เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563
กาฐมาณฑุ | โภครา | ล่องเรือทะเลสาบเฟวา | สถูปสวยมภูนาถ | วัดกุมารี
ราคาเริ่มต้นเพียง

32,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5.

กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – เมืองปาฏัน - วัดพระกฤษณะ – วัดทองคา – เมืองนากาก็อต
ยอดเขานากาก็อต – ปั คตาปูร์ – โพคารา (บินภายใน) – นา้ ตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี
โพคารา – ยอดเขาซารางก็อต – วัดบินดาบาซินี - แม่นา้ เซติ - กาฐมาณฑุ – ชมโชว์พืน้ เมืองชาวเนปาล
กาฐมาณฑุ – จัตุรสั กาฐมาณฑุ ตูรบ์ าร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล
สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ
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วันที่ 1
06.30 น.
10.15 น.
12.25 น.

คา่
ที่พัก

วันที่2
05.30 น.

เช้า

กรุ งเทพฯ – กาฐมาณฑุ – เมืองปาฏัน - วัดพระกฤษณะ – วัดทองคา –
เมืองนากาก็อต
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบินไทย
( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุโดยสายการบิน การบินไทย ( Thai Airway)เที่ยวบินที่ TG319
เดินทางถึง สนามบินตรภูวน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมัณฑุนั้นเป็ นเมืองหลวงและยังเป็ นเมืองที่ใหย่ที่สุด
ของประเทศด้วย เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางไปยังเมืองปาฏัน (Patan) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลลิตาปูร์ ” เป็ นหนึ่งในเมืองหลักของประเทศเนปาล ตัง้ อยู่
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงกาฐมาณฑู เมืองนีเ้ ป็ นเมืองแห่งศิลปะงดงามที่สาคัญ1 ใน 4เมือง แห่งหุบเขากาญมาณฑุที่เป็ น
หุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค .ศ. 1979 และเป็ นที่ รูจ้ ักกันในนามเมื องแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ ที่ มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่
ประณีตและงดงาม เมืองปาฏันนั้นได้ชื่อว่าเป็ นเมืองคู่แฝดของกรุ งกาฐมาณฑุ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งความงาม
(City of Beauty) โดยเฉพาะชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรู ป ทองเหลือง วัดฮินดู เมืองปาฏันนีน้ ับเป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมและ
การวางผังเมือง ชิน้ เอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทิศ แบ่งออกเป็ น 4ส่วน โดยมีจตุรสั ปาฏันและพระราชวัง
ปาฏันเป็ นศูนย์กลาง นาท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทัง้ หลัง หลังจากนัน้ นาท่านชมวัด
ทองค า (Golden Temple) ลักษณะเป็ น เจดี ย์สูง 3 ชั้น หลังคาวัดท าด้ว ยแผ่ น ทองยาวลงมาจรดดิ น ประดับ ตกแต่ งด้ว ย
ทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่ามเรืองรอง เป็ นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เป็ นที่สกั การะบูชา เพื่อ
ความเป็ น สิ ริม งคง หลั งจากนั้น ให้ ท่ า นได้อิ สระเลื อ กซื ้อ สิ น ค้า พื ้น เมื อ ง อาทิ เช่ น สร้อ ยคอ สิ น ค้า พื ้น เมื อ งจ าพวกลู กปั ด
พระพุ ท ธรู ป ต่ า งๆ จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่เมื อ ง นากาก็ อ ต (Narkakot) ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชั่ว โมง ระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมัณฑุ นากาก็อตนั้นอยู่สูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,175 เมตร ให้ทุกท่านได้สมั ผัส
บรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม นากาก็อตนัน้ เป็ นชื่อภูเขา และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในการ
ชมวิว ดูพระอาทิตย์ขึน้ และตกดิน ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอย่างสวยงาม หากอากาศดียังสามารถมองเห็นยอด
เขาเอเวอร์เรสจากจุดนีไ้ ด้อีกด้วย
รับประทานอาหารค่า
โรงแรม HOTEL COUNTRY VILLA หรือเทียบเท่า

ยอดเขานากาก็อต – ปั คตาปูร์ – โพคารา (บินภายใน) – น้าตกเดวิส –
ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี
นาท่านชมแสงอาทิตย์ขึน้ ในยามเช้า ทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขานากาก๊ อต ให้ท่านได้สดู อากาศยามเช้าและเก็บ
ภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่โดนแสงอาทิตย์ส่องลงมา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพกันตามอัธยาศัย **จะเห็น
เทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขนึ้ อยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ**
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดิน ทางสู่เมื อ ง ปั คตาปู ร์ (Bhaktapur) ซึ่ง ได้รับ ขึน้ ทะเบียนเป็ น เมื อ งมรดกโลกทางวัฒ นธรรม เมื อ งนีส้ ร้างขึ น้ ใน
ศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดีตเมืองนีเ้ คยเป็ นราชธานีในหุบเขา เป็ นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต
ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็ นที่ตงั้ ของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง) , ประตูทองค้า
ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้า้ หรือซุนดารี (Sundari) น้าท่านชมวัดเนียตา
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โปลา (Nyatapola) เป็ นศาสนสถานที่สูงที่สดุ ในเนปาล มีดว้ ยกัน 5 ชัน้ สูง 98 ฟุต สองข้างบันไดทางขึน้ มีรูปปั้นหินขนาดใหญ่
สลักเป็ นรูปสัตว์และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้ นแต่ละคู่มีอา้ นาจหยุดสิ่ งชั่วร้ายที่เมารุ กราน วัดนี ้ สร้างขึน้ ถวายแด่เทพแห่งเนีย
ตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลกั ษมี (Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลัทธิตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนีใ้ นปี
ค.ศ. 1702และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี ้ จึงเคยถูกนามาเป็ นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE BUDDHA”
กลางวัน
.....น.
.....น.

3

รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางจากศรีนาคา เข้าสู่เมืองโพคารา โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่.....
เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองโภครา
เดิ นทางถึ งเมือ งโพคารา (Pokhara) เมืองนีต้ ั้งอยู่ ห่ างจากกรุ งกาฐมาณฑุ ไปทางทิ ศตะวัน ตก 200 กิโลเมตร คื ออีกเมือ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศเนปาลเป็ นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่ จะสามารถมองเห็ น
ทิวทัศน์ที่งดงามของดานุละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มัชฉาปูชเร (Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปุรณะ
(Annapurana) ทั้ง 5 ยอด (Annapurana I, Annapurana II, Annapurna III, Annapurna IV, Annapurna South) เป็ น เมือ ง
แห่งมนต์เสน่หท์ ่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้้าทะเล 900 เมตร และเป็ นจุดชมความงดงาม
ของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สดุ เนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็ นทิวทัศน์ ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า
8,000 เมตร เมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะลืมเลือน และที่นี่ยังเป็ นสถานที่ของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย และเป็ นจุดเริ่มต้น
การเดินปี นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนาท่านชม น้าตกเดวิส (Devi’s Fall) นา้ ตกที่มีความลึกถึง
100 เมตร นา้ ตกนีต้ ั้งชื่อตามนายเดวิสที่ได้เสียชีวิตที่นา้ ตกแห่งนีพ้ ร้อมกับคู่รกั หลังจากนั้นนาท่านชมค่ายอพยพชาวทิเบต
(Tibetan refugee camp) ค่ายนีก้ ่อตัง้ ขึน้ ในปี 1960 เป็ นสถานที่จัดแสดงความเป็ นอยู่ของชาวทิเบตในเนปาล ซึ่งได้อพยพมา
ทางตอนเหนือของเนปาล ในครัง้ ที่จีนบุกกรุงลาซา ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวทิเบต และชมวิธีการผลิตพรมขน
สัตว์แบบชาวบ้าน และเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองต่างๆ
จากนั้นนาท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนา้ จืดขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของเนปาล ภาพความงาม
และความใสของทะเลสาบพีวานัน้ สะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็ นภาพสวยงาม และตรงกลางทะเลสาบเป็ นที่ตั้งของวัด
บาลาฮี (Barahi Temple) ซึ่งมีสถูปสี ขาวชื่อบาลาฮี ลอยเด่นตัดกับพืน้ น้ํา นาท่านสักการะ วัดบาลาฮี วัดที่มีเทพธิดาอจิมา
เทพธิดาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สดุ ในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่
เทพธิดา หลังจากนัน้ ให้ทุกท่านได้อิสระช็อปปิ ้งตามอัธยาศัย
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คา่
ที่พัก

วันที่ 3

เช้า

กลางวัน
บ่าย
คา่
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า
โรงแรม HOTEL DANDELIONS หรือเทียบเท่า

โพ คารา – ยอดเขาซารางก็ อ ต – วั ด บิ น ดาบาซิ นี - แม่ น้ า เซติ กาฐมาณฑุ – ชมโชว์พนื้ เมืองชาวเนปาล
นาท่านเดิ นทางสู่ยอดเขาซารางก็อ ต (Sarangkot) ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 40 นาที เพื่อชมพระอาทิตย์ ขึน้ และชมวิวที่
ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสีทองของพระอาทิตย์ที่ตัดกับยอดเขาอันสวยงาม ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่นา้ เซติ เป็ น
ฉากด้า นล่ าง บรรยากาศที่โอบล้อ มด้วยเทื อ กเขาหิม ะอย่ างสวยงาม** ท่านจะเห็น เทื อ กเขาหิมาลัย หรือ ไม่ ขึ้นอยู่ กั บ
สภาพอากาศของวัน นั้ น** น าท่ านแวะสักการะวัด บิ น ดาบาซิ นี (BINDHABASANI) วัดฮิน ดู วัดนี ้ สร้างในปี 1845เพื่ อ
ถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วัดนี ้ ถือเป็ นวัดศั กดิ์สิ ทธิ์แห่งหนึ่ งในเมืองโภคราและวัดนีเ้ ป็ นวัดที่ชาวเมืองนีห้ รือต่าง
เมืองนิยมมาแต่งงานกันอีกด้วย บริเวณรอบๆวัดจะมีของที่ใช้ในการแต่งงานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงาน และมีของ
สาหรับใช้บูชาเทพธิดาบาวานีขายจัดอยู่ ในถาด จะมีมะพร้าวซึ่ งแทนสัญลักษณ์ของสัตว์หนึ่ งชีวิตใช้สา้ หรับบูชายัญ ดอกไม้
ผงติกะ ขนม และเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์ จะมีพิธีทาบุญหรือถ้าเป็ นวันพิธีสา้ คัญใหญ่ๆ มีการบูชายันด้วยสัตว์เล็กและ
ใหญ่ ตลอดทั้งวัน หลังจากนั้น นาท่า นชมแม่ น้ าเซติ (Seti River) หรือ แม่ นา้ นม เป็ น แม่ นา้ สายหนึ่งของแม่ นา้ กังฮารา ซึ่ ง
ละลายจากหิ ม ะบนยอดเขาอภิ แ ละนามปาในเทื อ กเขาหิ ม าลัย ซึ่ง อยู่ บ ริเวณชายแดนอิ น เดี ย เนปาล และจี น แม่ น ้านี ้มี
เอกลักษณ์พิเศษคือมีสีขาวคล้ายนา้ นมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลเข้าไปใต้ดิน แม่นา้ นีจ้ ะไหลผ่านเมืองโภครา ซึ่ง
เป็ นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่มีแม่นา้ ไหลผ่านใต้ดินของเมืองโภครา ที่นี่เขาจะทดนา้ ขึน้ มาให้ไหลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
อีกด้วย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ โดยรถโค้ช ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เป็ นเส้นทาง
เลียบไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านแม่นา้ ผ่านหมู่บา้ น ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวเนปาลชนบท ที่
ยังคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดิม
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล เมืองกาฐมาณฑุนั้นเป็ นที่รวบรวม
มรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ....ให้ท่านได้ชมการแสดงพืน้ เมืองของชาวเนปาล
โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูรบ์ าร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป –
วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางเที่ ยวชมเมื อ งกาฐมาณฑุ น าท่ า นชมจั ตุ รั ส กาฐมาณฑุ ตู ร์บ าร์ (Kathmandu Durbar Square) จัตุ รัส
กาฐมาณฑุ ดู รบาร์ แห่ง นี ้ป ระกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่ เก่า แก่ ซึ่ งแสดงภาพความเจริญ รุ่ง เรือ งทางด้า นศาสนาและ
วัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็ นสถานที่ราชาภิเษกขึน้ ครองราชย์ จัตุรัสแห่งนีย้ งั ได้รบั การยกย่องให้เป็ นหนึ่งในมรดก
โลกโดยองค์กรยูเนสโก้ในปี พ.ศ. 2522 จากนัน้ เยี่ยมชมวัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari) ซึ่งเป็ นที่พานักของ
เทพธิดากุมารี ตามความเชื่อของชาวเนปาลนัน้ กุมารีคือตัวแทนแห่งพระอุ มาเทวี เป็ นเทพบริสทุ ธิ์ที่ถือกาเนิดจากโลกมนุษย์
ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ชาวเนปาลนับถือกุมารี
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เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

[GQ3KTM-TG001]

ดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้ประสบความสาเร็จ กุมารีมีหน้าที่ทาพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการดารงชีพ (
Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาลบู ชาพระอิน ทร์ที่เวียนมาปี ละครัง้ กษัตริย์
เนปาลจะมาหากุมารีเพื่ อรับพรจากเธอ หลังจากนั้นนาท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็ น อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด
และเป็ นกาเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดกุมารี สถานที่นีส้ ร้างขึน้ โดยกษัตริยล์ ักษมี นาสิงห์ มัลละ
(King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนต้ น ศตวรรษที่ 16 จากนั้ น ชมวั ด ต ะเล ชุ (Taleju Temple) วั ด ประจ าองค์
พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชุคือเทพที่ปกปกรักษาองค์พระมหากษัตริยแ์ ละประเทศเนปาล
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม วัดปศุปฏิน าถ (Pashupatinath Temple) หรือ วัดหลังคาทองคา วัดนี ้มีหลังคาทาด้ว ยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และ
ประตูเงินซึ่งถือว่าเป็ นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดู ของเนปาล สร้างขึน้ มาในสมัยกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์มลละเพื่อ
ถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ตั้งอยู่ริมแม่นา้ พัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนแม่นา้ คงคา
ในเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่นา้ สายนีจ้ ะไหลไปรวมกับแม่นา้ คงคานั้นเอง อีกทั้งที่นี่ยงั เป็ นศูนย์กลางการแสวง
บุญของชาวฮินดู ในเทศกาลมหาศิวราตรี โดยวัดแห่งนี ้ องค์กรยูเนสโกได้ขึน้ ทะเบียนวันแห่งนีเ้ ป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
อีกด้วย หลังจากนั้นนาท่านสักการะ สถูปโพธินาถหรือพุ ทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็ นที่พึ่ง สถูป นี ้
ตัง้ อยู่ห่างจากกรุ งกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในเนปาล องค์เจดีย์ มีฐานทรงดอกบัวตูม มีเค้า
ศิลปะค่ อ นไปในทางทิ เบต เห็ น ได้ชัดจากรู ป แบบการก่ อ สร้า งฐานสถูป ที่ อิ งคติป ริศนาธรรมมัณ ฑลา (Mandala) อัน เป็ น
รูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็ นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์ต่างๆ บนเจดียม์ ีรูป
เพ้น ท์ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิ ศ อัน เป็ น สัญลักษณ์ให้ผู้คนทาดี องค์การยูเนสโกได้ขึ น้
ทะเบียนสถานที่แห่งนีเ้ ป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองค์เจดียป์ ระดับประดาด้วย “ธงมนตรา” ที่ชาวทิเบตและชาว
เนปาลนิยมนามาแขวนเอาไว้อย่างสง่างามเป็ นเอกลักษณ์ ธงนีจ้ ารึกบทสวดมนตร์แล้วนาไปปลุกเสก ก่อนจะนามาประดับที่
องค์พระเจดีย์ หรือประดับตามหลังคาอาคารบ้านเรือน ทางเดิน ช่องเขา ฯลฯ นัยว่าเพื่อให้ลมช่วยสวดมนตร์ แล้วพัดพาเอา
มนตราไปคุม้ ครองผู้ผ่านทาง สถูปแห่งนีส้ ร้างโดยชาวทิเบตที่อพยพหนีสงครามเข้ามาที่นี่เมื่อปี พ.ศ. 2502 เมื่อครัง้ ที่จีนเข้า
รุกรานทิเบต บริเวณวัดจึงเป็ นที่ ชุมชนของชาวพุทธจากทิเบต หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ย่านทาเมล (Thamel) ซึ่งเป็ น
แหล่งช็อปปิ ้ง ศูนย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดยบริเวณย่านนีเ้ ต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านขายของมากมาย
ย่านนีจ้ ึงเป็ นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี ้ ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น สินค้า
จาพวกเครื่องประดับ หัตถกรรม เครื่องนุ่งห่มต่างๆมากมาย

คา่
ที่พัก

วันที่ 5
เช้า

รับประทานอาหารค่า
โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเท่า

สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ ( Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็ นเจดียข์ องชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่ 9
แห่งหนึ่งของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 ปี เลยทีเดียว สร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของ
ภายในวัดนีค้ ือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทัง้ 4 ด้าน ตัวสถูป
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ตัง้ อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทาให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแห่งนีย้ ังเป็ นสถูปที่เก่าแก่ที่สุด
ของเนปาล และยังเป็ นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์กรยูเนสโกได้ทาการขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
13.30 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 320

18.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาแนะนาเพียง : เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 2 – 6 เม.ย. 63
วันที่ 17 – 21 มิ.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

33,900.32,900.-

33,900.32,900.-

33,900.32,900.-

21,180.21,020.-

พักเดี่ยว
ท่านละ

3,900.3,900.-

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.

3.

6

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
เพื่ อเช็ค ข้อมูลความถู ก ต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บิ น และเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิ ดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
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4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ นา้ หนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม
อาจมีค่าปรับหากนา้ หนักเกินตามสายการบินกาหนด
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดิน ทาง คุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8.
9.
7

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล ท่านละ 1,000 บาท
ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซัก
รีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่
สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิก ก่อนรายการท่องเที่ ย วจะสิน้ สุด ลง ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิท ธิ์และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่น่งั บน
เครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ ยนแปลง
การบริก ารจากสายการบิ น บริษั ท ฯขนส่ ง หรือ หน่ว ยงานที่ ใ ห้บ ริก าร บริษั ท ฯจะด าเนิ น โดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
มัคคุเทศก์ พนัก งาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญ ญาใดๆ ทั้งสิน้ แทนบริษั ท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
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9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

สาหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล
เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลสาหรับผู้ท่ถี ือพาสสปอร์ตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้
งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะ
ไม่รบั ผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่านั้น จานวน 1 ใบ เป็ นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูป
เท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่น ตาหรือเครื่องประดับ , ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็ นรู ป
สติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริน้ ท์เอง)
3. แบบฟอร์ม
*** เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลต้องใช้เอกสารเป็ นตัวจริงเท่านัน้ ***
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