ชมเมืองมรดกโลก 3 แห่ง
เมืองหลวงกาฐมัณฑุ – เมืองบันดิปูร์ – เมืองโภครา
เยือนดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งนปาล ณ เมืองนากาล๊อต
สัมผัสทะเลหมอก อ้ อมกอดหิมาลัย
พิเศษ!!บินภายในไม่เสียเวลานั่งรถ

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ

(-/-/D)

08.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผูโ้ ดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
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...ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็ น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว นาท่านชม
เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเพราะที่นี่คือ
จุ ด ศู น ย์ร วมทั้ ง การค้า การเดิ น ทาง วั ฒ นธรรม และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ซึ่ ง เราจะเห็ น
โบราณสถานที่สวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุมากมาย
“หุบเขากาฐมาณฑุ” ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือ
ระดับ น้าทะเล จุด รวมแหล่ ง วัฒ นธรรมเนวารีโ บราณ
สร้างอารยะธรรมที่สาคัญ ขึ้ นบน 3 เมื อง ซึ่ งได้แก่ กรุ ง
กาฐมาณฑุ ปาตัน และบัคตาปุู ร ์ จากนั้นนาท่านเข้าชม
สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath)
เป็ นเจดี ย ข์ องชาวพุ ท ธ (Buddhist Chaityas) ที่ ยิ่ ง ใหญ่
แห่ ง หนึ่ ง ของโลก กล่าวกัน ว่ าน่ าจะมี อายุ ถึง 2,000 ปี
เลยทีเดียว สร้างขึ้ นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะใน
ปี พ.ศ. 936 สิ่ ง ที่ น่ าสนใจภายในวัด คื อ ส่ วนตรงฐาน
ของสถู ป ซึ่ ง มี ด วงตาเห็ น ธรรมหรื อ Wisdom Eyes ของ
พระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง4 ด้าน ตั้งอยู่บนยอดเขาห่าง
จากกรุ งกาฐมาณฑุ ไปทางทิ ศตะวันตก 3 กิ โลเมตร ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนิ นเขาเล็กๆ สู งประมาณ 77
เมตร เหนือระดับน้าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาให้ทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแห่งนี้
เป็ นสถูปที่เก่ าแก่ที่สุดของเนปาล อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู
โดยองค์การยูเนสโกได้ทาการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522จากนั้น นาท่านเข้าชมเขต
เมืองเก่านครกาฐมัณฑุ ที่ได้รบั การก่ อตั้งขึ้ นในราชวงศ์ลิจฉวี ซึ่ งขึ้ นครองบัลลังก์ในปี ค.ศ. 300 ที่นี่
เป็ นศู น ย์ก ลางของนครกาฐมัณ ฑุ โบราณ น าท่ านสู่ กาฐมาณฑุ ดู ร บ์ าร์ส แควร์ (Kathmandu Durbar
Square) หรือเรียกว่า จัตุรสั กาฐมาณฑุดูรบ์ าร์แห่งนี้ ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดง
ภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็ นสถานที่ราชาภิเษก

ขึ้ นครองราชย์ส ถานที่น่ าสนใจที่ควรไปชมได้แ ก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริยม์ เหนทรามัลละ (King
MahendraMalla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุรสั แห่ งนี้ ยังได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่ งในมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย ชม “กาฐมณฑป” หรือ “เรือนไม้” ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเมือง
อาคารไม้นี้ สร้า งขึ้ นเมื่ อ ศตวรรษที่ 12 บนจุ ด ที่ เส้น ทางการค้า ส าคัญ สองเส้น ตัด กัน และใช้เป็ น
ศู น ย์ก ลางของชุ ม ชนในการแลกเปลี่ ย นซื้ อขาย การพั ฒ นาของตั ว เมื อ งเกิ ด ขึ้ นในรัศ มี ร อบ ๆ
พระราชวังเก่า ชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari or KumariGhar) หรือที่พานักเทพธิดาที่มี
ชี วิ ต (Living Goddess) ชาวเนปาลเชื่ อ กัน ว่ ากุ ม ารี คื อ อวตารของเทพธิ ด าพรมจรรย์ ชม วัด ตะเลจู
(TelejuTempel) สร้างอุทิศให้กบั องค์สาคัญประจาราชวงศ์คือเทวีตะเลจูบะวานี เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ยิ่ง
ไม่เปิ ดให้ผใู ้ ดเยีย่ มกราย นอกจากองค์กษัตริยแ์ ละนักบวชที่มีสมณะศักดิ์สูง ชาวฮินดูสามารถเข้าทาพิธี
ได้ปีละหนึ่ งครั้ง ในช่ วงดุรกาปู จา (Durga Puja) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์ (Dasain) นาท่านชม ประตู
หนุมาน (Hanuman Dhoka) ประตูที่เป็ นที่ต้งั ของพระองค์เทพหนุ มาน สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1672 ตัวเทพ
ได้รบั หารเจิมชาดเสียจนเป็ นสีแดงเข้มใต้ร่มฉัตร
18.30 น. นาท่านรับประทานอาหารคา่ พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี ลิ้ มรสอาหารพิเศษ โม
โม เกี๊ยวซ่ าเนปาลแท้ๆ ณ ภัตตาคารพื้ นเมื อง ที่มีชื่อเสียงสาหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศ
เนปาล
พักที่ ณ FAIR FIELD HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ องกาฐมัณฑุ -หมู่บา้ นบันดิปูร ์

(B/L/D)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.น าท่ านเดิ น ทางสู่ ห มู่ บ า้ นบั น ดิ ปู ร ์ (Bandipur) โดยอยู่ห่ างจากกรุ งกาฐมัณ ฑุ ไปทางทิ ศ ตะวัน ตก
ประมาณ 1 4 3 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง) "บันดิปูร"์ (Bandipur) หมู่ บา้ น
บันดิปูร ์ หมู่บา้ นศักดิ์สิทธิ์ของชาว ฮินดู หมู่บา้ นท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห ์ ของประเพณี
วัฒ นธรรม และวิถีความเป็ นอยู่ ซึ่ งตั้งอยู่บนยอดเขาสู งชันบันดิปูร ์ แปลเป็ นไทยง่ายๆก็คือเมื อง
บัณฑิต หรือเมืองของผูร้ ู ้ หมู่บา้ นบนยอดเขา ท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อม หมู่บา้ นบันดิปูร ์ ตั้งอยู่ บน
ระดับความสูง 1,030 เมตร โดยบริเวณรอบๆหมู่ บา้ นนั้นโดด เด่นไปด้วยทัศนียภาพที่โอบล้อมไป
ด้วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถ มองเห็นจาก
ตัวหมู่บา้ นได้ อย่างชัดเจน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณรีสอร์ท
จากนั้น อิสระ เดินชมทิวทัศน์ในหมู่บา้ นตามอัธยาศัย….การไปสารวจ หมู่บา้ นโดยเริ่มต้นที่ถนนสาย
หลักที่สองข้างทางเต็มไปด้วย อาคารบ้านเรือนสูง 2-3 ชั้น ที่ต้งั เรียงรายไปตลอดสองข้างทาง ซึ่ ง

เป็ นหลักฐานที่ สามารถยืน ยัน ได้ว่า ครั้ง หนึ่ งหมู่ บา้ นเล็กแห่ งนี้ ได้เคยเป็ นเมื องการค้าโบราณที่
เจริญรุ่งเรืองมาก่อน
คา่

วันทีส่ าม

รับประทานอาหารคา่ ณ รีสอร์ท
นาท่านเข้าสู่ที่พกั BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเท่า
หมู่บา้ นบันดิปูร ์ – เมืองโภครา

(B/L/D)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท
08.00 น. นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโภครา” โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชั ่วโมง) ระหว่างทางท่านจะ
ได้เห็น ทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเส้นทางสายนี้ มีชื่อเสียงมากใน
ด้านความงดงามทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบเดินทางโดยรถมากกว่าทางเครื่องบิน “หุบ
เขาโภครา” สู ง กว่ า ระดับ น้าทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิ วเขาและป่ าที่ เขี ย วขจีเป็ น
ทิ วทัศ น์ที่ ง ดงามที่ สุ ด จึงมี ลักษณะพิ เศษไม่ เหมื อนใคร ขึ้ นไปท่ านจะได้เห็ น เทื อกเขาอานาปุ ระ
(ANNAPURNA และยอดเขาหางปลา (มัจฉาปู รช์ เร MACHHAPUCHHRE) ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ ากว่า
8,000 เมตรเมื่อได้สมั ผัสยากนักที่จะลืมเลือนและน่าประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบมี รา้ นอาหารและร้านค้ากระจัด กระจายอยู่แ บบเรียบง่ายและเป็ นกัน เอง ไว้คอย
ต้อนรับผูม้ าเยือนตลอดทั้งปี
เที่ยง ถึง..หุบเขาโภครา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านชมความงดงามของหุบเขา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley) เป็ นเมืองแห่งมนต์ เสน่ห ์
ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ชม น้ าตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที่มหัศจรรย์ ไหลลงเหว
ลึก ต้องก้มมองซึ่ งตั้งชื่ อตามนายเดวิ ทชาวสวิสที่ตกลงไปตายเนื่ องจากโดนกระแสน้าพัดชมศูนย์
อพยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเป็ นอยู่ของชาวทิเบตที่อพยพมาอยู่ทาง
ตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ ชมการทอพรมด้วยมืออิสระให้ท่านได้ ชมวิวเมืองโภค
ราและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้น นาท่านล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบ
น้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้าย
หางปลานั้น เป็ นภาพที่มีมนต์ขลังยิ่งนัก ตรงกลางทะเลสาบเป็ นที่ต้งั ของวัดบาลาฮี ซึ่งมีสถูปสีขาว
ชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพื้ นน้าสีเขียวมรกต
นาท่านสักการะ วัดบาลาฮี (Barahi Temple)วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมื อง
โภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดาลังที่สุดจากนั้น อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยในโภค
รายามเย็น บริเวณรอบๆทะเลสาบมีรา้ นอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยูแ่ บบเรียบง่ายและเป็ น
กันเองไว้คอยต้อนรับผูม้ าเยือนตลอดทั้งปี

19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม ที่พกั ณ ATITHIE RESORT หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ โภครา – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ)

(B/L/D)

เดินทางไป ซางรางก๊อต “SARANGKOT” จุดชมวิวที่ต้งั อยู่บนยอดเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5
กม.เป็ นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและ
เทือกเขาอานาปูระได้อย่างสวยงามยิ่ง พร้อมจิบชากาแฟอุ่นๆในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขา
หิมะอย่างสบายอารมณ์...
จากนั้น น าท่านเดิน ทางกลับโรงแรมระหว่างทาง นาท่านแวะสักการะขอพรวัด“BINDHABASANI” ซึ่ งเป็ นที่
เคารพของชาวเนปาลีในเมื องโภครามี พิธีทาบุ ญ เฉพาะวัน อังคารและวัน เสาร์ถา้ เป็ นวัน พิธีสาคัญ
ใหญ่ๆมีการบูชายันด้วยสัตว์เล็กและใหญ่ตลอดทั้งวัน จากนั้นชม แม่ นา้ ศักดิ์สิทธิ์เซติ SETI RIVER”มี
สีขาวคล้ายน้านมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและมหัศจรรย์ไหลรอดเข้าไปใต้ดิน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)
08.00 น. เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เมืองโภครา เพื่อเดินทางสู่กาฐมัณฑุ
09.55 น. เดินทางสู่เมืองกาฐมัณฑุโดยสายการบินYETI AIRLINESประมาณ20 นาที
10.25 น. ถึงเมืองกาฐมัณฑุ หลังตรวจรับสาภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น นาท่านชม "ภัคตะปู ร"์ (Bhaktapur) เมื องมรดกทางวัฒ นธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ ...เมื องภัค
ตะปูร ์ เป็ น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) ซึ่ง
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้รบั การยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก ในปี 1979… เนื่ องจากได้รบั การ
ยอมรับว่าเป็ นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงในด้านสถาปั ตยกรรม อนุ สรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม..ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
และได้รบั ความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวจนได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "เมื องแห่งอัญมณีทาง
วัฒ นธรรมของเนปาล.... เมื อ งปั กตะปู ร ์ หมายถึ ง เมื อ งแห่ ง ความภั ก ดี ต่ อ พระเป็ นเจ้า ที่ มี
ความสาคัญและสวยงาม.......
น าท่ า นเข้ช มภายในตัว เมื อ ง คื อ "จัตุ รัส บัก ตะปู ร ์ ดู ร บาร์" (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่
ท่องเที่ยวที่มี ความสาคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ งของเมื องบักตะปู ร ์ เนื่ องจากบริเวณจัตุรสั นั้นเป็ นที่ต้งั
ของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปั ตยกรรมที่งดงาม รวมไปถึงสถานที่สาคัญๆของเมืองมากมาย
ในอดีตเคยเป็ นราชธานีในหุบเขา เป็ นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ธิเบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์
หรือย่านพระราชวังบักตาปูร ์ อันเป็ นที่ต้งั ของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง), ประตูทอง
คา ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้า หรือ ซุน ดารี(Sundari) นาท่านเข้าชม วัดเนียตา
เช้า

บ่าย

คา่

วันทีห่ า้

โปลา(Nyatapola) เป็ นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีดว้ ยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองข้างบันไดทาง
ขึ้ นมีรูปปั้ นหินขนาดใหญ่ สลักเป็ นรูปสัตว ์์ และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้ นแต่ละคู่มีอานาจหยุดสิ่ง
ชั ่วร้ายที่ เมารุ กราน วัดนี้ สร้างขึ้ นถวายแด่เทพแห่งเนี ยตะโปลา ผู ท้ ี่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี
(Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลัทธิ ตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ ในปี ค.ศ. 1702
นาท่านเดินทางสู่ เมื องนากาก็อต “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากาก๊อต ใน อ้อม
กอดของหิ ม าลัย ..เมื อ งที่ ช มพระอาทิ ต ย์ต กและพระอาทิ ต ย์ขึ้ นได้ สวยงาม และเป็ นจุ ด ชม
ทัศนี ยภาพของ เทือกเขาหิมาลัยได้ อย่างชั ดเจน นากาก็อต เป็ นเมื องตากอากาศของชาวเนปาลี
สัมผัสธรรมชาติเทือกเขา หิมาลัย รถไต่ ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมี ทิวทัศน์นาคัน
บันไดที่สวยงามอย่างยิ่ง …ตะวันลา.. ที่ นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส
(Mount Everest) ด้วย…ระหว่ างท่ านจะได้ ชมการปลู ก ผัก ทานาแบบขั้น บัน ได..พบกับ เทื อ กเขา
หิมาลัยฝั ง่ ตะวันออกประกอบด้วยยอดเขา Ganesh, Langtangฯลฯ เป็ นแนวยาวนับร้อยกิโลเมตรใน
ระหว่างทาง......ชมพระอาทิตย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ ก็อต 1 คืนนี้ ด้วยความสูง 2,200 เมตร
จากระดับน้าทะเล เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามมาก
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรม และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พกั ณ NIVA LODGE RESORT หรือเทียบเท่า
นากาก็อต – กาฐมัณฑุ

(B/L/D)

ตืน่ แต่เช้าตรู่ ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พกั ของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศ
บริสุทธิ์ถา้ ทัศนะวิสยั ปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์ ” (MT.EVEREST) ซึ่งเป็ นยอด
เขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ ว่าเป็ น “มงกุฎของโลก” ณ ที่นี้ท่านจะได้สมั ผัส
กับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนื อเทือกเขาหิมาลัย.... ท่านจะ
ได้เห็น ภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกาย สวยงาม จนไม่ อาจจะกระพริบตาได้ และที่นี่ยังสามารถ
มองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจานวนยอดเขา10 ยอดที่สูงที่ใน
โลกได้ แ ก่ ยอดเขา เอเวอร์เ รสท์ ( EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู
(MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU )*** หมายเหตุ ใน วันที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็น
เทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝัง่ ตะวันออกถึง ตะวันตกเลยทีเดียว ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศวันนั้น
เป็ นสาคัญ***
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. น าท่านเยือนเมื องปาทัน หรือปาทาน เมื องเก่ ามรดกโลก (Patan city) เป็ นเมื องโบราณ สร้างใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่ วงศตวรรษที่ 3 ปาตัน ได้ชื่ อว่ าเป็ นเมื องคู่ แ ฝดของกรุ งกาฐมาณฑุ
ได้รบั การขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็ นเมืองที่รูจ้ กั กันในนามของเมืองแห่ง

ศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะ ชื่อเสียงทางศูน ย์กลางงานหัตถศิลป์ ของชาวทิเบตอพยพ มี ชื่อเสียงใน
เรื่องพระพุทธรูป นับเป็ นนครโบราณที่ยังมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่ง
ปลูก สร้า งในพุ ท ธศาสนา สื บ เนื่ องมาจากความหลากหลายของวัฒ นธรรมในยุ ค กลางทาให้ท้ ัง
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่ องฟู ในแถบนี้ เมื องปะฏันนี้ นับเป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมและการ
วางผังเมื องชิ้ นเอกแบบเนวารี มี ถนนโบราณตัดตามแนวเหนื อ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกแบ่ง
เมืองออกเป็ น4 ส่วน โดยมีจตั ุรสั ปาตัน ดูรบ์ าร์ และพระราชวังปาตันเป็ นศูนย์กลาง นาท่านชมรูป
ปั้ นของพระเจ้าภู ปฏิ น ทรามัลละ, ชมวิหารทองคา และชมพระราชวังเก่าที่เป็ นที่ทาพิธีเถลิงราช
สมบัติของกษัตริยใ์ นอดีต นาท่านชมวัดตะเลจูบาวานี (TelejuBhawani) สร้างขี้ นในปี ค.ศ. 1666
อุ ทิ ศ ให้กับ เทพประจ าราชวงศ์ มี เทวรู ป ศิ ว ะและพระนางปารวตี ป ระดับ อยู่ บ นยอดทวารทอง
(ปั จจุบนั ถูกพวกฮิปปี้ ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว) ชมวัดกฤษณะ (Krishna Temple) ตัววัดเป็ น
หินสร้างแบบซิกขาร์ (Shikhara/ ศิขร)…ได้ เวลาอันสมควรนาท่านสู่ภตั ตาคาร..
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
น าท่ า นชมปศุ ป ฏิ นารถ (Pashupatinath Temple) ที่
สร้างขึ้ นโดยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละ ในปี
ค.ศ. 1696 เพื่อถวายองค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศุปติ
หรือ เจ้าแห่งเวไนยสัตว์ และที่สาคัญคือ วัดปศุปตินาถ
ได้ถูกจัดให้เป็ นมรดกโลกแล้วในปี พ.ศ. 2522…วัดนี้ มี
สั ญ ลัก ษณ์ ข องเทพเจ้า “ตรี มู ร ติ ” อยู่ ม ากมาย ซึ่ ง
หมายถึ ง พระพรมเป็ นผู ้ส ร้า ง พระวิ ษ ณุ หรื อ พระ
นารายณ์เป็ นผู ร้ ัก ษา และพระศิ วะเป็ นผู ท้ าลาย โดยเฉพาะศิ วะลึงค์ เป็ นเครื่อ งหมายบุ รุษ เพศ
สัญลักษณ์ของพระศิวะจะพบเห็นมากที่สุด เป็ นวัดฮินดูที่สาคัญมากที่สุดในเนปาลตั้งอยูร่ ิมแม่นา้ ภัค
มาติ ท่านมีโอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วัดแห่งนี้ นาท่านสู่ มหาเจดียโ์ พธิ์นาถ หรือพุทธ
นาถ (Boudhanath) เจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในเนปาลบนเจดียม์ ีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom
Eyes) ทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบวัดเป็ นแหล่งชุ มชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปี
พ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทั ่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั ่วไป องค์การ
ยู เนสโกขึ้ นได้ท ะเบี ย นสถานที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นมรดกโลกในปี
พ.ศ.2522
จากนั้ น ให้ท่ า นอิ ส ระช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าพื้ นเมื อ ง ย่ า นทาเมล
(Thamel) เป็ นศูนย์กลางความเจริญของกรุง
กาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมที่พักราคาถูก
ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอิน เตอร์เน็ ต ฯลฯ

คา่

จึง เป็ นจุด พัก ของนัก ท่ องเที่ ย วที่ เพิ่ งเดิ น ทางมาถึ งเนปาลเพื่ อ การวางแผนท่ อ งเที่ ยวในที่ ต่างๆ
นอกจากนี้ ย่านทาเมลยังเป็ นแหล่ งช้อปปิ้ งที่ ขึ้นชื่ อ โดยเฉพาะสิ น ค้าจาพวกหัต ถกรรมพื้ นเมื อ ง
เครื่องประดับที่ทาจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สาหรับการเดินปี น ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของ
เมื องไทย แต่สิน ค้าหลากหลายกว่ าเยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมี น่ า กระเป๋า เสื้ อผ้า
และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฮิมไทย (อาหารไทย)
ที่พกั ณ FAIR FIELD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ

(B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระจนถึงเวลานัดหมาย
11.30 น. นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ
13.45 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL221
19.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่รูล้ ืม...
***สาหรับการทาวีซ่าให้ท่านส่งเอกสารให้กบั ผูท้ ี่ท่านจองและเอกสารทั้งหมดจะส่งคืนท่าน ณ วันเดินทางที่
สนามบิน หากท่านใดไม่สะดวกสามารถยืน่ วีซ่าหน้าด่านได้โดยทางหัวหน้าทัวร์จะดาเนินการให้ท่าน***

หมายเหตุ :
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิ บัติจริงอาจแตกต่ 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

โปรแกรมแนะนา: (จ่ายเพิ่มท่านละ 200 USD ใช้เวลาชมประมาณ 1 ชม.)
Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั ่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์
อย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้น
ไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก

ไฮไลท์:
ลอยขึ้ นไปด้านบนของโลกในเที่ยวบินชมวิว 1 ชั ่วโมงขึ้ นไปเทือกเขาหิมาลัย เห็นหลังคาของภูเขาเอเวอร์
เรสต์วิธีที่ง่าย เพลิดเพลินไปกับที่นั ่งหน้าต่างสาหรับผูโ้ ดยสารในทัวร์กลุ่มเล็ก ๆ ทุกคน ที่คุณจะไม่พลาดทุก
มุมมอง

ได้รบั ทัศนียภาพที่งดงามของพืชและสัตว์ของหุบเขาและที่ราบ สังเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอื่น
ๆ อีกมากมาย
เวลาที่ ป รากฏในโปรแกรมกับ การปฏิ บัติจ ริงอาจแตกต่ างกัน เล็ กน้อ ย ขอให้ท่ านรับ ทราบคาแนะนาการ
เปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์ .

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
10-15 ตค 2561
19-24 ตค 2561
9-14 พย 2561
16-21 พย 2561
7-12 ธค 2561
14-19 ธค 2561
28 ธค61 -02 มค 62

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน/ห้อง

พักเดี่ยวเพิ่ม

29,900.29,900.26,900.26,900.28,900.26,900.30,900.-

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

จานวนทีน่ ั ่ง
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1

การเดิน ทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผูโ้ ดยสารจานวน 20 ท่ านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ค รบ
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
***กรณีลกู ค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้ อทัวร์ โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิ ตก่อนตัดสินใจซื้ อตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศนะคะ***
รายการอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั สถานการณ์หน้างานเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✔ค่าตั ๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air และสายการ
บิน
ภายในประเทศ โดย YETI AIRLINES ตามที่ระบุไว้ในรายการ
✔ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
✔ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

✔ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
✔ค่าประกัน ภัยการเดิน ทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงิน ไม่ เกิ น 500,000
บาท) แต่
ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
✕ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
✕ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าว
✕ ค่ า ใช้จ่ ายส่ ว นตัว ต่ างๆ เช่ น ค่ า โทรศัพ ท์ , ค่ า ซั ก รี ด , ค่ าถ่ า ยรู ป /ถ่ า ยวี ดี โ อ ที่ ต อ
้ งจ่ายเพิ่ ม ในสถานที่
ท่องเที่ยว
พิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั ่งนอกเหนือจากรายการ
✕ค่าภาษีหก
ั ณ ที่จา่ ย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกากับภาษี)
✕ค่าน้ าหนักเกินพิกด
ั 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 การพิจารณาของท่านเพื่อเป็ นกา
ลังใจให้กบั ไกด์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการจองทัวร์
• ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 23 วัน ( ไม่นบั
รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือ
เดินทาง ภายใน 1 วันหลังจากการจอง
• ในกรณี ที่ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นหากมีการยิกเลิกหรือ
ขอเลื่อ เดิ น ทาง ซึ่ งเมื่ อจองและจ่ายมัด จาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิ กจะไม่ มี การคื น ค่ ามัด จาใดๆ
ทั้งสิ้ น
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงที่ไม่ ใช่เทศกาลหรือ
วันหยุดยาว (ยกเว้น กรุป๊ ที่มีการการันตีค่ามัดจากับสายการบิน)**
• กรณี ย กเลิ กการเดิ น ทางก่ อ น 30 วัน เฉพาะช่ วงเทศกาลหรือ วัน หยุ ด ยาว เก็ บค่ าใช้จ่ายที่
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 น ทางถ้า ท่ านแยกตัว ออกจากคณะทางบริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ คื น เงิ น หรือ 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 เสธไม่ ใ ห้เข้า ออกเมื อ ง อั น
เนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือ
ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุ น้ าท่ วม , ภัยการเมื องฯลฯ หรือเหตุสุด วิ สัย ที่ ท างบริษัท ฯไม่ สามารถ
ควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิ ดขึ้ นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่ นการเจ็บป่ วย ถู กทาร้าย
หรือจากอุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ****
เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล
1. หนังสือเดินทาง ที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ ว 2ใบ พื้ นหลังขาว
4.

ส าเน าบั ต รป ระช าช น ,ส าเน าท ะเบี ย น บ้ า น (เขี ยน ที่ อ ยู่ เ ป็ น ภ าษ าอั ง ก ฤษ พ ร้ อ ม เบ อร์ โ ท ร)

กรอกข้อมูลวีซ่าเนปาล
1. Full Name:
Mr/Mrs/Miss _________________________________________________________________________
2. Nationality: _________________________ 3. Occupation: ____________________________________
4. A. Address in Thailand: ________________________________________________________________
B. Permanent Address: ________________________________________________________________
C. Telephone: ___________________________Email:______________________________________
D. Contact number in case of emergency: __________________________________________________
5. Date of Birth: __________________________

6. Place of Birth: __________________________

7. Passport No: __________________________

8. Place of Issue: __________________________

9. Date of Issue: __________________________

10. Date of Expiry: _________________________

11. Expected Date of Arrival in Nepal: ____________________
12. Period of Stay in Nepal: _______________________Day(s).
13. Address in Nepal: _____________________________________________________________________
14. Purpose of Visit: □ Official

□ Tourism □ Business □ Others (Please specify) ___________________

15. Visa applied for: □ 15 Days

□ 30 Days □ 90 Days

16. Have you visited Nepal before: □ yes

□ No

If yes:

A) Date of your last visit: _____________________________________
B) No. of days you have stayed in Nepal this year___________________
17. Person(s) accompanying (if any):
Full Name

Date of Birth

Place of Birth

A. _____________________________________

___________

__________________

B. ______________________________________

___________

__________________

_______________

___________________

Date

Signature of Applicant

