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Nepal Highlight Holiday Program  
 

*เดนิทางช่วงวันหยุดยาว   high season ฟ้าเปิด 
*ทริปยาวคุ้มเทีย่วครบทุกเมือง กาฐมัณฑุ / ปาทนั/ บักตาปร์ู/ โพครา/นา
การ์กอต 
*ชมเทอืกเขาหมิาลัยและมัจฉาปเูชรีทีเ่มืองโพครา(บนิในประเทศ)พัก
หน่ึงคืน 
*ชมเอเวอร์เรสพักหน่ึงคืนที ่Nagarkot 
 
 Star Voyage ขอเรียนเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ประเทศเนปาล  ดินแดนแห่งเทือกเขา
หิมาลัย   ชมความงามของเทือกเขาเอเวอร์เรสและยอดเขาอ่ืน ๆ ที่ สูง 8 ใน 10 ยอดเขาที่ สูง
ที่สุดในโลก   บ้านเมืองที่เตม็ไปด้วยศลิปะและวัฒนธรรมและผู้คนที่เป็นมิตรไมตรี    
 
วันแรกของการเดนิทาง 2015 (Bangkok – Kathmandu) 

15.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ชัน้ 4 สายการบิน NEPAL AIRLI NE                  
17.55 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU เที่ยวบนิที่  RA-402   
                   (มีอาหารบริการบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เวลาที Nepal ตา่งจากเมืองไทย  
                               1.15  ชัว่โมง                        
19.55 น.  ถงึ...ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu)หลงัจากผ่านขัน้ตอน 

Immigration แล้ว  รับกระเป๋า  หลงัจากนัน้พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้อนรับ และน าทา่นสู ่                           
                           Kathmandu เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุด้วย                          

ตัง้อยูท่ี่ความสงู 1,336 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล หบุเขากาฐมาณฑนุัน้เป็นท่ีรวบรวม 
                                มรดกทางวฒันธรรมของเนปาลเอาไว้ เน่ืองจากหบุเขาแห่งนีเ้ป็นแหล่งวฒันธรรมเน

วารีโบราณ  
                                ชนเผ่าเนวาร์อาศยัอยู่ที่หุบเขาแห่งนีไ้ด้สร้างอารยธรรมที่ส าคญัขึน้บน  3 เมือง ซึ่ง

ได้แก่  
                     กรุงกาฐมาณฑ ุปาทนั และภคัตะปร์ู ความส าเร็จทางด้านศิลปะของชาวเนวาร์ ได้แก่  
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                               วัดและปราสาทที่สร้างขึน้ด้วยฝีมืออันประณีต  ฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่
ละเอียดออ่น  

                    เสาไม้แกะสลกั และโบสถ์ที่เตม็ไปด้วยเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ 
20:45  น.   Check in Hotel Manang  หรือเทียบเทา่  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 
วันที่สองของการเดนิทาง 2015 (Monkey Temple, Kathmandu Dubar Square, Patan, Nagarkot) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

08:00        น าท่านสักการะ สถูปสวยมภนูาถ (Swayambhunath) หรือวดัลิง เป็นเจดีย์ของชาวพทุธ 
   Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่แหง่หนึง่ของโลก กลา่วกนัวา่น่าจะมีอายถุงึ 2,500  

   เลยทีเดียว สร้างขึน้ในรัชสมยัของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีพ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวดั 
         คือสว่นตรงฐานของสถปูซึง่มีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพทุธเจ้าอยู่

โดยรอบทัง้ 4 ด้าน ตวัสถปูตัง้อยูบ่นเนินเขาเล็กๆ ประมาณ 77 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล
ของหบุเขากาฐมาณฑ ุจงึท าให้ทิวทศัน์เหนือหบุเขาท่ีแสนงดงาม สถปูแหง่นีเ้ป็นสถปูที่
เก่าแก่ที่สดุของ 
 เนปาล อีกทัง้ยงัเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์การ
ยเูนสโกได้ท า    การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522  

                                น าท่านชมพระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU  
                   DURBAR SQUARE” หรือ พระราชวงัหนมุานโธกา (Hanuman Dhoka  
                   Palace or Royal Palace) เป็นอาคารแบบยโุรปสีขาว มีหอสงู 9 ชัน้ที่เรียกวา่ หอพะสนั 
                        ตะปร์ุ (Basantapur Tower) พระราชวงันีใ้ช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอนัส าคญัในราชวงศ์ 
                        จตัรัุสกาฐมาณฑ ุดร์ูบาร์(Kathmandu Durbar Squrare) จตัรัุสกาฐมาณฑ ุดร์ูบาร์  
                        แห่งนีป้ระกอบไปด้วยวดัและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
ศาสนาและ 
                        วฒันธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึน้ครองราชย์ จตัรัุสแห่งนีย้งั
ได้รับการ 
                        ยกยอ่งให้เป็นหนึง่ใน มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522   

เยี่ยมชมวัดกุมารี หรือกุมารี ฆระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) ที่พ านักของ
เทพธิดากมุารี (ตามความเช่ือของชาวเนปาลนัน้ กมุารีคือตวัแทนแหง่พระอมุาเทวี เป็นเทพ
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บริสุทธ์ิท่ีถือก าเนิดโลกมนุษย์ ซึ่งผ่านการคดัเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปีจากตระกูล
ศากยะหรือตระกลูของพระพทุธเจ้าเท่านัน้ ชาวเนปาลนบัถือกมุารีดจุเทพเจ้าและมกัจะขอ
พรให้ประสบความส าเร็จ กมุารีมีหน้าที่ท าพิธีบชูาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแหง่การ
ด ารงชีพ (Living Goddess)) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตราที่เวียนมาปีละครัง้กษัตริย์
เนปาลจะมาหากมุารีเพื่อรับพรจากเธอ 
ชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สดุ และเป็นก าเนิดของช่ือเมือง
กาฐมาณฑุ ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้กับวัดกุมารี กล่าวกันว่าสถานที่นีส้ร้างขึน้โดยกษัตริย์
ลกัษมีนาสิงห์มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 และสร้าง
จากต้นสาละเพียงต้นเดียว 
ชมหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) รูปปัน้หนมุานตัง้บนแท่นสงูตรงประตพูระราชวงั มี
ประชาชนมาสกัการะอยูเ่สมอเสมือนเทพองค์หนึง่ 
ชมวัดตะเลชุ(Taleju Temple) วดัประจ าองค์พระมหากษัตริย์ เน่ืองจากมีความเช่ือวา่เทพ
ตะเลชคุือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล  สร้างโดยกษัตริย์มเห
นทรา มลัละ (King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 
สักการะกาฬ ไภราพ (Kala Bhairab) รูปสลกัขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดรุ้าย เดิมที
นัน้พบที่ทุง่นาตอนเหนือของตวัเมืองในศตวรรษที่ 18 เช่ือกนัวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ สว่นมากจะใช้
ตดัสินคดีความโดยจะน าคนที่พดูเท็จมาสาบานตอ่หน้ารูปสลกัแหง่นี ้

 
                 

 
 

                   ช่วงบา่ยหลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  ทา่นชมเมืองปาทนั “Patan” หรือ  
                        เรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “ลลิตปร์ู” เมืองแหง่ศิลปะอนัวิจิตรงดงามท่ีส าคญั 1 ใน 4 เมือง แหง่ 
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                        หบุเขากาฐมณัฑทุี่เป็นหบุเขามรดกโลกตัง้แต่ค.ศ. 1979 สร้างขึน้ในรัชสมยัพระเจ้าอโศก
มหาราชช่วงศตวรรษที่ 3 และเป็นที่รู้จกักนัในนามเมืองแหง่ศิลปะและหตัถศิลป์ที่มีช่ือเสียง
ในด้านการแกะสลกัที่ประณีตและงดงามทัง้ยงัเป็นมรดกโลกที่มีสีสนัและชีวิตชีวาที่เดียวใน
โลกอีกด้วย จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์ “PATAN DURBAR SQUARE” ที่เต็มไปด้วยปราสาท 
และ  
พระราชวังโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 16 – 18 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน

“PATAN DURBAR SQUARE”,ชมวัดพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ที่สร้างด้วย
หินแกรนิตทัง้หลัง น าท่านสักการะ วัดทองค า (Golden Temple) หรืออีกช่ือหนึ่งว่า 
วดัหิรัณยะวรรณะ มหาวิหาร (Hiranya Varna Mahavihan) เป็นวดัในพทุธศาสนา ภายใน
ประดิษฐานพระพทุธรูป เป็นที่สกัการะบชูา เพ่ือ   ความเป็นสิริมงคล ลกัษณะเป็นเจดีย์สงู 
3 ชัน้ หลงัคาของวดัท าด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพืน้ดิน  ชาวเนปาลสร้างตาม
ความเช่ือที่วา่ จะเป็นเส้นทางเดินไปสู่สรวงสวรรค์ วดัทอง ประดบั  ตกแตง่ด้วยทองเหลือง
และทองแดงจนเหลืองอร่ามเรืองรอง สมกับเป็นวดัเก่าแก่นับพันปี ที่มีช่ือเสียงที่สุดของ 
เมืองปาทนั จากนัน้ เชิญทกุท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองจ าพวกลกูปัดราคาพิเศษ สร้อยคอ
ที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาว 
พทุธ   อนัเลื่องช่ือของประเทศเนปาล มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522 

16.00 น.  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองนากากอ็ต “NARKAKOT” (ประมาณ 2 ชม.) “เทอืกเขานากา
ก๊อต” ยอดเขาบนขอบกระทะของหบุเขากาฐมณัฑ ุสงูจากระดบัน า้ทะเล 2,164 เมตร 
สมัผสัธรรมชาติเทือกเขาหิมาลยั รถไตร่ะดบัความสงูของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทศัน์ที่
สวยงามอย่างย่ิง นากาก็อต(Nagargot).เป็นช่ือภเูขาเป็นสถานที่ทอ่งเท่ียวที่มีช่ือ ส าหรับ
การชมวิวดพูระอาทิตย์ขึน้และ 

                         พระอาทิตย์ตก ซึง่จะเห็นเทือกเขาหิมาลยัได้อย่างสวยงามและหากอากาศดีจะสามารถ
เห็นยอดเขา 

                          เอเวอร์เรส (Mount Everest) ด้วย  
18.00 น.  ถงึ...เมืองนากากอ็ต “NARKAKOT” อสิระตามอธัยาศยัชมวิวบริเวณโรงแรมท่ีพกั 
19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ที่พกั  NIVA NEWA LODGE & RESORT หรือ 
                            เทยีบเท่า และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่สามของการเดนิทาง (Nagarkot-Bhaktapur-Pokhara (by domestic flight) 
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05.00 น.  ให้ทา่นได้สดูอากาศยามเช้าตรู่และเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดสอ่งตดักบั
หิมะขาวนวลที่     ปกคลมุเทือกเขาหิมาลยัทอดตวัยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและ
พืน้ดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากจนไม่อาจจะกระพริบตาได้ 
“เทือกเขานากาก๊อต” จาก 
ทิศตะวนัออกของหุบเขานีจ้ะ สามารถมองเห็นภูเขาหิมาลยัโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอด
เขา 5 ยอด จากจ านวนยอดเขา 10 ยอดที่สูง ที่ใ น โ ล ก ไ ด้แ ก่ ภูเ ข า เ อ เ ว อ ร์เ ร ส 
ท์ (EVEREST) โลดเส  (LHOTSE) โชยู  (CHO YU) มาลาคู  (MAKALA) และ  มานาสรู 
(MAMASLU)...อิสระบันทึกภาพวิวตามอัธยาศัย*** หมายเหตุ ท่านจะสามารถที่จะเห็น
เทือกเขาหิมาลยัหรือไม่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของวนันัน้เป็นส าคญั 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ “เมืองปัคตาปร์ู(Bhaktapur) เป็นอีกหนึง่เมืองมรดกโลก นครแหง่นี ้
                        สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มลัละ ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหบุเขา เป็น
เมืองที่ 
                        เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวงับกัตาปร์ูอนั
เป็นที่ตัง้ของ 
                        วงั ชมพระราชวงั 55 พระแกล(หน้าต่าง), ประตทูองค า ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม 
ชมลาน 
                        สรงน า้ หรือซุนดารี (Sundari) น าทา่นชม วดัเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็น 
                        ศาสนสถานที่สงูที่สดุในเนปาล มีด้วยกนั 5 ชัน้ สงู 98 ฟุต สองข้างบนัไดทางขึน้มีรูปปัน้
หินขนาด 
                        ใหญ่ สลกัเป็นรูปสตัว์ และเทพอารักขาเช่ือกนัว่าปัน้แต่ละคู่มีอ านาจหยดุสิ่งชัว่ร้ายที่เมา
รุกราน วดันี ้
                        สร้างขึน้ถวายแดเ่ทพแหง่เนียตะโปลา ผู้ที่มีพลงัสงูสดุหรือสิทธิลกัษมี (Siddhi Lakshmi)  
                        ซึง่เป็นเทวีลทัธิตนัตระ พระเจ้าภปูฏินทรา มลัละ สร้างวดันีใ้นปี ค.ศ. 1702และด้วยความ
งดงาม 
                        ของเมืองของเมืองนี ้จงึเคยถกูจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยงั 
                        ได้รับการยกย่องให้เป็น มรกดโลกทางวฒันธรรม โดยองค์การยเูนสโก 
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

13.00 น.     น าทา่นเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ เมืองกาฐมณัฑ ุเพื่อเดินทางสูเ่มืองโภครา 
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14.00 น.  ออกเดนิทางสู่เมืองโภครา โดยสายการบิน YETI AIRLINES เที่ยวบินที ่....... 
14.30 น. ถึง.. “หุบเขาโภครา” เมืองโภครา (Pokhara) เมืองนีต้ัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทาง

ทิศตะวนัตก 200 กิโลเมตร คือ อีกเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศเนปาล  เป็นเมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ  2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่ น่ีจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่
งดงามของเธาละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มัชฉาปุรณะ (Machhapuchher) 
และยอดเขาอรรณาปรุณะ (Annapurana) ทัง้ 5 ยอด เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวง
ล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความ
งดงามของเทือกเขาหิมาลยัได้ใกล้ที่สดุเน่ืองจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่  30 กิโลเมตร
... เป็นทิวทศัน์ ที่สงูตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เม่ือได้สมัผสัยากนกัที่จะลืมเลือน 
และที่น่ีเป็นจดุเร่ิมต้นการเดินปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สงูที่สดุในโลกอีกด้วย 

 

            
 

น าท่านชม น า้ตกเดวิส (Devi’s Fall) น า้ตกที่ตัง้ช่ือตามนายเดวิทที่มาเสียชีวิตพร้อมคูรั่ก 
ณ ที่แหง่นี ้น า้ตกแห่งนีแ้ปลกกวา่ที่อื่นตรงที่ต้องชะโงกหน้าก้มลงไปดู เพราะเป็นน า้ตกที่ทิง้
ตวัลงจากล าธารลงสู่ช่องเขาเบือ้งลา่งลกึลงไปกวา่ 100 เมตร นบัวา่เป็นน า้ตกที่มีความลกึ
ที่สดุ 
ชมค่ายอพยพชาวทเิบต (Tibetan refugee camp)ศนูย์วฒันธรรมชาวทิเบต เมืองโภครา 
ประเทศเนปาล และเป็นสถานที่จดัแสดงความเป็นอยู่ ของชาวทิเบตในเนปาล ซึง่ได้อพยพ
มาทางตอนเหนือของเนปาล ในคราวที่จีนบุกกรุงลาซา ค่ายก่อตัง้ขึน้ในปี 1960 ที่มีการ
อนมุตัิของรัฐบาลเนปาลและสร้างขึน้ด้วยการสนบัสนนุของสวิสครอสสีแดง  ค่ายยงัคงอยู่
ในการใช้และการขอลีภ้ัยชาวทิเบตกับ 800 คนปัจจุบนัอาศยัอยู่ที่น่ี...เชิญทุกท่านสมัผัส
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ความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ชมกรรมวิธีผลิตพรมขนสตัว์แบบชาวบ้าน และเลือกซือ้ของฝาก
สินค้าพืน้เมืองน่ารักๆ ได้ที่น่ี 
ช่วงเยน็น าท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ ภาพ
ทะเลสาบความงามของเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามจัฉาปชูเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลานัน้
เป็นภาพที่มีมนต์ขลงัยิ่งนกั ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตัง้ของวดับาลาฮี ซึง่มีสถปูสีขาวช่ือวดั
บาลาฮีลอยเดน่ตดักบัพืน้น า้สีเขียวมรกต 
น าท่านสักการะ วัดบาลาฮี (Barahi Temple) วดัที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ที่สดุในเมืองโภครา ทกุวนัเสาร์จะมีการบชูายญัสตัว์แด่เทพธิดาลงัที่สดุ จากนัน้ อิสระช้อป
ปิง้ตามอธัยาศยั ในโภครายามเย็น บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจดั
กระจายอยูแ่บบเรียบงา่ย และเป็นกนัเอง ไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทัง้ปี 

17:00 น.      พกัผ่อนท่ีโรงแรมและช้อปปิง้สินค้านานาชนิดท่ีเมืองโพคารา  และพกัผ่อนรอบทะเลสาบ 
                             น าทา่นรับประทานอาหารเย็นกบับรรยากาศสบาย ๆ และอากาศสดช่ืนของเมือง  แล้ว

น าทา่นเข้าพกั 
                             ที่โรงแรม Splendid View Pokhara ที่อยู่รอบทะเลสาบและเห็นวิวมัจฉาปูเชรีอย่าง

ชดัเจน 
                             (พกัหนึง่คืน) 
 
วันที่ส่ีของการเดนิทาง 2015 (ยอดเขาซารางก๊อต  

*** หมายเหต ุทา่นสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลยัตลอดแนวฝ่ังตะวนัตกหรือไม่ขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศของวนันัน้เป็นส าคญั *** 
ปลกุตื่น  น า ท่านเดินทางสู่ยอดเขา ซางรางก๊อต“SARANGKOT”เพ่ือชมพระอาทิตย์ขึน้ที่ ณ ยอด

เขามจัฉาปชูเร เทือกเขาหิมาลยัอรรณาปุรณะ ทัง้ 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปรุณะ 
1 ที่สงูเป็นอนัดบั 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสล ูชมวิวของเทือกเขาหิมาลยั
และแม่น า้เซติเป็นฉากหน้าอยู่ด้านล่าง ดูสวยงามย่ิงนกั ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึน้เห็น
แสงสีทองตดักบัยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปรูะได้อย่างสวยงามย่ิง พร้อมจิบชา 
กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ์    ได้เวลาอัน
สมควรน าทา่นกลบัสูโ่รงแรม 
น าท่านชม แม่น า้เซติ (Seti river) หรือ แม่น า้นม เป็นสาขาหนึ่งของแม่น า้กงัฮารา หรือ 
แม่น า้การ์นารี ซึ่งละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งอยู่
บริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน แม่น า้ นีมี้เอกลกัษณ์พิเศษ คือ มีสีขาวคล้ายน า้นม 
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ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยัและไหลรอดเข้าไปใต้ดิน แม่น า้นีจ้ะไหลผ่านเมืองโภครา ซึ่ง
เป็นที่น่าอศัจรรย์ย่ิงที่มีแม่น า้สายน า้ไหลผ่านใต้ดินของเมืองโภครา ที่น่ี..เขาจะทดน า้ขึน้มา
ให้ไหลไปตามคลองแบบนีเ้พ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย ตวัแม่น า้จริงๆไหลอยู่ด้านล่าง ก้ม
หน้ามองลง เพราะวา่ลกึมาก 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วทา่นออกเดินทางสูเ่มืองกาฐมณัฑ ุนครหลวงประเทศ
เนปาลโดยรถโค้ช(ระยะทาง 200 กม. ประมาณ  6-7 ชั่วโมงแล้วแต่สภาพจราจร) เป็น
เส้นทางเลียบไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านแม่น า้ ผ่านหมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นทิวทศัน์ที่
งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล  

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหวา่งทาง 
13.30 น.  เดินทางตอ่สูเ่มืองกาฐมณัฑ ุหบุเขากาฐมาณฑ ุ 
15:30 น.         น า ท่า น สัก ก า ร ะ โ พ ธิน า ถ ห รือ พุท ธ น า ถ (Boudhanath)  

เป็นโบราณสถาน ในพทุธศาสนานิกายมหายานซึง่เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุในเนปาล บน
เจดีย์มี 
ดวงตาเห็นธรรมของพระพทุธเจ้า (Wisdom Eyes) ทัง้สี่ทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหลง่ 
ชมุชนของชาวพทุธ มหายานจากทิเบตท่ีอพยพเข้ามาเม่ือปีพ.ศ. 2502 จงึจะเห็นพระทิเบต 
และคนทัว่ไปยืนแกวง่ล้อมนต์พร้อมกบัสวดมนต์อยูท่ัว่ไป ที่น่ีคือสีสนัของชาวทิเบต 
นอกจากนี ้
ยงัมีสินค้าแปลกๆ    มากมายท่ีตัง้เรียงรายขายอยูบ่ริเวณรอบเจดีย์    องค์การยเูนสโกขึน้
ได้ทะเบียน   
สถานที่แห่งนีเ้ป็น  มรดกโลกในปีพ.ศ. 2522   อิสระสวดมนต์นัง่สมาธิตามอธัยาศยั   

19.30 น.  น าทา่นรับประทานอาหารค ่า และเข้าพกัที่  Hotel Manang, Thamel  หรือเทียบเทา่ 
                    ซึง่ในย่านโรงแรมถนนทาเมล (Thamel) เป็นศนูย์กลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สอง

ข้างทางเต็มไปด้วย ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจดุพกั
ของนกัท่องเที่ยวที่เพ่ิงเดินทางมาถึงเนปาลเพ่ือการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี ้
ยา่นทาเมลยงัเป็นแหลง่                        ช้อปปิง้ที่ขึน้ช่ือ โดยเฉพาะสินค้าจ าพวกหตัถกรรม
พืน้เมืองเคร่ืองประดบัที่ท าจากหินตา่งๆ และอปุกรณ์ส าหรับการเดินปีน ลกัษณะคล้ายกบั
ถนนข้าวสารของเมืองไทย แตส่ินค้าหลากหายกวา่เยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา อาทิ ผ้าพาส
มีน่า กระเป๋า เสือ้ผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ตามความ
พอใจของทา่นซึง่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตวั  อิสระชอปปิง้และ  
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                               พกัผ่อนตามอธัยาศยั    
 
วันที่ห้าของการเดนิทาง 2015  (Pokhara/Kathmandu-Thamel Street) 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   เตรียท check out ออกจากโรงแรม  
09.30 น.  น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิตรีภวูัน เมืองกาฐมัณฑุ  โดยเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ  
12.25 น.  เหิรฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Nepal Airline,  RA-401  

16.55 น.  ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 
************** 

คา่บริการ   – ท่านละ 40,900 บาท   (High Season) กรุ๊ป 12 ทา่นขึน้ไป 
อตัรานีร้วม -    คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ – กาฐมณัฑ ุ– กรุงเทพ   สายการบิน Nepal Airline  
                         ชัน้ประหยดั  พร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  สมัภาระหนกัไม่เกิน 30 kg 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัภายในประเทศ กาฐมณัฑ ุ– โพคารา 
- คา่ห้องพกั (ห้องละ 2 ทา่น)    ตลอดการเดินทาง  7 คืน  พร้อมภาษีของโรงแรม 
- คา่อาหารทกุมือ้ที่ระบใุนรายการ 
- คา่วีซา่และคา่บริการท าวีซา่เข้าประเทศเนปาล 
- คา่เข้าชมสถานที่ทกุแหง่ท่ีระบใุนรายการ 
- คา่ลอ่งเรือทะเลสาบในเมืองโพครา 
- คา่ยานพาหนะตามท่ีระบใุนรายการตลอดการเดินทาง 
- คา่มคัคเุทศท์ท้องถ่ินสื่อสารภาษาองักฤษ 
- น า้ดื่มขวดตลอดการเดินทาง 
- คา่ประกนัอบุตัิเหตกุลุม่   ในวงเงิน  1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม -  คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ เคร่ืองดื่ม น า้อดัลม เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์ 

- คา่ทิปไกด์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร์ไทย 
- คา่น า้หนกัเกินก าหนดของสายการบิน 
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7%  ,  คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  หรือภาษีนกัทอ่งเที่ยว (ถ้ามี) 

(หากต้องการใบเสร็จทุกประเภทกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนจองทริป  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ออกใบเสร็จย้อนหลัง) 
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เอกสารในการท าวีซา่เนปาล 
             –   passport ที่มีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง 

- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 
- ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาบตัรประชาชน 

หมายเหตุ -    ท่านที่สนใจจองกรุ๊ปรบกวนส่งส าเนา passport หรือแจ้งช่ือ
นามสกุลผู้เดนิทาง  พร้อมระบุวันเดนิทางให้ด้วยนะคะ  ส่งมาที่คุณยุ้ย  Tel : 
081-9256603   
fax : 02-9367766  E-mail yuistar99@yahoo.com ค่ะ   
 
 

mailto:yuistar99@yahoo.com

