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ขอนำท่ำนเดินทำงสูด่ นิ แดนทีโ่ อบล้อมด้วยเทือกเขำหิมำลัยอันบริสทุ ธิ ์ งดงำม หุบเขำแห่งมรดกโลกทีย่ งั คงมีชวี ติ ชีวำ
นันคื
่ อหุบเขำกำฐมำณฑุ สัมผัสอำรยธรรมอันยำวนำนและควำมงดงำมของวัด วัง แบบทัง้ ฮินดู พุทธแบบมหำยำนตันตระ
วัชรยำน ซึง่ เป็ นแบบเฉพำะของประเทศเนปำล พร้อมสัมผัสวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่ำยของชำวเนวำรีทม่ี จี ติ มิตรไมตรีทม่ี นี ้ำใจ
ดินแดนทีถ่ ูกขนำนนำมจำกทัวโลกว่
่
ำเป็ นมงกุฎของโลกเพรำะมียอดเขำเอเวอร์เรสทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ดินแดนทีน่ กั พิชติ ยอด
เขำต่ำงฝั นทีจ่ ะเดินทำงมำ เนปำล เป็ น 1 ในประเทศท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ควรพลำด เนปำลได้ขน้ึ ชื่อว่ำเป็ นดินแดนแห่งศรัทธำ
ทวยเทพ .. เปิดประตูส่เู นปาล
**พิ เศษ** มีบริ การอาหารจีนและอาหารไทย
**พิ เศษ** เสริ มอาหารไทยทุกมือ้ แบบจัดเต็ม
**พิ เศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
**พิ เศษ** หัวหน้ าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง
**พิ เศษ** บินการบินไทย
**พิ เศษ** บริ การอาหารว่างระหว่างเดิ นทาง
**พิ เศษ** เข้าชมวัดชางกู นารายัณ วัดแห่งเทพวิ ษณุที่เก่าแก่ที่สดุ ในกาฐมาณฑุ
**พิ เศษ** ชมระบาพืน้ เมืองเนปาลพร้อมบริ การอาหารพืน้ เมือง
วันบิน

วันที่ 1
วันที่ 3
วันที่ 5

เมืองต้นทาง

กรุงเทพฯ
โภครา
กาฐมาณฑุ

วันที่
21-25 ต.ค.60/2-6 ธ.ค. 2560
29 ธันวาคม 60 – 2 มกราคม 61

ตารางเที่ยวบิน
เมืองปลายทาง
CODE

กาฐมาณฑุ
กาฐมาณฑุ
กรุงเทพฯ

BKK – KTM
PKR – KTM
KTM – BKK

ตารางวันเดิ นทาง
ราคา/ผูใ้ หญ่
38,900.- บาท
40,900.- บาท

เที่ยวบิน

เวลาบิน

TG 319

10.15 – 12.25

TG 320

13.30 – 18.15

พักเดี่ยว
8,500 บาท
8,500 บาท

จานวน/กรุป๊
16 – 20 ท่าน
16 – 20 ท่าน
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โปรดทาความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข
กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึน้ ไป มีหวั หน้ าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อม
คณะ หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย
หากต้องการ หัวหน้ าทัวร์คนไทย ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
*** ส ุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยท ุกมื้อ
อาทิ นา้ พริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้าพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน
แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยาปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม
หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล นา้ มะตูม นา้ เก๊กฮวย นา้ ขิง ขนมหวานบัวลอย เป็ นต้น

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
08.00 น.

กรุงเทพฯ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
คณะเดินทำงพบกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 – 3 เคำน์เตอร์ D สำหรับเช็คอินกรุ๊ป สายการบิน
ไทย เจ้าหน้ าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน บริ การอาหารว่างขนมปังแสน
อร่อย + น้าดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
10.35 น. ออกเดินทำงสูเ่ มืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 (อาหาร
กลางวันบริ การบนเครื่องบิน) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชัวโมง
่
12.45 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภวู นั ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับสัมภำระ นำท่ำนเข้ำสูโ่ รงแรม
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิ ง จุดชมวิวหุบเขำกำฐมำณฑุ สร้ำงขึน้ ในรัชสมัยของ
พระเจ้ำมำนะเทวะ องค์สถูป มีอำยุ 2,000 กว่ำปี องค์สถูปเป็ นทรงโอคว่ำขนำดใหญ่ทม่ี สี ขี ำวนวลเหลือง
เหนือทรงโอคว่ำขึน้ ไปเป็ นแทนบัลลังก์สเ่ี หลีย่ มทัง้ สีด่ ำ้ นมีภำพเขียนสี “ดวงตำแห่งปั ญญำ” ได้รบั กำรขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ชมวัดธิเบต วัดฮินดู ประทักษิณองค์สถูปขอพรให้
ชีวติ มีควำมเจริญรุง่ เรือง ชมจัตรุ สั กาฐมาณฑุ ดูรบ์ าร์และพระราชวังหนุมานโธกาหอพสันตปุร์ ในอดีต
ใช้เป็ นทีป่ ระกอบพิธกี รรมอันสำคัญในรำชวงศ์และพระรำชพิธเี สด็จออกชมกำรสวนสนำม นมัสการเทพธิ ดา
กุมารี ณ วังกุมารี ทีป่ ระทับของเทพธิดำกุมำรี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจำรียท์ ถ่ี อื กำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้ำที่
ทำพิธบี ชู ำเทพธิดำแห่งเตำไฟหรือเทพธิดำแห่งกำรดำรงชีพ ซึง่ ถือเป็ นเทพธิดำยุคโบรำณของศำสนำฮินดู
กาฐมาณฑป สร้ำงขึน้ ในตอนต้นศตวรรษที่ 12 เชื่อว่ำสร้ำงขึน้ จำกต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็ นทีม่ ำของชื่อ
เมืองกำฐมำณฑุ วังหนุมานโธกา ด้ำนหน้ำมีรปู ปั น้ หนุมำนตัง้ บนแท่นสูงคอยรักษำประตูทำงเข้ำพระรำชวัง
วัดฑเลจูสร้ำงถวำยแด่เทวีฑเลจูภำวณีเทพประจำองค์พระมหำกษัตริย์
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีร่ ำ้ นอำหำร พร้อมชมระบำพืน้ เมืองเนปำล
พักที่
โรงแรม HIMALAYA HOTEL /GOKARNA FOREST RESORT ระดับ 4 ดำวพืน้ เมือง หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สอง เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมืองโภครา โดยรถ
โปรดเตรียมกระเป๋าใบเล็กเพื่อใส่เสื้อผ้า 2 ชุดสาหรับไปเมืองโภครา ชุดนอน 1 ชุด ชุดใส่วนั กลับ 1ชุด กระเป๋าใบ
ใหญ่เจ้าหน้ าที่บริ ษทั ฯจะนาไปฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกาฐมาณฑุ รับคืนเมื่อกลับมาจากเมืองโภคราเนื่ องจาก
สายการบินภายในประเทศเป็ นเครื่องบินขนาดเล็ก 18 ที่นัง่ และ 30 ที่นัง่
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม เดินทำงสูเ่ มืองโภครำ หุบเขาโปขระ โภครา หรือโพคาร เป็ นเมืองแห่ง
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เทีย่ ง
บ่ำย

ค่ำ
พักที่
วันที่สาม
ตี 4

เช้ำ

มนต์เสน่หท์ ำ่ มกลำงวงล้อมของหุบเขำอรรณำปูรณะ อยูส่ งู จำกระดับน้ำทะเล 827 เมตร และเป็ นจุดชมควำม
งดงำมของเทือกเขำหิมำลัยได้ใกล้ทส่ี ดุ เนื่องจำกห่ำงจำกบริเวณเทือกเขำแค่ 30 กิโลเมตร ทีน่ ่ีเป็ นสถำนที่
ท่องเทีย่ วยอดนิยมของเนปำลในกำรเริม่ ต้นเดินทำงผจญภัยและล่องแพมีทงั ้ ทะเลสำบพีวำและยอดเขำมัจฉำ
ปูชเรทีส่ งู เด่นตระหง่ำน (6,977 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล) เป็ นฉำกหลังของหุบเขำแห่งนี้ ก่อเกิดเป็ น
สภำพแวดล้อมทีเ่ งียบสงบและมีมนต์ขลัง หุบเขำทีอ่ ยูร่ ำยล้อมโปขระเปรียบเสมือนบ้ำนของหมูไ่ ม้ทข่ี น้ึ อยู่
ขนัดแน่น มีแม่น้ำทีไ่ หลเชีย่ วกรำก ทะเลสำบใสแจ๋ว และทิวทัศน์ของเทือกเขำหิมำลัยทีม่ ชี ่อื เสียงของโลก
นอกจำกนี้ยงั เป็ นสถำนทีใ่ นฝั นของนักท่องเทีย่ วทีช่ อบกำรผจญภัย โดยเฉพำะทีน่ ่ีเป็ นจุดเริม่ ต้นกำรเดินขึน้
เขำเพือ่ พิชติ ยอดเขำทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ ก็คอื เอเวอรเรสต์ เมืองนี้ตงั ้ อยูห่ ำ่ งจำกกรุงกำฐมำณฑุไปทำงทิศ
ตะวันตก 200 กิโลเมตร โดยสำมำรถไปได้ทงั ้ ทำงอำกำศและทำงรถยนต์จำกกำฐมำณฑุและเมืองไภรำพ ทัง้
ยังเป็ นเมืองชำยแดนติดกับประเทศอินเดียอีกด้วย โปขระเป็ นเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับ 2 รองจำก
กำฐมำณฑุจำกทีน่ ่ีจะสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ทง่ี ดงำมของเธำละคีรี มนะสลู มัจฉำปูชเร และยอดเขำอรรณำ
ปุรณะ ทัง้ 5 ยอด
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ ตั ตำคำร ริ เวอร์ไซด์ สปริ ง รีสอร์ท ระหว่างทาง
นำท่ำนล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสำบน้ำจืดขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศเนปำล หำกอำกำศดี
ท่ำนสำมำรถเห็นยอดเขามัจฉาปูชเรทีส่ งู 6,993 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
อรรณาปุรณะ รอบๆทะเลสำบสัมผัสกับควำมหลำกหลำยของพืชพันธุด์ อกไม้ ต้นไม้นำนำชนิด ล่องเรือไป
เรือ่ ยๆ ถึงเกำะกลำงทะเลสำบ ชมวัดบาราฮิ สักกำระเทพธิดำอจิมำ เทพธิดำทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ในเมืองโภครำ ทุก
วันเสำร์จะมีกำรบูชำยัญสัตว์ แด่เทพธิดำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม
พักทีโ่ รงแรม GRANDE HOTEL ระดับ 4 ดำวพืน้ เมือง หรือระดับใกล้เคียง
ยอดเขาซารางก็อต เมืองกาฐมาณฑุ โดยเครื่องบินภายในประเทศ ยอดเขานากาก็อต
นำท่ำนเดินทำงสู่ เขาซารางก็อต เพือ่ ชมพระอำทิตย์ยำมเช้ำและยอดเขามัจฉาปูชเรหรือยอดเขาหาง
ปลา ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทัง้ 5 ยอดยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 สูงเป็ นอันดับ 10 ของโลก และวิวของ
เทือกเขำหิมำลัยทีง่ ดงำมเก็บภำพประทับใจตำมอัธยำศัย เทือกเขาอันนะปุรณะ (Annapurna Massif)
เป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขำหิมำลัยด้ำนตะวันตก ในประเทศเนปำล ซึง่ ประกอบด้วยยอดเขำสูงเกินกว่ำ 7,200
เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถึง 6 ยอด ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ คือ ยอดเขำอันนะปุรณะ 1 (Annapurna I) ยอดเขำสูง
อันดับ 10 ของโลก หนึ่งใน 14 ยอดเขำทีส่ งู เกิน 8 พันเมตร คือมีควำมสูงถึง 8,091 เมตร นอกจำกนี้ในทิว
เขำอันนะปุรณะ มียอดเขำซำรังโกต (Sarangkot) สูง 1,592 เมตรจำกระดับน้ำทะเล ซึง่ เป็ นจุดชมพระ
อำทิตย์ขน้ึ ทีไ่ ด้รบั กำรยกย่องว่ำสวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลกชื่อ "อันนะปูรณำ" เป็ นภำษำสันสกฤต หมำยถึง
เทวีแห่งกำรเก็บเกีย่ ว ซึง่ ในคติทำงฮินดู ถือเป็ นปำงที่ 8 ใน 9 ปำงของ พระอุมำเทวี ชำยำของพระศิวะ ที่
ทรงเป็ นผูป้ ระทำน ควำมอุดมสมบูรณ์ แก่พชื พันธุธ์ ญ
ั ญำหำร เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำปำง "มหำเคำรี" ซึง่ เป็ นปำง
ทีม่ ผี สู้ กั กำรบูชำมำกทีส่ ดุ รองจำกปำง "กำลรำตรี" หรือ "เจ้ำแม่กำลี" และเพือ่ แสดงควำมเคำรพ รัฐบำล
เนปำล ได้ประกำศสงวน ยอดเขำมัจฉำปูชเร (Machhapuchhre) หรือ ยอดเขำหำงปลำ (Mt. Fishtail) ใกล้
เมืองโปครำ (Pokhara) เป็ นเขตปลอดนักไต่เขำ เพือ่ ให้เป็ นทีส่ ถิตของ องค์เทวีอนั นะปุรณะ
เดินทำงกลับสู่ ตัวเมืองโภครำ ระหว่ำงทำงแวะวัดของเทพธิ ดาบินดาบาซิ นี เทพธิดำทีช่ ำวเนปำลให้ควำม
เคำรพนับถือเป็ นอย่ำงมำก เดินทำงกลับโรงแรม
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
ชม น้าตกเดวี น้ำตกแห่งนี้ตงั ้ ชื่อตำมคนทีต่ กลงไป ควำมมหัสจรรย์ของตัวน้ำตกทิง้ ตัวจำกลำธำรลงสูช่ อ่ ง
เขำเบือ้ งล่ำงลึกลงไปกว่ำ 100 เมตร ศูนย์อพยพชาวทิ เบตท่ำนจะได้สมั ผัสควำมเป็ นอยูข่ องชำวทิเบต ซึง่
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อพยพมำทำงตอนเหนือของเนปำลในครำวทีจ่ นี บุกกรุงลำซำ ชมวิธกี ำรทำพรมพืน้ เมือง ช้อปปิ้ งสินค้ำของ
ชำวทิเบต เพือ่ เป็ นกำรช่วยสนับสนุนให้ชำวทิเบตมีรำยได้ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครือ่ งประดับ อัญมณี
หิน พรม กระเป๋ ำ ฯลฯ แม่น้าเซติ แม่น้ำนมสีขำว ทีไ่ หลมำจำกเทือกเขำหิมำลัย ไหลผ่ำนใต้ดนิ เมืองโภครำ
11.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบิน เพือ่ เดินทำงกลับเมืองกำฐมำณฑุ ใช้เวลำบิน 30 นำที
บ่ำย
เดินทำงสู่ “เมืองปักตะปุร”์ หรือเมืองแห่งผูม้ ีจิตศรัทธา มีช่อื เสียงในด้ำนกำรแกะสลักไม้และ
เครือ่ งปั น้ ดินเผำ ภักตะปุร์ หรือ ภาทคาวัน ตัง้ อยูส่ งู จำกระดับน้ำทะเล 1,401 เมตร ครอบคลุมพืน้ ที่ 4
ตำรำงไมล์ ภักตะปุรห์ รือเมืองแห่งผูม้ จี ติ ศรัทธำ ซึง่ ยังคงเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยเสน่หใ์ นยุคกลำง มีรอ่ งรอย
ควำมรุง่ เรืองทำงด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะเสน่หข์ องเมืองคือวิถชี วี ติ ของชำวบ้ำนทีด่ ำรงอยู่ รวมกับอำณำจักร
โบรำณอย่ำงกลมกลืน สำมำรถพบเห็นสิง่ สะท้อนชัยชนะในอดีตของผูค้ รองนครมัลละได้ทจ่ี ตั ุรสั ภักตะปุร์ ดูร์
บำร์ ทีซ่ ง่ึ กำรทำเครือ่ งปั น้ ดินเผำและงำนถักทอเป็ นอุตสำหกรรมแบบดัง้ เดิมทีส่ ำคัญ ภักตะปุรม์ ชี ่อื เสียงใน
ด้ำนกำรแกะสลักไม้และกำรทำภำทคำวันโตปี หรือหมวกแก๊ป เมืองนี้ตงั ้ อยูห่ ำ่ งจำกกรุงกำฐมำณฑุ ไปทำง
ทิศตะวันออกประมำณ 14 กิโลเมตร สำมำรถเดินทำงไปได้โดยรถโดยสำรประจำทำงและรถรำงไฟฟ้ ำ กำร
เข้ำสูเ่ มืองต้องซือ้ ตั ๋วผ่ำนประตูดว้ ย จัตุรสั ภักตะปุร์ ดูรบ์ ำร์ทต่ี งั ้ ของหมูพ่ ระรำชวัง วิหำรและสิง่ ก่อสร้ำง
ต่ำงๆในศิลปะสกุลช่ำงเนวำรีแท้ เริม่ ต้นทีป่ ระตูทองคำ เป็ นทำงเข้ำนำไปสูล่ ำนของพระรำชวังนำมว่ำ Palace
of 55 Windows ประตูทองคำสร้ำงโดยกษัตริยร์ ำนจิต มัลละ เป็ นประตูทม่ี กี ำรแกะสลักงดงำมและสมบูรณ์
ทีส่ ดุ ในโลก มีกำรประดับตกแต่งลวดลำยของเหล่ำเทพและอสูรต่ำงๆ ไว้อย่ำงประณีต ชม จัตรุ สั ภักตะปุร์
ดูรบ์ าร์ ประตูทองคาพระราชวัง 55 พระแกล ระฆังหมาเห่า รูปปัน้ กษัตริ ยภ์ ปู ติ นทระ มัลละ วัดไภ
ราพนาถ สร้ำงขึน้ เพือ่ ถวำยพระเจ้ำไภรำพเทพเจ้ำแห่งควำมน่ำเกรงขำม ปำงหนึ่งของพระศิวะ วัด
มณฑปญาฏะโปละ เป็ นมณฑปทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเนปำล สวยโดดเด่นด้วยหลังคำ 5 ชัน้
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม
พักที่
โรงแรม COUNTRY VILLA / THE FORT RESORT ระดับ 4 ดำวพืน้ เมือง หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สี่
ยอดเขานากาก็อต เมืองกาฐมาณฑุ
ชมวิ ว
ชมพระอำทิตย์ยำมรุง่ อรุณ สัมผัสเทือกเขำหิมำลัย ยอดเขำทีส่ งู กว่ำ 8000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลได้แก่ โล
หิ มาลัย
โฮเซ อันดับ 4, มกาลู อันดับ 5, โชโอยู อันดับ 6, มนัสลู อันดับ 8 และยอดเขาเอเวอเรสต์
เทือกเขาหิ มาลัย เป็ นเทือกเขำในทวีปเอเชีย ทีแ่ ยกอนุทวีปอินเดียทำงเหนือ ออกจำกทีร่ ำบสูงทิเบตทำงใต้
เป็ นทีท่ ม่ี ยี อดเขำทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก เช่น ยอดเขำเอเวอเรสต์ และยอดเขำกันเจนชุงคำ ในทำงศัพทมูลวิทยำ คำ
ว่ำ หิมำลัย มำจำกภำษำสันสกฤต หมำยถึง "ทีอ่ ยูข่ องหิมะ" (หิม + อำลย) เป็ นจุดกำเนิดของระบบแม่น้ำที่
สำคัญของโลกหลำยสำย เช่น แอ่งแม่น้ำสินธุ และแอ่งแม่น้ำคงคำ-พรหมบุตร แม่น้ำสำละวิน และแม่น้ำโขง
เทือกเขำหิมำลัยทอดยำวพำดผ่ำนพืน้ ทีข่ อง 5 ประเทศ — ปำกีสถำน อินเดีย จีน ภูฏำน เนปำล — พืน้ ทีล่ ุ่ม
น้ำของแม่น้ำหิมำลัยเป็ นทีอ่ ยูข่ องผูค้ นรำว 750 ล้ำนคน ซึง่ รวมถึงชำวบังคลำเทศเทือกเขำหิมำลัยหมำย
รวมถึงเทือกเขำกำรำโกรัม ฮินดูกชู และเทือกเขำอื่น ๆ ทีเ่ ล็กกว่ำ เมือ่ รวมกันแล้วเทือกเขำหิมำลัยเป็ นระบบ
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก และเป็ นบ้ำนของยอดเขำทีส่ งู ทีส่ ดุ ซึง่ รวมถึงยอดเขำเอเวอเรสต์และเคทู
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
ชมวัดชางกู นารายัณ วัด แห่งเทพวิษณุทเ่ี ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในกำฐมำณฑุ ตัววัดตัง้ อยูใ่ นลำนกว้ำงมีรปู สลักหิน
จำกสมัยลิจฉวีอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก(ศตวรรษ ที่ 4-9) จัดได้วำ่ เป็ นยุคทองของศิลปะเนวำรี งำนชิน้ เอกแทนองค์
เทพวิษณุ คือเทวรูปพระวิษณุในอวตำรนรสิงห์ ซึง่ มีเศียรเป็ นสิงห์ในท่ำพิชติ กษัตริยแ์ ห่งหมูม่ ำรเทวรูปพระ
วิษณุสบิ เศียร สิบกร และพระวิษณุวกิ รำนทะ ซึง่ มีรำ่ งเป็ นคนแคระหกกรได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
นำท่ำน วัดปศุปติ นาถ สร้ำงขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ พุทธศตวรรษที่ 5 แต่ได้ถูกทำลำยโดยชำวมุสลิม หลังจำกนัน้
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เทีย่ ง
บ่ำย

ค่ำ
พักที่
วันที่ห้า
เช้ำ

พระเจ้ำภูบำลสิงห์มลั ละได้สร้ำงขึน้ ใหม่ในพุทธศตวรรษที่ 14 เพือ่ ถวำยแด่พระศิวะในปำงปศุปตินำถในปำง
เทพเจ้ำแห่งสัตว์วดั แห่งนี้ในช่วง เดือนกุมภำพันธ์มเี ทศกำลฉลองวันเกิดของพระศิวะทีเ่ รียกกันว่ำศิวะรำตรี ผู้
ทีเ่ ลื่อมใสนัน้ จะมำร่วมพิธี และในช่วงอื่นนัน้ ก็จะมีผคู้ นมำกรำบไหว้พระศิวะทีป่ ศุตนิ ำถตลอดปี โดยจะมีรปู
ของ ลิงกัม (ลึงค์) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แทนพระองค์ในปำงอวตำรปศุปตินำถ วิหำรหลักสร้ำงโดยกษัตริยส์ ภุ ำส
พำเดวำและบูรณะโดยคงคำเทวี ฝั ง่ ตะวันออกของวัดมีแม่น้ำบักมำตีไหลผ่ำน วัดนี้เป็ นสถำนทีเ่ ผำศพของ
ชำวเนปำล แม้แต่กษัตริยก์ ย็ งั นำพระศพมำเผำทีน่ ่ี เพรำะเชื่อว่ำแม่น้ำบักมำตีจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคำ
ในประเทศอินเดีย ซึง่ ชำวฮินดูเชื่อว่ำเป็ นแม่น้ำศักดิ ์สิทธิ ์ วัดนี้อยูห่ ำ่ งจำกนครกำฐมำณฑุไปทำงตะวันออก
ประมำณ 5 กม. วัดนี้ผทู้ ไ่ี ม่ได้นบั ถือฮินดูจะไม่ได้รบั อนุญำตให้เข้ำบริเวณวัด
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีร่ ำ้ นอำหำร
เดินทำงสูเ่ มืองลลิ ตปูรห์ รือเมืองปะฏัน ซึง่ อยูห่ ำ่ งจำกเมืองกำฐมำณฑุประมำณ 5 กิโลเมตร เมืองนี้สร้ำงใน
สมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รบั ยกย่องเป็ นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นาท่านกราบ
สักการะเทพธิ ดากุมารีเมืองปาทัน (หมายเหตุ หากท่านเดิ นทางไปทากิ จธุระนอกวัง ทางเราขอ
อนุญาตยกเลิ กการเข้าพบ โดยมิ สามารถแจ้งล่วงหน้ าได้ ) เดินชมจัตรุ สั ปะฏัน ดูรบ์ าร์ ประกอบด้วย
พระรำชวังโบรำณ สร้ำงในศตวรรรษที่ 16-18 วัดพระกฤษณะ ทีส่ ร้ำงด้วยหินแกรนิต และยังเป็ นวัดเดียวใน
เนปำลทีม่ ยี อดเจดียท์ ำจำกหินทัง้ หมด 21 ยอด วัดกุมเภสวอร์วดั พระศิวะเป็ น มีหลังคำ 5 ชัน้ ลดหลันกั
่ น
สร้ำงขึน้ ในรัชสมัยของกษัตริยช์ ยั ฐิติ มัลละ วัดทอง เป็ นวัดในพุทธศำสนำ สร้ำงในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์
บัสกำร์ เวอร์มำร์ ซึง่ หลังคำทำด้วยแผ่นทองเป็ นเส้นยำวลงมำจรดพืน้ เชื่อว่ำจะเป็ นเส้นทำงทีเ่ ดินไปสูส่ วรรค์
ช้อปปิ้ งซือ้ สินค้ำพืน้ เมือง ย่านทาเมล แหล่งรวมของทีพ่ กั และร้ำนอำหำร สินค้ำแนะนำ โปสกำร์ดรูปวิว
ทิวทัศน์และสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ ว รองเท้ำ ผ้ำคลุมไหล่ พรม กระเป๋ ำนำนำชนิด หมวกไหมพรม เสือ้ ยืด
รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ตั ตำคำรอำหำรไทย
โรงแรม HIMALAYA HOTEL /GOKARNA FOREST RESORT ระดับ 4 ดำวพืน้ เมือง หรือระดับใกล้เคียง
เมืองกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม ก่อนกลับ ไหว้พระเพือ่ เป็ นสิรมิ งคลที่ “สถูปโพธิ นาถ” เป็ นสถูปทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ในเนปำลและเป็ นมรดกโลก บริเวณวัดเป็ นแหล่งชุมชนชำวพุทธทิเบตทีอ่ พยพเข้ำมำเมือ่ ปี ค.ศ. 1959
เดินทำงสู่ ท่าอากาศยานตรีภวู นั เมืองกาฐมาณฑุ
เดินทำงสู่ กรุงเทพมหำคร โดยสำยกำรบิน ไทย เทีย่ วบินที่ TG 320 (อำหำรกลำงวันบริกำรบนเครือ่ งบิน)
เดินทำงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์ : THT20-TG-NP-21OCT-29DEC17H
ค่าบริ การรวม :
ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กำฐมำณฑุ-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัดโดยสำยกำรบินไทย
ตั ๋วเครือ่ งบินกลับ โภครำ-กำฐมำณฑุ โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ
ค่ำวีซ่ำเนปำล
ค่ำทีพ่ กั โรงแรม ระดับมำตรฐำน 4 ดำว (พักห้องละ 2 ท่ำน)
ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมระบุ / ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ
ค่ำหัวหน้ำทัวร์ทค่ี อยบริกำรและดูแลตลอดกำรเดินทำง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
ค่ำพำหนะตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000 บำท ต่อท่ำน
แจกน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
ค่าบริ การไม่รวม :
×*ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ พนักงำนขับรถ รวม 30 เหรียญดอลล่ำสหรัฐและ
×*ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ รวม 300 บำทต่อท่ำน
×ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ นอกเหนือจำกทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
×ค่ำธรรมเนียมน้ำมันของสำยกำรบิน (ถ้ำมี)
×ค่ำทำเอกสำรผูถ้ อื ต่ำงด้ำว
×ค่ำวีซ่ำทีม่ คี ำ่ ธรรมเนียมแพงกว่ำหนังสือเดินทำงไทย
×ค่ำน้ำหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่ำน
×ค่ำบริกำรไม่รวมภำษี 7 % และภำษี หัก ณ ทีจ่ ่ำย 3 %
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.หนังสือเดินทำงทีม่ อี ำยุงำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
2.รูปถ่ำยสี (รูปปั จจุบนั หน้ำตรง 2 ขนำด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 1 รูป)
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวนเงิน 10,000.- บำท ต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน ส่วนทีเ่ หลือชำระก่อนกำร
เดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่ อ้ งกำรันตี
มัดจำกับทำงสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ำรกำรันตีคำ่ มัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 5,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-15 วันเก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %
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เงื่อนไขต่างๆ
•บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์กำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรม รำคำ และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
•บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
•รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินเหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และ
ภัยธรรมชำติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ฯโดยจะคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมือง ห้ำมผูเ้ ดินทำงเข้ำประเทศเนื่องจำกมีสงิ่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมทีก่ อง
ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ทำ่ นได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมด หรือ บำงส่วน
•รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั กำรยืนยันจำกบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้สำรองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และ
โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ
หรือ คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย
•บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน
•กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมำจ่ำย

