
  
        

 

 

 

 

วนัเดินทาง                               โปรแกรม 

วนัแรก กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ -นากากอ๊ต 

วนัที่สอง จตรุสัปัคตาปูร ์- ปาทนั – เจดียส์ยมัภูนาท  

วนัที่สาม เจดียพ์ุทธนาถ – วดัปศุปฏินาถ - จตรุสักาฐมนัฑ–ุ ทาเมล 

วนัที่สี ่ กาฐมนัฑุ – กรุงเทพ 



  
        

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ -นากากอ๊ต 
 

09.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร ์H สายการบินไทยไลออนแอร ์ออก

เดินทางสูก่าฐมณัฑุ ดว้ยเที่ยวบินที่ SL220  

14.00 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมัณฑุ ในเวลาทอ้งถ่ิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและตรวจรบัสมัภาระ เรียบรอ้ยแลว้  

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NAGARKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากา

ก๊อต” ยอดเขาบนขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,164 เมตร 

สมัผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลยั รถไต่ระดบัความสูงของเทือกเขาท่ีคดโคง้และมีทิวทศัน์ท่ี

สวยงามอยา่งยิง่  

ค า่  ถึง...เขานากาก็อต “NAGARKOT”   

   รบัประทานอาหารค า่ ณ ที่พกั Hotel Club Himalaya 

   เขา้สูท่ี่พกัและอิสระพกัผ่อนอธัยาศยั 

 

วนัที่สอง     จตรุสัปัคตาปูร ์- ปาทนั – เจดียส์ยมัภูนาท 

ปลกุตืน่ ต่ืนแต่เชา้ตรู่ชมพระอาทิตยรุ่์งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากท่ี 

พกัของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ิ (อากาศค่อนขา้งเย็น กรุณาเตรียมเสื้ อกัน

หนาวใหพ้รอ้มในช่วงฤดูหนาว) ถา้ทัศนวิสยัปลอดโปร่งท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอ

เรสท”์ (MT.EVEREST)  ซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้

ว่า เป็น “มงกุฎของโลก”  ณ ท่ีน้ีท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของ

ธรรมชาติ ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเหนือเทือกเขาหิมาลัย ใหท่้านไดช้มทัศนียภาพและเก็บภาพ

ความสวยงามของแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลท่ีปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย

ทอดตวัยาวละเลียด บ่งบอกถึงเสน้ขอบฟ้าและพ้ืนดินของยอดเขาเอเวอรเ์รสท์ ท่านจะได้

เห็นภูเขาเปล่ียนสี

ทองเปล่งประกาย

สวยง าม  จน ไม่

อาจจะกระพริบตา

ได ้ “เทือกเขานา

กาก็อต” อยู่เหนือ

ระดับน ้ าทะเลถึง 

2,164 เมตร และท่ีน่ียงัสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลยั



  
        

 

โดยรอบซ่ึงประกอบดว้ยยอดเขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา10  ยอดท่ีสูงท่ีในโลกไดแ้ก่ 

ยอดเขา   เอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู  

( MAKALA) และ มานาสรู (MANASLU)  

*** หมายเหตุ ท่านสามารถท่ีจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตัง้แต่ฝ่ังตะวันออกถึงตะวันตก

หรอืไม่ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศของวันนัน้เป็นส าคญั *** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม จากน้ัน น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ปั ค ต า ปู ร์  

“BHAKTAPUR CITY” ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีชื่อเสียงใน

ดา้นการแกะสลกัไม ้ จตัุรสัปัคตาปูรด์ูรบ์าร ์ “BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มีประตู

ทองค า “GOLDEN GATE”  เป็นทางเขา้ไปสู่ลานพระราชวงันาม พระราชวงั 55  พระแกล 

‘THE PALACE OF 55 WINDOWS’ และมีประตูทองค า ท่ีมีการแกะสลักได้งดงามและ

สมบูรณ์ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง  วดัแห่งน้ียงัมี  ระฆังทองสัมฤทธ์ิแขวนอยู่เป็นท่ีรูจ้ักกันในช่ือ 

“ระฆงัหมาเห่า” ซ่ึงใน  สมยัก่อนระฆงัใบน้ีมีไวเ้พ่ือตีบอกเวลา และดว้ยความงดงามของ

เมืองของเมืองน้ี จึงเคยถูกจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยงัไดร้ับ

การยกยอ่งใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองคก์ารยูเนสโก ตั้งแต ่พ.ศ. 2522  

 

บ่าย  เดินทางยงัเมืองปาทนั “ Patan”  หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา่ “ลลิตปูร”์ เมืองแหง่ศิลปะอนั

วิจิตรงดงามท่ีส าคญั 1 ใน 4 เมือง  แหง่

หุบเขากาฐมณัฑุท่ีเป็นหุบเขามรดกโลก

ตั้งแต่ค.ศ. 1979 สรา้งขึ้ นในรชัสมยัพระ

เจา้อโศกมหาราชชว่งศตวรรษท่ี 3  และ

เป็นท่ีรูจ้กักนัในนามเมืองแหง่ศิลปะและ

หตัถศิลป์ท่ีมีชื่อเสียงในดา้นการแกะสลกัท่ี

ประณีตและงดงามทั้งยงัเป็นมรดกโลกท่ีมี

สีสนัและชีวิตชีวาท่ี เดียวในโลกอีกดว้ย  

จตัรุสัปาทาน ดูรบ์าร ์ “PATAN DURBAR SQUARE” ท่ีเต็มไปดว้ยปราสาท และ 

พระราชวงัโบราณ ในสมยัศตวรรษท่ี 16 – 18 ชม พระราชวงัโบราณแห่งเมืองปาทนั 

“PATAN DURBAR SQUARE” , วดัทองค า “GOLDEN TEMPLE ”  ชม  วดัพระกฤษณะ 

“KRISHNA TEMPLE” ท่ีสรา้งดว้ยหินแกรนิตทั้งหลงั  จากน้ัน เชิญทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมืองจ าพวกลกูปัดราคาพิเศษ  สรอ้ยคอท่ีรอ้ยมาจากหิน ราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, 

พระโพธิสตัวท่ี์แกะสลกัดว้ยมือโดยช่างชาวพุทธอนัเล่ืองชื่อของประเทศเนปาล   



  
        

 

 

เยน็ น า ท่ า น สั ก ก า ร ะ  วั ด ส ว ย ม ภู น า ท 

“SWAYAMBHUNATH” หรือ “วัดลิง ” เป็นเจดียข์อง

ชาวพุทธและเป็นเจดีย์ท่ียิ่งใหญ่ แห่งหน่ึงในโลก 

กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี  ซ่ึงสรา้งขึ้ นใน  รัช

สมัยของพระเจา้มานะเทวะใน พ.ศ. 963 เหนือหุบ

เขากาฐมัณฑุประมาณ 77 เมตร  ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ

ส่ วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของ

พระพุทธเจา้อยูร่อบโดยทั้ง 4 ดา้นและยงัเป็นสถานท่ีมีผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและ

ศาสนาฮินดูท่ีสามารถอยูคู่่กนัได ้

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

วนัที่สาม     เจดียพ์ุทธนาถ – วดัปศุปฏินาถ - จตรุสักาฐมนัฑุ– ทาเมล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

จากน้ัน  น าท่านชม เจดียพ์ุทธนาท “BOUDHANATH” 

เ ป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกาย

มหายานซ่ึงเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในกาฐมณัฑุมี

พระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ท่ีทรง

ทอด มองไปไดร้อบทิศบนฐานรูปแปดเหล่ียม

และ มีก งล้อห มุนไป ได้โ ดยรอบฐานยัง

ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อันใหญ่โตมโหฬาร

อยู่บริเวณลานเจดีย ์ท่ีน่ีคือสีสนัของชาวทิเบต 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้แปลกๆ มากมายท่ีตั้งเรียงรายขายอยู่บริเวณรอบเจดีย์ รับประทาน

อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน น าท่านชม วดัปศุปฏินาถ “PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในเนปาล 

ซ่ึงสรา้งในรชัสมยัพระเจา้ภูบาลสิงห ์แห่งราชวงศม์ลัละ ใน พ.ศ. 2507 วดัน้ีมีหลงัคาท า

ดว้ยทองค าซอ้นกนัสองชั้น และประตทู าดว้ยเงินและ เป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดอีกวดัหน่ึงดา้น

ตะวนัออกของแม่น ้าบักมาติซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้าศักด์ิสิทธ์ิคงคาท่ีตามความเช่ือของ

ชาวชมพทูวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู  ท่ีริมฝั่งแม่น ้าบกัมาติในศาสนาฮินดู

วดัน้ีตั้งอยูบ่นฝัง่แม่น ้าภคัมาติ 



  
        

 

บ่าย จากน้ัน น าท่านชมพระราชวังกาฐมัณฑุ  “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU 

DURBAR SQUARE”  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์ 

“BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวงัท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมส าคญั  ในราชวงศ์และยงั

เป็นสถานท่ีกษัตริยเ์นปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้ นครองราชสมบติัดว้ย  ชมหนุ

มานดอรก์า  “HANUMAN DHOKA” รูปป้ันหนุมานผูท้ าหน้าท่ีนายทวารคอยรกัษาประตเูขา้

พระราชวงั ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  อาคารไมเ้ก่าแก่ตน้ก าเนิดของชื่อเมือง

กาฐมณัฑุ ซ่ึงสรา้งจากตน้ไมเ้พียงตน้เดียว พระราชวงัโบราณหนุมานโดการ ์ คือเขตเมือง

เก่าของเมืองกาฐมณัฑุ ปัจจุบนัยงัถูกรกัษาไวอ้ยา่งดีดว้ยเป็นเขตพระราชวงั ท่ีประทบั และท่ี

ใชใ้นพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายรอ้ยปี ไดมี้การสรา้งสมงานศิลปะไวม้ากมาย น่ี

นับเป็นหน่ึงในมรดกโลก ท่ีถูกประกาศเพ่ือรกัษาสมบัติชิ้ นน้ีไวใ้หลู้กหลานไดเ้ห็น ชม วัด

เทพตาเลจู “TALEJU TEMPLE”  เป็นวดัท่ีสรา้งดว้ยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลกัท่ี

งดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรอืไภราพด า “BHAIRAV” หรือปางหน่ึงของพระศิวะในภาค

ท่ีดุรา้ยก าลังเหยียบร่างอสูร บางต าราก็ว่าเป็นเจา้แม่กาลี ซ่ึงชอบความโหดรา้ย  ชาว

เนปาลจึงไดมี้การเสน้บวงสรวงดว้ยเลือด   จากน้ันชม ต าหนักกุมารี “KUMARI BAHAL” 

และเขา้เฝ้าเทพธิดากุมารี ท่ีชาวเนปาลเช่ือวา่เป็น “เทพที่มีชีวิต”และเป็นเทพเจา้ท่ีมีชีวิต

อยู่เพียงหน่ึงเดียวในโลก   ซ่ึงไดร้ับการคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ 

(ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)   

ค า่ ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ย่านทาเมล ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของสินคา้ต่างๆ อาทิ ผา้

พาสมีน่า กระเป๋า เส้ือผา้ และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซ่ึงสามารถต่อรองราคาไดต้ามความ

พอใจของท่านซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวักนัจริงๆ 

 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แลว้น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ท่ีพกั Maya Manor หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่    กาฐมนัฑุ – กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาติ)  

12.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ  

15.00 น.   เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไลออนแอร ์เท่ียวบินท่ี SL 221  

19.30 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไม่รูลื้ม... 

 



  
        

 

หมายเหตUุ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียวตามความ

เหมาะสม แตค่งรกัษามาตรฐานการบรกิารและผลประโยชนผ์ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ (บาท) จ  านวน 15 ท่านยนืยนัการเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคาตอ่ท่าน ราคาเด็กไม่เกิน 12 ขวบ พกัเดี่ยว 

9-12 ส.ค.62 25,900 25,900 6,900 

โรงแรมที่ใช ้ 

HOTEL KATHMANDU NAGARKOT 

4 ดาว HOTEL MAYA MANOR HOTEL CLUB HIMALAYA 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่หรือสามคน ตามท่ีระบุตามรายการ หรือเทียบเท่า 

 ค่าวีซ่าเนปาล 15 วนั 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพ-กาฐมนัฑุ ชั้นประหยดัสายการบินไทยไลออนแอร ์

 ค่าประกนัเดินทาง 

 ค่ายานพาหนะ  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ี Entrance Fee  

 ไกดน์ าเท่ียว และหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย 

 รวมอาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ท่านละ 20 กก.  

 อาหารรอ้นบนเคร่ืองบินระหวา่งประเทศ Set Menu 

 ประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจา่ยเพิ่มในสถานท่ี

ท่องเท่ียวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร+ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ 

 ค่าน ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 

 ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม 

การช าระเงิน 

 งวดแรก หลงัจากยนืยนัการจอง  ช าระมดัจ า 15,000 บาท ภายใน 7 วนั โอนเขา้บญัชี 

 งวดท่ีสอง ช าระเงิน ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั 



  
        

 

การยกเลิก 

 สามารถยกเลิกไดภ้ายใน  30 วนัก่อนเดินทางและคืนเงินมดัจ าหลงัหกัค่าใชจ้า่ย เชน่ค่าวีซ่า ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน หากหลงัจาก 15 วนัไม่สามารถคืนเงินมดัจ าได ้

ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

  

 ทิปไกดเ์มือง/คนขบัรถ/ผูช้ว่ยคนขบั/เด็กยกกระเป๋า/ ต่อท่าน/ทริป 20$(2000รูปี)  

 ทิปหวัหนา้ทวัร ์ไม่ระบุตามความพอใจของท่าน 

 

เอกสารส าหรบัท าวีซ่า 

  

 พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนในวนัท่ีเดินทาง   

 รูปถ่ายสองน้ิวพื้ นหลงัสีอ่อน จ านวน 2 รูป 

 ส าเนาพาสปอรต์ พรอ้มเซ็นตก์ ากบั 1 ใบ 


