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เนปาล...สุขใจ....ในอ้อมกอดหิ มาลัย

นครหลวงกาฐมัณฑุ ....เมื องมรดกโลก 3 แห่ ง พระราชวังกาฐมั ณฑุ พระราชวังภั ค ตา
ปู ร ์ พระราชวังลลิตปู ร ์ นครแห่ งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต
บั นดิ ปู ร ์ (Bandipur) หมู่ บ้ า นท่ อ งเที่ ยวเล็ ก ๆ แต่ ม ากไปด้ว ยเสน่ ห์ ข องประเพณี
วัฒนธรรม และวิถีความเป็ นอยู่ ซึ่ งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน
เมื องโภครา…เสน่ห์แห่ งผืนน้า และขุ นเขา พร้อ มล่ อ งเรื อ งในทะเลสาบเฟว่ า ใสราว
กระจกสะท้อน
ลาตะวัน ณ นากาก๊อต..สวิตเซอร์แลนด์แห่ งเนปาล ขุ นเขา●ทะเลหมอก●อ้อ มกอด
หิ มาลัย
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วันที่ หนึ่ง กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ

(-/-/D)

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผู ้ โดย สายขาออก) ประตู 7 เคาน์เ ตอร์
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระ
11.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมั ณ ฑุ KATHMANDU โดยสายการบิ น Thai Lion Air เที่ ย วบิ น ที่ SL220
(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
***หมายเหตุ เวลาของประเทศเนปาล ช้ากว่าประเทศไทย 1. 15 ชั ่วโมง***
14.00 น. ถึ ง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และ
เป็ นเมืองที่ ใหญ่ ที่สุดด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมื องและ
ตรวจรับสั มภาระ เรี ย บร้อยแล้ ว นํ า ท่ า นชม เมื อ งกาฐมั ณ ฑุ
(Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็ นเมื องที่
ใหญ่ ที่ สุ ด เพ ราะที่ นี่ คื อจุ ด ศู น ย์ ร วมทั้ งการค้า ก ารเดิ น ทาง
วัฒ นธ รรม แล ะส ถาน ที่ ท่ อง เ ที่ ย วที่ ส าคั ญ ซึ่ ง เ ราจ ะเ ห็ น
โบราณสถานที่ สวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ มากมาย “หุ บเขากาฐมาณฑุ ” ตั้ง อยู่ ที่ ค วามสู ง
1,336 เมตรเหนื อระดับน้าทะเล จุดรวมแหล่ งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ สร้า งอารยะธรรมที่ สาคัญ
ขึ้ นบน 3 เมื อง ซึ่ ง ไ ด้แ ก่ กรุ ง กาฐมาณฑุ ปาตัน และบัค ตาปุู ร ์ นํา ท่ า นชมปศุ ป ฏิ น ารถ
(Pashupatinath Temple) ที่ สร้างขึ้ นโดยพระเจ้าภู บาลสิ งห์แห่งราชวงศ์มลั ละ ในปี ค.ศ. 1696 เพื่ อ
ถวายองค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศุปติ หรือ เจ้าแห่งเวไนยสัตว์ และที่ สาคัญคื อ วัด ปศุ ปติ น าถได้ถู ก
จัดให้เป็ นมรดกโลกแล้วในปี พ.ศ. 2522…วัดนี้ มีสัญลักษณ์ของเทพเจ้า “ตรี มูร ติ ” อยู่ มากมาย ซึ่ ง
หมายถึ งพระพรมเป็ นผูส้ ร้าง พระวิษ ณุ ห รื อพระนารายณ์เ ป็ นผู ้ร ัก ษา และพระศิ ว ะเป็ นผู ้ทํ า ลาย
โดยเฉพาะศิวะลึ งค์ เป็ นเครื่องหมายบุรุษเพศ สัญลักษณ์ของพระศิ ว ะจะพ บเห็ น มากที่ สุ ด เป็ นวัด
ฮินดูที่สําคัญมากที่ สุดในเนปาลตั้งอยู่ริมแม่น้าภัคมาติ ท่ านมีโอกาสเห็น พิ ธี ก รรมทางศาสนาฮิ น ดู
ณ วัดแห่งนี้
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จากนั้น

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (Thamel) เป็ นศูนย์กลางความเจริญของกรุง
กาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมที่ พกั ราคาถู ก ร้านอาหารนานาชาติ ร้า นขายของ ร้า น
อินเตอร์เน็ ต ฯลฯ จึ ง เป็ นจุ ด พัก ของนั ก ท่ องเที่ ย วที่ เ พิ่ ง เดิ น ทางมาถึ ง เนปาลเพื่ อการวางแผน
ท่ องเที่ ยวในที่ ต่างๆ นอกจากนี้ ย่านทาเมลยังเป็ นแหล่ งช้อปปิ้ งที่ ขนชื
ึ้ ่อ
โดยเฉพาะสิ นค้าจาพวกหัตถกรรมพื้ นเมือง เครื่องประดับที่ ทําจากหินต่างๆ และอุ ปกรณ์สํ า หรับการ
เดินปี น ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย แต่สินค้าหลากหลายกว่ า เยอะ ถนนข้า วสาร
บ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้ อผ้า และของที่ ระลึ กอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้

18.30 น. นําท่านรับประทานอาหารคํา่ พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี ลิ้ มรสอาหาร
พิเศษ โม โม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง ที่ มีชื่อเสี ยงสําหรับนักท่ องเที่ ยวแห่ ง หนึ่ ง
ของประเทศเนปาล

คํา่

เข้าที่พัก THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กาฐมัณฑุ -หมู่บา้ นบันดิปูร ์

(B/L/D)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นําท่ านเดินทางสู่ หมู่บา้ นบันดิปูร ์ (Bandipur) โดยอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณ ฑุ ไปทางทิ ศ ตะวัน ตก
ประมาณ 1 4 3 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) "บั น ดิ ปู ร ์" (Bandipur) หมู่ บ ้า น
บันดิปูร ์ หมู่บา้ นศักดิ์ สิ ท ธิ์ ข องชาว ฮิ น ดู หมู่ บ้า นท่ องเที่ ย วเล็ ก ๆ แต่ มากไปด้ว ยเสน่ ห ์ ของ
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็ นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสู งชันบันดิปูร ์ แปลเป็ นไทยง่ า ยๆก็ คื อ
เมืองบัณฑิต หรือเมืองของผูร้ ู ้ หมู่บ้า นบนยอดเขา ท่ า มกลางขุ น เขาที่ ร ายล้ อม หมู่ บ้า นบัน ดิ ปูร ์
ตั้งอยู่ บนระดับความสู ง 1,030 เมตร โดยบริเวณรอบๆหมู่ บ้า นนั้ น โดด เด่ น ไปด้ว ยทั ศ นี ย ภาพที่
โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึ งทิ วทัศน์ที่สวยงามของเทื อกเขาหิ มาลั ย ที่ ส ามารถ
มองเห็นจากตัวหมู่บา้ นได้ อย่างชัดเจน
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท
จากนั้ น อิ ส ร ะ เดิ น ชมทิ วทั ศ น์ ใ น
หมู่ บ ้า นตามอั ธ ยาศั ย ….การไ ปสํ า รวจ
หมู่บา้ นโดยเริ่มต้นที่ ถ นนสายหลั ก ที่ ส อง
ข้างทางเต็ มไปด้ว ย อาคารบ้า นเรื อนสู ง
2-3 ชั้น ที่ ต้งั เรียงรายไปตลอดสองข้า งทาง ซึ่ ง เป็ นหลั ก ฐานที่ ส ามารถยื น ยัน ได้ว่ า ครั้ ง หนึ่ ง
หมู่บา้ นเล็ กแห่งนี้ ได้เคยเป็ นเมืองการค้าโบราณที่ เจริญรุ่งเรืองมาก่ อน

คํา่

รับประทานอาหารค่า ณ รีสอร์ท
นําท่านเข้าสู่ที่พัก BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หมู่บา้ นบันดิปูร ์ – เมืองโภครา

(B/L/D)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโภครา” โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชัว่ โมง) ระหว่ า งทางท่ า นจะ
ได้เห็น ทิ วทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเส้นทางสายนี้ มี ชื่ อเสี ย งมากใน
ด้านความงดงามทางธรรมชาติ นักท่ องเที่ ยวส่ ว นใหญ่ ช อบเดิ น ทางโดยรถมากกว่ า ทางเครื่ องบิ น
“หุบเขาโภครา” สู งกว่า ระดับน้าทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิ ว เขาและป่ าที่ เ ขี ย วขจี เ ป็ น
ทิ วทัศน์ที่งดงามที่ สุด จึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร ขึ้ นไปท่ า นจะได้ เ ห็ น เทื อ กเขาอานาปุ ร ะ
(ANNAPURNA และยอดเขาหางปลา (มัจฉาปูรช์ เร MACHHAPUCHHRE) ที่ สู ง ตระหง่ า นเสี ย ดฟ้ า
กว่า 8,000 เมตรเมื่อได้สัมผัสยากนักที่ จะลื มเลื อนและน่ าประทั บใจในโภครายามเย็ น โดยเฉพาะ
บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีรา้ นอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยู่ แ บบเรี ย บง่ า ยและเป็ นกัน เอง ไว้
คอยต้อนรับผูม้ าเยือนตลอดทั้งปี
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เที่ ยง

ถึง..หุบเขาโภครา รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร

บ่าย นํา ท่ า นชมความงดงามของหุ บ เขา โภครา
หรื อ โพ คารา (Pokhara Valley) เป็ นเ มื องแห่ ง มน ต์
เสน่ ห ์ ท่ ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปู ร ณะ ชม น้า
ตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที่ มหัศ จรรย์ ไหลลงเหวลึ ก
ต้องก้มมองซึ่งตั้งชื่อตามนายเดวิท ชาวสวิสที่ ตกลงไปตายเนื่ องจากโดนกระแสน้าพัด
ชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเป็ นอยู่ของชาวทิ เ บตที่ อพยพ
มาอยู่ทางตอนเหนื อของเนปาล นอกจากนี้ ท่ านยังจะได้ ชมการทอพรมด้วยมื ออิ ส ระให้ ท่ า นได้ ชม
วิวเมืองโภคราและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้น นําท่านล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบ
ความงามของเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่ มีรู ปร่ า ง คล้ า ยหางปลานั้ น เป็ นภาพที่ มีมนต์
ขลังยิ่งนัก ตรงกลางทะเลสาบเป็ นที่ ต้งั ของวัดบาลาฮี ซึ่งมีสถู ปสี ขาวชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่ น ตัด กับพื้ น
น้าสี เขียวมรกต นําท่านสัก การะ วั ด บาลาฮี (Barahi Temple)วัด ที่ มีเ ทพธิ ด าอจิ มา เทพธิ ด าที่
ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดในเมืองโภครา ทุ กวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิ ดาลัง ที่ สุ ด จากนั้ น อิ ส ระช้
อปปิ้ งตามอัธยาศัยในโภครา ยามเย็ น บริ เ วณรอบๆทะเลสาบมี ร ้า นอาหารและร้า นค้า กระจั ด
กระจายอยู่แบบเรียบง่ ายและเป็ นกันเองไว้คอยต้อนรั บผู ้มาเยื อนตลอดทั้งปี
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม HOTEL DA YATRA หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่ โภครา – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ) - ภัคตะปูร"์ (Bhaktapur) - เมืองนากาก็อต “
NARKAKOT (B/L/D)
04.00น.เดินทางไป ซางรางก๊อต “SARANGKOT เปลี่ยนเป็ นรถตู ้ คันละประมาณ 7-8ท่ า น/คั น ใช้เ วลา
เดินทางประมาณ 30นาที ” จุดชมวิวที่ ต้งั อยู่บนยอดเขาไปทางทิ ศตะวันตกประมาณ 5 กม.เป็ นจุ ด ชมวิ ว อี ก
แห่งหนึ่ งที่ ท่านจะได้ชมพระอาทิ ตย์ขนเห็
ึ้ นแสงสี ทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทื อกเขาอานาปู ร ะได้อย่ า ง
สวยงามยิ่ง พร้อมจิบชากาแฟอุ่นๆในบรรยากาศที่ โ อบล้อมด้วยเทื อกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ์...

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)
08.00 น. เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เมื อ งโภครา เพื่ อ เดิ น ทางสู่
กาฐมัณฑุ
09.45 น. เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบิน โดยสายการบิน
BUDDHA AIRLINES เทียวบิน 606 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
10.25 น. ถึ งเมืองกาฐมั ณ ฑุ หลั ง ตรวจรับสาภาระเรี ย บร้อยแล้ ว นํา ท่ า น
เดินทางสู่ภัตตาคาร
**** หมายเหตุ !!! สายการบิ น ในประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถ
โหลดสัมภาระได้ ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ไม่จาํ กัดจํานวนใบ ท่ า นใดที่ สั ม ภาระเกิ น 15
กิโลกรัม สามารถนํากระเป๋าใบเล็ก เพื่อแบ่งสัมภาระ ที่ไม่จาํ เป็ น ฝากไว้บนรถบัสได้ ***
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น นําท่านชม "ภัคตะปูร"์ (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุ บ เขากาฐมาณฑุ ...เมื อง
ภัคตะปูร ์ เป็ น 1 ใน 7 กลุ่ ม ของมรดกทางวัฒ นธรรม ในเขตหุ บเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu
Valley) ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้รบั การยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก ในปี 1979… เนื่ องจาก
ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเมืองโบราณที่ มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสี ย งในด้า นสถาปั ต ยกรรม อนุ ส รณ์
สถานทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม.ปั จจุบนั ถื อว่าเป็ นเมืองแห่ ง วัฒ นธรรมที่ มี
ชื่อเสี ยง และได้รบั ความนิ ย มมากในหมู่ นั ก ท่ องเที่ ย ว จนได้รั บ การขนานนามว่ า เป็ น "เมื อ ง
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บ่าย

คํา่

แห่งอัญมณี ทางวัฒนธรรมของเนปาล.... เมืองปั กตะปูร ์ หมายถึ งเมืองแห่งความภั ก ดี ต่ อพระเป็ น
เจ้า ที่ มีความสําคัญและสวยงาม.......
นําท่ านเข้ชมภายในตัว เมื อง คื อ "จัตุ ร ัส บัก ตะปู ร ์ ดู ร บาร์" (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่
ท่ องเที่ ยวที่ มี ความสาคัญมากที่ สุดแห่งหนึ่ งของเมืองบักตะปูร ์ เนื่ องจากบริ เ วณจัตุ ร ัส นั้ น เป็ นที่ ต้ งั
ของอาคารและสิ่ งก่อสร้างที่ มีสถาปั ตยกรรมที่ งดงาม รวมไปถึ ง สถานที่ ส าคัญ ๆของเมื องมากมาย
ในอดีตเคยเป็ นราชธานี ในหุบเขา เป็ นเมืองที่ เ จริ ญ บนเส้ น ทางการค้า สู่ ธิ เ บต ชมย่ า นเดอร์บาส
แควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร ์ อันเป็ นที่ ต้งั ของ วัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้ า ต่ า ง) ,
ประตูทองคา ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้า หรือ ซุนดารี( Sundari) นาท่ า นเข้า ชม
วัดเนี ยตาโปลา(Nyatapola) เป็ นศาสนสถานที่ สูงที่ สุดในเนปาล มีดว้ ยกัน 5 ชั้น สู ง 98 ฟุ ต สอง
ข้างบันไดทางขึ้ นมีรูปปั้ นหินขนาด ใหญ่ สลักเป็ นรูปสัตว ์์ และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้ นแต่ ล ะคู่ มี
อานาจหยุดสิ่ งชัว่ ร้ายที่ เมารุกราน วัดนี้ สร้างขึ้ นถวายแด่เทพแห่งเนี ยตะโปลา ผู ้ที่ มีพ ลั ง สู ง สุ ด หรื อ
สิ ทธิ ลักษมี(Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลัทธิ ตันตระ พระเจ้าภู ปฏินทรา มัล ละ สร้า งวัด นี้ ในปี
ค.ศ. 1702
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทื อ กเขานากาก๊อ ต ใน
อ้อมกอดของหิมาลัย..เมืองที่ ช มพระอาทิ ต ย์ต กและพระอาทิ ต ย์ขึ้ นได้ สวยงาม และเป็ นจุ ด ชม
ทัศนี ยภาพของ เทื อกเขาหิมาลัยได้ อย่างชัดเจน นากาก็อต เป็ นเมื องตากอากาศของชาวเนปาลี
สัมผัสธรรมชาติเทื อกเขา หิมาลัย รถไต่ระดับความสู งของเทื อกเขาที่ ค ดโค้ ง และมี ทิ ว ทั ศ น์ น าคัน
บันไดที่ สวยงามอย่างยิ่ง …ตะวันลา.. ที่ นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็ น ยอดเขาเอเวอร์ เ รส
(Mount Everest) ด้วย…ระหว่างท่ านจะได้ ชมการปลู ก ผัก ทานาแบบขั้น บั น ได..พบกับเทื อกเขา
หิมาลัยฝั ่ งตะวันออกประกอบด้วยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็ นแนวยาวนั บร้อยกิ โ ลเมตร
ในระหว่างทาง......ชมพระอาทิตย์ตก พักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนนี้ด้วยความสู ง 2,200
เมตรจากระดับน้าทะเล เป็ นจุดชมวิวที่ สวยงามมาก
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศั ย
ที่พัก ณ country villa resort หรือเทียบเท่า
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นากาก็อต – กาฐมัณฑุ

(B/L/D)

ตื่นแต่เช้าตรู่ ชมพระอาทิ ตย์ รุ่งอรุณเหนื อเทื อกเขาหิมาลัยจากที่ พกั ของท่ าน หรือเดินเล่ นสู ดอากาศ
บริสุทธิ์ ถ้าทัศนะวิสัย ปลอดโปร่ง ท่ านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์ ” (MT.EVEREST) ซึ่งเป็ นยอด
เขาที่ สูงที่ สุดในโลก (สู ง 8,848 เมตร) เปรียบได้ ว่าเป็ น “มงกุ ฎของโลก” ณ ที่ นี้ท่ านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่ สะอาดบริสุทธิ์ เหนื อเทื อกเขาหิมาลัย.... ท่ านจะได้เห็น
ภู เขาเปลี่ ยนสี ทองเปล่ งประกาย สวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได้ และที่ นี่ยงั สามารถมองเห็ นภู เขา
หิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้ว ยยอดเขา 5 ยอด จากจํานวนยอดเขา10 ยอดที่ สู งที่ ในโลกได้แก่ ยอด
เขา เอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และมา
นาสรู (MAMASLU ) *** หมายเหตุ ใน วันที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็น เทือกเขาหิมาลัย
ตลอดแนวตั้งแต่ฝัง่ ตะวันออกถึง ตะวันตกเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นเป็ นสําคัญ***
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. นําท่านเยือนเมืองปาทันหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก (Patan city) เป็ นเมื องโบราณ สร้า งใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่ ว งศตวรรษที่ 3 ปาตัน ได้ชื่ อว่ า เป็ นเมื องคู่ แ ฝดของกรุ ง กาฐมาณฑุ
ได้รบั การขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็ นเมื องที่ รู ้จ ัก กัน ในนามของเมื อง
แห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะ ชื่อเสี ยงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ ของชาวทิ เบตอพยพ มี ชื่ อเสี ย งใน
เรื่องพระพุทธรูป นับเป็ นนครโบราณที่ ยงั มีชีวิตภายในเมืองเต็ มไปด้ว ยวัด ทางศาสนาฮิ น ดู แ ละสิ่ ง
ปลู กสร้างในพุทธศาสนา สื บเนื่ องมาจากความหลากหลายของวัฒ นธรรมในยุ ค กลางทาให้ท้ ั ง
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่ องฟูในแถบนี้ เมืองปะฏันนี้ นับเป็ นผลงานสถาปั ต ยกรรมและการ
วางผังเมืองชิ้ นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนื อ -ใต้ และ ตะวัน ออก-ตะวัน ตกแบ่ ง
เมืองออกเป็ น4 ส่ วน โดยมีจตั ุรสั ปาตันดูรบ์ าร์ และพระราชวังปาตันเป็ นศูนย์กลาง
นําท่ านชมรูปปั้ นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ, ชม วิหารทองคํา และชมพระราชวั งเก่ า ที่ เ ป็ นที่
ทําพิธีเถลิ งราชสมบัติของกษัตริยใ์ นอดีต นําท่ านชมวัดตะเลจู บ าวานี (Teleju Bhawani) สร้า งขี้ น
ในปี ค.ศ. 1666 อุทิศให้กบั เทพประจําราชวงศ์ มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตี ประดับอยู่ บนยอด
ทวารทอง
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(ปั จจุบนั ถู กพวกฮิปปี้ ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว) ชมวัดกฤษณะ (Krishna Tempel) ตัว วัด เป็ นหิ น
สร้างแบบซิกขาร์ (Shikhara / ศิขร) …ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านสู่ ภัตตาคาร
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้น นําท่านเข้าชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ หรื อวัด ลิ ง (Swayambhunath) เป็ นเจดี ย ์ข องชาวพุ ท ธ
(Buddhist Chaityas) ที่ ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่ งของโลก กล่ าวกันว่าน่ าจะมีอายุถึง 2,000 ปี เลยที เดียว

สร้างขึ้ นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในปี พ.ศ. 936
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจภายในวัด คื อ ส่ ว นตรงฐานของสถู ปซึ่ ง มี
ดวงตาเห็ น ธรรมหรื อ Wisdom Eyes ของพระพุ ท ธเจ้า อยู่
โดยรอบทั้ ง 4 ด้ า น ตั้ ง อยู่ บ น ยอดเ ข าห่ า ง จ าก ก รุ ง
กาฐมาณฑุไปทางทิ ศตะวันตก 3 กิ โ ลเมตร ตัว สถู ปตั้ง อยู่
บนเนิ นเขาเล็ กๆ สู ง ประมาณ 77 เมตร เหนื อระดับน้ า
ทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาให้ทิวทัศน์เหนื อหุ บเขาที่
แสนงดงาม สถู ปแห่งนี้ เป็ นสถู ปที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของเนปาล
อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุ ท ธ
กับฮินดู โดยองค์ก ารยู เ นสโกได้ท าการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
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นําท่านเข้าชมเขตเมืองเก่า นครกาฐมั ณ ฑุ ที่ ไ ด้ร ับการก่ อตั้ง ขึ้ นในราชวงศ์ลิ จ ฉวี ซึ่ ง ขึ้ นครอง
บัลลังก์ในปี ค.ศ. 300 ที่ นี่เป็ นศูนย์กลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ นําท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดู ร ์บ าร์ส
แควร์ (Kathmandu Durbar Square) หรือเรียกว่า จัตุรสั กาฐมาณฑุดูรบ์ าร์แห่ง นี้ ประกอบไปด้ว ยวัด
และปราสาทที่ เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล
เนื่ องจากเป็ นสถานที่ ราชาภิ เษกขึ้ นครองราชย์สถานที่ น่าสนใจที่ ค วรไปชมได้แ ก่ วัด ตะเลชุ สร้า ง
โดยกษัตริยม์ เหนทรามัลละ (King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุ ร ัส แห่ ง นี้ ยัง ได้ร ับ
การยกย่องให้เป็ นหนึ่ ง ในมรดกโลกโดยองค์ก ารยู เ นสโกในปี พ.ศ. 2522 อี ก ด้ว ย ชม “กาฐ
มณฑป” หรือ “เรือนไม้” ซึ่งเป็ นที่ มาของชื่อเมือง อาคารไม้นี้สร้างขึ้ นเมื่อศตวรรษที่ 12 บนจุ ด ที่
เส้นทางการค้าสําคัญสองเส้นตัดกัน และใช้เป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ ยนซื้ อขาย การ
พัฒนาของตัวเมืองเกิดขึ้ นในรัศมีรอบ ๆ พระราชวังเก่า ชมวั ด กุ ม ารี หรื อ กุ ม ารี ฆระ ( Temple of
Kumari or Kumari Ghar) หรื อที่ พ านั ก เทพธิ ด าที่ มีชี วิ ต (Living Goddess) ชาวเนปาลเชื่ อกัน ว่ า
กุ มารีคืออวตารของเทพธิ ดาพรมจรรย์ ชม วัดตะเลจู (Teleju Tempel) สร้างอุ ทิ ศ ให้ก ับองค์สํ า คัญ
ประจําราชวงศ์คือเทวีตะเลจูบะวานี เป็ นสถานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ ยิ่งไม่เปิ ดให้ผใู ้ ดเยี่ยมกราย นอกจากองค์
กษัตริยแ์ ละนักบวชที่ มีสมณะศักดิ์สูง ชาวฮินดูสามารถเข้าทาพิธีได้ปีละหนึ่ ง ครั้ง ในช่ ว งดุ ร กาปู จ า
(Durga Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์ (Dasain) นํา ท่ า นชม ประตู ห นุ ม าน (Hanuman Dhoka)
ประตูที่เป็ นที่ ต้งั ของพระองค์เทพหนุ มาน สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1672 ตัว เทพได้ร ับหารเจิ มชาดเสี ย
จนเป็ นสี แดงเข้มใต้ร่มฉัตร

คํา่

วันที่หก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฮิมไทย (อาหารไทย)
เข้าที่พัก THE FERN DESIDENCY HOTEL
กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ

(B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
.นําท่านสู่ มหาเจดียโ์ พธิน์ าถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เจดีย์ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในเนปาลบนเจดี ย ์มีด วงตา
เห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ ทิศ บริเวณรอบวัด เป็ นแหล่ ง ชุ มชนของชาวพุ ท ธ
มหายานจากทิ เบตที่ อพยพเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2502 จึงจะเห็ น พระทิ เ บตและคนทั ่ว ไปยื น แกว่ ง ล้ อ
มนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทวั ่ ไป องค์การยูเนสโกขึ้ นได้ท ะเบี ย นสถานที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นมรดกโลกในปี
พ.ศ.2522
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11.30 น. นําท่ านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
15.00 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221
19.30 น. ถึ ง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่รลู ้ ื ม...

โปรแกรมแนะนํา:

(จ่ายเพิ่มท่านละ 200 USD ใช้เวลาชมประมาณ 1 ชม.)
Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั ่งเครื่องบินชมยอดเขา สั มผัส เทื อกเขาหิ มาลั ย และยอดเขาเอเวอร์
เรสต์อย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่ านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุ ณ จะมี โ อกาสได้
ขึ้ นไปบนจุดสู งที่ สุดและตระการตาที่ สุดในโลก

ไฮไลท์:
ลอยขึ้ นไปด้านบนของโลกในเที่ ยวบินชมวิว 1 ชัว่ โมงขึ้ นไปเทื อกเขาหิมาลัย
เข้าไปในห้องกัปตันใกล้เทือกเขาเอเวอร์เรส เห็นหลังคาของภู เขาเอเวอร์เรสต์วิธีที่ง่าย
เพลิ ดเพลิ นไปกับที่ นงั ่ หน้าต่างสาหรับผูโ้ ดยสารในทัวร์กลุ่ มเล็ ก ๆ ทุ กคน ที่ คุณจะไม่พลาดทุ กมุมมอง
ได้รบั ทัศนี ยภาพที่ งดงามของพืชและสัตว์ของหุบเขาและที่ ราบ
สังเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอื่น ๆ อีกมากมาย
เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่ า นรั บ ทราบคาแนะนาการ
เปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหั วหน้าทั วร์ .
***สําหรับการทําวีซ่าให้ท่านส่งเอกสารให้กับผู ้ที่ท่านจองและเอกสารทั้ งหมดจะส่งคืน ท่าน ณ วัน
เดินทางที่สนามบิน หากท่านใดไม่สะดวกสามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านได้โดยทางหัวหน้าทัวร์จะดํา เนินการ
ให้ท่าน***

หมายเหตุ :
1. เวลาที่ ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริงอาจแตกต่ า งกัน เล็ ก น้ อย ขอให้ท่ า นรับทราบคํา แนะนาการ
เปลี่ ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ ยนแปลงรายการ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม แต่ จ ะยึ ด ผลประโยชน์ ข องลู ก ค้า
เป็ นสําคัญ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่ พกั ภู มิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนั ด หยุ ด งานฯลฯ
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุ ใ ห้ต ้องเลื่ อนการเดิ น ทาง
หรือไม่สามารถจัดพาคณะท่ องเที่ ยวได้ตามรายการ
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ 2
ท่าน/ห้อง

7-12 DEC 2018

28,900.14-19 DEC 2018 26,900.28 DEC -02 JAN 19 30,900.BUS 1
28 DEC – 02 JAN 19 30,900.BUS 2
29 DEC – 03 JAN 19 30,900.22-27 JAN 19
14-19 FEB 19
12-17 MAR 19
26-31 MAR 19
11-16 APR 19
13 – 18 APR 19

26,900.27,900.26,900.26,900.30,900.30,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

จํานวนที่นั ่ง

5,500.5,500.6,500.-

25+1

6,500.-

20+1

6,500.5,500.5,500.5,500.5,500.6,500.6,500.-

20+1

25+1
25+1

20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้อ งมี ผู้โ ดยสารจํา นวน 20 ท่ า นขึ้ นไป ถ้า ผู ้โ ดยสารไม่
ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ ยนแปลง
ราคา
***กรณีลูกค้าที่ ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ ยวบิ นในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้ อทัวร์ โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ ยวบิ น หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ต ก่อนตัดสินใจซื้ อตัว๋
เครื่องบิ นภายในประเทศ นะคะ***
รายการอาจมี การสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้ นอยู่ กับ สถานการณ์ห น้า งานเป็ น
สําคัญ
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อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิ น Thai Lion Air และสายการบิ น
ภายในประเทศ โดย BUDDHA AIRLINES ตามที่ ระบุไว้ในรายการ
ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ ระบุไว้ในรายการ
ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ ต่างๆตามที่ ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี สนามบินทุ กแห่งตามที่ กาหนดไว้ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิ น 1,000,000 บาท ต่อท่ าน(วงรักษาพยาบาลเงิ นไม่ เ กิ น 500,000 บาท)
แต่ท้ งั นี้ ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่ มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิ ต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้า ประเทศของคนต่ า งชาติ หรื อ
คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าถ่ ายรูป/ถ่ ายวีดีโอ ที่ ตอ้ งจ่ายเพิ่มในสถานที่ ท่ องเที่ ย ว
พิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่ สงั ่ นอกเหนื อจากรายการ
ค่าภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี )
ค่านํ้าาหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม / ท่ าน จํานวน ไม่เกิน 2 ชิ้ น / ท่ าน

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ และผูช้ ่วย จานวน 6 วัน /ท่าน (รวมเป็ นเงิ น บาท
2,000 บาท/ ท่านตลอดรายการ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิ จ ารณาของท่ า นเพื่ อ
เป็ นกาลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการจองทัวร์
 ชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่ วนที่ เหลื อชําระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่ นับ
รวมวันเสาร์ อาทิ ตย์ และวันหยุ ดราชการ ) พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อ
เดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง
 ในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่องบิ นไปแล้ว เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ หากมี ก ารยิ ก เลิ ก หรื อ
ขอเลื่ อเดินทาง ซึ่ งเมื่ อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู ้จองยกเลิ กจะไม่ มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่ ว งที่ ไ ม่ ใ ช่ เทศกาลหรื อ
วันหยุ ดยาว (ยกเว้น กรุ๊ปที่ มีการการันตีค่ามัดจํากับสายการบิ น)**

รหัสทัวร์ : THA7-SL-NP-7DEC18-13APR19

 กรณี ยกเลิ กการเดินทางก่ อ น 30 วัน เฉพาะช่ ว งเทศกาลหรื อ วัน หยุ ดยาว เก็ บ ค่ าใช้จ่ ายที่
เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด
 กรณี ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 8,000 บาท
 กรณี ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 อัตราค่าบริการนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยู่ กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่ าง
การเดินทางถ้าท่ านแยกตัว ออกจากคณะทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ คืน เงิ น หรื อ ลด
ค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้ น
***บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่ องเที่ ยว สายการบิ น และตัวแทนการท่ องเที่ ย วในต่ างประเทศซึ่ ง
ไม่ อ าจรับ ผิ ดชอบต่ อ ความเสี ย หายที่ เกิ ดจาก การที่ ท่ านถู ก ปฏิ เสธไม่ ใ ห้เข้าออกเมื อ ง อั น
เนื่ องมาจากการที่ ท่านมี เอกสารเดินทางที่ ไม่ ถูกต้อง หรือมี สิ่งผิ ดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรื อ
ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ นํ้าท่ วม , ภัย การเมื อ งฯลฯ หรื อ เหตุ สุ ดวิ สั ย ที่ ท างบริ ษัท ฯไม่ ส ามารถ
ควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้ นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย ถู กทําร้าย หรื อ
จากอุ บัติเหตุต่าง ๆ****
เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล
1. หนังสื อเดินทาง ที่ ยังมี อายุ ใช้ได้จนถึ งวันเดินทางไม่ ตาํ ่ กว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมี หน้าว่าง สําหรับประทับตราเข้าออกอย่ างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้าตรงรูปสี (ที่ ไม่ ใช่รูปถ่ ายเล่ น) ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ พื้ นหลังขาว
4. สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบี ยนบ้าน (เขียนที่ อยู่ เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทร )
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