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HIMALAYAN OF NEPAL 
 6 วัน 5 คืน บนิตรงโดยการบนิไทย  

 เชิญท่านร่วมเปิดประตูสู่อีกหน่ึงดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลายนั    

 ประเทศเนปาล ดินแดนในฝันท่ีงดงามดว้ยตน้แบบศิลปะและวฒันธรรม  

 ดินแดนแห่ง เพชรน ้าเอกของชมพูทวีปและภาคพ้ืนบูรพา 

 บินตรงโดยการบินไทย 
วนัที่หน่ึง                 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ –เมืองกาฐมัณฑุ             -/กลางวนั/ค ่า 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS 

(TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน         

(ขณะท่ี check in และ Load กระเป๋า  ขอใหท้่านเก็บหางบตัร tag ท่ีสายการบินใหไ้วก้บัตวั  เพราะเม่ือถึง

สนามบินปลายทาง  เจา้หนา้ท่ีของสนามบิน Kathmandu  จะมีการตรวจสอบหางบตัรของทุกท่าน  วา่

ตรงกบัท่ีติดอยูก่บักระเป๋าหรือไม่ดว้ย  หากท า tag หายจะท าใหท้่านน ากระเป๋าออกไปไม่ได)้   
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10.15 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมณัฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน THAI AIRWAYS                                 
เท่ียวบินท่ี TG 319 (มีอาหารบริการบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

12.25 น.           ถึงท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมือง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดดว้ย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้   พบกบัเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัท่ีรอตอ้นรับ (ใหน้ ารูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิวเตรียมไปท าวซ่ีา on arrival ดว้ย  โดยหวัหนา้ทวัร์จะ
เป็นผูช่้วยในขั้นตอนน้ี  ใชเ้วลาประมาณสิบนาที) 
เมือง  Kathmandu     อยูท่ี่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็นท่ีรวบรวม
มรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว ้เน่ืองจากหุบเขา   แห่งน้ีเป็นแหล่งวฒันธรรมเนวารีโบราณ  ชน
เผา่เนวาร์ อาศยัอยูท่ี่หุบเขาแห่งน้ีไดส้ร้างอารยธรรมท่ีส าคญัข้ึนบน 3 เมือง ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงกาฐมาณฑุ  
ปาทนั และบกัตาปูร์   ความส าเร็จทางดา้นศิลปะของชาวเนวาร์ ไดแ้ก่ วดัและปราสาทท่ีสร้างข้ึนดว้ย
ฝีมืออนัประณีต ฝีมือแกะรูปสลกัหินและโลหะท่ีละเอียดอ่อน เสาไมแ้กะสลกั และโบสถท่ี์เตม็ไปดว้ย 
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์                  
-น าท่านเขา้ท่ีพกัยา่นถนนทาเมล    Check in Manang  Hotel   
 รับประทานอาหารกลางวนั  
-น าท่านชมพระราชวงักาฐมณัฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE” 
หรือ พระราชวงัหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka  Palace or Royal Palace) เป็นอาคารแบบยโุรปสีขาว มี
หอสูง 9 ชั้นท่ีเรียกวา่ หอพะสันตะปุร์ (Basantapur Tower) พระราชวงัน้ีใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมอนั
ส าคญัในราชวงศ ์จตุัรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์(Kathmandu Durbar Squrare) แห่งน้ีประกอบไปดว้ยวดัและ
ปราสาทท่ีเก่าแก่ ซ่ึงแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของชาวเนปาล 
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีราชาภิเษกข้ึนครองราชย ์จตุัรัสแห่งน้ียงัไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นหน่ึงใน มรดกโลก
โดยองคก์ารยเูนสโกในปีพ.ศ. 2522   
เยีย่มชมวดักุมารี หรือกุมารี ฆระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) ท่ีพ  านกั ของ เทพธิดากุมารี 
(ตามความเช่ือของชาวเนปาลนั้น กุมารีคือตวัแทนแห่งพระอุมาเทวเีป็น เทพบริสุทธ์ิท่ีถือก าเนิดโลก
มนุษย ์ซ่ึงผา่นการคดัเลือกมาจากเด็กหญิงอาย ุ3-5 ปี จาก ตระกูลศากยะ   หรือตระกูลของพระพุทธเจา้
เท่านั้น ชาวเนปาลนบัถือกุมารีดุจเทพเจา้ และมกัจะขอพรใหป้ระสบความส าเร็จ กุมารีมีหนา้ท่ีท าพิธี
บูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ (Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา 
ยาตราท่ี เวยีนมาปีละคร้ังกษตัริยเ์นปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ 
-ชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ท่ีสุด และเป็นก าเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑุ 
ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลก้บัวดักุมารี กล่าวกนัวา่สถานท่ีน้ีสร้างข้ึนโดยกษตัริยล์กัษมีนาสิงห์มลัละ (King 
Laxmi Narsingha Malla) ในตอนตน้ศตวรรษท่ี 16 และสร้างจาก ตน้สาละเพียงตน้เดียว 
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-ชมหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) รูปป้ันหนุมานตั้งบนแท่นสูงตรงประตูพระราชวงั   มีประชาชน
มาสักการะอยูเ่สมอเสมือนเทพองคห์น่ึง 
-ชมวดัตะเลชุ (Taleju Temple) วดัประจ าองคพ์ระมหากษตัริย ์เน่ืองจากมีความเช่ือวา่เทพตะเลชุ คือเทพ
ท่ีปกปักรักษาองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละประเทศเนปาล สร้างโดยกษตัริยม์เหนทรา มลัละ (King 
Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092   สักการะกาฬ ไภราพ (Kala Bhairab) รูปสลกัขนาดใหญ่ของพระ
อิศวรปางดุร้าย เดิมทีนั้นพบท่ีทุ่งนาตอนเหนือของตวัเมืองในศตวรรษท่ี 18 เช่ือกนัวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ 
ส่วนมากจะใชต้ดัสินคดีความโดยจะน าคนท่ีพูดเทจ็มาสาบานต่อหนา้รูปสลกัแห่งน้ี (ทั้งหมดท่ีกล่าวมา
อยูใ่นบริเวณเดียวกนั) 
-หลงัจากนั้นน าท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวดัลิง เป็นเจดียข์องชาวพุทธ 
(Buddhist Chaityas) ท่ียิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก กล่าวกนัวา่น่าจะมีอายถึุง 2,500  ปี  เลยทีเดียว สร้างข้ึน
ในรัชสมยัของพระเจา้มานะเทวะ ในปีพ.ศ. 936 ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวดั คือส่วนตรงฐานของสถูปซ่ึงมี
ดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจา้อยูโ่ดยรอบทั้ง 4 ดา้น ตวัสถูปตั้งอยูบ่นเนินเขา
เล็กๆ ประมาณ 77 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ  

19.30 น.   น าท่านรับประทานอาหารค ่า พร้อมชมการแสดงทางวฒันธรรมของชาวเนปาลีชิมอาหารพิเศษ โม 
โม ลกัษณะคลา้ยเก๊ียวซ่าเนปาลแท้ๆ  ณ ภตัตาคารพื้นเมือง     
 เขา้โรงแรม   Manang Hotel ยา่นทาเมล  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่อง                                      กาฐมัณฑุ-เมืองโพคารา             เช้า/กลางวนั/ค ่า 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

07:30  น าท่านเดินทางจากกาฐมณัฑุไปยงัเมืองโพคารา (Pokhara) โดยรถ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 

ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร)  

             (**หากท่านจะเดินทางดว้ยเคร่ืองบินมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 3,500 บาท ต่อท่าน / ต่อเท่ียว**) 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

15.00 น. ถึงหุบเขาโภครา เมืองโพคารา (Pokhara) เมืองน้ีตั้งอยูห่่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวนัตก 200 

กิโลเมตร คือ อีกเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศเนปาล เป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 2 รอง

จากกาฐมาณฑุจากท่ีน่ีจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของเธาละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู

(Manaslu) มชัฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) เป็นเมืองแห่งมนต์

เสน่ห์ท่ามกลางวงลอ้มของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความ

งดงามของเทือกเขาหิมาลยัไดใ้กลท่ี้สุดเน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็นทิวทศัน์ ท่ี

สูงตระหง่านเสียดฟ้ากวา่ 8,000 เมตร เม่ือไดส้ัมผสัยากนกัท่ีจะลืมเลือน และท่ีน่ีเป็นจุดเร่ิมตน้การเดิน

ปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

เยน็  พกัผอ่นท่ีโรงแรมและชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีเมืองโพคารา   

 น าท่านรับประทานอาหารเยน็กบับรรยากาศสบายๆ และอากาศสดช่ืนของเมือง   
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วนัทีส่าม                                      เมืองโพคารา            เช้า/กลางวนั/ค ่า 

04:00  ปลุกต่ืน น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาซางรางก๊อต“SARANGKOT”เพื่อชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ี ณ ยอดเขา

มจัฉาปูชเร เทือกเขาหิมาลยัอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ท่ีสูงเป็นอนัดบั 

10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู ชมววิของเทือกเขาหิมาลยัและแม่น ้าเซติเป็นฉากหนา้อยู่

ดา้นล่าง ดูสวยงามยิง่นกั ท่านจะไดช้มพระอาทิตยข้ึ์นเห็นแสงสีทองตดักบัยอดเขาหางปลาและเทือกเขา

อานาปูระไดอ้ยา่งสวยงามยิง่ พร้อมจิบชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมะ 

*** หมายเหตุ ท่านสามารถทีจ่ะเห็นเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวฝ่ังตะวนัตกหรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนัน้ัน*** 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่โรงแรมระหวา่งทางน าท่านแวะสักการะวดับินดาบาซินี 

“BINDHABASANI” วดัฮินดู วดัน้ีสร้างในปี 1845 เพื่อถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วดัน้ีถือเป็น

วดัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงในเมืองโภคราและวดัน้ีเป็นวดัท่ีชาวเมืองน้ีหรือต่างเมืองนิยมมาแต่งงานกนัอีก

ดว้ยบริเวณรอบๆวดัจะมีของท่ีใชใ้นการแต่งงานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของส าหรับ

ใชบู้ชาเทพธิดาบาวานีขายจดัอยูใ่นถาด จะมีมะพร้าวซ่ึงแทนสัญลกัษณ์ของสัตวห์น่ึงชีวติใชส้ าหรับ

บูชายญั ดอกไม ้ผงติกะ ขนม และเฉพาะวนัองัคารและวนัเสาร์ จะมีพิธีท าบุญหรือถา้เป็นวนัพิธีส าคญั

ใหญ่ๆ มีการบูชายนัดว้ยสัตวเ์ล็กและใหญ่ตลอดทั้งวนั 

-น าท่านชม แม่น ้าเซติ (Seti river) หรือ แม่น ้านม เป็นสาขาหน่ึงของแม่น ้ากงัฮารา หรือ แม่น ้าการ์นารี 

ซ่ึงละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลยั ซ่ึงอยูบ่ริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล 

และจีน แม่น ้า น้ีมีเอกลกัษณ์พิเศษ คือ มีสีขาวคลา้ยน ้านม ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและไหลรอดเขา้

ไปใตดิ้น แม่น ้าน้ีจะไหลผา่นเมืองโภครา ซ่ึงเป็นท่ีน่าอศัจรรยย์ิง่ท่ีมีแม่น ้าสายน ้าไหลผา่นใตดิ้นของ

เมืองโภครา ท่ีน่ี..เขาจะทดน ้าข้ึนมาใหไ้หลไปตามคลองแบบน้ีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย ตวัแม่น ้า

จริงๆไหลอยูด่า้นล่าง กม้หนา้มองลง เพราะวา่ลึกมาก 

08.30 น.   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หลงัจากนั้นพกัผอ่นท่ีโรงแรมเล็กนอ้ยก่อนออกเดินทางชมเมือง 

-น าท่านชม น ้าตกเดวสิ (Devi’s Fall) น ้าตกท่ีตั้งช่ือตามนายเดวทิท่ีมาเสียชีวติพร้อมคู่รัก ณ ท่ีแห่งน้ี 

น ้าตกแห่งน้ีแปลกกวา่ท่ีอ่ืนตรงท่ีตอ้งชะโงกหนา้กม้ลงไปดู เพราะเป็นน ้าตกท่ีทิ้งตวัลงจากล าธารลงสู่

ช่องเขาเบ้ืองล่างลึกลงไปกวา่ 100 เมตร นบัวา่เป็นน ้าตกท่ีมีความลึกท่ีสุด 

-ชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp)ศูนยว์ฒันธรรมชาวทิเบตเมืองโภครา ประเทศเนปาล 

และเป็นสถานท่ีจดัแสดงความเป็นอยู ่ของชาวทิเบตในเนปาล ซ่ึงไดอ้พยพมาทางตอนเหนือของเนปาล 
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ในคราวท่ีจีนบุกกรุงลาซา ค่ายก่อตั้งข้ึนในปี 1960 ท่ีมีการอนุมติัของรัฐบาลเนปาลและสร้างข้ึนดว้ยการ

สนบัสนุนของสวสิครอสสีแดง ค่ายยงัคงอยูใ่นการใชแ้ละการขอล้ีภยัชาวทิเบตกบั 800 คนปัจจุบนั

อาศยัอยูท่ี่น่ี   เชิญทุกท่านสัมผสัความเป็นอยูข่องชาวทิเบต ชมกรรมวธีิผลิตพรมขนสัตวแ์บบชาวบา้น  

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

-น าท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟ

วาสะทอ้นภาพยอดเขามจัฉาปูชเรท่ีมีรูปร่างคลา้ยหางปลานั้นเป็นภาพท่ีมีมนตข์ลงัยิง่นกั ตรงกลาง

ทะเลสาบเป็นท่ีตั้งของวดับาลาฮี ซ่ึงมีสถูปสีขาวช่ือวดับาลาฮีลอยเด่นตดักบัพื้นน ้าสีเขียวมรกต 

น าท่านสักการะ วดับาลาฮี (Barahi Temple) วดัท่ีมีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในเมืองโภค

รา ทุกวนัเสาร์จะมีการบูชายญัสัตวแ์ด่เทพธิดาลงัท่ีสุด จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ในโภครายาม

เยน็ บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านคา้กระจดักระจายอยูแ่บบเรียบง่าย และเป็นกนัเอง ไว้

คอยตอ้นรับผูม้าเยอืนตลอดทั้งปี 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า  

ค ่า   พกัผอ่นตามอธัยาศยั และพกัผอ่นท่ีโรงแรม ณ เมืองโพคารา 
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วนัทีส่ี่                                     เมืองโพคารา-เมืองกาฐมัณฑุ             เช้า/กลางวนั/- 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

07.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองกาฐมณัฑุ นครหลวงประเทศเนปาลโดยรถ ระยะทาง 200 กม. ประมาณ 56-7 

ชัว่โมงแลว้แต่สภาพจราจร) เป็นเส้นทางเลียบไปตามไหล่เขา ระหวา่งทางผา่นแม่น ้า ผา่นหมู่บา้น ท่าน

จะไดเ้ห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามและวถีิชีวติของชาวชนบทในประเทศเนปาล ท่ียงัคงเป็นงดงามแบธรรมชาติ 

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น.   เดินทางต่อสู่เมืองกาฐมณัฑุ      

เยน็น าท่านสู่ยา่นทาเมล (Thamel) เป็นศูนยก์ลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ย 

ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่งเดินทาง

มาถึงเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ นอกจากน้ียา่นทาเมลยงัเป็นแหล่ง ชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือ 

โดยเฉพาะสินคา้จ าพวกหตัถกรรมพื้นเมืองเคร่ืองประดบัท่ีท าจากหินต่างๆ และอุปกรณ์ส าหรับการเดิน

ปีนเขา  ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสารของเมืองไทย แต่สินคา้หลากหายกวา่เยอะ ถนนขา้วสารบา้นเรา 

อาทิ ผา้พาสมีน่า กระเป๋า เส้ือผา้ และของท่ีระลึกอีกมากมาย ซ่ึงสามารถต่อรองราคาไดต้ามความพอใจ

ของท่านซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวั   

เยน็ใหท้่านอิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ม้ือน้ีไม่รมอยูใ่นค่าทวัร์) ท่านอาจเลือกรับประทาน

อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่น อาหารอิตาเลียน อาหารไทย  ก็มีหลากหลายภตัตาคารใหท้่านเลือก  

 พกัผอ่นท่ีโรงแรม ณ เมือง กาฐมณัฑุ Manang Hotel  Thamel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ห้า/5 พ.ย                                      เมืองกาฐมัณฑุ             เช้า/กลางวนั/- 

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com


EGYTHAI TOURS & TRAVEL CO., LTD 
125/12 Soi Ruamrudee 4, Ploenchit Rd.,Lumpini , Patumwan , Bangkok 10330 

TEL.: 662 650 7667, 622 650 7953-4 FAX. 02-651-4822 
License No.11/3536 / Website: www.egythai.co.th, E-mail: info_thailand@egythai.com  

 

-8- 
 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ 

ท่านท่ีตอ้งการเลือกโปรแกรม mountain fly  นัง่เคร่ืองบินชมเทือกเขาหิมาลยัสามารถแจง้ไดโ้ดยเสีย

ค่าบริการ 230 US$  โดยตอ้งจองเท่ียวบินแจง้ล่วงหนา้ไดท่ี้ไกดท์อ้งถ่ิน และไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร์  

หมายเหตุ – ถา้ฟ้าเปิดสามารถเห็นตลอดแนวของเทือกเขาหิมาลยัจากเคร่ืองบิน และเห็นยอดเขาเอเวอร์

เรสไดท้งัหมด (ระยะเวลาบินประมาณหน่ึงชัว่โมง)  

หลงัจากนั้นน าท่านสักการะโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) เป็นโบราณสถาน ในพุทธศาสนา

นิกายมหายานซ่ึงเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเนปาล บนเจดียมี์ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ (Wisdom 

Eyes) ทั้งส่ีทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธ มหายานจากทิเบตท่ีอพยพเขา้มาเม่ือปีพ.ศ. 

2502 สถูปแห่งน้ีเป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ เนปาล อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหวา่ง

ศาสนาพุทธกบัฮินดู โดยองคก์ารยเูนสโกไดท้  าการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 

   ใหท้่านไดส้ักการะเจดียอ์นัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีพร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้รอบ ๆ สถูป   

 รับประทานอาหารกลางวนั 

แลว้น าท่านชมเมืองปาทนั “Patan” ห รือ เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “ลลิตปูร์” เมืองแห่งศิลปะอนัวจิิตรงดงามท่ี

ส าคญั 1 ใน 4 เมือง แห่งหุบเขากาฐมณัฑุท่ีเป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 สร้างข้ึนในรัชสมยั

พระเจา้อโศกมหาราชช่วงศตวรรษท่ี 3 และเป็นท่ีรู้จกักนัในนามเมืองแห่งศิลปะและหตัถศิลป์ท่ีมี

ช่ือเสียงในดา้นการแกะสลกัท่ีประณีตและงดงามทั้งยงัเป็นมรดกโลกท่ีมีสีสันและชีวติชีวาท่ีเดียวใน

โลกอีกดว้ย จตุัรัสปาทาน ดูร์บาร์ “PATAN DURBAR SQUARE” ท่ีเตม็ไปดว้ยปราสาท และ 

พระราชวงัโบราณ ในสมยัศตวรรษท่ี 16 – 18 ชมพระราชวงัโบราณแห่งเมืองปาทนั“PATAN 

DURBAR SQUARE”,ชมวดัพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ท่ีสร้างดว้ยหินแกรนิตทั้งหลงั น า

ท่านสักการะ วดัทองค า (Golden Temple) หรืออีกช่ือหน่ึงวา่ วดัหิรัณยะวรรณะ มหาวิหาร (Hiranya 

Varna Mahavihan) เป็นวดัในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีสักการะบูชา เพื่อความ

เป็นสิริมงคล ลกัษณะเป็นเจดียสู์ง 3 ชั้น หลงัคาของวดัท าดว้ยแผน่ทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดิน 

ชาวเนปาลสร้างตามความเช่ือท่ีวา่ จะเป็นเส้นทางเดินไปสู่สรวงสวรรค ์ 

    รับประทานอาหารค ่า  

 พกัผอ่นท่ีโรงแรม ณ เมือง กาฐมณัฑุ Manang Hotel  Thamel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก                                     เมืองกาฐมัณฑุ-สุวรรณภูมิ                    เช้า/-/- 

เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 
   ช่วงเชา้อิสระ   พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรืออาจเลือกเดินชอ้ปป้ิงเพื่อเลือกซ้ือของฝากให้คนทางบา้น   จาก

ร้านคา้บริเวณโรงแรม     จดักระเป๋าเตรียมพร้อม    check out (หากท่านซ้ือสินคา้ช้ินใหญ่  หรือ
พระพุทธรูปโลหะทองเหลืองต่าง ๆ   ขอให้  load  ไปใตท้อ้งเคร่ือง   และเตรียมใบเสร็จจาก  ร้านคา้
พร้อมนามบตัรร้านแมก๊ติดไวด้ว้ยกนั  และพกใบเสร็จนั้นติดตวัไวด้ว้ย)   

10.30 น.  พบกนัท่ี lobby  เพื่อเตรียมออกเดินทางจากโรงแรมไปสู่สนามบิน   และน าท่าน 
   เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวนั เมืองกาฐมณัฑุ 
13.40 น.   เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)    เท่ียวบินท่ี TG-320  

 (เสริฟอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน) 
18.10 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 

    ก าหนดการเดินทาง     พกัคู่ พกัเดี่ยวเพิม่ 

1-6 พ.ย 60  39,900 6,000 
16-21 พ.ย 60  39,900 6,000 

*หมายเหตุ* ราคาทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทางหรือสมนาคุณ 
 
รายละเอยีดการโอนเงิน 

1. ส าหรับผู้เป็นนิติบุคคล หรือระบบบริษัท ทีต้่องการ Vat % และหัก ณ ที ่3 % กรุณาโอนเข้าบัญชีดังนี ้
ช่ือบัญชี  บริษทัอีจ้ีไทย ทวัร์ส แอนด ์แทรเวล จ ากดั 

ธนาคาร ธนาคารกสิกร ไทย สาขาสีลม บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี  001 – 131334 - 5 
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา ALL SEASON บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 155-300768 – 8 

**หมายเหตุ** โอนเข้าบัญชีบริษัทฯ ราคาทวัร์ต้องบวกเพิม่อกี 7% ส าหรับภาษีมูลค่าเพิม่ (Vat7%)  
2. ส าหรับผู้เป็นบุคคลธรรมดา กรุณาโอนเข้าบัญชี ดังนี ้

ช่ือบัญชี  MR. AYMAN MAHMOUD NAGUIB HAFEZ 
ธนาคาร ธนาคารกสิกร ไทย  สาขาสีลม   บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี  789-2-13806-5 
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา ALL SEASON บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 155-2-18899-4 
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อตัรานีร้วม  

• ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั BKK-KTM-BKK (Thai Airways) พร้อมค่าภาษีสนามบิน 

• ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน, พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท)  

• ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ (ยกเวน้ม้ือค ่าท่ีถนนทาเมลวนัท่ี 22 ตุลาคม ท่ีใหเ้วลาอิสระ)/ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 

ตามรายการ / ค่ายานพาหนะ / 

• ค่าวซ่ีา (ท าแบบ on arrival โดยใหท้่านเตรียมรูปไปท่านละ 1 ใบเท่านั้น) 

• ประกนัภยัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะ วงเงิน 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม   

• ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 

• ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว / ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าปรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ท่ีทางสายการบินก าหนด  

• ค่าธรรมเนียมทิป หวัหนา้ทวัร์ คนขบั ไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ)  

• ค่า Mountain Fly 

• ค่าอาหารค ่าม้ืออืสระ (วนัท่ี 22 ตุลาคมท่ีถนนทาเมล) 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 50วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบ
เอกสารส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการออกตัว๋ 45 วนั ก่อนการเดินทาง  
3. การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 45วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า งวด
แรก 
4. กรณียกเลิกหลงัออกตัว๋ หรือ 30 วนั ก่อนการเดินทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอไม่คืนเงินของค่าทวัร์ 
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