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HIMALAYAN OF NEPAL
6 วัน 5 คืน บินตรงโดยการบินไทย

 เชิญท่านร่ วมเปิ ดประตูสู่อีกหนึ่งดินแดนแห่งเทือกเขาหิ มาลายัน
 ประเทศเนปาล ดินแดนในฝันที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรม
 ดินแดนแห่ง เพชรน้ าเอกของชมพูทวีปและภาคพื้นบูรพา
 บินตรงโดยการบินไทย
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วันทีห่ นึ่ง
08.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ –เมืองกาฐมัณฑุ
-/กลางวัน/คา่
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS
(TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน
(ขณะที่ check in และ Load กระเป๋ า ขอให้ท่านเก็บหางบัตร tag ที่สายการบินให้ไว้กบั ตัว เพราะเมื่อถึง
สนามบินปลายทาง เจ้าหน้าที่ของสนามบิน Kathmandu จะมีการตรวจสอบหางบัตรของทุกท่าน ว่า
ตรงกับที่ติดอยูก่ บั กระเป๋ าหรื อไม่ดว้ ย หากทา tag หายจะทาให้ท่านนากระเป๋ าออกไปไม่ได้)

10.15 น.
12.25 น.

 ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
เที่ยวบินที่ TG 319 (มีอาหารบริ การบนเครื่ องบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
ถึงท่าอากาศยานตรี ภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็ นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว พบกับเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ที่รอต้อนรับ (ให้นารู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้วเตรี ยมไปทาวีซ่า on arrival ด้วย โดยหัวหน้าทัวร์จะ
เป็ นผูช้ ่วยในขั้นตอนนี้ ใช้เวลาประมาณสิ บนาที)
เมือง Kathmandu อยูท่ ี่ความสู ง 1,336 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล หุบเขากาฐมาณฑุน้ นั เป็ นที่รวบรวม
มรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้ เนื่องจากหุบเขา แห่งนี้เป็ นแหล่งวัฒนธรรมเนวารี โบราณ ชน
เผ่าเนวาร์ อาศัยอยูท่ ี่หุบเขาแห่งนี้ได้สร้างอารยธรรมที่สาคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุ งกาฐมาณฑุ
ปาทัน และบักตาปูร์ ความสาเร็ จทางด้านศิลปะของชาวเนวาร์ ได้แก่ วัดและปราสาทที่สร้างขึ้นด้วย
ฝี มืออันประณี ต ฝี มือแกะรู ปสลักหิ นและโลหะที่ละเอียดอ่อน เสาไม้แกะสลัก และโบสถ์ที่เต็มไปด้วย
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
-นาท่านเข้าที่พกั ย่านถนนทาเมล Check in Manang Hotel
 รับประทานอาหารกลางวัน
-นาท่านชมพระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”
หรื อ พระราชวังหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka Palace or Royal Palace) เป็ นอาคารแบบยุโรปสี ขาว มี
หอสู ง 9 ชั้นที่เรี ยกว่า หอพะสันตะปุร์ (Basantapur Tower) พระราชวังนี้ใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมอัน
สาคัญในราชวงศ์ จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์(Kathmandu Durbar Squrare) แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและ
ปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล
เนื่องจากเป็ นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จัตุรัสแห่งนี้ยงั ได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่งใน มรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522
เยีย่ มชมวัดกุมารี หรื อกุมารี ฆระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) ที่พานัก ของ เทพธิดากุมารี
(ตามความเชื่อของชาวเนปาลนั้น กุมารี คือตัวแทนแห่งพระอุมาเทวีเป็ น เทพบริ สุทธิ์ที่ถือกาเนิดโลก
มนุษย์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จาก ตระกูลศากยะ หรื อตระกูลของพระพุทธเจ้า
เท่านั้น ชาวเนปาลนับถือกุมารี ดุจเทพเจ้า และมักจะขอพรให้ประสบความสาเร็ จ กุมารี มีหน้าที่ทาพิธี
บูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรื อเทพธิดาแห่งการดารงชีพ (Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา
ยาตราที่ เวียนมาปี ละครั้งกษัตริ ยเ์ นปาลจะมาหากุมารี เพือ่ รับพรจากเธอ
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19.30 น.

-ชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็ นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็ นกาเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณใกล้กบั วัดกุมารี กล่าวกันว่าสถานที่น้ ีสร้างขึ้นโดยกษัตริ ยล์ กั ษมีนาสิ งห์มลั ละ (King
Laxmi Narsingha Malla) ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 และสร้างจาก ต้นสาละเพียงต้นเดียว
-ชมหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) รู ปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสู งตรงประตูพระราชวัง มีประชาชน
มาสักการะอยูเ่ สมอเสมือนเทพองค์หนึ่ง
-ชมวัดตะเลชุ (Taleju Temple) วัดประจาองค์พระมหากษัตริ ย ์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชุ คือเทพ
ที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริ ยแ์ ละประเทศเนปาล สร้างโดยกษัตริ ยม์ เหนทรา มัลละ (King
Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 สักการะกาฬ ไภราพ (Kala Bhairab) รู ปสลักขนาดใหญ่ของพระ
อิศวรปางดุร้าย เดิมทีน้ นั พบที่ทุ่งนาตอนเหนือของตัวเมืองในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์
ส่ วนมากจะใช้ตดั สิ นคดีความโดยจะนาคนที่พดู เท็จมาสาบานต่อหน้ารู ปสลักแห่งนี้ (ทั้งหมดที่กล่าวมา
อยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน)
-หลังจากนั้นนาท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ (Swayambhunath) หรื อวัดลิง เป็ นเจดียข์ องชาวพุทธ
(Buddhist Chaityas) ที่ยงิ่ ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,500 ปี เลยทีเดียว สร้างขึ้น
ในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ. 936 สิ่ งที่น่าสนใจภายในวัด คือส่ วนตรงฐานของสถูปซึ่งมี
ดวงตาเห็นธรรม หรื อ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยูโ่ ดยรอบทั้ง 4 ด้าน ตัวสถูปตั้งอยูบ่ นเนินเขา
เล็กๆ ประมาณ 77 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ
 นาท่านรับประทานอาหารค่า พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลีชิมอาหารพิเศษ โม
โม ลักษณะคล้ายเกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 เข้าโรงแรม Manang Hotel ย่านทาเมล พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ อง
เช้า

กาฐมัณฑุ-เมืองโพคารา
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

เช้ า/กลางวัน/คา่

07:30

นาท่านเดินทางจากกาฐมัณฑุไปยังเมืองโพคารา (Pokhara) โดยรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6
ชัว่ โมง ขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจร)
(**หากท่านจะเดินทางด้วยเครื่ องบินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท ต่อท่าน / ต่อเที่ยว**)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

15.00 น.

ถึงหุบเขาโภครา เมืองโพคารา (Pokhara) เมืองนี้ต้ งั อยูห่ ่างจากกรุ งกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200
กิโลเมตร คือ อีกเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศเนปาล เป็ นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รอง
จากกาฐมาณฑุจากที่นี่จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของเธาละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู
(Manaslu) มัชฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) เป็ นเมืองแห่งมนต์
เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 900 เมตร และเป็ นจุดชมความ
งดงามของเทือกเขาหิ มาลัยได้ใกล้ที่สุดเนื่องจากห่างจากบริ เวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็ นทิวทัศน์ ที่
สู งตระหง่านเสี ยดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อได้สมั ผัสยากนักที่จะลืมเลือน และที่นี่เป็ นจุดเริ่ มต้นการเดิน
ปี นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย

เย็น

 พักผ่อนที่โรงแรมและช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิดที่เมืองโพคารา
 นาท่านรับประทานอาหารเย็นกับบรรยากาศสบายๆ และอากาศสดชื่นของเมือง
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วันทีส่ าม
04:00

เมืองโพคารา
เช้ า/กลางวัน/คา่
ปลุกตื่น นาท่านเดินทางสู่ยอดเขาซางรางก๊อต“SARANGKOT”เพื่อชมพระอาทิตย์ข้ นึ ที่ ณ ยอดเขา
มัจฉาปูชเร เทือกเขาหิ มาลัยอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สูงเป็ นอันดับ
10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู ชมวิวของเทือกเขาหิ มาลัยและแม่น้ าเซติเป็ นฉากหน้าอยู่
ด้านล่าง ดูสวยงามยิง่ นัก ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ข้ ึนเห็นแสงสี ทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทือกเขา
อานาปูระได้อย่างสวยงามยิง่ พร้อมจิบชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิ มะ

*** หมายเหตุ ท่ านสามารถทีจ่ ะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวฝั่งตะวันตกหรื อไม่ ขนึ้ อยู่กบั สภาพอากาศของวันนั้น***
ได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับสู่ โรงแรมระหว่างทางนาท่านแวะสักการะวัดบินดาบาซินี
“BINDHABASANI” วัดฮินดู วัดนี้สร้างในปี 1845 เพื่อถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วัดนี้ถือเป็ น
วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในเมืองโภคราและวัดนี้เป็ นวัดที่ชาวเมืองนี้หรื อต่างเมืองนิยมมาแต่งงานกันอีก
ด้วยบริ เวณรอบๆวัดจะมีของที่ใช้ในการแต่งงานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของสาหรับ
ใช้บูชาเทพธิดาบาวานีขายจัดอยูใ่ นถาด จะมีมะพร้าวซึ่งแทนสัญลักษณ์ของสัตว์หนึ่งชีวิตใช้สาหรับ
บูชายัญ ดอกไม้ ผงติกะ ขนม และเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์ จะมีพิธีทาบุญหรื อถ้าเป็ นวันพิธีสาคัญ
ใหญ่ๆ มีการบูชายันด้วยสัตว์เล็กและใหญ่ตลอดทั้งวัน
-นาท่านชม แม่น้ าเซติ (Seti river) หรื อ แม่น้ านม เป็ นสาขาหนึ่งของแม่น้ ากังฮารา หรื อ แม่น้ าการ์นารี
ซึ่งละลายจากหิ มะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิ มาลัย ซึ่งอยูบ่ ริ เวณชายแดนอินเดีย เนปาล
และจีน แม่น้ า นี้มีเอกลักษณ์พิเศษ คือ มีสีขาวคล้ายน้ านม ไหลมาจากเทือกเขาหิ มาลัยและไหลรอดเข้า
ไปใต้ดิน แม่น้ านี้จะไหลผ่านเมืองโภครา ซึ่งเป็ นที่น่าอัศจรรย์ยงิ่ ที่มีแม่น้ าสายน้ าไหลผ่านใต้ดินของ
เมืองโภครา ที่นี่..เขาจะทดน้ าขึ้นมาให้ไหลไปตามคลองแบบนี้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย ตัวแม่น้ า
จริ งๆไหลอยูด่ า้ นล่าง ก้มหน้ามองลง เพราะว่าลึกมาก
08.30 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนที่โรงแรมเล็กน้อยก่อนออกเดินทางชมเมือง
-นาท่านชม น้ าตกเดวิส (Devi’s Fall) น้ าตกที่ต้ งั ชื่อตามนายเดวิทที่มาเสี ยชีวิตพร้อมคู่รัก ณ ที่แห่งนี้
น้ าตกแห่งนี้แปลกกว่าที่อื่นตรงที่ตอ้ งชะโงกหน้าก้มลงไปดู เพราะเป็ นน้ าตกที่ทิ้งตัวลงจากลาธารลงสู่
ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร นับว่าเป็ นน้ าตกที่มีความลึกที่สุด
-ชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp)ศูนย์วฒั นธรรมชาวทิเบตเมืองโภครา ประเทศเนปาล
และเป็ นสถานที่จดั แสดงความเป็ นอยู่ ของชาวทิเบตในเนปาล ซึ่งได้อพยพมาทางตอนเหนือของเนปาล
ในคราวที่จีนบุกกรุ งลาซา ค่ายก่อตั้งขึ้นในปี 1960 ที่มีการอนุมตั ิของรัฐบาลเนปาลและสร้างขึ้นด้วยการ
สนับสนุนของสวิสครอสสี แดง ค่ายยังคงอยูใ่ นการใช้และการขอลี้ภยั ชาวทิเบตกับ 800 คนปัจจุบนั
อาศัยอยูท่ ี่นี่ เชิญทุกท่านสัมผัสความเป็ นอยูข่ องชาวทิเบต ชมกรรมวิธีผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้าน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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-นาท่านล่องเรื อทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟ
วาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่ างคล้ายหางปลานั้นเป็ นภาพที่มีมนต์ขลังยิง่ นัก ตรงกลาง
ทะเลสาบเป็ นที่ต้ งั ของวัดบาลาฮี ซึ่งมีสถูปสี ขาวชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพื้นน้ าสี เขียวมรกต
นาท่านสักการะ วัดบาลาฮี (Barahi Temple) วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภค
รา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดาลังที่สุด จากนั้น อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ในโภครายาม
เย็น บริ เวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยูแ่ บบเรี ยบง่าย และเป็ นกันเอง ไว้
คอยต้อนรับผูม้ าเยือนตลอดทั้งปี
19.00 น.

 รับประทานอาหารค่า

ค่า

 พักผ่อนตามอัธยาศัย และพักผ่อนที่โรงแรม ณ เมืองโพคารา

วันทีส่ ี่
เช้า

เมืองโพคารา-เมืองกาฐมัณฑุ
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

07.30 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ นครหลวงประเทศเนปาลโดยรถ ระยะทาง 200 กม. ประมาณ 56-7

เช้ า/กลางวัน/-

ชัว่ โมงแล้วแต่สภาพจราจร) เป็ นเส้นทางเลียบไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านแม่น้ า ผ่านหมู่บา้ น ท่าน
จะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล ที่ยงั คงเป็ นงดงามแบธรรมชาติ
12.30 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

เดินทางต่อสู่ เมืองกาฐมัณฑุ
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เย็นนาท่านสู่ ยา่ นทาเมล (Thamel) เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของกรุ งกาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วย
ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็ นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทาง
มาถึงเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ยา่ นทาเมลยังเป็ นแหล่ง ช้อปปิ้ งที่ข้ ึนชื่อ
โดยเฉพาะสิ นค้าจาพวกหัตถกรรมพื้นเมืองเครื่ องประดับที่ทาจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สาหรับการเดิน
ปี นเขา ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย แต่สินค้าหลากหายกว่าเยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา
อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋ า เสื้ อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ตามความพอใจ
ของท่านซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว
เย็นให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย (มื้อนี้ไม่รมอยูใ่ นค่าทัวร์) ท่านอาจเลือกรับประทาน
อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารอิตาเลียน อาหารไทย ก็มีหลากหลายภัตตาคารให้ท่านเลือก
 พักผ่อนที่โรงแรม ณ เมือง กาฐมัณฑุ Manang Hotel Thamel หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า/5 พ.ย
เมืองกาฐมัณฑุ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า

เช้ า/กลางวัน/-

ท่านที่ตอ้ งการเลือกโปรแกรม mountain fly นัง่ เครื่ องบินชมเทือกเขาหิ มาลัยสามารถแจ้งได้โดยเสี ย
ค่าบริ การ 230 US$ โดยต้องจองเที่ยวบินแจ้งล่วงหน้าได้ที่ไกด์ทอ้ งถิ่น และไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์
หมายเหตุ – ถ้าฟ้าเปิ ดสามารถเห็นตลอดแนวของเทือกเขาหิ มาลัยจากเครื่ องบิน และเห็นยอดเขาเอเวอร์
เรสได้ทงั หมด (ระยะเวลาบินประมาณหนึ่งชัว่ โมง)
หลังจากนั้นนาท่านสักการะโพธินาถหรื อพุทธนาถ (Boudhanath) เป็ นโบราณสถาน ในพุทธศาสนา
นิกายมหายานซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดียม์ ีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom
Eyes) ทั้งสี่ ทิศ บริ เวณรอบวัดเป็ นแหล่งชุมชนของชาวพุทธ มหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปี พ.ศ.
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2502 สถูปแห่งนี้เป็ นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของ เนปาล อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่าง
ศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์การยูเนสโกได้ทาการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
ให้ท่านได้สกั การะเจดียอ์ นั ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พร้อมช้อปปิ้ งสิ นค้ารอบ ๆ สถูป
 รับประทานอาหารกลางวัน
แล้วนาท่านชมเมืองปาทัน “Patan” ห รื อ เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลลิตปูร์” เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่
สาคัญ 1 ใน 4 เมือง แห่งหุบเขากาฐมัณฑุที่เป็ นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 สร้างขึ้นในรัชสมัย
พระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษที่ 3 และเป็ นที่รู้จกั กันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ ที่มี
ชื่อเสี ยงในด้านการแกะสลักที่ประณี ตและงดงามทั้งยังเป็ นมรดกโลกที่มีสีสนั และชีวิตชีวาที่เดียวใน
โลกอีกด้วย จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์ “PATAN DURBAR SQUARE” ที่เต็มไปด้วยปราสาท และ
พระราชวังโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 16 – 18 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน“PATAN
DURBAR SQUARE”,ชมวัดพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ที่สร้างด้วยหิ นแกรนิตทั้งหลัง นา
ท่านสักการะ วัดทองคา (Golden Temple) หรื ออีกชื่อหนึ่งว่า วัดหิ รัณยะวรรณะ มหาวิหาร (Hiranya
Varna Mahavihan) เป็ นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป เป็ นที่สักการะบูชา เพื่อความ
เป็ นสิ ริมงคล ลักษณะเป็ นเจดียส์ ู ง 3 ชั้น หลังคาของวัดทาด้วยแผ่นทองเป็ นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดิน
ชาวเนปาลสร้างตามความเชื่อที่วา่ จะเป็ นเส้นทางเดินไปสู่ สรวงสวรรค์
 รับประทานอาหารค่า
 พักผ่อนที่โรงแรม ณ เมือง กาฐมัณฑุ Manang Hotel Thamel หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ก
เช้า

10.30 น.
13.40 น.
18.10 น.

เมืองกาฐมัณฑุ-สุ วรรณภูมิ
เช้ า/-/ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
ช่วงเช้าอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื ออาจเลือกเดินช้อปปิ้ งเพื่อเลือกซื้อของฝากให้คนทางบ้าน จาก
ร้านค้าบริ เวณโรงแรม จัดกระเป๋ าเตรี ยมพร้อม check out (หากท่านซื้อสิ นค้าชิ้นใหญ่ หรื อ
พระพุทธรู ปโลหะทองเหลืองต่าง ๆ ขอให้ load ไปใต้ทอ้ งเครื่ อง และเตรี ยมใบเสร็ จจาก ร้านค้า
พร้อมนามบัตรร้านแม๊กติดไว้ดว้ ยกัน และพกใบเสร็ จนั้นติดตัวไว้ดว้ ย)
พบกันที่ lobby เพื่อเตรี ยมออกเดินทางจากโรงแรมไปสู่ สนามบิน และนาท่าน
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรี ภูวนั เมืองกาฐมัณฑุ
 เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG-320
(เสริ ฟอาหารกลางวันบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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กาหนดการเดินทาง

1-6 พ.ย 60
16-21 พ.ย 60

พักคู่

พักเดี่ยวเพิม่

39,900
39,900

6,000
6,000

*หมายเหตุ* ราคาทัวร์น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทางหรื อสมนาคุณ
อัตรานีร้ วม
• ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ BKK-KTM-BKK (Thai Airways) พร้อมค่าภาษีสนามบิน
• ค่าที่พกั ตามโรงแรมที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน, พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท)
• ค่าอาหาร มื้อตามที่ระบุในรายการ (ยกเว้นมื้อค่าที่ถนนทาเมลวันที่ 22 ตุลาคม ที่ให้เวลาอิสระ)/ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ตามรายการ / ค่ายานพาหนะ /
• ค่าวีซ่า (ทาแบบ on arrival โดยให้ท่านเตรี ยมรู ปไปท่านละ 1 ใบเท่านั้น)
• ประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะ วงเงิน 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวิต)
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % กรณี ออกใบกากับภาษี
• ค่าทาเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว / ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าปรับน้ าหนักกระเป๋ าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกาหนด
• ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ คนขับ ไกด์ (ขึ้นอยูก่ บั ความพอใจในบริ การ)
• ค่า Mountain Fly
• ค่าอาหารค่ามื้ออืสระ (วันที่ 22 ตุลาคมที่ถนนทาเมล)
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่ งมอบ
เอกสารสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการออกตัว๋ 45 วัน ก่อนการเดินทาง
3.
การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 45วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจา งวด
แรก
4.
กรณี ยกเลิกหลังออกตัว๋ หรื อ 30 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอไม่คืนเงินของค่าทัวร์

