
 

 

 
 
 

วนัที� โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที�ยง เยน็ 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิตรภิูวนั – เมอืงกาฐมาณฑุ – จตุัรสักาฐมาณฑุดูร์
บาร ์– สวยมัภูวนาถ หรอืวดัลงิ 

   
Hotel Grand, Kathmandu 
หรอืเทยีบเท่า 

2 เมอืงกาฐมาณฑุ – เมอืงภกัตะปรู ์– จตุัรสัภกัตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมอืงนากากอ็ต    
Hotel Mystic Mountain, 
Nagarkot 
หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงนากากอ็ต – ชมพระอาทติยข์ึEน – เมอืงปาทนั – จตุัรสัปะฏนั ดูร์บาร ์– เมอืง
กาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏนิารถ – มหาเจดยีโ์พธิ Jนาถ    

Hotel Grand, Kathmandu 
หรอืเทยีบเท่า 

4 สนามบนิตรภิูวนั – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินตริภวูนั – เมืองกาฐมาณฑุ – จตัุรสักาฐมาณฑุดรูบ์าร ์ – สวยมัภวูนาถ 
หรือวดัลิง 

 

07.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอย
ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

10.10 ออกเดินทางสู สนามบินตริภูวัน ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ 
WE319 

12.25 เดินทางถึง สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑ ุเปนเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเปนเมืองที่ใหญที่สุด
ในประเทศเนปาลอีกดวย เมืองกาฐมัณฑุเปนเมืองที่ถือวาหากใครที่มาเยือนเนปาลแลวตองมาเยือนน้ี
ดวย เพราะที่น่ีน้ันเปนจุดศูนยรวมทั้งการคา การเดินทาง วัฒนธรรม หรือสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีก
มากมาย อาทิเชน สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูรบาร ยานถนนทาเมล หรืออื่นๆ จากน้ัน
นําทุกทานเดินทางไปยังที่พักเพ่ือทําการเช็คอิน 
จากน้ันเดินทางตอไปยัง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูรบาร ภายในสถานที่แหงน้ีประกอบไปดวยวัดและปราสาทที่

เกาแก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล 
เน่ืองจากเปนสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย อีกทั้งยังมีสถานที่ที่นาสนใจมากมาย 

ไดแก พระราชวังกาฐมัณฑุ วัดกุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วัดตะเลชุและจัตุรัส
แหงน้ียังไดรับการยกยองใหเปนหน่ึงในมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป พ.ศ. 
2522 อีกดวย นําทานนมัสการเทพธิดากุมารี ณ วังกุมารี ที่ประทับของเทพธิดา
กุมารี ตัวแทนแหงเทวีพรหมจารียที่ถือกําเนิดในโลกมนุษย มีหนาที่ทําพิธีบูชา

เทพธิดาแหงเตาไฟหรือเทพธิดาแหงการดํารงชีพ ซ่ึงถือเปนเทพธิดายุคโบราณของ
ศาสนาฮินดู จากน้ันนําทานไปยังกาฐมาณฑป ที่สรางขึ้นในตอนตนของศตวรรษที่ 12 

ที่เช่ือวาสรางขึ้นจากตนไมเพียงตนเดียว และเปนที่มาของช่ือเมืองกาฐมาณฑุ พาทานชมวัง
หนุมานโธกา ที่ดานหนามีรูปปนหนุมานต้ังบนแทนสูงคอยรักษาประตูทางเขาของพระราชวัง และสัการะ
เทวีตะเลชุภาวณีเทพประจําองคพระมหากษัตริย ที่วัดตะเลชุ 
 
นําทานเดินทางไปยัง สวยัมภูวนาถ หรือเปนที่รูจักในช่ือ วัดลิง เปนเจดียของชาวพุทธ ที่ถือวายิ่งใหญ
แหงหน่ึงของโลก เปนสถานที่ที่เกาแกมีอายุนานถึง 2,000 ป ถูกสรางขึ้นในสมัยของพระเจามานะเทวะ 
เม่ือป พ.ศ. 963 ต้ังอยูบนยอดเขาหางจากตัวเมืองกาฐมาณฑุไปทางตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร 
สถานที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรม การผสมผสานระหวางศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ เปนเจดียที่ยิ่งใหญ
เเหงหน่ึงของโลกและยังไดขึ้นทะเบียนวาเปนมรดกของโลกอีกดวย โดยสถูปสวะยัมภูนาถน้ันมีลักษณะ
คลายโอคว่ําขนาดใหญสีขาว เปนสัญลักษณของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ดานบนจนถึงยอดสถูป
สรางเปนทรงส่ีเหลี่ยม มีภาพวาดเปนรูปดวงตาไวทั้งหมด 4 ดาน โดยมีความหมายถึง ดวงตาแหงธรรม
ของพระพุทธเจา หรือดวงตาแหงปญญาทั้งส่ีทิศ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที� Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
Day2 เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภกัตะปรู ์– จตัรุสัภกัตะปรู ์ดรูบ์าร ์– เมืองนากากอ๊ต 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองภักตะปุร หรือรูจักกันในนาม เมืองแหงผูมีจิตศรัทธา ต้ังอยูหางจากกรุง
กาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร เปนเมืองที่เต็มไปดวยเสนหในยุคกลาง มี
รองรอยความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสนหความนาหลงใหลของเมืองน้ีอยูที่วิถี
ชีวิตของชาวเมืองที่สามารถอยูรวมกับอาณาจักรโบราณไดอยางกลมกลืน ปจจุบันถือวาเปนเมืองแหง 



 
 
 
วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียง ไดรับความนิยมอยางมากจากนักทองเที่ยว ไดรับขนานนามวา เมืองแหงอัญมณี
ทางวัฒนธรรมของเนปาล เมืองภักตะปุรถือวาเปนเมืองเล็กที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของงานแกะสลักไม และ
การทําภาทคาวันโตป หรือหมวกแกป นอกจากน้ีแลว เมืองบักตะปูร ยังเปน 1 ใน 7 กลุม ของมรดกทาง
วัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ ซ่ึงองคการยูเนสโก ไดรับการยกยองให เปนมรดกโลก ในป 1979 
พาทุกทานเยี่ยมชม จัตุรัสภักตะปุร ดูรบาร ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง เน่ืองจาก
บริเวณของจตุรัสน้ันมีสถาปตยกรรมที่งดงาม เปนที่ต้ังของหมูพระราชวัง วิหารและส่ิงกอสรางตางๆ และ
มีสถานที่สําคัญมากมาย อาทิเชน ประตูทองคํา ประตูที่สวยงามมากแหง
หน่ึง ความเกาแกของประตูนานถึงกอนคริสตศักราช 1756 และเปนประตู
ทางเขาของ พระราชวัง 55 หนาตาง มีการตกแตงลวดลายไปดวยของ
เหลาเทพและอสูรตางๆ ในปจจุบันพระราชวังแหงน้ีไดกลายเปนหอศิลป
แหงชาติ นอกจากน้ียังมี ระฆังหมาเหา รูปปนกษัตริยภูปตินทระมัลละ 
วัดไภราพนาถ เปนวัดที่สรางขึ้นเพ่ือถวายพระเจาไภราพเทพเจาแหงความนาเกรงขาม วัดมณฑปญาฎะ
โปละ มณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเดนดวยหลังคา 5 ช้ัน ถือเปนสัญลักษณของเมืองน้ี 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 
จากน้ันพาทุกทานมุงหนาสู เมืองนากากอต หรือสวิตเซอรแลนดแหงเนปาล ต้ังอยูบนเขามีความสูง
ประมาณ 2,195 เมตรจากระดับนํ้าทะเล หางจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 32 
กิโลเมตร นากากอตถือวาเปนเมืองที่สามารถชมวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสตไดแบบพา
โนรามา **หมายเหตุ : ทุกทานจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยไดตลอดแนวต้ังแตฝงตะวันตกไปจนถึง
ตะวันออกไดน้ัน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในวันน้ันๆเปนที่สําคัญ** เปนเมืองที่สามารถชมพระอาทิตยตก 
และพระอาทิตยขึ้นไดอยางสวยงาม 
 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารอนิเดยี 
พกัที� Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
Day3 เมืองนากากอ๊ต – ชมพระอาทิตยขึ์1น – เมืองปาทนั – จตัุรสัปะฏนั ดรูบ์าร ์– เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนน

ทาเมล – ปศปุฏินารถ – มหาเจดียโ์พธิ6 นาถ 

 พาทุกทาน ชมวิวพระอาทิตยขึ้น ในยามเชา ทุกทานสามารถเห็นวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอ
เรสต ซ่ึงเปนยอดเขาที่ตองยอมรับวาสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงราวๆ 8,848 เมตร และยอดเขาแหงน้ี
ยังเปรียบเสมือนเปน มงกุฏของโลก อีกดวยนอกจากน้ีทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศความหนาว และ
ความสดช่ืนของธรรมชาติ  

พรอมภาพภูเขาขางหนาที่ทุกทานจะไดเห็นน้ันจะคอยๆเร่ิมเปลี่ยนเปนสีทองเปลงประกายตลอดจนพระ
อาทิตยขึ้น ซ่ึงถือไดวาเปนภาพที่หายาก และไมสามารถหาไดงายๆไดในทั่วไป  **หมายเหตุ : ทุกทาน
จะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยไดตลอดแนวต้ังแตฝงตะวันตกไปจนถึงตะวันออกไดน้ัน ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศในวันน้ันๆเปนที่สําคัญ** 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางมุงหนาสู เมืองปาทัน หรือเมืองที่ไดรับขนานนามวาเปนเมือง
เกามรดกโลก ดวยปะติมากรรมที่ประกอบไปดวยพระราชวังนอยใหญ
ภายในเมืองปาทัน หรือเมืองลิลิตปูร โดยเมืองแหงน้ีน้ันเปนเมืองโบราณที่
ต้ังอยูเหนือแมนํ้าพัคมาตี อยูหางจากเมืองกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต 5 กิโลเมตร ถูกสรางในสมัยพระเจาอโศกมหาราช หรือในชวงศตวรรษที่ 3 อีกทั้งเมืองแหงน้ีน้ันยัง
ถือวาเปนเมืองคูแฝดของเมืองกาฐมาณฑุอีกดวย มีช่ือเสียงทางดานศิลปะ เปนศูนยกลางกลางงานหัตถ 



 

 

 

สิลปของชาวทิเบต และยังมีช่ือเสียงในเร่ืองของพระพุทธรูป นับเปนครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมือง
เต็มไปดวยวัดทางศาสนาฮินดูและส่ิงปลูกสรางในพุทธศาสนา อันเน่ืองมาจากความหลากหลายของ
วัฒนธรรมในยุคกลางที่ทําใหทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟองฟูในแถบน้ี นําทุกทานไปยัง จัตุรัส
ปะฏัน ดูรบาร ต้ังอยูตรงใจกลางเมือง สถานที่แหงน้ีประกอบไปดวยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถที่
เกาแกมีช่ือเสียงในดานการแกะสลักที่ประณีตงดงาม โดยรอบจตุรัสน้ันทุกทานจะสามารถเห็นความ
สวยงามของบานเรือนประชาชนที่มีการแกะสลักบานประตูและหนาตางไดอยางงดงามปราณีตอีกดวย 

 จากน้ันนําทุกทานเดินทางไปยัง ยานถนนทาเมล ต้ังอยูในเมืองกาฐมาณฑุ ใหทุกทานไดอิสระชอปปน
เพลิดเพลินไปกับสินคาพ้ืนเมืองมากมาย ภายในตลาดสองขางทางจะประกอบไปดวย อาทิเชน 
รานอาหารนานาชาติ รานขายของตางๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสินคาที่เปนหัตถกรรมพ้ืนเมือง เคร่ืองประดับที่
ทําจากหินตํางๆ และอุปกรณสําหรับการปนเขา  
สถานที่แหงน้ีถือไดวาเปนจุดแลนดมารคอีกหน่ึงจุดที่ไมวานักทองเที่ยวจะตองไมพลาดที่จะมาแวะเที่ยว
ชม หรือเดินชอปปงเลือกซ้ือของฝาก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 
 หลังจากที่ทุกทานรับประทานอาหารกลางวันเรียบรอยแลวน้ันพาทุกทานชม ปศุปฏินารถ ต้ังอยูริมแมนํ้า

พัคมาตี หางจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ถูกสรางขึ้นใน
สมัยของกษัตริยแหงราชวงศมัลละ ซ่ึงในการสรางวัดคร้ังน้ีก็เพ่ือถวายแดองคปศุปฏิ

นาถภาคอวตารหน่ึงของพระศิวะ และยังมีความเช่ืออีกวาแมนํ้าพัคมาตีน้ันมีความ
ศักดิ์สิทธ์ิเปรียบเสมือนแมนํ้าคงคาแหงเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เน่ืองจากการ
ไหลของแมนํ้าสายน้ีน้ันจะไหลไปรวมกับแมนํ้าคงคา วัดน้ีมีหลังคาที่ทําดวยทอง

ซอนกัน 2 ช้ัน และประตูเงิน ถือไดวาวัดแหงน้ีน้ันเปนวัดที่ศักดิ์สิทธ์ิที่สุดวัดหน่ึงใน
ศาสนาฮินดูของเนปาล  

หลังจากน้ันพาทุกทานเยี่ยมชม มหาเจดียโพธิ์นาถ เจดียที่ใหญํที่สุดในเนปาลบนเจดียมี
ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจาทั้งส่ีทิศ เปนสถูปที่ต้ังอยูหางจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 8 กิโลเมตร วัดแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกในป พ.ศ. 
2522 บริเวณรอบๆวัดน้ันถือวาเปนแหลงชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต เม่ือปพ.ศ. 
2502 เพราะเหตุน้ีจึงทําใหเห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกวงลอมนตพรอมกับสวดมนตอยูทั่วไป 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทองถิ่น พิเศษ!! ชิมอาหารพ้ืนเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้ม
รสไวนขาว ซ่ึงถือวาเปนเคร่ืองดื่มทองถิ่น พรอมชมการแสดงวัฒนธรรมพ้ืนเมือง 

พกัที� Hotel Grand, Kathmandu หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
Day4 สนามบินตริภวูนั – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑ ุ
13.30 เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE320 
18.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตั @วเครื�องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี�ยว 

22 – 25 กนัยายน 2565 25,990 25,990 16,990 5,990 

24 – 27 กนัยายน 2565 25,990 25,990 16,990 5,990 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 65 25,990 25,990 16,990 5,990 

08 – 11 ตุลาคม 2565 27,990 27,990 17,990 6,990 

13 – 16 ตุลาคม 2565 29,990 29,990 19,990 7,990 

15 – 18 ตุลาคม 2565 27,990 27,990 17,990 6,990 

20 – 23 ตุลาคม 2565 29,990 29,990 19,990 7,990 

21 – 24 ตุลาคม 2565 29,990 29,990 19,990 7,990 

 
อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

อตัราคาบรกิารไมรวมคาวซีาเนปาล ทานละ 2,000 บาท โดยชาํระพรอมมดัจาํรอบแรก 
**ทั EงนีEทุกท่านสามารถซืEอกจิกรรมเสรมิที�ถอืวา่เป็นกจิกกรมแนะนําที�ไม่ควรพลาดหากท่านใดที�ไดม้าเยอืนยงัประเทศเนปาล “Everest 

Scenic Mountain Flight” หรอืที�เรยีกว่าการนั �งเครื�องบนิชมววิของยอดเขา เพื�อสมัผสับรรยากาศของเทอืกเขาหมิาลยั หรอืยอดเขาเอเวอ
เรสตไ์ดอ้ย่างใกลช้ดิ และที�สาํคญัยงัถอืว่าทุกท่านจะไดม้โีอกาสไดข้ึEนไปชมจุดที�สงูที�สดุของโลกอกีดว้ยโดย จ่ายเพิ�มท่านละ 200 USD 

(ใชร้ะยะเวลา 1 ชั �วโมง)** 
 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และ

ชําระส่วนที�เหลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องชําระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
เท่านั Eน 

2. อตัราค่าบรกิารนีE จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึEนไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มผีู้เดนิทางไม่ถึงตาม
จาํนวนที�กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Jในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา
เพิ�มขึEน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที�ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั lวเครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั Eง
ก่อนทาํการออกบตัรโดยสาร เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที�เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั Eน 

4. นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื�อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทาง
อยา่งน้อย 45 วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที�ระบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิ Jในการขอวซ่ีา
ประเภทอื�นซึ�งอาจมคี่าใชจ้า่ยเพิ�ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที�ยวหากนักท่องเที�ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชืEอโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาด
หอ้งพกัเพิ�มเตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที�ภาครฐัทั Eงไทย และประเทศปลายทางมขี้อกําหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชืEอโควดิ-19 ทุก
ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยส่วนนีEดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 



 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 


