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วันแรก

กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ - นากาก็อต

(-, -, D)

(เวลา)

เช็คอินเคาน์เตอร์ (X) สายการบิน xx สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมเดินทางสู่
เนปาล

(เวลา)

ออกเดินทางสู่เมืองกาฎมาณฑุ ประเทศเนปาล

(เวลา)

เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฎมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาที่เนปาล จะช้า
กว่าที่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง15 นาที

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

บ่าย

นาท่านสู่เมืองนากาก๊อต

(Nagarkot)

ซึ่งอยู่ทางตะวันออกห่างจากเมืองหลวง

กาฐมาณฑุประมาณ 30 กิโลเมตร หรือ 1 ชั่วโมง โดยเป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
ทางฝั่งตะวันออกที่ดีที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ คือยอดเขานากาก็อต ซึ่งอยูส
่ ูงเหนือ
ระดับน้าทะเล

2175

เมตร

ชมเทือกเขาหิมาลัยซึ่งสามารถเห็นยอดเขาที่สูงกว่า

8000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล เช่น โลโฮ เซ อันดับ 4 ของโลก, มกาลู อันดับ 5 ของ
โลก, โชโอยู อันดับ 6 ของโลก, มนัสลู อันดับ 8 ของโลก และยอดเขาเอเวอเรสต์
ยอดเขานากาก็อตสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ ชาวอินเดียและเนปาล
ให้มาค้างแรมเพื่อชมอาทิตย์รุ่งอรุณและอัสดงเหนือภูเขาแห่งนี้เป็นจานวนมากมาย
ในแต่ละปี
ค่า

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*)
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วันที่สอง

ชมพระอาทิตย์ขน
ึ้ ทีน
่ ากาก็อต - บัคตาปูร์

(B, -, D)

05.00น.

เดินทางสู่ยอดเขานากาก็อตเพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
สบายๆชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขายามพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่เมืองบัคตาปูร์ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที)

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
จากนั้นเริ่มเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจของเมืองบัคตาปูร์ (Bhaktapur) นี้เป็นอดีต
ราชธานีเป็นเมืองที่มีความเจริญมากบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตในสมัยโบราณนับเป็น
เมืองที่มีความสาคัญ มีศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่ขึ้นชื่อ
ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองคา และหน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 15 ตาหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเป็น
ศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ชั้น สระนาคบาศก์ และวัดพระแม่อุมา
เทวี เมืองนี้ได้เคยถูกจาลองเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “Little Buddha” และได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกโลก (World Heritage
City)” ในปี ค.ศ.1979

ค่า

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (3*)
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วันที่สาม

กาฐมาณฑุ

(B, -, D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยรถเพื่อเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (ระยะทาง 14 กิโลเมตร, 40 นาที)
ชมมหาเจดีย์โพทนาถ” (Bhaudhanath) สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล เป็นที่ตั้งของ
ชุมชนชาวทิเบตขนาดใหญ่

มีศิลปะและวัฒนธรรมของชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่ง

หนึ่งในเนปาล องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและ
น้าเงิน รอบๆสถูปยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายด้วย

นาท่านเดินทางไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิง จุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑุ
สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ องค์สถูป มีอายุ 2,000 กว่าปี องค์สถูปเป็น
ทรงโอคว่าขนาดใหญ่ที่มส
ี ีขาวนวลเหลือง

เหนือทรงโอคว่าขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์

สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสี “ดวงตาแห่งปัญญา” เป็นสถูปของศานาพุทธและ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ที่นี่ท่านจะ
ได้พบกับโบสถ์ของศาสนาฮินดูซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ

กลมเกลียวของชาวพุทธและฮินดูในประเทศเนปาล
เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
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บ่าย

นาท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ สแควร์ แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่
เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรือง ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ของชาว
เนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ สถานที่น่าสนใจ ทีค
่ วรไป
ชม ได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา มัลละ (King Mahendra Malla) ใน
ปี

พ.ศ.

2092

และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย
ในบริเวณใกล้เคียงกัน จะมีหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) ซึ่งเป็นรูปปั้นหนุมาน
ตั้งบนแท่นสูงตรงประตูพระราชวัง มีประชาชนมาสักการะอยู่เสมอเสมือนเทพองค์
หนึ่ง
เดินชมวัดกุมารี หรือกุมารี ฆระ (Temple of
Kumari or Kumari Ghar) ที่พานักเทพธิดา
กุมารี (ตามความเชื่อของชาวเนปาลนั้น กุมารี
คือตัวแทนแห่งพระอุมาเทวี เป็นเทพบริสุทธิ์ที่
ถือกาเนิดโลกมนุษย์
ซึง่ ผ่านการคัดเลือกมา
จากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปีจากตระกูลศากยะหรือ
ตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น การเลือกนั้น
พิจารณาหลายอย่างสิ่งประกอบกัน ทั้งยังต้อง
ผ่านการทดสอบและตรวจดวงชะตาจน
ครบถ้วน เมื่อเสร็จพิธีการจะได้รับการอันเชิญ
ไปพานักที่วังกุมารีเป็นการถาวร จนกว่าจะมีรอบเดือนหรือมีเลือดออกจากเหตุการณ์
ใดๆ ก็ตาม นับเป็นการสิ้นสุดภารกิจการดารงตาแหน่งกุมารี ชาวเนปาลนับถือกุมารี
ดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้ประสบความสาเร็จ กุมารีมีหน้าที่ทาพิธีบูชาเทพธิดา
แห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการดารงชีพ (Living Goddess) ซึ่งถือเป็นเทพธิดาใน
ยุคโบราณของศาสนาฮินดูในเนปาลที่เรียกขานกันว่า ตะเลชุ (Taleju) วัดกุมารี
ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังหนุมานโธกา ตัวอาคารจะเป็นตึก 3 ชั้น มีระเบียงและบาน
หน้าต่างที่เป็นไม้แกะสลักด้วยฝีมือที่แสนจะปราณีตสวยงามมาก
กุมารีจะกล่าวคา
ทักทายกับผู้คนทั่วไปจากระเบียงหน้าต่างของเธอ
และในช่วงเทศกาลอินทรา
ยาตราที่เวียนมาปีละครั้งกษัตริย์เนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ
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จากนั้นเยี่ยมชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็น
กาเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดกุมารี กล่าวกันว่าสถานที่นี้
สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ลักษมีนาสิงห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ใน
ตอนต้นศตวรรษที่ 16 และสร้างจากต้นสาละเพียงต้นเดียว
ค่า

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*)

วันที่สี่

บัคตาปูร์ - ปะฏัน

(B, -, D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่เมืองปะฏัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร (25 นาที)
เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่า
เป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์
นาท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน ชมจัตุรัสดูร์บาร์ของปะฏัน (Patan Durbar
Square) หรือ เรียกอีกชือ
่ หนึ่งว่า ละลิตปูร์ ( Lalitpur )เป็นเมืองอันงดงามแห่งนี้อยู่
ทางตอนใต้ของกาฐมาณฑุ มีชื่อเสียงด้านทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธ
ศาสนา
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ชมวัดคราบาฮ์หรือวัดทอง (Golden Temple) ซึ่งเป็นอารามที่พักทางจิตวิญญาณ
และทางศาสนาพุทธอันเก่าแก่

ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระราชินีพระองค์หนึ่งใน

ศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ หลังคาสามตอน
ทางด้านหน้าตกแต่งอย่างบรรเจิดด้วยทองแดง มีสิงห์คู่อยู่ที่ประตูทางเข้าภายในเป็น
ที่ประดิษฐานของเทวรูปต่างๆ

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

บ่าย

อิสระเดินเล่นสบายๆชื่นชมความงามของเมืองเก่า
ทะเบียนจากองค์การ

UNESCO

บัคตาปูร์

ให้เป็น “เมืองมรดกโลก

เมืองที่ได้รบ
ั การขึ้น
(World

Heritage

City)” ในปี ค.ศ.1979 ซึ่งที่นี่มีจัตุรัสถึง 4 แห่ง โดย 2 จตุรัสที่มีชื่อเสียงคือจตุรัสซึ่ง
เป็นที่ตั้งของพระราชวังและจตุรัสที่เป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายเครื่องปั้นดินเผา ที่นี่
ท่านจะเพลิดเพลินกับการชมและเลือกซื้องานหัตถกรรมและเครื่องปั้นดินเผา
หลากหลายชนิด ชมวิถีชว
ี ิตชาวบ้านที่น่าสนใจ

ค่า

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*)
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วันที่หา้

บัคตาปูร์ – กรุงเทพฯ (B,-,-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมวัดฮินดู “ปศุปตินาถ” (PashupatinathTemple- The Great Hindu Temple of
the World) หรือ วัดหลังคาทองคา เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สาคัญที่สุดของชาวเนปาล
ซึ่งวัดแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ชาวศาสนาอื่นเข้าไปช้างในค่ะนอกจากศาสนาฮินดู
จุดเด่นของที่นี่จะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้าบัก มาตี (Bagmati)
ซึ่งถือเป็นแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป

เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูก

โปรยลงสู่แม่น้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่ น้าคงคา พิธีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช
(หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองบัคตาปูร์แบบอิสระสบายๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก
หลากหลายชนิด)
11.00น.

นาท่านสู่สนามบินตรีภูวันเพื่อเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.30น.

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน xxx เที่ยวบินที่ xxx สู่กรุงเทพฯ

(เวลา)

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และรอยยิ้ม

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว: 11/06660

Ramo World Co., Ltd.
40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
T: +66 (0) 2 730 8022
M: +66 (0) 83 8428022
F: +66 (0) 2 730 8002
Info@greentravelthailand.com,

http://th.greentravelthailand.com

