เนปาล....สุขใจที่ได้ ไปเยือน 6 วัน 5 คืน SL
3X-KTMSNP03 (ตค 61 - มค 62)

ชมเมืองมรดกโลก 3 แห่ง
เมืองหลวงกาฐมัณฑุ – เมืองบันดิปรู ์ – เมืองโภครา
เยือนดินแดนสวิตเซอร์ แลนด์แห่งเนปาล ณ เมืองนากาล๊ อต
สัมผัสทะเลหมอก อ้ อมกอดหิมาลัย

พิเศษ!!บินภายในไม่เสียเวลานัง่ รถ

วันที่

รายละเอียดท่ องเที่ยว

1

กรุ งเทพฯ – กาฐมัณฑุ-วัดสยมภูวนาถ-เขตเมืองเก่ านครกาฐมัณฑุ-กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ สแควร์ วัดตะเลชุ-วัดกุมารี -วัดตะเลจู-ประตูหนุมาน-ชมการแสดงพืน้ เมืองของชาวเนปาลีพร้ อมทาน
อาหารค่า

2

เมืองกาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดิปูร์

3

หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา-หุบเขาโภครา-นา้ ตกเดวิด-ศูนย์ อพยพชาวทิเบต-ล่ องเรื อพายใน
ทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮี
เมืองโภครา-ซางรางก๊ อต-แม่ นา้ ศักดิ์สิทธิ์เซติ – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ)-ภัคตะปูร์-จัตุรัส
บักตะปูร์ ดูรบาร์ -เมืองนากาก็อต-ชมพระอาทิตย์ ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ ก็อต

4
5

เมืองนากาก็อต –ชมพระอาทิตย์ ขนึ ้ - กาฐมัณฑุ- เมืองมรดกโลกปาทันหรื อปาทาน - วัดตะเลจู
บาวานี-ชมวัดกฤษณะ

6

เมืองกาฐมัณฑุ-กรุ งเทพฯ
อัตราค่ าบริ การ

กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่ เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

16 - 21 Nov 2018

26,900

0

0

0

5,500

07 - 12 Dec 2018

28,900

0

0

0

5,500

14 - 19 Dec 2018

26,900

0

0

0

5,500

28 Dec 2018 - 02 Jan
2019

30,900

0

0

0

6,500

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – กาฐมัณฑุ-วัดสยมภูวนาถ-เขตเมืองเก่ านครกาฐมัณฑุ-กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ สแควร์ วัดตะเลชุ-วัดกุมารี -วัดตะเลจู-ประตูหนุมาน-ชมการแสดงพืน้ เมืองของชาวเนปาลีพร้ อมทาน
อาหารค่า

08.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผู้โดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน
ไทยไลอ้ อนแอร์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทคอยต้ อนรั บและอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระ
11.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL220(ไม่
มีอาหารบริ การบนเครื่ องบิน ใช้ เวลาประมาณ 3 ชม.)
***หมายเหตุ เวลาของประเทศเนปาล ช้ ากว่าประเทศไทย 1. 15 ชัว่ โมง***
12.45 น. ถึง...ท่ าอากาศยานตรี ภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และ
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ด้ วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่าน
ชม เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ เพราะ
ที่นี่คือจุดศูนย์รวมทังการค้
้
า การเดินทาง วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ซึง่ เราจะเห็น
โบราณสถานที่สวยงามตังอยู
้ ่ในเมืองกาฐมาณฑุมากมาย “หุบเขากาฐมาณฑุ” ตังอยู
้ ่ที่ความสูง 1,336
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล จุดรวมแหล่งวัฒนธรรมเนวารี โบราณ สร้ างอารยะธรรมที่สาคัญขึ ้นบน 3 เมือง
ซึง่ ได้ แก่ กรุ งกาฐมาณฑุ ปาตัน และบัคตาปุรู ์
นาท่านเข้ าชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ หรื อวัดลิง (Swayambhunath) เป็ นเจดีย์ของชาวพุทธ
(Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึง่ ของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถงึ 2,000 ปี เลยทีเดียว สร้ าง
ขึ ้นในรัชสมัยของพระเจ้ ามานะเทวะในปี พ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึง่
มีดวงตาเห็นธรรมหรื อWisdom Eyes ของพระพุทธเจ้ าอยู่โดยรอบทัง4
้ ด้ าน ตังอยู
้ ่บนยอดเขาห่างจาก
กรุ งกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร ตัวสถูปตังอยู
้ ่บนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 77 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาให้ ทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแห่งนี ้เป็ น
สถูปที่เก่าแก่ที่สดุ ของเนปาล อีกทังยั
้ งเป็ นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดย
องค์การยูเนสโกได้ ทาการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
นาท่านเข้ าชมเขตเมืองเก่ านครกาฐมัณฑุ ที่ได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นในราชวงศ์ลิจฉวี ซึง่ ขึ ้นครองบัลลังก์ใน
ปี ค.ศ. 300 ที่นี่เป็ นศูนย์กลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ นาท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ สแควร์
(Kathmandu Durbar Square) หรื อเรี ยกว่า จัตรุ ัสกาฐมาณฑุดรู ์ บาร์ แห่งนี ้ประกอบไปด้ วยวัดและ
ปราสาทที่เก่าแก่ ซึง่ แสดงภาพความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล
เนื่องจากเป็ นสถานที่ราชาภิเษกขึ ้นครองราชย์สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชมได้ แก่ วัดตะเลชุ สร้ างโดย
กษัตริย์มเหนทรามัลละ (King MahendraMalla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตรุ ัสแห่งนี ้ยังได้ รับการยก

ย่องให้ เป็ นหนึง่ ในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้ วย ชม “กาฐมณฑป” หรื อ
“เรื อนไม้ ” ซึง่ เป็ นที่มาของชื่อเมือง อาคารไม้ นี ้สร้ างขึ ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 บนจุดที่เส้ นทางการค้ าสาคัญ
สองเส้ นตัดกัน และใช้ เป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลีย่ นซื ้อขาย การพัฒนาของตัวเมืองเกิดขึ ้น
ในรัศมีรอบ ๆ พระราชวังเก่า ชมวัดกุมารี หรื อกุมารี ฆระ (Temple of Kumari or KumariGhar) หรื อ
ที่พานักเทพธิดาที่มีชีวิต (Living Goddess) ชาวเนปาลเชื่อกันว่ากุมารี คืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย์
ชม วัดตะเลจู (TelejuTempel) สร้ างอุทิศให้ กบั องค์สาคัญประจาราชวงศ์คือเทวีตะเลจูบะวานี เป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ยิ่งไม่เปิ ดให้ ผ้ ใู ดเยี่ยมกราย นอกจากองค์กษัตริ ย์และนักบวชที่มีสมณะศักดิ์สงู ชาว
ฮินดูสามารถเข้ าทาพิธีได้ ปีละหนึง่ ครัง้ ในช่วงดุรกาปูจา (Durga Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์
(Dasain) นาท่านชม ประตูหนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตูที่เป็ นที่ตงของพระองค์
ั้
เทพหนุมาน
สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1672 ตัวเทพได้ รับหารเจิมชาดเสียจนเป็ นสีแดงเข้ มใต้ ร่มฉัตร
18.30 น. รั บประทานอาหารค่า พร้ อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี ลิ ้มรสอาหารพิเศษ โม
โม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ ๆ ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง ที่มีชื่อเสียงสาหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึง่ ของประเทศ
เนปาล
พักที่ ณ FAIR FIELD HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 2

เมืองกาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดิปูร์

06.00น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

08.00 น.

นาท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านบันดิปูร์ (Bandipur) โดยอยู่ห่างจากกรุ งกาฐมัณฑุ ไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 1 4 3 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) "บันดิปรู ์ " (Bandipur) หมูบ่ ้ านบันดิ
ปูร์ หมูบ่ ้ านศักดิ์สทิ ธิ์ของชาว ฮินดู หมูบ่ ้ านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้ วยเสน่ห์ ของประเพณี
วัฒนธรรม และวิถีความเป็ นอยู่ ซึง่ ตังอยู
้ ่บนยอดเขาสูงชันบันดิปรู ์ แปลเป็ นไทยง่ายๆก็คือเมือง
บัณฑิต หรื อเมืองของผู้ร้ ู หมูบ่ ้ านบนยอดเขา ท่ามกลางขุนเขาที่รายล้ อม หมูบ่ ้ านบันดิปรู ์ ตังอยู
้ ่ บน

ระดับความสูง 1,030 เมตร โดยบริ เวณรอบๆหมูบ่ ้ านนันโดด
้
เด่นไปด้ วยทัศนียภาพที่โอบล้ อมไปด้ วย
ขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถ มองเห็นจากตัว
หมูบ่ ้ านได้ อย่างชัดเจน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รี สอร์ ท
จากนัน้ อิสระ เดินชมทิวทัศน์ ในหมู่บ้านตามอัธยาศัย….การไปสารวจ หมูบ่ ้ านโดยเริ่ มต้ นที่ถนน
สายหลักที่สองข้ างทางเต็มไปด้ วย อาคารบ้ านเรื อนสูง 2-3 ชัน้ ที่ตงเรี
ั ้ ยงรายไปตลอดสองข้ างทาง ซึง่
เป็ นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ วา่ ครัง้ หนึง่ หมูบ่ ้ านเล็กแห่งนี ้ ได้ เคยเป็ นเมืองการค้ าโบราณที่
เจริ ญรุ่ งเรื องมาก่อน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ รี สอร์ ท
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก BANDIPUR MTN RESORT หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 3

หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา-หุบเขาโภครา-นา้ ตกเดวิด-ศูนย์ อพยพชาวทิเบต-ล่ องเรื อพาย
ในทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮี

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ รี สอร์ ท

08.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโภครา” โดยรถโค้ ชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชัว่ โมง) ระหว่างทางท่านจะได้
เห็น ทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเส้ นทางสายนี ้มีชื่อเสียงมากในด้ าน
ความงดงามทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบเดินทางโดยรถมากกว่าทางเครื่ องบิน “หุบเขา
โภครา” สูงกว่า ระดับน้ าทะเล 900 เมตร และโอบล้ อมไปด้ วยทิวเขาและป่ าที่เขียวขจีเป็ นทิวทัศน์ที่
งดงามที่สดุ จึงมีลกั ษณะพิเศษไม่เหมือนใคร ขึ ้นไปท่านจะได้ เห็น เทือกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA
และยอดเขาหางปลา (มัจฉาปูร์ชเร MACHHAPUCHHRE) ที่สงู ตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร
เมื่อได้ สมั ผัสยากนักที่จะลืมเลือนและน่าประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบริ เวณรอบๆ
ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้ านค้ ากระจัดกระจายอยู่แบบเรี ยบง่ายและเป็ นกันเอง ไว้ คอยต้ อนรับผู้มา
เยือนตลอดทังปี
้

เที่ยง

ถึง..หุบเขาโภครา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรื อโพคารา (Pokhara Valley) เป็ นเมืองแห่งมนต์
เสน่ห์ ท่ามกลางวงล้ อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชม นา้ ตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที่มหัศจรรย์ ไหล
ลงเหวลึก ต้ องก้ มมองซึง่ ตังชื
้ ่อตามนายเดวิทชาวสวิสที่ตกลงไปตายเนื่องจากโดนกระแสน ้าพัดชม
ศูนย์ อพยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเป็ นอยู่ของชาวทิเบตที่อพยพ
มาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี ้ท่านยังจะได้ ชมการทอพรมด้ วยมืออิสระให้ ท่านได้ ชมวิว
เมืองโภคราและช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
นาท่านล่ องเรื อพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบ

ความงามของเฟวาสะท้ อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่ างคล้ ายหางปลานัน้ เป็ นภาพที่มีมนต์ขลัง
ยิ่งนัก ตรงกลางทะเลสาบเป็ นที่ตงของวั
ั้
ดบาลาฮี ซึง่ มีสถูปสีขาวชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพื ้นน้ าสี
เขียวมรกต
นาท่านสักการะ วัดบาลาฮี (Barahi Temple)วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สดุ ในเมือง
โภครา ทุกวันเสาร์ จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดาลังที่สดุ จากนัน้ อิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยในโภค
รายามเย็น บริ เวณรอบๆทะเลสาบมีร้านอาหารและร้ านค้ ากระจัดกระจายอยู่แบบเรี ยบง่ายและเป็ น
กันเองไว้ คอยต้ อนรับผู้มาเยือนตลอดทังปี
้
19.00น

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ณ ATITHIE RESORT หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 4
เช้ า

เมืองโภครา-ซางรางก๊ อต-แม่ นา้ ศักดิ์สิทธิ์เซติ – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ)-ภัคตะปูร์จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ -เมืองนากาก็อต-ชมพระอาทิตย์ ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ กอ็ ต
เดินทางไป ซางรางก๊ อต “SARANGKOT” จุดชมวิวที่ตงอยู
ั ้ ่บนยอดเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ
5 กม.เป็ นจุดชมวิวอีกแห่งหนึง่ ที่ท่านจะได้ ชมพระอาทิตย์ขึ ้นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลา
และเทือกเขาอานาปูระได้ อย่างสวยงามยิ่ง พร้ อมจิบชากาแฟอุน่ ๆในบรรยากาศที่โอบล้ อมด้ วย
เทือกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ์...จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับโรงแรมระหว่างทาง นาท่านแวะ
สักการะขอพรวัด“BINDHABASANI” ซึง่ เป็ นที่เคารพของชาวเนปาลีในเมืองโภครามีพิธีทาบุญ
เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์ ถ้าเป็ นวันพิธีสาคัญใหญ่ๆมีการบูชายันด้ วยสัตว์เล็กและใหญ่ตลอดทัง้
วัน จากนันชม
้ แม่ นา้ ศักดิ์สิทธิ์เซติ “SETI RIVER”มีสีขาวคล้ ายน้ านมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย
และมหัศจรรย์ไหลรอดเข้ าไปใต้ ดิน

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)

08.00 น.

เดินทางสูส่ นามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพื่อเดินทางสูก่ าฐมัณฑุ

09.55 น.

เดินทางสูเ่ มืองกาฐมัณฑุโดยสายการบินYETI AIRLINESประมาณ20 นาที

10.25 น.

ถึงเมืองกาฐมัณฑุ หลังตรวจรับสาภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร

12.30 น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น

นาท่านชม "ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ ...เมืองภัค
ตะปูร์ เป็ น 1 ใน 7 กลุม่ ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) ซึง่
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก ในปี 1979… เนื่องจากได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงในด้ านสถาปั ตยกรรม อนุสรณ์สถานทาง

ประวัติศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม..ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
และได้ รับความนิยมมากในหมูน่ กั ท่องเที่ยวจนได้ รับการขนานนามว่าเป็ น "เมืองแห่งอัญมณีทาง
วัฒนธรรมของเนปาล.... เมืองปั กตะปูร์ หมายถึงเมืองแห่งความภักดีต่อพระเป็ นเจ้ า ที่มี
ความสาคัญและสวยงาม.......
นาท่านเข้ าชมภายในตัวเมือง คือ "จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ " (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่
ท่องเที่ยวที่มี ความสาคัญมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของเมืองบักตะปูร์ เนื่องจากบริ เวณจัตรุ ัสนันเป็
้ นที่ตงั ้
ของอาคารและสิ่งก่อสร้ างที่มีสถาปั ตยกรรมที่งดงาม รวมไปถึงสถานที่สาคัญๆของเมืองมากมาย ใน
อดีตเคยเป็ นราชธานีในหุบเขา เป็ นเมืองที่เจริ ญบนเส้ นทางการค้ าสูธ่ ิเบต ชมย่านเดอร์ บาสแควร์
หรื อย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็ นที่ตงของวั
ั้
ง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้ าต่าง), ประตูทอง
คา ซึง่ เป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงนา้ หรื อ ซุนดารี (Sundari) นาท่านเข้ าชม วัดเนีย
ตาโปลา(Nyatapola) เป็ นศาสนสถานที่สงู ที่สดุ ในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชัน้ สูง 98 ฟุต สองข้ างบันได
ทางขึ ้นมีรูปปั น้ หินขนาดใหญ่ สลักเป็ นรูปสัตว ์์ และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั น้ แต่ละคูม่ ีอานาจหยุด
สิ่งชัว่ ร้ ายที่เมารุ กราน วัดนี ้ สร้ างขึ ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรื อสิทธิลกั ษมี
(Siddhi Lakshmi) ซึง่ เป็ นเทวี ลัทธิ ตันตระ พระเจ้ าภูปฏินทรา มัลละ สร้ างวัดนี ้ในปี ค.ศ. 1702
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากาก๊ อต ใน อ้ อม
กอดของหิมาลัย..เมืองที่ชมพระอาทิตย์ ตกและพระอาทิตย์ ขึ ้นได้ สวยงาม และเป็ นจุดชม
ทัศนียภาพของ เทือกเขาหิมาลัยได้ อย่างชัดเจน นากาก็อต เป็ นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี
สัมผัสธรรมชาติเทือกเขา หิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้ งและมีทิวทัศน์นาคัน
บันไดที่สวยงามอย่างยิ่ง …ตะวันลา.. ที่ นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์ เรส
(Mount Everest) ด้ วย…ระหว่างท่านจะได้ ชมการปลูกผักทานาแบบขันบั
้ นได..พบกับเทือกเขา
หิมาลัยฝั่ งตะวันออกประกอบด้ วยยอดเขา Ganesh, Langtangฯลฯ เป็ นแนวยาวนับร้ อยกิโลเมตรใน
ระหว่างทาง......ชมพระอาทิตย์ ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ ก็อต 1 คืนนี ้ด้ วยความสูง 2,200
เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามมาก
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ณ NIVA LODGE RESORT หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 5

เมืองนากาก็อต –ชมพระอาทิตย์ ขนึ ้ - กาฐมัณฑุ- เมืองมรดกโลกปาทันหรื อปาทาน - วัด
ตะเลจูบาวานี-ชมวัดกฤษณะ

เช้ าตรู่

ชมพระอาทิตย์ ขนึ ้ รุ่ งอรุ ณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พกั ของท่าน หรื อเดินเล่นสูดอากาศบริ สทุ ธิ์
ถ้ าทัศนะวิสยั ปลอดโปร่ งท่านจะได้ เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์ ” (MT.EVEREST) ซึง่ เป็ นยอดเขาที่สงู
ที่สดุ ในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรี ยบได้ ว่าเป็ น “มงกุฎของโลก” ณ ที่นี ้ท่านจะได้ สมั ผัสกับ
บรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริ สทุ ธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย.... ท่านจะได้
เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกาย สวยงาม จนไม่อาจจะกระพริ บตาได้ และที่นี่ยงั สามารถมองเห็น
ภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึง่ ประกอบด้ วยยอดเขา 5 ยอด จากจานวนยอดเขา10 ยอดที่สงู ที่ในโลกได้ แก่
ยอดเขา เอเวอร์ เรสท์( EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และ
มานาสรู (MAMASLU )
*** หมายเหตุ ใน วันที่อากาศโปร่ งใส่ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตังแต่
้ ฝั่ง
ตะวันออกถึง ตะวันตกเลยทีเดียว ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศวันนันเป็
้ นสาคัญ***

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

08.30 น.

นาท่านเยือนเมืองปาทันหรื อปาทาน เมืองเก่ ามรดกโลก (Patan city) เป็ นเมืองโบราณ สร้ างใน
สมัยพระเจ้ าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปาตันได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองคูแ่ ฝดของกรุ งกาฐมาณฑุ ได้ รับ
การขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็ นเมืองที่ร้ ู จกั กันในนามของเมืองแห่งศิลปะ
อีกด้ วย โดยเฉพาะ ชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่ อง
พระพุทธรู ป นับเป็ นนครโบราณที่ยงั มีชีวิตภายในเมืองเต็มไปด้ วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูก
สร้ างในพุทธศาสนา สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทาให้ ทงศาสนา
ั้
ฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่ องฟูในแถบนี ้ เมืองปะฏันนี ้ นับเป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมและการวางผัง
เมืองชิ ้นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกแบ่งเมือง
ออกเป็ น4 ส่วน โดยมีจตั รุ ัสปาตันดูร์บาร์ และพระราชวังปาตันเป็ นศูนย์กลาง นาท่านชมรู ปปั น้ ของ

พระเจ้ าภูปฏินทรามัลละ, ชมวิหารทองคา และชมพระราชวังเก่าที่เป็ นที่ทาพิธีเถลิงราชสมบัติของ
กษัตริ ย์ในอดีต นาท่านชมวัดตะเลจูบาวานี (TelejuBhawani) สร้ างขี ้นในปี ค.ศ. 1666 อุทิศให้ กบั
เทพประจาราชวงศ์ มีเทวรู ปศิวะและพระนางปารวตีประดับอยู่บนยอดทวารทอง(ปั จจุบนั ถูกพวก
ฮิปปี ้ ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ ว) ชมวัดกฤษณะ (Krishna Temple) ตัววัดเป็ นหินสร้ างแบบซิก
ขาร์ (Shikhara/ ศิขร)…ได้ เวลาอันสมควรนาท่านสูภ่ ตั ตาคาร..
12.30 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมปศุปฏินารถ (Pashupatinath Temple) ที่สร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์
มัลละ ในปี ค.ศ. 1696 เพื่อถวายองค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศุปติ หรื อ เจ้ าแห่งเวไนยสัตว์ และที่
สาคัญคือ วัดปศุปตินาถได้ ถกู จัดให้ เป็ นมรดกโลกแล้ วในปี พ.ศ. 2522…วัดนี ้มีสญ
ั ลักษณ์ของเทพ
เจ้ า “ตรี มรู ติ” อยู่มากมาย ซึง่ หมายถึงพระพรมเป็ นผู้สร้ าง พระวิษณุหรื อพระนารายณ์เป็ นผู้รักษา
และพระศิวะเป็ นผู้ทาลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค์ เป็ นเครื่ องหมายบุรุษเพศ สัญลักษณ์ของพระศิวะจะ
พบเห็นมากที่สดุ เป็ นวัดฮินดูที่สาคัญมากที่สดุ ในเนปาลตังอยู
้ ่ริมแม่น้าภัคมาติ ท่านมีโอกาสเห็น
พิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วัดแห่งนี ้
นาท่านสู่ มหาเจดีย์โพธิ์นาถ หรื อพุทธนาถ (Boudhanath) เจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในเนปาลบนเจดีย์มี
ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ า (Wisdom Eyes) ทังสี
้ ่ทิศ บริ เวณรอบวัดเป็ นแหล่งชุมชนของชาว
พุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ ามาเมื่อปี พ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทัว่ ไปยืนแกว่งล้ อ
มนต์พร้ อมกับสวดมนต์อยู่ทวั่ ไป องค์การยูเนสโกขึ ้นได้ ทะเบียนสถานที่แห่งนี ้เป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.
2522
จากนันให้
้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมือง ย่ านทาเมล (Thamel) เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของ
กรุ งกาฐมาณฑุ สองข้ างทางเต็มไปด้ วย โรงแรมที่พกั ราคาถูก ร้ านอาหารนานาชาติ ร้ านขายของ
ร้ านอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ จึงเป็ นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนปาลเพื่อการวางแผน
ท่องเที่ยวในที่ตา่ งๆ นอกจากนี ้ย่านทาเมลยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ขึ ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้ าจาพวก
หัตถกรรมพื ้นเมือง เครื่ องประดับที่ทาจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สาหรับการเดินปี น ลักษณะคล้ าย
กับถนนข้ าวสารของเมืองไทย แต่สินค้ าหลากหลายกว่าเยอะ ถนนข้ าวสารบ้ านเรา อาทิ ผ้ าพาสมีน่า
กระเป๋ า เสื ้อผ้ า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึง่ สามารถต่อรองราคาได้

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฮิมไทย (อาหารไทย)
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ณ FAIR FIELD HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 6

เมืองกาฐมัณฑุ-กรุ งเทพฯ

09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม อิสระจนถึงเวลานัดหมาย

11.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรี ภวู นั เมืองกาฐมัณฑุ

13.45 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221

19.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่ร้ ู ลืม...

หมายเหตุ
***สาหรับการทาวีซา่ ให้ ท่านส่งเอกสารให้ กบั ผู้ที่ท่านจองและเอกสารทังหมดจะส่
้
งคืนท่าน ณ วันเดินทางที่สนามบิน
หากท่านใดไม่สะดวกสามารถยื่นวีซา่ หน้ าด่านได้ โดยทางหัวหน้ าทัวร์ จะดาเนินการให้ ท่าน***

หมายเหตุ :
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริ งอาจแตกต่างกันเล็กน้ อย ขอให้ ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลง
การนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครัง้ จากหัวหน้ าทัวร์
2. บริ ษัทอาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ น
สาคัญ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจน
สภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ ต้องเลื่อนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัด
พาคณะท่องเที่ยวได้ ตามรายการ
โปรแกรมแนะนา: (จ่ ายเพิ่มท่ านละ 200 USD ใช้ เวลาชมประมาณ 1 ชม.)
Everest Scenic Mountain Flight หรื อ นัง่ เครื่ องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์ เรสต์อย่าง
ใกล้ ชิด สร้ างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้ มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ ขึ ้นไปบนจุดสูง
ที่สดุ และตระการตาที่สดุ ในโลก
ไฮไลท์ :
**ลอยขึ ้นไปด้ านบนของโลกในเที่ยวบินชมวิว 1 ชัว่ โมงขึ ้นไปเทือกเขาหิมาลัย
**เห็นหลังคาของภูเขาเอเวอร์ เรสต์วิธีที่ง่าย
**เพลิดเพลินไปกับที่นงั่ หน้ าต่างสาหรับผู้โดยสารในทัวร์ กลุม่ เล็กๆ ทุกคน ที่คณ
ุ จะไม่พลาดทุกมุมมอง
**ได้ รับทัศนียภาพที่งดงามของพืชและสัตว์ของหุบเขาและที่ราบ
**สังเกตเอเวอร์ เรส, Lhotse, Makalu และอื่น ๆ อีกมากมาย
เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริ งอาจแตกต่างกันเล็กน้ อย ขอให้ ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลง
การนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครัง้ จากหัวหน้ าทัวร์ .
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 20 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
***กรณีลกู ค้ าที่ต้องเดินทางด้ วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื ้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา
เที่ยวบิน หรื อตรวจสอบกับทางออฟฟิ ตก่อนตัดสินใจซื ้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศนะคะ***
รายการอาจมีการสลับสับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์หน้ างานเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
**ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air และสายการบิน
ภายในประเทศ โดย YETI AIRLINES ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
**ค่าโรงแรมพักห้ องคู่ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
**ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่ระบุไว้ ในรายการ
**ค่าธรรมเนียมภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ ในรายการ
**ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทงนี
ั ้ ้ย่อม
อยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
**ค่าวีซา่ เนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
**ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
**ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าถ่ายรู ป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษ
ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ นอกเหนือจากรายการ
**ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกากับภาษี )
**ค่าน ้าาหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน จานวน ไม่เกิน 2 ชิ ้น / ท่าน
**ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย จานวน 6 วัน/ท่าน (รวมเป็ นเงินบาท 2,000 บาท/ท่านตลอดรายการ)
**ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วความประทับใจในบริ การ
การให้ ทปิ ตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้ มีผลประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน้ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของท่ านเพื่อเป็ น
กาลังใจให้ กับไกด์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการจองทัวร์
· ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท เงินทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ ) พร้ อมแจ้ งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง
· ในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อเดินทาง ซึง่ เมื่อจอง
และจ่ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทังสิ
้ ้น
· กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
**เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรื อวันหยุดยาว (ยกเว้ น กรุ๊ ปที่
มีการการันตีคา่ มัดจากับสายการบิน)**
· กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาว เก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งทังหมด
้
· กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 8,000 บาท
· กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
· อัตราค่าบริ การนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ตา่ ง ๆ ระหว่างการเดินทางถ้ าท่าน
แยกตัวออกจากคณะทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรื อลดค่าบริ การใด ๆ ทังสิ
้ ้น
***บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่
ถูกต้ อง หรื อมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ ในครอบครอง หรื อภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น ้าท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรื อเหตุสดุ วิสยั
ที่ทางบริ ษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ หรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม เช่นการเจ็บป่ วย ถูกทาร้ าย
หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ****
เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล
1. หนังสือเดินทาง ที่ยงั มีอายุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราเข้ าออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้ าตรงรู ปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ ้ว 2ใบ พื ้นหลังขาว
4. สาเนาบัตรประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้ าน (เขียนที่อยู่เป็ นภาษาอังกฤษพร้ อมเบอร์ โทร)

