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วนัแรก  กรงุเทพฯ - กาฐมาณฑ ุ- นากากอ็ต    (-, -, D) 

 

(เวลา) เช็คอินเคาน์เตอร์ (X) สายการบิน xx สนามบินสุวรรณภูมิ เพ่ือเตรียมเดินทางสู่

เนปาล 

 

(เวลา)  ออกเดินทางสู่เมืองกาฎมาณฑุ ประเทศเนปาล 

 

(เวลา) เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฎมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาที่เนปาล จะช้า

กว่าที่ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง15 นาที 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 

 

บ่าย น าท่านสู่เมืองนากากอ๊ต (Nagarkot) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกห่างจากเมืองหลวง

กาฐมาณฑุประมาณ 30 กิโลเมตร หรือ 1 ช่ัวโมง โดยเป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

ทางฝั่งตะวันออกที่ดีที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ คอืยอดเขานากาก็อต ซึ่งอยูสู่งเหนือ

ระดับน้ าทะเล 2175 เมตร ชมเทือกเขาหิมาลัยซึ่งสามารถเห็นยอดเขาที่สูงกว่า 

8000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล เช่น โลโฮ เซ อันดับ 4 ของโลก, มกาล ูอนัดบั 5 ของ

โลก, โชโอยู อันดับ 6 ของโลก, มนัสลู อันดับ 8 ของโลก และยอดเขาเอเวอเรสต์

ยอดเขานากาก็อตสามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ ชาวอินเดียและเนปาล 

ให้มาค้างแรมเพ่ือชมอาทติย์รุ่งอรุณและอัสดงเหนือภูเขาแห่งน้ีเป็นจ านวนมากมาย

ในแต่ละปี 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

  เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*) 
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วนัที่สอง ชมพระอาทติยข์ึน้ทีน่ากากอ็ต - บคัตาปรู ์   (B, -, D) 

 

05.00น. เดินทางสู่ยอดเขานากากอ็ตเพ่ือชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

สบายๆชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขายามพระอาทิตย์ขึ้น   จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่เมืองบัคตาปูร์ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 

  

จากนั้นเร่ิมเท่ียวชมสถานที่ที่น่าสนใจของเมืองบัคตาปูร์ (Bhaktapur) นี้เป็นอดีต

ราชธานีเป็นเมืองที่มีความเจริญมากบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตในสมัยโบราณนับเป็น

เมืองที่มีความส าคัญ มีศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่ขึ้นช่ือ 

 

ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองค า และหน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นต้ังแต่

ศตวรรษที่ 15 ต าหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเป็น 

ศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ช้ัน สระนาคบาศก์ และวัดพระแม่อุมา

เทวี เมืองนี้ได้เคยถูกจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง “Little Buddha” และได้รับ

การขึ้นทะเบียนจากองคก์าร UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกโลก (World Heritage 

City)” ในปี ค.ศ.1979  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

  เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (3*) 
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วนัที่สาม กาฐมาณฑ ุ (B, -, D) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

  ออกเดินทางโดยรถเพ่ือเดนิทางสู่เมืองกาฐมาณฑ ุ(ระยะทาง 14 กิโลเมตร, 40 นาที)  

ชมมหาเจดีย์โพทนาถ” (Bhaudhanath) สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล เป็นที่ต้ังของ

ชุมชนชาวทิเบตขนาดใหญ่ มีศิลปะและวัฒนธรรมของชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่ง

หนึ่งในเนปาล องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและ

น้ าเงิน รอบๆสถูปยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายด้วย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วดัลิง จุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑ ุ

สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ องค์สถูป มีอายุ 2,000 กว่าป ีองคส์ถูปเป็น

ทรงโอคว่ าขนาดใหญ่ที่มสีีขาวนวลเหลือง เหนือทรงโอคว่ าขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์

ส่ีเหลี่ยมทั้งส่ีด้านมีภาพเขียนสี “ดวงตาแห่งปัญญา” เป็นสถูปของศานาพุทธและ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี พ.ศ.2522  ที่นี่ท่านจะ

ได้พบกับโบสถ์ของศาสนาฮินดูซึ่งต้ังอยู่บริเวณเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ

กลมเกลียวของชาวพุทธและฮินดูในประเทศเนปาล  

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 
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บ่าย น าท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ สแควร์ แห่งน้ีประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่

เก่าแก ่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรือง ทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรม ของชาว

เนปาล เน่ืองจากเป็นสถานที่ ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ สถานที่น่าสนใจ ทีค่วรไป

ชม ได้แก ่วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา มัลละ (King Mahendra Malla) ใน

ปี พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งน้ียังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย 

 

ในบริเวณใกล้เคียงกัน จะมีหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) ซึ่งเป็นรูปปั้นหนุมาน

ต้ังบนแท่นสูงตรงประตูพระราชวัง มีประชาชนมาสักการะอยู่เสมอเสมือนเทพองค์

หนึ่ง 

 

เดินชมวัดกุมารี หรือกุมารี ฆระ (Temple of 

Kumari or Kumari Ghar) ที่พ านักเทพธิดา

กุมารี (ตามความเช่ือของชาวเนปาลนั้น กุมารี

คือตัวแทนแห่งพระอุมาเทวี เป็นเทพบริสุทธ์ิที่

ถือก าเนิดโลกมนุษย ์ ซึง่ผ่านการคัดเลอืกมา

จากเดก็หญิงอาย ุ3-5 ปีจากตระกูลศากยะหรือ

ตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น  การเลือกนั้น

พิจารณาหลายอย่างส่ิงประกอบกัน ทั้งยังต้อง

ผ่านการทดสอบและตรวจดวงชะตาจน

ครบถ้วน เมื่อเสร็จพิธีการจะได้รับการอันเชิญ 

 

ไปพ านักที่วังกุมารีเป็นการถาวร จนกวา่จะมีรอบเดอืนหรือมีเลือดออกจากเหตุการณ์

ใดๆ ก็ตาม นับเป็นการส้ินสุดภารกิจการด ารงต าแหน่งกุมารี ชาวเนปาลนับถือกุมารี

ดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้ประสบความส าเร็จ กุมารีมีหน้าที่ท าพิธีบูชาเทพธิดา

แห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ (Living Goddess) ซึ่งถือเป็นเทพธิดาใน

ยุคโบราณของศาสนาฮินดูในเนปาลที่เรียกขานกันว่า ตะเลชุ (Taleju) วัดกุมาร ี

ต้ังอยู่ใกลก้ับพระราชวังหนุมานโธกา ตัวอาคารจะเป็นตึก 3 ช้ัน มีระเบียงและบาน

หน้าต่างที่เป็นไม้แกะสลักด้วยฝีมือที่แสนจะปราณีตสวยงามมาก กุมารีจะกล่าวค า

ทักทายกับผู้คนทั่วไปจากระเบียงหน้าต่างของเธอ และในช่วงเทศกาลอินทรา 

ยาตราที่เวียนมาปีละครั้งกษัตริย์เนปาลจะมาหากุมารีเพ่ือรับพรจากเธอ 
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จากนั้นเยี่ยมชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็น

ก าเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑุ ต้ังอยู่ในบริเวณใกลก้ับวัดกุมารี กลา่วกันวา่สถานที่น้ี

สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ลักษมีนาสิงห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ใน

ตอนต้นศตวรรษที่ 16 และสร้างจากต้นสาละเพียงต้นเดียว 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

  เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*)  

  

วนัที่สี ่  บคัตาปรู ์- ปะฏนั  (B, -, D) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

น าท่านสู่เมืองปะฏัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑปุระมาณ 5 กิโลเมตร (25 นาที) 

เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่า

เป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์  

 

น าท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน ชมจัตุรัสดูร์บาร์ของปะฏัน (Patan Durbar 

Square) หรือ เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ละลิตปูร์ ( Lalitpur )เป็นเมืองอันงดงามแห่งน้ีอยู่

ทางตอนใต้ของกาฐมาณฑุ มีช่ือเสียงด้านทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธ

ศาสนา  
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ชมวัดคราบาฮ์หรือวัดทอง (Golden Temple) ซึ่งเป็นอารามที่พักทางจิตวญิญาณ

และทางศาสนาพุทธอันเก่าแก่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแด่พระราชินีพระองค์หนึ่งใน

ศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ หลังคาสามตอน

ทางด้านหน้าตกแต่งอย่างบรรเจิดด้วยทองแดง มีสิงห์คู่อยู่ที่ประตูทางเข้าภายในเป็น

ที่ประดิษฐานของเทวรูปต่างๆ  

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 

 

บ่าย อิสระเดินเล่นสบายๆช่ืนชมความงามของเมืองเกา่ บัคตาปูร์ เมืองที่ได้รบัการขึ้น

ทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกโลก (World Heritage 

City)” ในปี ค.ศ.1979 ซึ่งที่น่ีมีจัตุรัสถึง 4 แห่ง โดย 2 จตุรัสที่มีช่ือเสียงคือจตุรัสซึ่ง

เป็นที่ต้ังของพระราชวังและจตุรัสที่เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา  ที่นี่

ท่านจะเพลิดเพลินกับการชมและเลือกซื้องานหัตถกรรมและเครื่องปั้นดินเผา

หลากหลายชนิด  ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

  เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*)  
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วนัที่หา้  บคัตาปรู ์– กรงุเทพฯ   (B,-,-) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

ชมวัดฮินดู “ปศุปตินาถ” (PashupatinathTemple- The Great Hindu Temple of 

the World) หรือ วัดหลังคาทองค า เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ส าคัญที่สุดของชาวเนปาล 

ซึ่งวัดแห่งน้ีไม่อนุญาตให้ชาวศาสนาอื่นเข้าไปช้างในค่ะนอกจากศาสนาฮินดู 

จุดเด่นของที่น่ีจะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้ าบัก มาตี (Bagmati) 

ซึ่งถือเป็นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ตามความเช่ือของชาวชมพูทวีป เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูก

โปรยลงสู่แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่ น้ าคงคา พิธีน้ีได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช 

 

(หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองบัคตาปูร์แบบอิสระสบายๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก

หลากหลายชนิด) 

 

11.00น. น าท่านสู่สนามบินตรีภูวันเพ่ือเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ    

 

13.30น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน xxx เที่ยวบินที่ xxx สู่กรุงเทพฯ 

 

(เวลา)  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และรอยยิ้ม 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว: 11/06660 
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