
วันที่ 9 มีนาคม 2556 กรุงทพฯ - กาฐมาณฑ ุ 

... วันแรกของการเดนิทางกทม. - กาฐมาณฑุ - โพธนาถ - สยมภวูนาถ - ทาเมล 

) [D] 

08:15 น. นัดพบกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ เคานเ์ตอร ์D (Thai Airway) เพื่อ

เช็คอิน เที่ยวบนิ TG319 [BKK 10:15 - KMT 12:25] เดินทางสู่ สนามบินตรีภูวนั 

กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล หลงัจากผา่นการตรวจคนเข้าเมือง แล้วออกเดินทาง

จากสนามบิน แล้วจากนัน้เดนิทางสู ่มหาเจดีย์โพธนาถ เจดีย์ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก 

อิสระชมความศรัทธาของชาวทิเบต การมนสัการ และ บางคนก็ท าอัษฎางค

ประดิษฐ์ นับแสนๆครัง้ เพื่อความศรัทธา และบุญกุศลให้ตัวเอง รอบๆขา้งยังมี

แหล่งชอปปิ้งซ้ือสินคา้ทิเบต ไดอ้ย่างด ีแลว้ไปต่อที่ สยมภวูนาถ ศาสนสถาน

ศักดิ์สทิธิ์ของสองศาสนา บนเนินเขาของกาฐมาณฑ ุนอน ทาเมล KTM 

 

 

 

วันที่ 10 มีนาคม 2556 

... วันที ่2 วนัที่สองของการเดินทาง (ทาเมล - โพครา - เบนี)่ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางกนั วันนี้จะเป็นมหากาพย์แห่งการนัง่

รถกันเลยทีเดียว มุง่หน้าสู ่โพครา ด้วยรถตู้ ใช้เวลาประมาณ 5 ช.ม. เพือ่จะไปถึง

โพครา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวันระหวา่งทาง 

บ่ายเดินทางถึง โพครา แล้วออกเดินทางอยา่งตอ่เนื่อง สู่จดุเริ่มเดนิเทรคกิง้ขึ้น

พูนฮิล ในเส้นทาง นายาปุล – เบนี ่

เย็น เข้าสูท่ี่พกัแล้วรับประทานอาหารเย็นกันนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับมือ้นี้ 

นอนเบนี ่ 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2556 

... วันที่สามของการเดินทาง ( เบนี ่- ตาโตพานี ่- ซิค่า - โกเรพานี่ ) 

เช้ารับประทานอาหารเช้า แลว้เปลีย่นเปน็รถจี๊บไปต่อที ่ตาโตพานี่ และ ซิคา่

(Sikha) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวันที่ ซิคา่ ก่อนเริ่มออกเดนิเทรคกิ้ง 

บ่าย เดนิเทรคกิง้ขึ้น พูนฮิล ระยะทาง 6 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3-5 ช.ม. แล้วแต่

ก าลงักายของแต่ละคนนะครบั เสน้ทางนี ้ไม่ชัน วิวสวย 

เย็น ใครแข็งแรงก็ถึงหมู่บ้านโกเรพานีเรว็ อาจจะขึน้ไปดูพระอาทิตย์ตกบนพนูฮิล

ก่อนเสียรอบนงึนะครบั รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม แล้วรีบนอน เพื่อจะตอ้งตื่น

เช้าในวนัรุ่งขึ้นครบั นอน กอเรปาน ี

 



วันที ่12 มีนาคม 2556 

....วันที ่4 ของการเดนิทาง( พนูฮิล - เดินลง ซิค่า ตาโตพานี่ - กลับสู่โพครา) 

04.00 น. เริ่มออกเดินจาก โรงแรม ประมาณ 1 ก.ม. ใช้เวลาแลว้แต่ก าลงัของแต่

ละคน ขึ้นไปดูสดุยอดวิว ของ เทอืกเขาอนันาปูร์นา่ ที่เนนิเขาเลก็ๆ แต่มวีิวที่

ยิ่งใหญ่บนพูนฮิล 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าจาก โรงแรม แลว้ เดนิทางลงในเส้นทางเดมิ โกเรพานี่ 

- ชิตเร - ซิค่า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวันที่ซิค่า 

บ่าย นั่งรถจี๊บเดินทางถึงเบนี่ แลว้เปลี่ยนเปน็รถตู้เดนิทางเข้าสูโ่พครา ใช้เวลาอกี

ประมาณ 2-3 ช.ม. นอน โพคะรา 

 

วันที่ 13 มีนาคม 2556 

.....วันที่ 5 ของการเดนิทาง( โพครา - ทะเลสาบเฟวา - เดวีฟ่อล - กาฎมนัฑุ ) 

เช้ามืด ตื่นมาล่องเรอืในทะเลสาปเฟวา ชมพระอาทติยข์ึ้นจากวิวทะเลสาปเห็นเงา

สะท้อนของยอดเขาอณันาปูรณะทั้งเทือกในทะเลสาปยามเชา้ๆ ฟ้าจะใส โอกาศที่

จะเห็น แนวเทือกเขาหิมาลัย พายเรือสูว่ัดฮนิดูบาลาฮีทีอ่ยูท่ี่เกาะกลางน้ า กลาง

ทะเลสาบเฟวา แล้วปดิท้ายโปรแกรมของโพคราดว้ย น้ าตกเดวี ่น้ าตกที่แทบจะ

เรียกว่าน้ าตกใตด้ิน ทีส่ายน้ าทัง้เสน้ ตกหายลงไปใต้ดิน ได้ยนิและเห็นสายน้ า 

เพียงบางสว่นเท่านัน้ 

สายๆเดนิทางโดยรถตู้ กลบักาฎมนัฑุตามเสน้ทางเดิมตอนขามา ถ้าสมาชิกทริ

ปต้องการนัง่เครือ่งบนิภายในเพือ่ประหยัดเวลาเดนิทาง ก็เลือกบนิภายในได ้ค่า

โดยสารเครือ่งบินภายในประมาณ 80 usd 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง จะถึงกาฎมัณฑุประมาณเยน็ๆ 

เข้าที่พกัย่านทาเมลนอนย่านทาเมล 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2556 

....วันที ่6 ของการเดนิทาง( ทาเมล - กาฐมาณฑุ ดบูาร์สแควร์ - ปาตัน -บัคตาปูร ์

- ) 

เช้ามืด ใครอยากขึน้ เมาท์เทนไฟลท์ ไปชมยอดเอเวอร์เรสต์ใกล้ๆ ก็ซ้ือตั๋วเมาท์

เทนไฟลท์ (ควรซ้ือลว่งหนา้ 3-4 วัน ราคาประมาณ 170 Usd และมีค่าภาษี

สนามบินอีก 170 Rp ไม่รวมในคา่ทวัร์นะครบั) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า แล้วภาคเช้าเรา Walking ทัวร์ รอบๆใกล้ๆย่านทาเมล 

กาฐมาณฑุดูบาร์สแควร์ (ดบูาร์สแควร์ ก็คลา้ยเซ็นเตอรพ์อยน์สมยักอ่นละครบั) 

เดินสกั 10 นาทีก็ถึงครับ ไวกว่ารถติดๆอีก เที่ยวชมสถานที่ส าคัญต่างๆรอบดบูาร์ส

แควร์ เช่น หนุมานโธกา(Hanuman Dhoka), กาฐมาณฑป(Kasthamandap), วัด

ตะเลช(ุTaleju Temple) และ วัดกุมาร ีทีพ่ านักของเทพธิดาองคน์อ้ย ที่ยังคงมนต์



ขลังและความศกัดิ์สทิธิ์ของศรัทธาแห่งเทพของเนปาลที่ยงัมีชีวติอยู่จริง แลว้

จากนั้นเดินทางสู ่ปาตนั เมืองเกา่มรดกโลกอีกแห่งในหุบเขากาฐมาณฑ ุ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวันกันก่อน 

บ่าย เริ่มเดินชมเมืองปาตนั กันครับ ชม ปาตันดบูาร์สแควร์ และ วัดทองค า(หรื

อหิรัณยะวรรณะมหาวหิาร)แล้วจากนั้นเดินทางสู่ บัคตาปูร์ เมืองเก่ามรดกโลกอีก

แห่ง ทีต่่างคอนเซป ต่างความขลงัไปอกีแบบ 

...ปักร์ตะปูรเ์ปน็เมอืงที่สะอาด สวยที่สดุในสายตาของผม เลยจัดที่นี่มนัครึง่วนัเต็ม

ครึ่งวนัคับ จนเยน็ กลบัที่พกัยา่น ทาเมล 

 

วันที่ 15-16 มีนาคม 2556 

...วันที่ 7และ 8 ของการเดินทาง ( โบตะนาถ-สวยมภูวนาถ-ปสุปตินาถ-และวัด

อื่นๆตามโปรแกรมซิตีท้ัวร์ ของกาฏมันฑุ) 

 

...วันนี้เก็บตกวัด ทัง้หลายของเมอืงกาฏมันฑุ และเดนิชมวิถีชีวติ ของชาวกาฏ

มันฑตุามแหลง่ชุมชน เช่นตลาดสด ที่จับจา่ย ขายซ้ือกนัร่วมชีวิตปกตอิยู่กับ

สภาปัตยกรรม ที่เปน็ถึงมรดกโลก นบัวา่เปน็มรดกโลกที่มีชีวิตโดยแท ้

 

...ครึ่งวนัหลังกลับสู่ยา่น ทาเมล ให้เลอืกซ้ือของฝากกนัตามใจชอบ 

 

...โปรแกรม ที่ท ามาเป็นโปรแกรมส าหรับขาเดนิเร็ว ดังนัน้ท าให้ดูเหมือนจะเหลือ

วัน 1 วัน แต่ผมตั้งใจจะท าให้เป็นอยา่งนี้ไวเ้ผื่อ วนัทีใ่ช้ในการแทรคกิ้ง ซ่ึง

เนื่องจาก มี่เปน็คนบอกว่าทางกลุ่มเป็นกลุ่มเน้นถ่ายภาพ จงึจะเพิม่ระยะเวลาใน

การเดนิแทรคกิง้ให ้1 วัน เพื่อจะได้ไม่หนักเกินไป โดยจะใหน้อนที่ กอเรปานี เพิ่ม 

อีก 1 คืนเพือ่จะได้ไมต่้องเหนือ่ยหนกั โดยหลังจากลงมาจากpoon hill แล้วจะได้

นอนพกัผอ่นอีก 1 คืนถึงค่อยเดนิทางกลับ มานัง่รถจิ๊บ แต่เบือ้งตน้เพือ่ให้เหน็

ภาพทริปครา่วๆจงึ ท าโปรแกรมมาให้ดูตามนี้ ซ่ึงถ้าตามที่ผมอธิบาย วันที่ 7 ของ

โปรแกรมเดนิทางก็จะเลื่อนมาเป็นวันที ่8 แทนครบั 

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2556 

....วันที ่9 ของการเดนิทาง 11.00 น. เดนิทางสู่สนามบนิตรภีูวนั เช็คอนิเที่ยวบนิ 

TG320 ( KMT13:30: - BKK 18:15) เดินทางกลับสู ่กทม. โดยสวัสดิภาพ 


