
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – เมืองกาฐมัณฑุ – พระราชวังกาฐมัณฑุ – เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี – 
                                                       วัดสยมภูวนาท – นากาก๊อต 

08.00 น.    คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์  D สายการบิน THAI AIRWAYS เจ๎าหน๎าที่
ของบริษัทคอยให๎การต๎อนรับและทําการเช็คอินตั๋ว 

10.30 น.   ออกเดินทางสู่ กาฐมัณฑุ  โดยเที่ยวบินที่  TG319  
12.45 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ หลังเสร็จส้ินผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองแล๎ว...  
บ่าย นําทํานเที่ยวชม พระราชวังกาฐมัณฑุ ซ่ึงมี พระราชวังหนุมานดอร์กา  (HANUMANDHOKA OR  

KATHMANDU DURBAR SQUARE)  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกวําหอพสันตปุร์เป็น
พระราชวังที่ใช๎ประกอบพิธีกรรมสําคัญในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธี
ราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด๎วย ชม หนุมานดอร์กา รูปป้ันหนุมานผู๎ทําหน๎าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข๎า
พระราชวัง ชม กาฐมณฑป อาคารไม๎เกําแกํต๎นกําเนิดของช่ือเมืองกาฐมัณฑุ ซ่ึงสร๎างจากต๎นไม๎เพียงต๎นเดียว 
และนําทํานเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ท่ีเชื่อวําเป็นเทพเจ๎าท่ีมีชีวิตอยูํเพียงหนึ่งเดียวในโลก (จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นมรดกโลกใน พ.ศ. 2522) จากนั้นนําทํานสักการะ วัดสวยมภูนาท  หรือ วัดลิง  สร๎างขึ้นในสมัย
ของพระเจ๎ามานะเทวะ ในปี ค.ศ. 420 องค์สถูป มีอายุกวํา 2,500 ปี และสร๎างขึ้นจาก อิฐ ดินเหนียว และ
ทองแดง ลักษณะองค์สถูปเป็นสีทองอรํามตั้งอยูํบนฐานโอคว่ําขนาดใหญํที่ฉาบปูนสีขาวโพลนสํวนฐาน
ส่ีเหล่ียมท้ังส่ีด๎านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแหํงปัญญา ” และเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนา
ฮินดูสามารถอยูํคูํมานาน... สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางขึ้นสํู เทือกเขานากาก๊อด จุดชมวิวหิมาลัยที่อยูํใกล๎
ตัวเมืองหลวงท่ีสุด ซ่ึงตั้งอยูํบนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ บนพื้นที่สูงกวําระดับน้ําทะเลถึง  2,200 



 
 

 

 

 

เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ทํามกลางอากาศที่เย็นสบาย ตลอดทั้งปี ดื่มด่ํากับธรรมชาติท่ีสวยงามโรแมนติกของ
เทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแตํฝั่งตะวันออกจรดฝั่งตะวันตก  ซ่ึงมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร  โดยใน
วันที่อากาศดีทํานอาจจะได๎เห็นภาพ “ยอดเขาเอเวอร์เรส” ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยํางชัดเจน นําทํานเข๎าสํูที่
พักที่ตั้งอยูํริมหน๎าผาหันหน๎าเข๎าสํูแนวเทือกเขาหิมาลัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก... THE FORT HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สองของการเดินทาง  เทือกเขานากาก๊อต - ปัคตาปูร์ – เดอร์บาร์สแควร์ – ปาทัน – วัดทอง – โชว์พื้นเมือง 

05.00 น. ให๎ทํานได๎สูดอากาศยามเช๎าตรูํและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดสํองตัดกับหิมะขาวนวลที่ปก
คลุมเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเลียด บํงบอกถึงเส๎นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ เป็น
ทิวทัศน์ที่สวยงามมากจนไมํอาจจะกระพริบตาได๎ “เทือกเขานากาก๊อต” อยูํเหนือระดับน้ําทะเลถึง 2,164 เมตร 
จากทิศตะวันออกของหุบเขานี้จะ สามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซ่ึงประกอบด๎วยยอดเขา 5 ยอด จาก
จํานวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงท่ีในโลกได๎แกํ ภูเขาเอเวอร์เรสท์ (EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO 
YU) มาลาคู (MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   (มื้อที่ 2)   จากนั้นนําทํานเดินทางสํู “เมืองปัคตาปูร์ 
(Bhaktapur) เป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลก นครแหํงนี้สร๎างขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ๎าอานนท์  มัลละ  ใน
อดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา  เป็นเมืองท่ีเจริญบนเส๎นทางการค๎าสํูธิเบต  ชม  ย่านเดอร์บาสแควร์  หรือย่าน
พระราชวังบักตาปูร์  อันเป็นที่ตั้งของวัง  ชมพระราชวัง  55  พระแกล (หน้าต่าง), ประตูทองคํา   ซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมอันงดงาม  ชมลานสรงน้ํา  หรือซุนดารี (Sundari)  นําทํานเข๎าชม วัดเนียตาโปลา (Nyatapola) 
เป็นศาสนสถานที่สูงท่ีสุดในเนปาล  มีด๎วยกัน  5  ชั้น  สูง  98  ฟุต  สองข๎างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาด
ใหญํ  สลักเป็นรูปสัตว์  และเทพอารักขา  เชื่อกันวําป้ันแตํละคูํมีอํานาจหยุดส่ิงช่ัวร๎ายที่เมารุกราน  วัดนี้สร๎าง
ขึ้นถวายแดํเทพแหํงเนียตะโปลา  ผู๎ท่ีมีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี ( Siddhi Lakshmi) ซ่ึงเป็นเทวี  ลัทธิตันตระ  
พระเจ๎าภูปฏินทรา  มัลละ  สร๎างวัดนี้ในปี  ค.ศ. 1702   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 3)   นําทํานเดินทางสํู เมืองปาทัน นําทํานชมพระราชวัง
เมืองปาทัน นครแหํงหุบเขามรดกโลก เมืองแหํงศิลปะและหัตถศิลป์  เป็นจัตุรัสเดอร์บา ตั้งอยูํใจกลางเมือง 
เป็นแหลํงดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเยี่ยมชม เพราะมีพระราชวังโบราณในสมัยศตวรรษที่ 16-18 ชม วัดทอง  
ซ่ึงหลังคาทําด๎วยแผํนทองเป็นเส๎นยาวลงมาจรดพื้น สร๎างตามความเชื่อที่วําจะเป็นเส๎นทางท่ีเดินไปสํูสรวง
สวรรค์ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4)  พร๎อมชมการแสดงพื้นเมืองของเนปาล พร๎อมล้ิมรส Rice 
Wine เครื่องดื่มท๎องถ่ินรสจัดจ๎านและ MOMO อาหารจานเด็ดของคนเนปาล   

นําท่านเข้าสู่ที่พัก... THE FORT HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 



 
 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง  เมือง KIRTIPUR – วัดไทย - ย่านทาเมล  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)    นําท่าน
สู่เมือง KIRTIPUR เมืองเกําแกํที่ยังคงรักษาความสวยงามของ
ธรรมชาติและผู๎คน ทางวัฒนธรรมไว๎อยํางครบถ๎วน... จากนั้นนํา
ทํานสํู วัดไทยแห่งเนปาล   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 6)     จากนั้นนํา
ท่านชม  “เจดีย์พุทธนาท  (Boundhanath)” เป็นโบราณสถานใน
พุทธศาสนานิกายมหายานซ่ึงเป็นเจดีย์ที่ใหญํที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ๎าท่ี
ทรงทอดมองไปได๎รอบทิศบนฐานรูปแปดเหล่ียมและมีกงล๎อหมุนไปได๎โดยรอบฐาน... จากนั้นให๎ทําน
อิสระช๎อปป้ิงสินค๎าพื้นเมือง ย่านทาเมล  ซ่ึงเป็นแหลํงรวมของสินค๎าตํางๆ อาทิ ผ๎าพาสมีนํา กระเป๋า เส้ือผ๎า 
และของท่ีระลึกอีกมากมาย ตํอรองราคาตามความพอใจ และความสามารถสํวนบุคคล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)      
นําท่านเข้าสู่ที่พัก... YAK & YETI  หรือเทียบเท่า 

วันที่สีข่องการเดินทาง  วัดปศุปฎินาท - กาฐมัณฑุ – กรุงเทพ ฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)    นําทํานเยี่ยมชม “วัดปศุปฏินาถ ” เป็นวัดสําคัญ
ทางศาสนาฮินดู ท่ีมีช่ือเสียงด๎านงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และยังมีหลังคาสีทองสองช้ันสร๎างขึ้นในสมัย
พระเจ๎าภูบาลสิงห์แหํงราชวงศ์มัลละตั้งอยูํบนริมฝ่ังแมํน้ําศักดิ์สิทธ์ิภัคมาติ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการ
แสวงบุญประจําปีของมหาศิวะราตรี  

  …..ได๎เวลาสมควรนําทํานเดินทางสํูทําอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ….. 
13.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 320 
18.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ 
ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

อัตราค่าบริการ 
กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม 

*วันปิยะ* 19-22 / 20-23 ต.ค. 33,900 32,900 31,900 6,000 

*วันปีใหม่* 28 – 31 ธ.ค. 
*วันปีใหม่* 29 ธ.ค. – 1 ม.ค.  

34,900 33,900 32,900 6,000 

 



 
 

 

 

 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คําตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร เส๎นทาง กรุงเทพฯ-กาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ สายการบินไทย (ตั๋วกรุ๏ป) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 คําท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน  ระดับ 4 ดาว 
 คําพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ตํางๆดังระบ ุ
 คําอาหาร, เครื่องดื่มตามท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 คําระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไมํเกินทํานละ 20 ก.ก. 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จําย 3 % และภาษีทุกชนิด // คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน 
คําอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ , คําโทรศัพท์ทางไกล , คํามินิบาร์ในห๎องพัก , คําซัก รีด 

 สินน้ําใจสําหรับไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์  ประมาณ 500–700 บาท / ท่าน 
 
เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล 

1.    หนังสือเดินทาง ท่ียังมีอายุใช๎ได๎จนถึงวันเดินทางไมํต่ํากวํา 6 เดือน 
2.    หนังสือเดินทางต๎องมีหน๎าวําง สําหรับประทับตราเข๎าออกอยํางน๎อย 2 หน๎าเต็ม 
3.    รูปถํายหน๎าตรงรูปสี (ที่ไมํใชํรูปถํายเลํน) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ 

 
หมายเหต ุ

 การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจาก

พนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 081-3528261-2 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 35 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการ 

เดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มี

หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง  ๆ

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ  

 หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 



 
 

 

 

 

 ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรม

ธรรม์) 

 อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ 

เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษี

สนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  

 กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 

โดยนับเฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณี

ยกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอ

ฟังผลตอบรับว่าสามารถทําเร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้อง

ยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบิน

และโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย 

กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

 

 


