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เนปาลสุขใจ ในอ้อมกอดหิ มาลัย

นครหลวงกาฐมั ณ ฑุ . ...เมื อ งมรดกโลก 3 แห่ ง พระราชวั ง กาฐมั ณ ฑุ
พระราชวังภัคตาปู ร ์ พระราชวังลลิตปู ร ์ นครแห่งนี้ สร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 9 บน
เส้นทางการค้าสู่ทิเบต
บั น ดิ ปู ร ์ (Bandipur) หมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเล็ ก ๆ แต่ ม ากไปด้ว ยเสน่ ห ์ข อง
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็ นอยู่ ซึ่งตั้งอยูบ่ นยอดเขาสูงชัน
เมืองโภครา…เสน่หแ์ ห่งผืนน้าและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใส
ราวกระจกสะท้อน
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ลาตะวัน ณ นากาก๊อต..สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ขุนเขา●ทะเลหมอก●
อ้อมกอดหิมาลัย
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ

(-/-/D)

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผู ้ โดย สายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระ
11.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL220
(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
***หมายเหตุ เวลาของประเทศเนปาล ช้ากว่าประเทศไทย 1. 15 ชั ่วโมง***
12.45 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และ
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว นา
ท่านชม เมื องกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็ นเมืองที่ ใหญ่
ที่สุดเพราะที่นี่คือจุดศูนย์รวมทั้งการค้า การเดินทาง วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ซึ่ง
เราจะเห็นโบราณสถานที่สวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุมากมาย “หุบเขากาฐมาณฑุ ” ตั้งอยู่ที่
ความสูง 1,336 เมตรเหนื อระดับน้าทะเล จุดรวมแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ สร้างอารยะธรรม
ที่สาคัญขึ้ นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาตัน และบัคตาปุรู ์
จากนั้น นาท่านเข้าชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath) เป็ นเจดียข์ องชาวพุทธ
(Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ งของโลก กล่าวกันว่าน่ าจะมีอายุถึง 2,000 ปี เลยทีเดียว
สร้างขึ้ นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในปี พ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐาน
ของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรมหรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง4 ด้าน ตั้งอยู่บน
ยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร
ตัว สถู ปตั้ง อยู่บนเนิ น เขาเล็ ก ๆ สู งประมาณ 77 เมตร เหนื อ
ระดับน้าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาให้ทิวทัศน์เหนื อหุบ
เขาที่ แสนงดงาม สถูปแห่งนี้ เป็ นสถูปที่ เก่าแก่ที่สุดของเนปาล
อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับ
ฮินดู โดยองค์การยูเนสโกได้ทาการขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
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จากนั้น

น าท่านเข้าชมเขตเมื องเก่ านครกาฐมัณ ฑุ ที่ ไ ด้รับการก่ อตั้งขึ้ นในราชวงศ์ลิจ ฉวี ซึ่ งขึ้ นครอง
บัลลังก์ในปี ค.ศ. 300 ที่นี่เป็ นศูนย์กลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ นาท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูรบ์ าร์ส
แควร์ (Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกว่า จัตุรสั กาฐมาณฑุดูรบ์ าร์แห่งนี้ ประกอบไปด้วยวัด
และปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล
เนื่ องจากเป็ นสถานที่ราชาภิเษกขึ้ นครองราชย์สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชมได้แก่ วัดตะเลชุ สร้าง
โดยกษัตริยม์ เหนทรามัลละ (King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุรสั แห่งนี้ ยังได้รบั
การยกย่องให้เ ป็ นหนึ่ งในมรดกโลกโดยองค์ก ารยู เ นสโกในปี พ.ศ. 2522 อี ก ด้ว ย ชม “กาฐ
มณฑป” หรือ “เรือนไม้” ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเมือง อาคารไม้นี้สร้างขึ้ นเมื่อศตวรรษที่ 12 บนจุดที่
เส้นทางการค้าสาคัญสองเส้นตัดกัน และใช้เป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนซื้ อขาย การ
พัฒนาของตัวเมืองเกิดขึ้ นในรัศมีรอบ ๆ พระราชวังเก่า ชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of
Kumari or Kumari Ghar) หรือที่พานัก

เทพธิดาที่มีชีวิต (Living Goddess) ชาวเนปาลเชื่อกันว่ากุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย์ ชม
วัดตะเลจู (Teleju Tempel) สร้างอุทิศให้กบั องค์สาคัญประจาราชวงศ์คือเทวีตะเลจูบะวานี เป็ น
สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ยิ่ ง ไม่ เ ปิ ดให้ผู ้ใ ดเยี่ ย มกราย นอกจากองค์
กษัตริยแ์ ละนักบวชที่มีสมณะศักดิ์สูง ชาวฮินดูสามารถเข้าทาพิธี
ได้ปีละหนึ่ งครั้ง ในช่วงดุรกาปูจา (Durga Puja) ระหว่างเทศกาล
ดาเซยน์ (Dasain) น าท่ า นชม ประตู ห นุ ม าน (Hanuman
Dhoka) ประตูที่เป็ นที่ ต้งั ของพระองค์เทพหนุ มาน สร้างขึ้ นในปี
ค.ศ. 1672 ตัวเทพได้รบั หารเจิมชาดเสียจนเป็ นสีแดงเข้มใต้ร่ม
ฉัตร
18.30 น. นาท่านรับประทานอาหารคา่ พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี ลิ้ มรสอาหาร
พิเศษ โม โม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง ที่มีชื่อเสียงสาหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่ ง
ของประเทศเนปาล
พักที่ ณ FAIR FIELD HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง กาฐมัณฑุ -หมู่บา้ นบันดิปูร ์

(B/L/D)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นบันดิปูร ์ (Bandipur) โดยอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุ ไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 1 4 3 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) "บันดิปูร"์ (Bandipur) หมู่บา้ น
บัน ดิ ปูร ์ หมู่ บ า้ นศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องชาว ฮิ น ดู หมู่บ า้ นท่ องเที่ ย วเล็ ก ๆ แต่ ม ากไปด้ว ยเสน่ ห์ ของ
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็ นอยู่ ซึ่งตั้งอยูบ่ นยอดเขาสูงชันบันดิปูร์ แปลเป็ นไทยง่ายๆก็คือ
เมืองบัณฑิ ต หรือเมืองของผูร้ ู ้ หมู่บา้ นบนยอดเขา ท่ามกลางขุนเขาที่ รายล้อม หมู่บา้ นบันดิ ปูร์
ตั้งอยู่ บนระดับความสูง 1,030 เมตร โดยบริเวณรอบๆหมู่บา้ นนั้นโดด เด่นไปด้วยทัศนี ยภาพที่
โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถ
มองเห็นจากตัวหมูบ่ า้ นได้ อย่างชัดเจน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท
จากนั้น อิสระ เดินชมทิวทัศน์ในหมู่บา้ นตามอัธยาศัย….การไปสารวจ หมู่บา้ นโดยเริ่มต้นที่ถนน
สายหลักที่สองข้างทางเต็มไปด้วย อาคารบ้านเรือนสูง 2-3 ชั้น ที่ต้งั เรียงรายไปตลอดสองข้างทาง
ซึ่งเป็ นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า ครั้ง หนึ่ งหมู่บา้ นเล็กแห่งนี้ ได้เคยเป็ นเมืองการค้าโบราณที่
เจริญรุ่งเรืองมาก่อน
คา่

รับประทานอาหารค่า ณ รีสอร์ท
นาท่านเข้าสู่ที่พกั BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

หมู่บา้ นบันดิปูร ์ – เมืองโภครา

(B/L/D)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท
08.00 น. นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโภครา” โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชัว่ โมง) ระหว่างทางท่านจะ
ได้เห็น ทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเส้นทางสายนี้ มี ชื่อเสียงมากใน
ด้านความงดงามทางธรรมชาติ นั กท่องเที่ ยวส่วนใหญ่ชอบเดิ นทางโดยรถมากกว่าทางเครื่องบิน
“หุบเขาโภครา” สูงกว่า ระดับน้าทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่ าที่เขียวขจีเป็ น
ทิ วทัศน์ ที่งดงามที่ สุด จึ งมีลัก ษณะพิ เศษไม่เหมือนใคร ขึ้ นไปท่ านจะได้เห็ น เทือกเขาอานาปุ ระ
(ANNAPURNA และยอดเขาหางปลา (มัจฉาปูรช์ เร MACHHAPUCHHRE) ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ า
กว่า 8,000 เมตรเมื่อได้สมั ผัสยากนักที่จะลืมเลือนและน่ าประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะ
บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้ นอาหารและร้านค้ากระจัด กระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็ นกันเอง ไว้
คอยต้อนรับผูม้ าเยือนตลอดทั้งปี

เที่ยง
บ่าย

จากนั้น

ถึง..หุบเขาโภครา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley) เป็ นเมืองแห่งมนต์
เสน่ ห์ ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชม น้าตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที่มหัศจรรย์ ไหล
ลงเหวลึก ต้องก้มมองซึ่งตั้งชื่อตามนายเดวิทชาวสวิสที่ตกลงไปตายเนื่ องจากโดนกระแสน้าพัด ชม
ศูนย์อพยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเป็ นอยู่ของชาวทิเบตที่อพยพมา
อยู่ทางตอนเหนื อของเนปาล นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ ชมการทอพรมด้วยมืออิสระให้ท่านได้ ชมวิว
เมืองโภคราและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
นาท่านล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)
ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟ
วาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลา
นั้ น เป็ นภาพที่ มีมนต์ขลังยิ่งนั ก ตรงกลางทะเลสาบเป็ น
ที่ต้งั ของวัดบาลาฮี ซึ่งมีสถูปสีขาวชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่นตัด
กับพื้ นน้าสีเขียวมรกต
น าท่านสักการะ วัดบาลาฮี (Barahi Temple)วัดที่ มี
เทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดา
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ลัง ที่ สุ ด จากนั้ น อิ ส ระช้อ ปปิ้ งตามอัธ ยาศัย ในโภครา ยามเย็ น บริ เ วณรอบๆทะเลสาบมี
ร้านอาหารและร้านค้ากระจั ดกระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็ นกันเองไว้คอยต้อนรั บผูม้ าเยือน
ตลอดทั้งปี
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม ที่พกั ณ ATITHIE RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โภครา – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ)

(B/L/D)

เดิน ทางไป ซางรางก๊อต “SARANGKOT” จุ ดชมวิวที่
ตั้งอยู่บนยอดเขาไปทางทิ ศตะวันตกประมาณ 5 กม.
เป็ นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ งที่ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้น
เห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทื อกเขาอา
นาปูระได้อย่างสวยงามยิ่ ง พร้อมจิ บชากาแฟอุ่นๆใน
บรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ์...
จากนั้น นาท่านเดินทางกลับโรงแรมระหว่างทาง นาท่านแวะสักการะขอพรวัด“BINDHABASANI” ซึ่งเป็ นที่
เคารพของชาวเนปาลีในเมืองโภครามีพิธีทาบุญ เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์ถา้ เป็ นวันพิธีสาคัญ
ใหญ่ๆมีการบูชายันด้วยสัตว์เล็กและใหญ่ตลอดทั้งวัน จากนั้นชม แม่ นา้ ศักดิ์สิทธิ์เซติ
“SETI
RIVER”มีสีขาวคล้ายน้านมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและมหัศจรรย์ไหลรอดเข้าไปใต้ดิน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)
08.00 น. เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพื่อเดินทางสู่กาฐมัณฑุ
09.55 น. เดินทางสู่เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบิน YETI AIRLINES ประมาณ 20 นาที
10.25 น. ถึงเมืองกาฐมัณฑุ หลังตรวจรับสาภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น นาท่านชม "ภัคตะปูร"์ (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ ...เมือง
ภัคตะปูร์ เป็ น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒ นธรรม ในเขตหุ บ เขากาฐมาณฑุ (Kathmandu
Valley) ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้รบั การยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก ในปี 1979… เนื่ องจาก
ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงในด้านสถาปั ตยกรรม อนุ สรณ์
สถานทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม..ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มี
ชื่ อเสี ย ง และได้รับ ความนิ ย มมากในหมู่นัก ท่ องเที่ ย ว จนได้รับ การขนานนามว่ าเป็ น "เมื อ ง
เช้า
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บ่าย

คา่

แห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล.... เมืองปั กตะปูร์ หมายถึงเมืองแห่งความภักดีต่อพระเป็ น
เจ้า ที่มีความสาคัญและสวยงาม.......
นาท่านเข้ชมภายในตัวเมือง คือ "จัตุรสั บักตะปูร์ ดูรบาร์" (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่
ท่องเที่ยวที่มี ความสาคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ งของเมืองบักตะปูร์ เนื่ องจากบริเวณจัตุรสั นั้นเป็ นที่ต้งั
ของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปั ตยกรรมที่งดงาม รวมไปถึงสถานที่สาคัญๆของเมืองมากมาย
ในอดี ต เคยเป็ นราชธานี
ในหุ บ เขา เป็ นเมื อ งที่
เจริ ญ บนเส้นทางการค้า
สู่ธิเบต ชมย่านเดอร์บาส
แควร์ หรือย่านพระราชวัง
บักตาปูร์ อันเป็ นที่ต้งั ของ
วัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง), ประตูทองคา ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ชมลาน
สรงน้า หรือ ซุนดารี( Sundari) นาท่านเข้าชม วัดเนี ยตาโปลา(Nyatapola) เป็ นศาสนสถานที่ สูง
ที่สุดในเนปาล มีดว้ ยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองข้างบันไดทางขึ้ นมีรูปปั้ นหินขนาด ใหญ่ สลักเป็ น
รูปสัตว ์์ และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้ นแต่ละคู่มีอานาจหยุดสิ่งชัว่ ร้ายที่เมารุกราน วัดนี้ สร้างขึ้ น
ถวายแด่เทพแห่งเนี ยตะโปลา ผูท้ ี่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลกั ษมี( Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลัทธิ
ตันตระ พระเจ้าภูปฏิ นทรา มัลละ
สร้างวัดนี้ ในปี ค.ศ. 1702
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องนากาก็อต
“NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.)
“เทือกเ ขานากาก๊อต ใน อ้อม
กอดของหิ ม าลั ย ..เมื อ งที่ ช มพระ
อาทิ ต ย์ต กและพระอาทิ ต ย์ขึ้ นได้
สวยงาม และเป็ นจุดชมทัศนี ยภาพ
ของ เทื อ กเขาหิ ม าลัย ได้ อย่า งชั ด เจน นากาก็ อต เป็ นเมือ งตากอากาศของชาวเนปาลี สัมผัส
ธรรมชาติเทือกเขา หิมาลัย รถไต่ ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์นาคันบันไดที่
สวยงามอย่างยิ่ง …ตะวันลา.. ที่ นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส (Mount
Everest) ด้วย…ระหว่างท่านจะได้ ชมการปลูกผักทานาแบบขั้นบันได..พบกับเทือกเขาหิมาลัยฝั ่ง
ตะวันออกประกอบด้วยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็ นแนวยาวนับร้อยกิโลเมตร ในระหว่าง
ทาง......ชมพระอาทิตย์ตก พักโรงแรมบนเขานาการ์ ก็อต 1 คืนนี้ ด้วยความสูง 2,200 เมตร
จากระดับน้าทะเล เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามมาก
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พกั ณ NIVA LODGE RESORT หรือเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THA7-SL-NP-10OCT-28DEC18
วันทีห่ า้

นากาก็อต – กาฐมัณฑ

(B/L/D)

ตื่นแต่เช้าตรู่ ชมพระอาทิ ตย์ รุ่งอรุ ณเหนื อเทื อกเขาหิมาลัย จากที่ พัก ของท่าน หรือเดิ นเล่นสูด
อากาศบริสุทธิ์ถา้ ทัศนะวิสยั ปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์ ” (MT.EVEREST) ซึ่ง
เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ ว่าเป็ น “มงกุฎของโลก” ณ ที่นี้ท่านจะ
ได้สมั ผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนื อเทือกเขาหิมาลัย....
ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ย นสี ทองเปล่งประกาย สวยงาม จนไม่อาจจะกระพริ บตาได้ และที่ นี่ย ัง
สามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจานวนยอดเขา10 ยอด
ที่สูงที่ในโลกได้แก่ ยอดเขา เอ
เวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และ
มานาสรู (MAMASLU ) *** หมายเหตุ ใน วันที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขา
หิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝัง่ ตะวันออกถึง ตะวันตกเลยทีเดียว ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้น
เป็ นสาคัญ***
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. นาท่านเยือนเมืองปาทันหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก (Patan city) เป็ นเมืองโบราณ สร้างใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปาตันได้ชื่อว่าเป็ นเมื องคู่แฝดของกรุ งกาฐมาณฑุ
ได้รบั การขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็ นเมืองที่รูจ้ กั กันในนามของเมือง
แห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะ ชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงใน
เรื่องพระพุทธรูป นับเป็ นนครโบราณที่ย ังมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่ง
ปลูก สร้า งในพุ ทธศาสนา สื บเนื่ องมาจากความหลากหลายของวัฒ นธรรมในยุ คกลางทาให้ท้ัง
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่ องฟู ในแถบนี้ เมืองปะฏันนี้ นับเป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมและการ
วางผังเมืองชิ้ นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนื อ -ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกแบ่ง
เมืองออกเป็ น4 ส่วน โดยมีจตั ุรสั ปาตันดูรบ์ าร์ และพระราชวังปาตันเป็ นศูนย์กลาง นาท่านชมรูป
ปั้ นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ, ชม วิหารทองคา และชมพระราชวังเก่าที่เป็ นที่ทาพิธีเถลิงราช
สมบัติของกษัตริ ยใ์ นอดี ต นาท่านชมวัดตะเลจูบาวานี (Teleju Bhawani) สร้างขี้ นในปี ค.ศ.
1666 อุทิศให้กบั เทพประจาราชวงศ์ มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดับอยู่บนยอดทวารทอง
(ปั จจุบนั ถูกพวกฮิปปี้ ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว) ชมวัดกฤษณะ (Krishna Tempel) ตัววัดเป็ น
หินสร้างแบบซิกขาร์ (Shikhara / ศิขร) …ได้ เวลาอันสมควรนาท่านสู่ภตั ตาคาร..
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นาท่านชมปศุปฏินารถ (Pashupatinath Temple) ที่สร้างขึ้ นโดยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์
มัลละ ในปี ค.ศ. 1696 เพื่อถวายองค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศุปติ หรือ เจ้าแห่งเวไนยสัตว์ และที่
สาคัญคือ วัดปศุปตินาถได้ถูกจัดให้เป็ นมรดกโลกแล้วในปี พ.ศ. 2522…วัดนี้ มีสญ
ั ลักษณ์ของเทพ
เจ้า “ตรีมรู ติ” อยูม่ ากมาย ซึ่งหมายถึงพระพรมเป็ นผูส้ ร้าง พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ เป็ นผูร้ กั ษา
และพระศิวะเป็ นผูท้ าลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค์ เป็ นเครื่องหมายบุรุษเพศ สัญลักษณ์ของพระศิวะจะ
พบเห็นมากที่สุด เป็ นวัดฮินดูที่สาคัญมากที่สุดในเนปาลตั้งอยู่ริมแม่น้าภัคมาติ ท่านมีโอกาสเห็น
พิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วัดแห่งนี้

นาท่านสู่ มหาเจดียโ์ พธิ์นาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในเนปาลบนเจดียม์ ีดวงตาเห็น
ธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบวัดเป็ นแหล่งชุ มชนของชาวพุท ธ
มหายานจากทิเบตที่ อพยพเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทัว่ ไปยืนแกว่งล้อ
มนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทวั ่ ไป องค์การยูเนสโกขึ้ นได้ทะเบียนสถานที่แห่งนี้ เป็ นมรดกโลกในปี
พ.ศ.2522
จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง ย่านทาเมล (Thamel) เป็ นศูนย์กลางความเจริญของกรุง
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กาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็ มไปด้วย โรงแรมที่ พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้าน
อิ น เตอร์เ น็ ต ฯลฯ จึ ง เป็ นจุ ด พัก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ง เดิ น ทางมาถึ ง เนปาลเพื่ อ การวางแผน
ท่องเที่ยวในที่ ต่างๆ นอกจากนี้ ย่านทาเมลยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้าจาพวก
หัตถกรรมพื้ นเมือง เครื่องประดับที่ทาจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สาหรับการเดินปี น ลักษณะคล้าย

คา่

วันที่หก

กับถนนข้าวสารของเมืองไทย แต่สินค้าหลากหลายกว่าเยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมี
น่ า กระเป๋า เสื้ อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฮิมไทย (อาหารไทย)
ที่พกั ณ FAIR FIELD HOTEL หรือเทียบเท่า
กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ

(B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระจนถึงเวลานัดหมาย
11.30 น. นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ
13.45 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221
19.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่รลู ้ ืม...
***สาหรับการทาวีซ่าให้ท่านส่งเอกสารให้กบั ผูท้ ี่ท่านจองและเอกสารทั้งหมดจะส่งคืนท่าน ณ วัน
เดินทางที่สนามบิน หากท่านใดไม่สะดวกสามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านได้โดยทางหัวหน้าทัวร์จะดาเนินการ
ให้ท่าน***

หมายเหตุ :
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิ จริงอาจแตกต่ างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการ
เปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2. บริษัทอาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทาง
หรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
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โปรแกรมแนะนา: (จ่ายเพิ่มท่านละ 200 USD ใช้เวลาชมประมาณ 1 ชม.)
Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั ่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์
เรสต์อย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้
ขึ้ นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก

ไฮไลท์:
ลอยขึ้ นไปด้านบนของโลกในเที่ยวบินชมวิว 1 ชัว่ โมงขึ้ นไปเทือกเขาหิมาลัย
เห็นหลังคาของภูเขาเอเวอร์เรสต์วิธีที่ง่าย
เพลิดเพลินไปกับที่นัง่ หน้าต่างสาหรับผูโ้ ดยสารในทัวร์กลุ่มเล็กๆ ทุกคน ที่คุณจะไม่พลาดทุกมุมมอง
ได้รบั ทัศนี ยภาพที่งดงามของพืชและสัตว์ของหุบเขาและที่ราบ
สังเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอื่น ๆ อีกมากมาย
เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการ
เปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์ .

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
10-15 OCT 18

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน/
ห้อง

29,900.19-24 OCT 18
29,900.9-14 NOV 18
26,900.16-21 NOV 18
26,900.7-12 DEC 18
28,900.14-19 DEC 18
26,900.28 DEC -02 JAN 19 30,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

จานวนทีน่ ั ่ง

5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.6,500.-

25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่
ครบจานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
ราคา
***กรณีลกู ค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้ อทัวร์ โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซื้ อตั ๋ว
เครือ่ งบินภายในประเทศ นะคะ***
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รายการอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์หน้างานเป็ น
สาคัญ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air และสายการบิน
ภายในประเทศ โดย YETI AIRLINES ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
แต่ท้งั นี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยว
พิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ นอกเหนื อจากรายการ
ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกากับภาษี )
ค่าน้ าาหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน จานวน ไม่เกิน 2 ชิ้ น / ท่าน

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ และผูช้ ่ วย จานวน 6 วัน /ท่าน (รวมเป็ นเงินบาท
2,000 บาท/ ท่านตลอดรายการ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้ นขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาของท่านเพื่อ
เป็ นกาลังใจให้กบั ไกด์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการจองทัวร์
 ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับ
รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือ
เดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง
 ในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยิกเลิกหรือ
ขอเลื่อเดินทาง ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น
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 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือ
วันหยุดยาว (ยกเว้น กรุป๊ ที่มีการการันตีค่ามัดจากับสายการบิน)**
 กรณี ย กเลิ กการเดิ นทางก่ อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรื อวัน หยุ ดยาว เก็ บ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 8,000 บาท
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์
 อัตราค่าบริการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยูก่ บั สถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่าง
การเดิ นทางถ้าท่ า นแยกตัว ออกจากคณะทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่คื น เงิ นหรื อ ลด
ค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้ น
***บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ง
ไม่ อ าจรับ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จาก การที่ ท่ า นถู ก ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้เ ข้า ออกเมื อ ง อัน
เนื่ องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือ
ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย ถูกทาร้าย หรือ
จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ****

เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล
1. หนังสือเดินทาง ที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ พื้ นหลังขาว
4. สาเนาบัตรประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้าน (เขียนที่อยู่เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์
โทร )

