
  
        

 

 
 

 
 

วนัเดินทาง โปรแกรม 

วนัแรก กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ – จตรุสัปัคตาปูร-์นากากอ๊ต 

วนัที�สอง นากากอ๊ต – เจดียพ์ุทธนาถ – โพครา – ทะเลสาบเฟว่า 

วนัที�สาม โพครา – ซารงักอ๊ต – กาฐมนัฑ ุ

วนัที�สี� จตรุสักาฐมนัฑุ – เจดียส์ยมัภูนาท – ปาทนั 

วนัที�หา้ กาฐมนัฑุ – กรุงเทพ 



  
        

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑุ – จตรุสัปัคตาปูร-์นากากอ๊ต 
 

07.00 น. พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร ์H สายการบินไทย ออกเดินทางสูก่าฐมณัฑุ 

ดว้ยเที�ยวบินที� TG��� บนเครื�องบินมีบรกิารเสรฟิอาหารรอ้น 

12.45 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรภีูวนั  เมืองกาฐมณัฑุ ในเวลาทอ้งถิ�น หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรบัสมัภาระ เรียบรอ้ยแลว้  
จากนั�น นําท่านเดินทางสู่ เมืองปัคตาปูร ์“BHAKTAPUR CITY” ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความ

รุ่งเรืองในอดีตมีชื�อเสียงในด้านการแกะสลักไม้  จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร ์บาร์  “BHAKTAPUR 

DURBAR SQUARE” มีประตูทองคาํ “GOLDEN GATE”  เป็นทางเขา้ไปสู่ลานพระราชวังนาม 

พระราชวัง 55  พระแกล ‘THE PALACE OF 55 WINDOWS’ และมีประตูทองคําที� มีการ

แกะสลกัไดง้ดงามและสมบูรณ์ที�สุดอีกแห่งหนึ�ง  วดัแห่งนี� ยงัมี  ระฆงัทองสมัฤทธิ�แขวนอยูเ่ป็นที�
รูจ้กักันในชื�อ “ระฆังหมาเห่า” ซึ�งใน  สมัยก่อนระฆังใบนี� มีไวเ้พื�อตีบอกเวลา และดว้ยความ

งดงามของเมืองของเมืองนี�  จึงเคยถูกจาํลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยงั

ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองคก์ารยูเนสโก ตั�งแต ่พ.ศ. ����  

เยน็   นําท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NAGARKOT” (ประมาณ � ชม.) “เทือกเขานากาก๊อต” 

ยอดเขาบนขอบกระทะของหุบเขากาฐมณัฑุ สูงจากระดบันํ�าทะเล �,��� เมตร สมัผสัธรรมชาติ
เทือกเขาหิมาลยั รถไต่ระดบัความสูงของเทือกเขาที�คดโคง้และมีทิวทศัน์ที�สวยงามอยา่งยิ�ง  

คํ �า  ถึง...เขานากาก็อต “NAGARKOT”   

   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ที�พกั Hotel Country Villa (http://www.hotelcountryvilla.com/) 

   เขา้สูท่ี�พกัและอิสระพกัผ่อนอธัยาศยั 
 

 

 

 



  
        

 

 

วนัที�สอง     นากากอ๊ต – เจดียพ์ุทธนาถ – โพครา – ทะเลสาบเฟว่า 

ปลกุตื�น  ตื�นแต่เชา้ตรู่ชมพระอาทิตยรุ่์งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลยัจากที� 

พกัของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ� (อากาศค่อนขา้งเย็น กรุณาเตรียมเสื� อกันหนาว

ใหพ้รอ้มในช่วงฤดูหนาว) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา “เอเวอเรสท”์ 

(MT.EVEREST)  ซึ�งเป็นยอดเขาที�สูงที�สุดในโลก (สูง �,��� เมตร) เปรียบได้ว่า เป็น 

“มงกุฎของโลก”  ณ ที�นี� ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื�นของธรรมชาติ ที�
สะอาดบริสุทธิ� เหนือเทือกเขาหิมาลัย ใหท่้านไดช้มทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามของ
แสงอาทิตยที์�สาดส่องตดักบัหิมะขาวนวลที�ปกคลุมเทือกเขาหิมาลยัทอดตวัยาวละเลียด บ่งบอก
ถึงเสน้ขอบฟ้าและพื� นดินของยอดเขาเอเวอรเ์รสท ์ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาเปลี�ยนสีทองเปล่งประกาย
สวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได ้ “เทือกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดบันํ�าทะเลถึง �,��� 

เมตร และที�นี�ยงัสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ�งประกอบดว้ยยอดเขา � ยอด จาก
จํานวนยอดเขา��  ยอดที�สูงที�ในโลกไดแ้ก่ ยอดเขา  เอเวอรเ์รสท์ ( EVEREST) โลดเส 

( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MANASLU)  

*** หมายเหตุ ท่านสามารถที�จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั�งแต่ฝั� งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่

ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศของวันนั�นเป็นสาํคญั *** 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  
จากนั�น  นําท่านชม เจดีย ์พุทธนาท “BOUDHANATH” 

เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน
ซึ�งเป็นเจดียที์�ใหญ่ที�สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตร
มองเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ที�ทรงทอด มองไป
ไดร้อบทิศบนฐานรูปแปดเหลี�ยมและมีกงลอ้หมุน
ไปไดโ้ดยรอบฐานยงัประดิษฐานพระโพธิสตัวอ์นั
ใหญ่โตมโหฬารอยู่บริเวณลานเจดีย ์ที�นี� คือสีสัน
ของชาวทิเบต นอกจากนี� ยังมีสินคา้แปลกๆ มากมายที�ตั�งเรียงรายขายอยู่บริเวณรอบเจดีย ์
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางไปสนามบินเพื�อบินไปเมืองโพครา นั�งเครื�องประมาณ �� นาที 



  
        

 

ถึ ง.. หุบเขาโภครา “หุบเ ขาโภครา”  คน้พบโดย 
“อิ กิ  คาวากุช ิ” พระสงฆช์าวญี�ปุ่นที�ใชเ้วลา
เดินทางทั �วหิมาลยัในขณะที�เขายงัมี อายุได ้5 ปี 
เขาได ้พบว ่า โภคราเป็นสถานที� ที� เต็มไปดว้ย
ดอกไม ้นานาพนัธุที์�บานอยู ่รอบๆ ทะเลสาบสีฟ้า 
และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงยอดเขาที�ปกคลุมไปดว้ย
หิมะสีขาวบริสุทธิ�  โภคราสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 

900 เมตร และโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขาและป่าที�เขียวขจี เป็นทิวทศัน์ที�งดงามที�สุดจึงมีลกัษณะ
พิเศษไม่เหมือนใครขึ� นไปท่านจะไดเ้ห็นเทือกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA) และ ยอดเขาหาง
ปลา(มจัฉาปู รช์เร)(MACHHAPUCHHRE) ที�สูงตระหง่าน เสียดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร เมื�อได้
สมัผสัยากนักที�จะลืมเลือนและน่ าประทบัใจในโภครายามเยน็โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบ
มีรา้นอาหารและรา้นคา้กระจดักระจายอยู ่แบบเรียบง่ายและเป็นกนัเองไวค้อยตอ้นรบัผูม้าเยอืน
ตลอดทั�งปี 

จากนั�น ชม นํ�าตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที�มหศัจรรย ์ไหลลงเหวลึกตอ้งกม้มองซึ�งตั�งชื�อตามนายเดวิท 
ชาวสวิสที�ตกลงไปตาย เนื�องจากโดนกระแสนํ�าพดั ชมศูนยอ์พยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE 
CAMP” สมัผสัความเป็นอยู ่ของชาวทิ เบตที� อพยพมาอยูท่างตอนเหนือของเนปาลนอกจากนี�  
ท่านยงัจะไดช้มการทอพรมดว้ยมือ 

เยน็ นําท่านพกัผ่อนลอ่งเรือในทะเลสาบเฟวา “PHEWA TAL” และ ชม วดัเบราฮิ  “VARAHI 
TEMPLE” เป็นวดัของเทพธิดาที�ทรงพลงัที�สุด   

จากนั�น เดินทางไปบนเขาซารากอ๊ตใชเ้วลาประมาณ � ชม. เพื�อไปพกัที�โรงแรม 
คํ �า รบัประทานอาหารและเขา้พกัที� Himalaya Front Resort. (https://ktmgh.com/m/) 
 

วนัที�สาม     โพครา – ซารงักอ๊ต – กาฐมนัฑ ุ

ปลุกตื�น ซางรางกอ๊ต “SARANGKOT” เป็นจุดชมวิวอีกแหง่หนึ�งที�ท่านจะไดช้มพระอาทิตยข์ึ� นเห็นแสงสี
ทองตดักบัยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระได้
อยา่งสวยงามยิ�งพรอ้มจิบชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศที�
โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะ อยา่งสบายอารมณ.์..   
 

หมายเหตุ  ท่านสามารถที�จะเห็นเทือกเขาหิมาลัย

ตลอดแนวฝั� งตะวันตกหรอืไม่ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ

ของวันนั�นเป็นสาํคญั 
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
จากนั�น เวลาอิสระที�โรงแรมที�พกั 



  
        

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั แลว้เดินทางไปสนามบินเพื�อบินไปกาฐมนัฑุ 
จากนั�น ถึงเมืองกาฐมนัฑุ  
 นําท่านชม วัดปศุปฏินาถ “PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวดัฮินดูที�ใหญ่ที�สุดในเนปาล ซึ�ง

สรา้งในรัชสมัยพระเจา้ภูบาลสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ ใน พ.ศ. ���� วัดนี� มีหลังคาทําดว้ย
ทองคําซ้อนกันสองชั�น และประตูทําด้วยเงินและ เป็นวัดที�ศักดิ� สิทธิ� ที� สุดอีกวัดหนึ� งด้าน
ตะวนัออกของแม่นํ�าบักมาติซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของแม่นํ�าศกัดิ� สิทธิ�คงคาที�ตามความเชื�อของชาว
ชมพทูวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู  ที�ริมฝั�งแม่นํ�าบกัมาติในศาสนาฮินดูวดันี� ตั�งอยู่

บนฝั�งแม่นํ�าภคัมาติ 
คํ �า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แลว้นําท่านเขา้สู่ที�พกั (Hotel Fairfield Marriott หรือ

เทียบเท่า) 
 
 

วนัที�สี�     จตรุสักาฐมนัฑุ – เจดียส์ยมัภูนาท – ปาทนั 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาต)ิ   

จากนั�น นําท่านชมพระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  

เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง � ชั�น เรียกว่า หอพสนัตปุร ์“BASANTAPUR TOWER” เป็น

พระราชวงัที�ใชป้ระกอบพิธีกรรมสาํคญั  ในราชวงศแ์ละยงัเป็นสถานที�กษัตริยเ์นปาลประกอบ
พระราชพิธีราชาภิเษกขึ� นครองราชสมบติัดว้ย  ชมหนุมานดอรก์า  “HANUMAN DHOKA” รูปปั�น

หนุมานผูท้าํหนา้ที�นายทวารคอยรกัษาประตูเขา้พระราชวงั ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  

อาคารไมเ้ก่าแก่ตน้กําเนิดของชื�อเมืองกาฐมณัฑุ ซึ�งสรา้งจากตน้ไมเ้พียงตน้เดียว พระราชวัง

โบราณหนุมานโดการ ์ คือเขตเมืองเก่าของเมืองกาฐมณัฑุ ปัจจุบนัยงัถูกรกัษาไวอ้ยา่งดีดว้ยเป็น

เขตพระราชวงั ที�ประทบั และที�ใชใ้นพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายรอ้ยปี ไดมี้การสรา้งสม
งานศิลปะไวม้ากมาย นี� นับเป็นหนึ� งในมรดกโลก ที� ถูกประกาศเพื�อรักษาสมบัติชิ� นนี� ไวใ้ห ้
ลูกหลานไดเ้ห็น ชม วัดเทพตาเลจู “TALEJU TEMPLE”  เป็นวดัที�สรา้งดว้ยศิลปะเนปาลโบราณ 

มีภาพแกะสลกัที�งดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรอืไภราพดาํ “BHAIRAV” หรือปางหนึ�งของพระ

ศิวะในภาคที�ดุรา้ยกาํลงัเหยียบร่างอสูร บางตาํราก็วา่เป็นเจา้แม่กาลี ซึ�งชอบความโหดรา้ย  ชาว
เนปาลจึงไดมี้การเสน้บวงสรวงดว้ยเลือด   จากนั�นชม ตาํหนักกุมารี “KUMARI BAHAL” และ

เขา้เฝ้าเทพธิดากุมาร ีที�ชาวเนปาลเชื�อว่าเป็น “เทพที�มีชีวิต”และเป็นเทพเจา้ที�มีชีวิตอยูเ่พียง

หนึ�งเดียวในโลก   ซึ�งไดร้บัการคดัเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ ์(ไดร้บัการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)   



  
        

 

จากนั�น นําท่านสกัการะ วดัสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” 

หรือ “วัดลิง ” เป็นเจดียข์องชาวพุทธและเป็นเจดีย์ที�

ยิ�งใหญ่ แหง่หนึ�งในโลก กล่าวกนัวา่มีอายุกวา่ �,��� ปี  
ซึ�งสรา้งขึ� นใน  รัชสมัยของพระเจา้มานะเทวะใน พ.ศ. 
��� เหนือหุบเขากาฐมัณฑุประมาณ �� เมตร  สิ�งที�
น่าสนใจคือส่วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของ
พระพุทธเจา้อยู่รอบโดยทั�ง � ดา้นและยงัเป็นสถานที�มี
ผสมผสานระหวา่งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที�สามารถอยูคู่่กนัได ้
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เมืองปาทัน “ Patan”  หรือเรียกอีกชื�อหนึ� งว่า “ลลิตปูร”์ เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที�

สาํคญั � ใน � เมือง  แห่งหุบเขากาฐมณัฑุที�เป็น
หุบเขามรดกโลกตั�งแต่ค.ศ. ���� สรา้งขึ� นในรชั
สมยัพระเจา้อโศกมหาราชช่วงศตวรรษที� �  และ
เ ป็น ที� รู ้จักกัน ในนามเ มืองแห่ ง ศิลปะและ
หัตถศิลป์ที� มีชื�อ เ สียงในด้านการแกะสลักที�
ประณีตและงดงามทั�งยงัเป็นมรดกโลกที�มีสีสัน
และชีวิตชีวาที� เดียวในโลกอีกดว้ย  จตัรุสัปาทาน 

ดูรบ์าร ์ “PATAN DURBAR SQUARE” ที� เต็มไป
ดว้ยปราสาท และ พระราชวังโบราณ ในสมัย

ศตวรรษที� �� – �� ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน “PATAN DURBAR SQUARE” , 

วัดทองคํา “GOLDEN TEMPLE ”  ชม   วัดพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ที� สร ้างด้วย

หินแกรนิตทั�งหลัง  จากนั�น เชิญทุกท่านเลือกซื� อสินคา้พื� นเมืองจําพวกลูกปัดราคาพิเศษ  
สรอ้ยคอที�รอ้ยมาจากหิน ราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, พระโพธิสตัวที์�แกะสลกัดว้ยมือโดยชา่งชาว
พุทธอนัเลื�องชื�อของประเทศเนปาล   

ค ํ �า ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ� งสินคา้พื� นเมือง ยา่นทาเมล ซึ�งเป็นแหล่งรวมของสินคา้ต่างๆ อาทิ ผา้พาสมี

น่า กระเป๋า เสื� อผา้ และของที�ระลึกอีกมากมาย ซึ�งสามารถต่อรองราคาไดต้ามความพอใจของ
ท่านซึ�งตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวักนัจริงๆ 

 รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารครวัไทย แลว้เขา้สู่ที�พกั 

วนัที�หา้     กาฐมนัฑุ – กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟตน์านาชาติ)  
11.30 น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ  
13.40 น.   เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที�ยวบินที� TG 320  

 บนเครื�องบินมีบริการเสริฟอาหารรอ้น 
18.10 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไม่รูลื้ม...  
 



  
        

 

UหมายเหตUุ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและรายการท่องเที�ยวตามความเหมาะสม แต่

คงรกัษามาตรฐานการบรกิารและผลประโยชนผ์ูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
U 

 

ราคา เริ�มตน้ ��,��� บาท 

 

วนัเดินทาง ราคาตอ่ท่าน ราคาเด็กไม่เกิน �� 

ขวบ 

พกัเดี�ยว 

�� ธนัวาคม ��- � มกราคม �� 39,900 35,900 6,200 

8-12 ก.พ.��  38,900 37,900 6,500 

�-�� มี.ค.�� 38,900 37,900 6,500 

�-� เม.ย.��  39,900 37,900 6,900 

�-� พ.ค.�� 39,900 37,900 6,900 

 

โรงแรมที�ใช ้ 

HOTEL KATHMANDU POKHARA NAGARKOT 

� ดาว HOTEL MAYA MONDIAL HIMALAYA FRONT RESORT HOTEL COUNTRY VILLA 

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

 ค่าโรงแรมพกัหอ้งคูห่รือสามคน ตามที�ระบุตามรายการ หรือเทียบเท่า 

 ค่าวีซ่าเนปาล �� วนั 

 ค่าตั �วเครื�องบินไปกลบั กรุงเทพ-กาฐมนัฑุ ชั�นประหยดัสายการบินไทย 

 ค่าประกนัเดินทาง 

 ค่ายานพาหนะ  

 ค่าตั �วเครื�องบินภายในประเทศ กาฐมนัฑุ – โพครา – กาฐมนัฑุ 

 ค่าเขา้ชมสถานที� Entrance Fee และค่าล่องเรือในทะเลสาบเฟวา่ 

 ไกดนํ์าเที�ยว และหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย 

 รวมอาหารทุกมื� อตามระบุในรายการ 
 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มในสถานที�
ท่องเที�ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร+ค่าเครื�องดื�มที�สั �งนอกเหนือจากรายการ 

 ค่านํ�าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด �� กิโลกรมั 

 ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม 



  
        

 

 ค่าประกนั 
การชาํระเงิน 

 งวดแรก หลงัจากยนืยนัการจอง  ชาํระมดัจาํ ��,��� บาท ภายใน � วนั โอนเขา้บญัชี 

 งวดที�สอง ชาํระเงิน ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนการเดินทาง �� วนั 

 เลขที�บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย บางเขน ���-�-�����-� นิสติา ว่องวิทยา 

การยกเลิก 

 สามารถยกเลิกไดภ้ายใน  30 วนัก่อนเดินทางและคืนเงินมดัจาํหลงัหกัค่าใชจ้า่ย เชน่ค่าวีซ่า ค่าตั �ว

เครื�องบิน หากหลงัจาก �� วนัไม่สามารถคืนเงินมดัจาํได ้

ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

  

 ทิปไกดเ์มือง/คนขบัรถ/ผูช้ว่ยคนขบั/เด็กยกกระเป๋า/ ต่อท่าน/ทริป �5$(2500รูปี)  

 ทิปหวัหนา้ทวัร ์ไม่ระบุตามความพอใจของท่าน 
 
เอกสารสาํหรบัทาํวีซ่า 

  

 พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกวา่ � เดือนในวนัที�เดินทาง   

 รูปถ่ายสองนิ� วพื� นหลงัสีอ่อน จาํนวน � รูป 

 สาํเนาพาสปอรต์ พรอ้มเซ็นตก์าํกบั � ใบ 




