมืองโภคราและชอปปم�งตามอัธยาศัย  

จากน้ัน  นําทานลองเรือพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนาจืดขนาดใหญ 
ภาพทะเลสาบความงามของเฟวาสะทอนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปรางคลายหาง
ปลาน้ัน เปนภาพที่มีมนตขลังย่ิงนัก ตรงกลางทะเลสาบเปนที่ต้ังของวัดบาลาฮี ซ่ึงมี
สถูปสีขาวช่ือวัดบาลาฮีลอยเดนตัดกับพ้ืนนาสีเขียวมรกต นําทานสักการะ วัดบาลาฮี 
(Barahi Temple)วัดท่ีมีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในเมืองโภครา ทุกวัน
เสารจะมีการบูชายัญสัตวแดเทพธิดาลังท่ีสุด จากน้ัน อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยในโภค
รา ยามเย็น บริเวณรอบๆทะเลสาบมีรานอาหารและรานคากระจัดกระจายอยูแบบ
เรียบงายและเปนกันเองไวคอยตอนรับผูมาเยือนตลอดทั้งป  

19.00 น.   รับประทานอาหารคา ณ โรงแรม HOTEL DA YATRA หรือเทียบเทา  
 
วันที่ส่ี    โภครา – กาฐมัณฑุ  (บินภายในประเทศ) -  ภัคตะปูร" (Bhaktapur)  - 
เมืองนากาก็อต “ NARKAKOT (B/L/D) 
 
04.00น.เดินทางไป ซางรางกอต “SARANGKOT เปล่ียนเปนรถตู คันละประมาณ 7-8ทาน/
คัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 30นาที ” จุดชมวิวท่ีต้ังอยูบนยอดเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 
5 กม.เปนจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงท่ีทานจะไดชมพระอาทิตยข้ึนเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหาง



 

 

ปลาและเทือกเขาอานาปูระไดอยางสวยงามย่ิง พรอมจิบชากาแฟอุนๆในบรรยากาศท่ีโอบลอม
ดวยเทือกเขาหิมะอยางสบายอารมณ...  
07.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (บุฟเฟตนานาชาติ)  
08.00 น. เดินทางสูสนามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพ่ือเดินทางสู เมืองกาฐมัณฑุ  
09.45 น. เดินทางสูเมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบิน โดยสายการบิน BUDDHA AIRLINES 

เทียวบิน 606  ใชเวลาประมาณ 30 นาท ี  
10.25 น. ถึงเมืองกาฐมัณฑุ หลังตรวจรับสาภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร  
**** หมายเหตุ !!! สายการบิน ในประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถโหลดสัมภาระได 

ทานละไมเกิน 15 กิโลกรัม ไมจํากัดจํานวนใบ  ทานใดที่สัมภาระเกิน 15 กิโลกรัม 
สามารถนํากระเป�าใบเล็ก เพ่ือแบงสัมภาระ ท่ีไมจําเปน ฝากไวบนรถบัสได ***  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
13.00 น นําทานชม "ภัคตะปูร" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแหงหุบเขา

กาฐมาณฑุ ...เมืองภัคตะปูร เปน 1 ใน 7 กลุม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขา
กาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) ซ่ึงองคการยูเนสโก (UNESCO) ไดรับการยก
ยองให เปนมรดกโลก ในป 1979… เน่ืองจากไดรับการยอมรับวาเปนเมืองโบราณท่ีมี
ความเกาแก และมีช่ือเสยีงในดานสถาปตยกรรม อนุสรณสถานทางประวัติศาสตร และ 
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีเย่ียม.ปจจุบันถือวาเปนเมืองแหงวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียง และไดรับ
ความนิยมมากในหมูนักทองเท่ียว จนไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองแหงอัญมณีทาง
วัฒนธรรมของเนปาล.... เมืองปกตะปูร หมายถึงเมืองแหงความภักดีตอพระเปนเจา ท่ี
มีความสําคัญและสวยงาม.......  
นําทานเขชมภายในตัวเมือง คือ "จัตุรัสบักตะปูรดูรบาร" (Bhaktapur Durbar 
Square) สถานท่ีทองเที่ยวท่ีมี ความสาคัญมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองบักตะปูร 
เน่ืองจากบริเวณจัตุรัสน้ันเปนที่ต้ังของอาคารและส่ิงกอสรางที่มีสถาปตยกรรมที่งดงาม 



 

 

รวมไปถึงสถานท่ีสาคัญๆของเมืองมากมาย ในอดีตเคยเปนราชธานีในหุบเขา เปน
เมืองท่ีเจริญบนเสนทางการคาสูธิเบต ชมยานเดอรบาสแควร หรือยานพระราชวังบัก
ตาปูร อันเปนที่ต้ังของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หนาตาง), ประตูทองคา ซึ่งเปน
สถาปตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงนา หรือ ซุนดารี(Sundari) นาทานเขาชม วัดเนีย
ตาโปลา(Nyatapola) เปนศาสนสถานที่สูงท่ีสุดในเนปาล มีดวยกัน 5 ช้ัน สูง 98 ฟุต 
สองขางบันไดทางข้ึนมีรูปปم�นหินขนาด ใหญ สลักเปนรูปสัตว  ์ และเทพอารักขา เช่ือกัน
วาปم�นแตละคูมีอานาจหยุดส่ิงช่ัวรายท่ีเมารุกราน วัดน้ี สรางข้ึนถวายแดเทพแหงเนียตะ
โปลา ผูท่ีมีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี(Siddhi Lakshmi) ซ่ึงเป นเทวี ลัทธิ ตันตระ 
พระเจาภูปฏินทรา มัลละ สรางวัดน้ีในป ค.ศ. 1702  

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากา
กอต ใน ออมกอดของหิมาลัย..เมืองที่ชมพระอาทิตยตกและพระอาทิตยข้ึนได สวยงาม 
และเปนจุดชมทัศนียภาพของ เทือกเขาหิมาลัยได อยางชัดเจน นากาก็อต เปนเมือง
ตากอากาศของชาวเนปาลี สัมผัสธรรมชาติเทือกเขา หิมาลัย รถไตระดับความสูงของ
เทอืกเขาที่คดโคงและมีทิวทัศนนาคันบันไดที่สวยงามอยางย่ิง …ตะวันลา.. ที่ นากาก็อต
หากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอรเรส (Mount Everest) ดวย…ระหวาง
ทานจะได ชมการปลูกผักทานาแบบข้ันบันได..พบกับเทือกเขาหิมาลัยฝم�งตะวันออก
ประกอบดวยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เปนแนวยาวนับรอยกิโลเมตร ใน
ระหวางทาง......ชมพระอาทิตยตก พักโรงแรมบนเขานาการก็อต 1 คืนน้ีดวยความสูง 
2,200 เมตรจากระดับนาทะเล เปนจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก  

ค่ํา     รับประทานอาหารคา ณ โรงแรม และอิสระพักผอนตามอัธยาศัย  
ที่พัก ณ country villa resort หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันทีห่า      นากาก็อต – กาฐมัณฑุ                                                                         
(B/L/D) 
 

              
 
 
 
 

ต่ืนแตเชาตรู ชมพระอาทิตย รุงอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พักของทาน หรือเดิน
เลนสูดอากาศบริสุทธ์ิถาทัศนะวิสัย ปลอดโปรงทานจะไดเห็นยอดเขา “เอเวอเรสท ” 
(MT.EVEREST) ซ่ึงเปนยอดเขาท่ีสูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได วาเปน 
“มงกุฎของโลก” ณ ที่น้ีทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดช่ืนของธรรมชาติ ท่ี
สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย.... ทานจะไดเห็นภูเขาเปล่ียนสีทองเปลงประกาย 
สวยงาม จนไมอาจจะกระพริบตาได และที่น่ียังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซ่ึง
ประกอบดวยยอดเขา 5 ยอด จากจํานวนยอดเขา10 ยอดท่ีสูงที่ในโลกไดแก ยอดเขา เอ
เวอรเรสท ( EVEREST)  โลดเส (LHOTSE)  โชยู    (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) 
และมานาสรู (MAMASLU ) *** หมายเหตุ ใน วันที่อากาศโปรงใสทานสามารถที่จะเห็น
เทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวต้ังแตฝم�งตะวันออกถึง ตะวันตกเลยทีเดียว ข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศวันน้ันเปนสําคัญ*** 

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

โบราณ สรางใน สมัยพระเจาอโศกมหาราช ชวงศตวรรษที่ 3 ปาตันไดช่ือวาเปนเมอืงคู
แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ไดรับการขนานนามวาเมืองแหงความงาม (City of Beauty) 
เปนเมืองท่ีรูจักกันในนามของเมืองแหงศิลปะอีกดวย โดยเฉพาะ ช่ือเสียงทางศูนยกลาง
งานหัตถศิลป�ของชาวทิเบตอพยพ มีช่ือเสียงในเร่ืองพระพุทธรูป นับเปนนครโบราณท่ี
ยังมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปดวยวัดทางศาสนาฮินดูและส่ิงปลูกสรางในพุทธศาสนา สืบ
เน่ืองมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยคุกลางทาใหทั้งศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพุทธเฟم�องฟูในแถบน้ี เมืองปะฏันน้ี นับเปนผลงานสถาปตยกรรมและการวางผัง



 

 

เมืองช้ินเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต และ ตะวันออก-ตะวันตก
แบงเมืองออกเปน4 สวน โดยมีจัตุรัสปาตันดูรบาร และพระราชวังปาตันเปนศูนยกลาง  

              นําทานชมรูปปم�นของพระเจาภูปฏินทรามัลละ, ชม วิหารทองคํา และชมพระราชวัง
เกาที่เปนท่ีทําพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริยในอดีต นําทานชมวัดตะเลจูบาวานี 
(Teleju Bhawani) สรางข้ีนในป ค.ศ. 1666 อุทิศใหกับเทพประจําราชวงศ มีเทวรูป
ศิวะและพระนางปารวตีประดับอยูบนยอดทวารทอง  

 
 
 
 
 
 

(ปจจุบันถูกพวกฮิปปم� ขโมยออกนอกประเทศไปแลว) ชมวัดกฤษณะ (Krishna 
Tempel) ตัววัดเปนหินสรางแบบซิกขาร (Shikhara / ศิขร)  …ได เวลาอันสมควรนา
ทานสูภัตตาคาร 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ัน   นําทานเขาชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath) เปนเจดีย

ของชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ที่ย่ิงใหญแหงหน่ึงของโลก กลาวกันวานาจะมี
อายุถึง 2,000 ปเลยทีเดียว  

 
 
 
 
 

สรางข้ึนในรัชสมัยของพระเจามานะเทวะในป พ.ศ. 936 ส่ิงท่ีนาสนใจภายในวัดคือ 
สวนตรงฐานของสถูปซ่ึงมีดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของพระพุทธเจาอยู



 

 

โดยรอบท้ัง4 ดาน ต้ังอยูบนยอดเขาหางจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 
กิโลเมตร ตัวสถูปต้ังอยูบนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 77 เมตร เหนือระดับนาทะเล
ของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาใหทิวทัศนเหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแหงน้ีเปนสถูปที่
เกาแกท่ีสุดของเนปาล อีกท้ังยังเปนสถานท่ีที่มีการผสมผสานระหวางศาสนาพุทธกับ
ฮินดู โดยองคการยูเนสโกไดทาการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในป พ.ศ. 2522  

จากน้ัน นําทานเขาชมเขตเมืองเกานครกาฐมัณฑุ ที่ไดรับการกอต้ังข้ึนในราชวงศลิจฉวี ซ่ึงข้ึน
ครองบัลลังกในป ค.ศ. 300 ท่ีน่ีเปนศูนยกลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ นําทานสู 
กาฐมาณฑุ ดูรบารสแควร (Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกวา จัตุรัส
กาฐมาณฑุดูรบารแหงน้ีประกอบไปดวยวัดและปราสาทท่ีเกาแก ซ่ึงแสดงภาพความ
เจริญรุงเรืองทางดานศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเปนสถานที่
ราชาภิเษกข้ึนครองราชยสถานท่ีนาสนใจที่ควรไปชมไดแก วัดตะเลชุ สรางโดย
กษัตริยมเหนทรามัลละ (King Mahendra Malla) ในป พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแหง
น้ียังไดรับการยกยองใหเปนหน่ึงในมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป พ.ศ. 2522 อีก
ดวย ชม “กาฐมณฑป” หรือ “เรือนไม” ซ่ึงเปนที่มาของช่ือเมือง อาคารไมน้ีสรางข้ึน
เม่ือศตวรรษที่ 12 บนจุดที่เสนทางการคาสําคัญสองเสนตัดกัน และใชเปนศูนยกลาง
ของชุมชนในการแลกเปล่ียนซื้อขาย การพัฒนาของตัวเมืองเกิดข้ึนในรัศมีรอบ ๆ 
พระราชวังเกา ชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari or Kumari 
Ghar) หรือท่ีพานักเทพธิดาที่มีชีวิต (Living Goddess) ชาวเนปาลเช่ือกันวากุมารี
คืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย ชม วัดตะเลจู (Teleju Tempel) สรางอุทิศใหกับ
องคสําคัญประจําราชวงศคือเทวตีะเลจูบะวานี เปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิยิ่งไมเปดใหผูใด
เย่ียมกราย นอกจากองคกษัตริยและนักบวชที่มีสมณะศักด์ิสูง ชาวฮินดูสามารถเขาทา
พิธีไดปละหน่ึงคร้ัง ในชวงดุรกาปูจา (Durga Puja) ระหวางเทศกาลดาเซยน 
(Dasain) นําทานชม ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตูที่เปนที่ต้ังของ
พระองคเทพหนุมาน สรางขึ้นในป ค.ศ. 1672 ตัวเทพไดรับหารเจิมชาดเสียจนเปนสี
แดงเขมใตรมฉัตร  

ค่ํา     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฮิมไทย (อาหารไทย)  
              เขาที่พัก THE FERN DESIDENCY HOTEL 

 



 

 

วันทีห่ก  กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ                                                             
(B/-/-) 
 
09.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
นําทานสู   มหาเจดียโพธ์ินาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดียที่ใหญที่สุดในเนปาลบน

เจดียมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา (Wisdom Eyes) ท้ังส่ีทิศ บริเวณรอบวัด
เปนแหลงชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเขามาเม่ือปพ.ศ. 2502 จึงจะ
เห็นพระทิเบตและคนท่ัวไปยืนแกวงลอมนตพรอมกับสวดมนตอยูทั่วไป องคการ
ยูเนสโกข้ึนไดทะเบียนสถานที่แหงน้ีเปนมรดกโลกในป พ.ศ.2522  

 
 
 
 
 
 
11.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ  
15.00 น. เหิรฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินท่ี SL221 
     ***ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง*** 
19.30 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไมรูลืม... 
โปรแกรมแนะนํา: (จายเพ่ิมทานละ 230 USD ใชเวลาชมประมาณ 1 ชม.)  
Everest Scenic Mountain Flight หรือ น่ังเคร่ืองบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัย
และยอดเขาเอเวอรเรสตอยางใกลชิด สรางสรรคประสบการณที่ไมควรพลาด เม่ือทานไดมา
เยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสไดข้ึนไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก  
 
เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบคาแนะ
นาการเปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกคร้ังจากหัวหนาทัวร . 
***สําหรับการทําวีซาใหทานสงเอกสารใหกับผูท่ีทานจองและเอกสารท้ังหมดจะสงคืนทาน ณ 
วันเดินทางที่สนามบิน หากทานใดไมสะดวกสามารถยื่นวีซาหนาดานไดโดยทางหัวหนาทัวรจะ
ดําเนินการใหทาน*** 



 

 

หมายเหตุ  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบคํา
แนะนาการเปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกคร้ังจากหัวหนาทัวร  
2. บริษัทอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึด
ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ 
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณทางการเมือง
ภายใน อันเปนสาเหตุใหตองเล่ือนการเดินทางหรือไมสามารถจัดพาคณะทองเท่ียวไดตาม
รายการ  
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ 2 - 3 ทาน/
หอง 

พักเด่ียวเพ่ิม จํานวนที่น่ัง 

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 

 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
***กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือต๋ัว
เคร่ืองบินภายในประเทศ นะคะ*** 



 

 

รายการอาจมีการสลับสับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณหนางานเปน
สําคัญ  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับตามท่ีระบุไวในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air 
และสายการบินภายในประเทศ โดย BUDDHA AIRLINES ตามทีร่ะบุไวในรายการ  
 คาโรงแรมพักหองคู ตามที่ระบุไวในรายการ  
 คายานพาหนะและคาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามที่ระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กาหนดไวในรายการ  
 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน(วงรักษาพยาบาลเงินไมเกิน 
500,000 บาท) แตทั้งน้ียอมอยูในขอจากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาวีซาเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport) 
 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคน
ตางชาติ หรือ คนตางดาว  
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาถายรูป/ถายวีดีโอ ท่ีตองจายเพ่ิมใน
สถานที่ทองเที่ยวพิเศษตางๆ, คาอาหาร, คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังนอกเหนือจากรายการ  
 คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)  
 คาน้ําาหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม / ทาน จํานวน ไมเกิน 2 ช้ิน / 
ทาน  
 คาทิปไกดทองถ่ิน, คนขับรถ และผูชวย จํานวน 6 วัน /ทาน (รวมเปนเงินบาท 2,000 บาท/ 
ทานตลอดรายการ)  
 คาทิปหัวหนาทัวรไทยแลวความประทับใจในบริการ  
การใหทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิไดมีผลประโยชนใดๆทั้งส้ินข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
ทานเพ่ือเปนกาลังใจใหกับไกด และคนขับรถ 
เง่ือนไขการจองทัวร  
 ชําระมัดจํา ทานละ  10,000 บาท เงินทั้งหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน ( ไม

นับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )  พรอมแจงช่ือเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือ
เดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง 



 

 

 ในกรณีที่ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน หากมีการยกเลิกหรือ
ขอเล่ือนเดินทาง ซ่ึงเม่ือจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ 
ท้ังส้ิน  

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป **เฉพาะชวงท่ีไมใชเทศกาลหรือวันหยุดยาว 
(ยกเวนกรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับสายการบิน จะขอยึดเงินมัดจําต๋ัวตามจํานอนจริง)** 

 กรณียกเลิกการเดินทางกอน 30 วัน เก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด  

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน ยึดเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 20 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 อัตราคาบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับสถานการณตาง ๆ  
ระหวางการเดินทางถาทานแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินหรือ
ลดคาบริการใด ๆ ท้ังส้ิน 

***บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซ่ึง
ไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเขาออกเมือง  อัน
เน่ืองมาจากการที่ทานมีเอกสารเดินทางที่ไมถูกตอง  หรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวในครอบครอง  
หรือภัยธรรมชาติ เชน พายุ น้ําทวม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ท่ีทางบริษัทฯไม
สามารถควบคุมไดหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนท้ังทางตรงหรือทางออม เชนการเจ็บป�วย ถูก
ทําราย หรือจากอุบัติเหตุตาง ๆ****    

เอกสารเก่ียวกับการขอวีซาเนปาล 
1.    หนังสือเดินทาง ท่ียังมีอายุใชไดจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน    
2.    หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราเขาออกอยางนอย 2 หนาเต็ม  
3.    รูปถายหนาตรงรูปสี (ที่ไมใชรูปถายเลน) ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลังขาว 
4.    สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบาน (เขียนท่ีอยูเปนภาษาอังกฤษพรอมเบอรโทร ) 
 



 

 

 


