เนปาล Super Peak
ล่ องเรือทะเลสาบเฟวา 5วัน 4คืน
เดินทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปั คตาปูร์
| ล่องเรื อทะเลสาบเฟวา | ยอดเขาซารางก็อต
** Option เสริ ม พิเศษ นังเฮลิคอปเตอร์ ขนึ Annapurna Base camp
และนังเครื องบินเล็กชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต์ **

เส้ นทางการเดินทาง

ราคาเริ มต้ นเพียง

35,900.-

วันที . กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กาฐมาณฑุ - ปั คตาปูร์ - นากาก็อต
วันที นากาก็อต – โภครา (บินภายใน) – นําตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรื อทะเลสาบเฟวา
วันที โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล – ชมโชว์พนเมื
ื องชาวเนปาล
วันที . กาฐมาณฑุ – ปาฏัน - จัตรุ ัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – สถูปโพธินาถ
วันที . สถูปสวะยัมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
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เนปาล Super Peak ล่องเรื อทะเลสาบเฟวา โดยสายการบินไทย

[GQ2KTM-TG001]

วันที

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – กาฐมาณฑุ - ปั คตาปูร์ - นากาก็อต

07.30 น.

คณะมาพร้ อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ ปของสายการบินไทย (Thai
Airway) โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทและหัวหน้ าทัวร์ ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG319 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง
25 นาที) (มีบริการอาหารบนเครื อง)
คณะเดินทางถึง สนามบินตรี ภูวน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล กาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็ นเมืองหลวงทีใหญ่ทีสุด
ของประเทศเนปาล (เวลาท้ องถินช้ ากว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง) เพือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็ นเวลาท้ องถิน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดิ นทางสู่เมือง ปั ค ตาปู ร์ (Bhaktapur) ซึงได้ รับขึนทะเบีย นเป็ น เมื องมรดกโลกทางวัฒ นธรรม เมื องนี สร้ างขึนใน
ศตวรรษที 9 โดยพระเจ้ าอานนท์ มัลละ ในอดีตเมืองนีเคยเป็ นราชธานีในหุบเขา เป็ นเมืองทีเจริ ญบนเส้ นทางการค้ าสูท่ ิเบต
ชมย่านเดอร์ บาสแควร์ หรื อย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็ นทีตังของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้ าต่าง) , ประตูทองค้ า
ซึงเป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้ า หรื อซุนดารี (Sundari) นําท่านชมวัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็ นศาสน
สถานทีสูงทีสุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชัน สูง 98 ฟุต สองข้ างบันไดทางขึนมีรูปปั นหินขนาดใหญ่ สลักเป็ นรู ปสัตว์และเทพ
อารักขา เชือกันว่าปั นแต่ละคูม่ ีอ้านาจหยุดสิ งชัวร้ ายทีเมารุ กราน วัดนี สร้ างขึนถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ทมีี พลังสูงสุด
หรื อสิทธิ ลกั ษมี (Siddhi Lakshmi) ซึงเป็ นเทวี ลัทธิ ตนั ตระ พระเจ้ าภูปฏินทรา มัลละ สร้ างวัด นีในปี ค.ศ. 1702 และด้ วย
ความงดงามของเมืองของเมืองนี จึงเคยถูกนํามาเป็ นฉากในภาพยนตร์ เรื อง “LITTLE BUDDHA” จากนันนําท่านเดินทางสู่
เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมัณฑุ นากา
ก็ อตนันอยู่สูงจากระดับนํ าทะเลประมาณ 2,175 เมตร ให้ ทุก ท่า นได้ สมั ผัสบรรยากาศ ธรรมชาติวิว เทือกเขาหิมาลัย อัน
สวยงาม นากาก็อตนันเป็ นชือภูเขา และเป็ นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงในการชมวิว ดูพระอาทิตย์ขนและตกดิ
ึ
น ซึงสามารถ
มองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอย่างสวยงาม หากอากาศดียงั สามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์ เรสจากจุดนีได้ อกี ด้ วย
รั บประทานอาหารคํา
โรงแรม Choutari Paradise Inn Hotel หรื อเทียบเท่า,เมืองนากาก็อต

10.15 น.
. น.
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นากาก็อต – โภครา (บินภายใน) – นําตกเดวิส – ค่ ายอพยพชาวทิเบต –
ล่ องเรือทะเลสาบเฟวา

นําท่านชมแสงอาทิตย์ขนในยามเช้
ึ
า ทางด้ านทิศตะวันออกของ เทือกเขานากาก๊ อต ให้ ทา่ นได้ สดู อากาศยามเช้ าและเก็บ
ภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยทีโดนแสงอาทิตย์สอ่ งลงมา ให้ ทา่ นได้ อิสระเก็บภาพกันตามอัธยาศัย
**จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ ขึนอยู่กับสภาพอากาศของวันนันๆ**
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโภครา โดยสายการบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสูเ่ มืองโภครา (Pokhara) โดยสายการบิน Yeti Airline เทียวบินที ....
เดินทางถึง เมืองโภครา เมืองนีตังอยู่ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร คืออีกเมืองท่องเทียวทีสําคัญ
ของประเทศเนปาลเป็ นเมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากทีนี จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทีงดงามของ
ดานุละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มัชฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทัง
5 ยอดเป็ นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้ อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ซึงอยู่สงู จากระดับน้ าทะเล 900 เมตร และเป็ นจุด
ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ ใกล้ ทีสุดเนืองจากห่างจากบริ เวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็ นทิวทัศน์ ทีสูงตระหง่าน
เนปาล Super Peak ล่องเรื อทะเลสาบเฟวา โดยสายการบินไทย
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เสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมือได้ สมั ผัสยากนักทีจะลืมเลือน และทีนียังเป็ นสถานทีของนักท่องเทียวทีชอบการผจญภัย และ
เป็ นจุดเริ มต้ นการเดินปี นเขาเพือพิชิตยอดเขาทีสูงทีสุดในโลกอีกด้ วย
รั บประทานอาหารกลางวัน
จากนันนําท่านชม นําตกเดวิส (Devi’s Fall) นําตกทีมีค วามลึกถึง 100 เมตร นําตกนีตังชือตามนายเดวิสทีได้ เสียชีวิต ที
นําตกแห่งนีพร้ อมกับคูร่ ัก หลังจากนันนําท่านชมค่ ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp) ค่ายนีก่อตังขึนในปี 1960
เป็ นสถานทีจัดแสดงความเป็ นอยูข่ องชาวทิเบตในเนปาล ซึงได้ อพยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ในครังทีจีนบุกกรุ งลาซา ให้
ท่านได้ สมั ผัสชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวทิเบต และชมวิธีการผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้ าน และเลือกซือสินค้ าพืนเมืองต่างๆ
หลังจากนันนําท่านผ่านชมแม่นําเซติ (Seti River) หรื อแม่นํานม เป็ นแม่นําสายหนึงของแม่นากั
ํ งฮารา ซึงละลายจากหิมะบน
ยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัย ซึงอยูบ่ ริ เวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน แม่นํานีมีเอกลักษณ์พิเศษคือมีสขี าว
คล้ ายนํานมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลเข้ าไปใต้ ดิน แม่นํานีจะไหลผ่านเมืองโภคราซึงเป็ นทีน่าอัศจรรย์ยิงทีมีแม่นํา
ไหลผ่านใต้ ดินของเมืองโภครา ทีนีเขาจะทดนําขึนมาให้ ไหลไปตามคลองเพือผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้ วย

จากนันนําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบนําจืดขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของเนปาล ภาพความงาม
และความใสของทะเลสาบพีวานันสะท้ อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็ นภาพสวยงาม และตรงกลางทะเลสาบเป็ นทีตังของวัด
บาลาฮี (Barahi Temple) ซึงมีสถูปสี ขาวชือบาลาฮี ลอยเด่นตัดกับพืนน้ า นําท่านสักการะ วัดบาลาฮี วัดทีมีเทพธิดาอจิมา
เทพธิดาทีศักดิสิทธิทีสุดในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์ จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดา
รั บประทานอาหารคํา
โรงแรม Dandelion Hotel หรื อ เทียบเท่า,เมืองโภครา

โภครา – ยอดเขาซารางก็ อ ต – กาฐมาณฑุ – ย่ า นทาเมล – ชมโชว์
พืนเมืองชาวเนปาล

นําท่านเดินทางสูย่ อดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพือชมพระอาทิตย์ขนและชมวิ
ึ
ว
ที ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสีทองของพระอาทิตย์ทีตัดกับยอดเขาอันสวยงาม ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่นําเซติเป็ น
ฉากด้ านล่าง โอบล้ อมด้ วยเทือกเขาหิมะอย่างสวยงาม
** ท่ านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ ขนอยู
ึ ่ กบั สภาพอากาศของวันนัน**
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
** Option เสริ ม พิเศษ สําหรับท่านใดทีสนใจขึนเฮลิค็อปเตอร์ เพือไปยัง ยอดเขาอรรณาปุรณะเบสแคมป์ (Annapurana
Base Camp หรื อ ABC) เพื อชมความงานและวิว อันสวยงามของยอดเขา โดยที ท่า นไม่ต้ องเดิน เขาหรื อ Trekking เป็ น
เนปาล Super Peak ล่องเรื อทะเลสาบเฟวา โดยสายการบินไทย
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ระยะเวลา กว่าวัน ท่านก็สามารถมาถึงยอดเขาแห่งนีได้ ใช้ ระยะเวลาทังหมดประมาณ 1 ชัวโมง ค่าขึนเฮลิค็อปเตอร์ ไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา โดยประมาณอยู่ที 450 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้ งความจํานงค์ กับหัวหน้ า ทัว ร์
โดยตรง ทางบริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการให้ ข้อมูลและคําแนะนําเท่านัน **
จากนันนําท่านเดิน ทางสู่เมือ งกาฐมาณฑุ หุบเขากาฐมาณฑุ ตังอยู่ทีความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล หุบเขา
กาฐมาณฑุนนเป็
ั นทีรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้ เนืองจากหุบเขาแห่งนีเป็ นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ
ชนเผ่าเนวาร์ อาศัยอยู่ทีหุบเขาแห่งนีได้ สร้ างอารยธรรมทีส้ าคัญขึนบน 3 เมือง ซึงได้ แก่ กรุ งกาฐมาณฑุ ปาทัน และปั คตาปูร์
ความสําเร็ จทางด้ านศิลปะของชาวเนวาร์ ได้ แก่ วัดและปราสาททีสร้ างขึนด้ วยฝี มืออันประณีต ฝี มือแกะรู ปสลักหินและโลหะ
ทีละเอียดอ่อน และโบสถ์ทีเต็มไปด้ วยเรื องราวทางประวัติศาสตร์ เดินทางโดยรถโค้ ช ระยะทางประมาณ
กม. ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ ชัวโมง เป็ นเส้ นทางเลียบไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านแม่น้า ผ่านหมู่บ้าน ท่านจะได้ เห็นทิวทัศน์ที
งดงามและวิถีชีวิตของชาวเนปาลชนบท ทียังคงงดงามในแบบธรรมดังเดิม
รั บประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนันนําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกาฐมาณฑุ
นําท่านเดินทางสู่ ย่ านทาเมล (Thamel) ซึงเป็ นแหล่งช็อปปิ ง ศูนย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดยบริเวณย่านนีเต็มไปด้ วย
ร้ านอาหาร โรงแรมทีพัก และร้ านขายของมากมาย ย่านนีจึงเป็ นจุดพักของนักท่องเทียวทีเพิงเดินทางมาถึงเมืองนี ให้ ท่านได้
อิสระเลือกซือสินค้ าต่างๆมากมาย อาทิเช่น สินค้ าจําพวกเครื องประดับ หัตถกรรม เครื องนุง่ ห่มต่างๆมากมาย
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ... ให้ ท่านได้ ชมการแสดงพืนเมืองของชาวเนปาล
โรงแรม Manang Hotel หรื อ เทียบเท่า,เมืองกาฐมาณฑุ

กาฐมาณฑุ – ปาฏัน - จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป
– สถูปโพธินาถ
** Option เสริ ม พิเศษ สําหรับท่านใดทีสนใจนังเครื องบินเล็กเพือชมยอดเขาเอเวอร์ เรส (Mt. Everest) ของเทือกเขาหิมาลัย
เพือชมความงานและวิวอันสวยงามของยอดเขา โดยใช้ ระยะเวลาทังหมดประมาณ 1 ชัวโมง ค่าขึนเครื องบินเล็กนันไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา โดยประมาณอยู่ที 220 USD ต่อ 1 ท่า น รบกวนติ ดต่อสอบถามแจ้ งความจํ านงค์ กับหัวหน้ า ทัว ร์
โดยตรง ทางบริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการให้ ข้อมูลและคําแนะนําเท่านัน **
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางไปยังเมืองปาฏัน “Patan” หรื อเรี ยกอีกชือหนึงว่า “ลลิตาปูร์” เป็ นหนึงในเมืองหลักของประเทศเนปาล ตังอยู่
ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ ของกรุ งกาฐมาณฑู เมืองนีเป็ นเมืองแห่งศิลปะงดงามทีสําคัญ ใน เมือง แห่งหุบเขากาญมาณฑุที
เป็ นหุบเขามรดกโลกตังแต่ค.ศ.
และเป็ นทีรู้ จกั กันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ ทีมีชือเสียงในด้ านการแกะสลักที
ประณีตและงดงาม เมืองปาฏันนันได้ ชือว่าเป็ นเมืองคูแ่ ฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งความงาม
(City of Beauty) โดยเฉพาะชือเสียงในเรื องพระพุทธรู ป ทองเหลือง วัดฮินดู เมืองปาฏันนีนับเป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมและ
การวางผังเมือง ชินเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทิศ แบ่งออกเป็ น ส่วน โดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวัง
ปาฏันเป็ นศูนย์กลาง นําท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ทีสร้ างด้ วยหินแกรนิตทังหลัง หลังจากนันนําท่านชมวัด
ทองคํ า (Golden Temple) ลักษณะเป็ น เจดี ย์สูง ชัน หลังคาวัดทํ าด้ วยแผ่น ทองยาวลงมาจรดดิน ประดับตกแต่งด้ ว ย
ทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่ามเรื องรอง เป็ นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป เป็ นทีสักการะบูชา
เพือความเป็ นสิริมงคง หลังจากนันให้ ท่านได้ อิสระเลือกซือสินค้ าพืนเมือง อาทิเช่นสร้ อยคอ สินค้ าพืนเมืองจําพวกลูกปั ด
พระพุทธรู ปต่างๆ นําท่านเดินทางเทียวชมเมืองกาฐมาณฑุ นําท่านชม จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ (Kathmandu Durbar
Square) จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร์ แห่งนีประกอบไปด้ วยวัดและปราสาททีเก่าแก่ ซึงแสดงภาพความเจริ ญรุ่งเรื องทางด้ าน
ศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนืองจากเป็ นสถานทีราชาภิเษกขึนครองราชย์ จัตรุ ัสแห่งนียังได้ รับการยกย่องให้ เป็ น
เนปาล Super Peak ล่องเรื อทะเลสาบเฟวา โดยสายการบินไทย
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หนึงในมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ ในปี พ.ศ.
จากนันเยียมชม วัดกุมารี หรื อกุมารี ฆระ (Temple of Kumari) ซึงเป็ น
ทีพํานักของเทพธิ ดากุมารี ตามความเชือของชาวเนปาลนัน กุมารี คือตัวแทนแห่งพระอุ มาเทวี เป็ นเทพบริ สทุ ธิทีถือกําเนิด
จากโลกมนุษย์ ซึงผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรื อตระกูลของพระพุทธเจ้ าเท่านัน ชาว
เนปาลนับถือกุมารี ดจุ เทพเจ้ าและมักจะขอพรให้ ประสบความสําเร็ จ กุมารีมีหน้ าทีทําพิธีบชู าเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรื อเทพธิดา
แห่งการดํารงชีพ ( Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรื อเทศกาลบูชาพระอินทร์ ทีเวียนมา
ปี ละครัง กษัตริ ย์เนปาลจะมาหากุมารีเพือรับพรจากเธอ หลังจากนันนําท่านชม กาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็ นอาคาร
ไม้ เก่าแก่ทีสุด และเป็ นกําเนิดของชือเมืองกาฐมาณฑุ ตังอยู่ในบริ เวณใกล้ กบั วัดกุมารี สถานทีนีสร้ างขึนโดยกษัตริ ย์ลกั ษมี
นาสิงห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนต้ นศตวรรษที 16

กลางวัน

คํา
ทีพัก
5

รั บประทานอาหารกลางวัน
จากนันนําท่านสักการะ สถูปโพธินาถหรื อพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นทีพึง สถูปนีตังอยู่ห่างจาก
กรุ งกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร ซึงเป็ นเจดีย์ทีใหญ่ทีสุดในเนปาล องค์เจดีย์ มีฐานทรงดอกบัวตูม มีเค้ าศิลปะค่อนไป
ในทางทิเบต เห็นได้ ชดั จากรูปแบบการก่อสร้ างฐานสถูป ทีอิงคติปริ ศนาธรรมมัณฑลา (Mandala) อันเป็ นรู ปธรรมนิมิตตาม
คติพทุ ธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็ นทีประทับของพระพุทธเจ้ าและพระโพธิสตั ว์ตา่ งๆ บนเจดีย์มีรูปเพ้ นท์ลายดวงตา
เห็นธรรมของพระพุทธเจ้ า (Wisdom Eyes) ทังสีทิศ อันเป็ นสัญลักษณ์ให้ ผ้ คู นทําดี องค์การยูเนสโกได้ ขนทะเบี
ึ
ยนสถานทีแห่ง
นีเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองค์เจดีย์ประดับด้ วย “ธงมนตรา” ทีชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมนํามาแขวนเอาไว้
อย่างสง่างามอย่างเป็ นเอกลักษณ์ ธงนีจะจารึ กบทสวดมนตร์ แล้ วนําไปปลุกเสก ก่อนจะนํามาประดับทีองค์พระเจดีย์ หรื อ
ประดับตามหลังคาอาคารบ้ านเรื อน ทางเดิน ช่องเขา ฯลฯ เพือให้ ลมพัดช่วยสวดมนตร์ แล้ วพัดพาเอามนตราไปคุ้มครองผู้
ผ่านทาง สถูปแห่งนีสร้ างโดยชาวทิเบตทีอพยพหนีสงครามเข้ ามาทีนีเมือปี พ.ศ. 2502 เมือครังทีจีนเข้ ารุกรานทิเบต บริเวณวัด
จึงเป็ นทีชุมชนของชาวพุทธจากทิเบต
รั บประทานอาหารคํา
โรงแรม Manang Hotel หรื อ เทียบเท่า,เมืองกาฐมาณฑุ
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สถูปสวะยัมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ (Swayambhunath) หรื อวัดลิง เป็ นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ทียิงใหญ่
แห่งหนึงของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง , กว่าปี สร้ างขึนในรัชสมัยของพระเจ้ ามานะเทวะ ในปี พ.ศ. จุดเด่นของ
ภายในวัดนีคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึงมีดวงตาเห็นธรรม หรื อ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้ าอยูโ่ ดยรอบทัง ด้ าน ตัวสถูป
ตังอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทําให้ เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาทีงดงาม สถูปแห่งนียังเป็ นสถูปทีเก่าแก่ทีสุด
ของเนปาล และยังเป็ นสถานทีทีมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์กรยูเนสโกได้ ทําการขึนทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี พ.ศ.
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินตรีภวู นั เมืองกาฐมัณฑุ
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย เทียวบินที TG320 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง
นาที) (มีบริการอาหารบนเครื อง)
เดินทางกลับถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
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