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The Land of himaLayan 
เนปาล ดินแดนแห่งศรัทธา อ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย  5 วัน 4 คืน
เที่ยวชมพระราชวังกาฐมัณฑุ จัตุรัสมรดกโลก พระราชวังปาทัน (ลลิตาปูร์) นครแห่งหุบเขามรดกโลก 
พระราชวังบักตาปูร์ เมืองมรดกโลกเส้นทางการค้าสู่ทิเบต สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้าบนยอดเขานากาก็อต 
และสัมผัสเสน่ห์แห่งผืนน้ำาและขุนเขาท่ี ‘เมืองโภครา’

1 วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557

กรุงเทพฯ - กาฐมัณฑุ
(ชมสถูปสวะยัมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ) 

08.00 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    ช้ัน 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D 
    สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   
10.15 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสาย
    การบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 319 
    อาหารบริการบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาบิน
    ประมาณ 3 ชม.)
12.25 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมือง  
    กาฐมัณฑุ เมืองหลวงของประเทศเนปาล
13.30 น.    นำาคณะข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเพ่ือนำาท่านสู่ 
    หุบเขากาฐมัณฑุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
    20 นาที และบริการอาหารข้าวเหนียวหมู 
    ทอด บนรถโค้ช) เดินทางไป สักการะสถูป 
    สวะยัมภูนาถหรือวัดลิง เจดีย์ของชาวพุทธ  
    อายุ 2,500 ปี บริเวณฐานของสถูปจะมี
    ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่
    โดยรอบทั้ง 4 ด้าน จากนั้นนำาท่านชม     
    พระราชวังกาฐมัณฑุหรือพระราชวัง
    หนุมานโธกา อาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอ
    สูง 9 ช้ันท่ีเรียกว่า ‘หอพะสันตะปุร์’ ซ่ึงใช้ 
    เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมอันสำาคัญใน 
    ราชวงศ์จัตุรัสกาฐมัณฑุ ดูร์บาร์ และพาชม
    จัตุรัสกาฐมัณฑุ ดูร์บาร์ ประกอบด้วย
    วัดและปราสาทเก่าแก่ ท่ีแสดงถึงความเจริญ
    รุ่งเรืองด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาว 
    เนปาล เย่ียมชม วัดกุมารีหรือกุมารี ฆระ 

    ท่ีพำานักของเทพธิดากุมารีท่ีชาวเนปาลีนับถือ
    ดุจเทพเจ้า และไป ชมกาฐมัณฑป อาคารไม้
    เก่าแก่ท่ีสุด เป็นต้นกำาเนิดของช่ือเมืองกาฐมัณฑุ 
    จากน้ันพาไปชมหนุมานโธกา รูปป้ันหนุมานต้ังบน
    แท่นสูงตรงประตูพระราชวัง ชม วัดตะเลชุ 
    วัดประจำาองค์พระมหากษัตริย์ และสักการะ
    ‘กาฬ ไภราพ’ รูปสลักขนาดใหญ่ของ
    พระอิศวรปางดุร้ายท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำาร่วมกัน ณ ภัตตาคาร  
    CHINA TOWN BANESHOR จากน้ันนำาท่าน
    เข้าสู่ท่ีพัก ณ HYATT REGENTCY, KHATMANDU

07.00 น.    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บฟุเฟต์ 
    นานาชาต)ิ
08.30 น.    ออกเดนิทางสู ่หบุเขาโปรขระ หรอืโภครา 
    โดยรถโค้ช (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดนิทาง
 

กาฐมัณฑุ - เมืองโภครา (โดยรถโค้ช)

2 วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557



    ซึ่งสร้างถวายพระวษิณใุนปางที่พระองค์ 
    อวตารเป็นหมปู่า จากนั้นให้ท่านช้อปป้ิง
    ตามอธัยาศยั 
19.30 น.    รบัประทานอาหารร่วมกนั ณ ห้องอาหาร 
    ของโรงแรม (แบบบฟุเฟต์ อาหารจนี) 
    จากนั้นนำาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ WATER   
    FRONT HOTEL, POKHARA
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    6-7 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะได้เหน็ความ   
       งดงามของยอดเขาเธาละคีรี, มนะสล,ู
    มชัฉาปรุณะ และยอดเขาอรรณาปรุณะ 
    ทั้ง 5 ยอด ที่สงูจากระดบันำ้าทะเล 900 เมตร   
     และเป็นจดุเริ่มต้นการเดนิปีนเขาเพื่อพชิติ
    ยอดเขาที่สงูที่สดุในโลกอกีด้วย 
13.00 น.    (ระหว่างทาง) รบัประทานอาหารกลางวนั 
    ณ ภตัตาคาร
14.00 น.    เดนิทางสู ่เมอืงโภครา เส้นทางเลยีบไปตาม   
    ไหล่เขาและแม่นำ้าที่งดงาม พร้อมชมวถิชีวีติ 
    ของชาวชนบทในประเทศเนปาล
16.30 น.    เดนิทางถงึเมอืงโภครา หบุเขาโปรขระ หรอื
    โภครา นำาท่านชม น�า้ตกเดวสิ เป็นนำ้าตกที่ม ี
    ความลกึที่สดุ จากนั้นไป ค่ายอพยพชาวทเิบต 
    ชมกรรมวธิผีลติพรมขนสตัว์แบบชาวบ้าน และ
    เลอืกซื้อของฝากสนิค้าพื้นเมอืง และนำาท่านชม 
    แม่น�้าเซติหรือแม่น�้านม ที่ไหลมาจาก
    เทอืกเขาหมิาลยั และไหลลอดเข้าไปใต้ดนิ
17.00 น.    ล่องเรอืทะเลสาบเฟวา ชมความงามของ
    ทะเลสาบเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามจัฉาปชูเร
    ที่มรูีปร่างคล้ายหางปลา จากนั้น นำาท่านแวะ
    สกัการะ วดับาลาฮ ีตั้งอยูบ่นเกาะกลาง
    ทะเลสาบเฟวา เดนิทางเข้าไปได้โดยเรอื 
    เท่านั้น ภายในวดัเป็นเจดย์ีทรงสองชั้น 

3 วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

เมืองโภครา - ยอดเขาซางรางก็อต - นากาก็อต  
(บินภายในประเทศ)   
05.30 น.    เดินทางสู่ ยอดเขาซางรางก็อต เพื่อชม  
       พระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขามัจฉาปูชเร 
     โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สูง
    เป็นอันดับ 10 ของโลก ชมวิวอันงดงามของ
    เทือกเขาหิมาลัยและแม่นำ้าเซติเป็นฉากหน้า 
06.00 น.    บริการท่านด้วย ชา กาแฟอุ่นๆ พร้อม คุกก้ี 
    ในบรรยากาศท่ีโอบล้อมด้วยเทือกเขาและหิมะ
08.00 น.    นำาท่านกลบัสูโ่รงแรม ระหว่างทางแวะ สกัการะ  
       วดับนิดาบาซนิ ีวดัฮนิดทูี่ศกัดิ์สทิธิ์มาก
    ในเมอืงโภคราและเมอืงนี้ยงัมผีูค้นนยิมมา
    แต่งงานกนัที่นี่อกีด้วย 
08.30 น.    บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ และให้  
       ท่านอิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
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เช้า    อิสระตามอัธยาศัยพร้อมเก็บภาพความ  
    สวยงามของแสงอาทิตย์ หิมะขาวนวล
    ท่ีปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย และสามารถ
    มองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบ
07.00 น.    บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ 
08.00 น.    เดินทางลงจากยอดเขานากาก็อตสู่ หุบเขา
    กาฐมัณฑุ หุบเขาท่ีรวบรวมมรดกทาง
    วัฒนธรรมเนวารีโบราณ ชมฝีมือแกะรูป 
    สลักหินและโลหะท่ีละเอียดอ่อน, เสาไม้ 
    แกะสลัก และโบสถ์ท่ีเต็มไปด้วยเร่ืองราว
    ทางประวัติศาสตร์ 
10.00 น.    นำาท่าน ชมเมืองปาทัน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึง
    ว่า ‘ลลิตปูร์’ มีช่ือเสียงในด้านการแกะสลัก
    ท่ีประณีตท้ังยังเป็นมรดกโลก จากน้ันพาชม  
    จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์, ชมพระราชวัง
    โบราณแห่งเมืองปาทัน, วัดพระกฤษณะ 
    ท่ีสร้างด้วยหินแกรนิตท้ังหลัง สักการะ

    วัดทองค�า หรืออีกช่ือหน่ึงว่า วัดหิรัณยะ- 
    วรรณะ มหาวิหาร จากน้ันเชิญทุกท่านเลือก
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นากาก็อต - ปาทัน - มหาวิหารฮินดูปศุปฏินาถ - 
ช้อปป้ิงย่านทาเมล

4 วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม (แบบบุฟเฟต์ อาหารจีน)
12.45 น.    เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองโภครา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เพ่ือ เดินทางสู่
    เมืองกาฐมัณฑุ
13.30 น.    ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมัณฑุโดยสายการบิน YETI AIRLINES 
13.45 น.    ถงึเมอืงกาฐมณัฑ ุนำาท่านเดนิทางสู ่เมอืงบกัตาปร์ู เมอืงมรดกโลก ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรอืย่าน  
    พระราชวงับกัตาปร์ู, ชมพระราชวงั 55 พระแกล (หน้าต่าง), ประตทูองคำา, ลานสรงนำ้า หรอืซนุดาร,ี 
    วัดเนีย ตาโปลา ศาสนสถานท่ีสูงท่ีสุดในเนปาล เมืองน้ีได้ถูกจำาลองเป็นฉากในภาพยนตร์ ‘LITTLE BUDDHA’
    และเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย เชิญคณะร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นท่ีระลึก ณ จัตุรัสพระราชวังบักตาปูร์
16.00 น.    เดินทางสู่ เมืองนากาก็อต ณ ‘เทือกเขานากาก็อต’ คือยอดเขาบนขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจาก
    ระดบันำ้าทะเล 2,164 เมตร ท่านจะได้ชมววิเทอืกเขาหมิาลยัตามทางที่คดโค้งและเป็นจดุที่มชีื่อเสยีงในการชม 
    พระอาทติย์ขึ้นและตกที่สวยงามอย่างยิ่ง
18.00 น.    เดินทางถึงเมืองนากาก็อต ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ชมวิวบริเวณจุดท่ีสวยงามของโรงแรมท่ีพัก
    CLUB HIMALAYA 
19.00 น.    รบัประทานอาหารคำ่า แบบบฟุเฟต์นานาชาต ิณ โรงแรม จากนั้นพกัผ่อนตามอธัยาศยั

 ซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองจำาพวกลูกปัด, สร้อยคอท่ี
 ร้อยมาจากหิน พระพุทธรูป และพระโพธิสัตว์ 

 แกะสลัก
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารครัวไทย  
 (อาหารไทย)
14.00 น. เดินทางสู่ ย่านทาเมล  ศูนย์กลางความ
 เจริญของกรุงกาฐมัณฑุ และยังเป็น
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กาฐมัณฑุ - มหาเจดีย์พุทธนาถ - กรุงเทพฯ                                                       

5 วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
    (บุฟเฟต์นานาชาติ) 
08.00 น.    นำาท่าน สักการะโพธินาถ หรือพุทธนาถ
    โบราณสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน
    ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล  บนเจดีย์
    มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ  

    แหล่งช้อปป้ิงข้ึนช่ือ โดยเฉพาะสินค้าจำาพวก 
    หัตถกรรมพ้ืนมือง เคร่ืองประดับท่ีทำาจาก
    หินต่างๆ และอุปกรณ์สำาหรับการเดินเขา
16.30 น.    นำาท่านชม มหาวิหารปศุปฏินาถ ต้ังอยู่ริม
    แม่น้ำาบักมาตี  ซ่ึงมีความศักด์ิสิทธ์ิเปรียบ 
    เสมือนแม่น้ำาคงคา และเป็นศูนย์กลางของ
    การแสวงบุญประจำาปีของชาวฮินดู 
    โดยได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
17.00 น.    เดินทางสู่โรงแรม HYATT REGENTCY เพ่ือ 
    เปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย
18.00 น.    เดินทางไปรับประทานอาหารค่ำา ณ ภัตตาคาร  
    ATITHI พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของ 
    ชาวเนปาลี
* พิเศษ เชิญทุกท่านร่วมแต่งกายชุดประจำาชาติเนปาล 
เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์แบบเนปาล พร้อมชมโชว์การ
แสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี คุณสุภาพสตรีสวมใส่
ชุดส่าหรีสีแดง สุภาพบุรุษสวมหมวกของชาวเนปาลี 
หลังจากน้ันอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

    บริเวณรอบวัดจะเห็นพระทิเบตและชาวทิเบต 
    ยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป 
    ซึ่งนี่คือเสน่ห์และสีสันของทิเบต 
11.30 น.    เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวัน  
    เมืองกาฐมัณฑุ
13.40 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน  
    THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 320 
18.10 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
    และประทับใจไม่รู้ลืม

• ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม

  พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ  55,000 บาท

• บุคคลทั่วไป 

  พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ  59,000 บาท

• พักห้องเดี่ยว ชำาระเพิ่ม  13,000 บาท

• ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคาท่านละ 18,500 บาท

หมายเหตุ : 

• ผู้เดินทาง 28 ท่าน (สงวนสิทธ์ิสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ และ
  ผู้ติดตาม 1 ท่าน)
• ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ท่ีไม่เคยร่วม
  กิจกรรมท่องเท่ียวกับ ปตท. ในปี 2555 - 2556 ท่ีผ่านมา
• กำาหนดลงทะเบียนต้ังแต่วันน้ี ถึงวันท่ี 24 สิงหาคม 2557   
  และประกาศผลผู้ได้รับสิทธ์ิ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557
• ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุ่ม
  รายช่ือคร้ังน้ีถือเป็นท่ีส้ินสุด

อัตราค่าบริการ      


