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

 

(เวลา) เช็คอินเคาน์เตอร์ (X) สายการบิน xx สนามบินสุวรรณภูมิ เพ่ือเตรียมเดินทางสู่

เนปาล 

 

(เวลา)  ออกเดินทางสู่เมืองกาฎมาณฑุ ประเทศเนปาล 

 

(เวลา) เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฎมาณฑุ ประเทศเนปาล 

(เวลาที่เนปาล จะช้ากวา่ทีป่ระเทศไทย 1 ช่ัวโมง15 นาที ) 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบัคตาปูร์ ชมสถานที่ที่น่าสนใจของเมืองบคัตาปูร ์

(Bhaktapur) นี้เป็นอดีตราชธานีเป็นเมืองที่มีความเจริญมากบนเส้นทางการค้าสู่

ทิเบตในสมัยโบราณนับเป็นเมืองที่มีความส าคัญ มศีิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่

ขึ้นช่ือ  

 

ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองค า และ

หน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นต้ังแต่ศตวรรษที่ 15 

ต าหนักเทพตะเลจู    (Taleju God House)  

วัดเนียตะโปลาเป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดของ

เนปาลมีหลังคา 5 ช้ัน สระนาคบาศก์ และวัดพระ

แม่อุมาเทวี เมืองนี้ได้เคยถูกจ าลองเป็นฉากใน

ภาพยนตร์เร่ือง “Little Buddha” และได้รับการ  

 

ขึ้นทะเบียน จากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกโลก  

(World Heritage City)”  ในปี ค.ศ.1979 

    

เย็น  รับประทานอาหารเย็นที่ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ค่ า  เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*)  พักที่เมืองบัคตาปูร์  
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วนัที่สอง บคัตาปรู ์- โภครา   (B, -, D) 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโภครา โดยรถยนต์ระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร 

(ใช้ในการเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมงจากกาฐมาณฑุ) ระหว่างทางท่านจะได้ชม

แม่น้ าตรีศุลีและแม่น้ านารายณ์ เมื่อผา่นเมืองมุขลิงค์และหมู่บ้านต่าง ๆ  

โดยเมืองโภคราเป็นเมืองที่สองของการทอ่งเที่ยวประเทศเนปาลซึ่งเมืองน้ีเป็นเมืองที่

มีความสวยงามอีกเมืองหนึ่งแต่เมืองนี้ไม่มี ดูร์บาร์ สแควร์ แบบที่เมืองกาฐมาณฑ ุ

เน่ืองจากเป็นเมืองธรรมชาติ และจุดเร่ิมปีนเขาหิมาลัย ซึ่งจากเมืองโภคราแห่งน้ีเรา

ยังสามารถมองเห็นยอดหมิาลัย ซึ่งยอดเขาหิมาลยัที่มีช่ือเสียง คือ ยอดเขาหิมาลัย

มัจฉาปูชาเร หรือภูเขาหางปลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 

 

จากนั้น น าทา่นล่องเรือชม ทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของประเทศเนปาล ชมวิวทิวทัศน์ของ ยอดเขามัจฉาปูชเร ที่สูงตระหง่านสูงกว่า 

6,977 เมตร ซึ่งยอดเขานีเ้ป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย  

 

น าท่านชม วัดบาราฮีซึ่งเป็นวัดที่ต้ังอยู่บนเกาะกลางทะเลสาป 

  

และน าท่านสักการะ เทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สทิธิ์ที่สุดในเมืองโภครา ทกุวัน

เสาร์จะมีพิธีการบูชายัญ 
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จากนั้นน าท่านสู่ศูนย์อพยพชาวทิเบตท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทเิบต ซึ่ง

มาทางตอนเหนือของเนปาลในคราวทีจ่ีนบุกกรุงลาซา ชมวิธีการท าพรมพ้ืนเมือง   

ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ เช่น 

สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ เครือ่งประดับ อัญมณ ีหิน พรม กระเป๋า ฯลฯ   

 

เย็น  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ค่ า  เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*) พักที่เมืองโภครา 

 

วนัที่สาม โภครา   - ซารางกอ็ต  - กาฐมาณฑ ุ (B, -, D) 

 

05:00 น. เดินทางสู่ยอดเขาซารางกอ็ต(Sarangkot) โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที  

ซารางก็อตเป็นจุดชมวิวทีส่วยงามอีกแห่งหนึ่งที่ที่ความสูง 6,500 ฟุต  

เหนือระดับน้ าทะเล  

 

ท่านสามารถชมแนวเทือกเขาหิมาลัยไดอ้ย่างงดงาม เพ่ือชมพระอาทิตย์ขึ้นและชม

วิวเทือกเขาอันนะปุรณะ (Annapurna) เห็นวิวภูเขาต้ังแต่ยอดของภูเขา Annapura 

I – IV และ Annapura South ส่วนอีกยอดที่โดดเด่นคือ ยอดเขามจัฉาปูชเล หรือ 

ยอดเขาหางปลา (Fish Tail) มีหิมะปกคลุมทั้งปี โดยเฉพาะยอดเขาอันนะปุรณะ 1 ที่

สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขา

หิมาลัยที่งดงาม อิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย   

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 

จากนั้นเช็คเอ้าท์และน าทา่นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองกาฐมาณฑุ  ระหว่างทางท่านจะ

ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 
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เย็น  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ค่ า  เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*) ที่เมืองกาฐมาณฑ ุ

  

วนัที่สี ่   จตัรุัสกาฐมาณฑดุรูบ์าร์ - มหาเจดยีโ์พทนาถ - สถปูสวะยมัภนูาถ (B, -, D) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

น าท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะััน  

ชมจัตุรัสปะัันดูบาร์ ( Patan Durbar 

Square ) หรือ เรียกอกีช่ือหนึ่งว่า ละลิตปูร์ 

( Lalitpur ) เป็นเมืองอันงดงามแห่งน้ีอยู่

ทางตอนใต้ของกาฐมาณฑุ มีช่ือเสียงด้าน

ทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธ

ศาสนา  

 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 

 

หลังจากนั้นน าท่านชมมหาเจดีย์โพทนาถ” (Bhaudhanath) สถูปที่ใหญ่ที่สุดของ

เนปาล และเป็นที่ต้ังของชุมชนชาวทิเบตขนาดใหญ่ มีศิลปะและวัฒนธรรมของชาว

ทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเนปาล องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็น

ธรรมสีแดง เหลืองและน้ าเงิน รอบๆสถูปยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายด้วย 

 

น าท่านเดินทางไปชมสถปูสวะยัมภูนาถ หรือ 

วัดลิง ซึ่งเป็นจุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑ ุสถูป

แห่งน้ีสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ามานะเทวะ 

องค์สถูป มีอาย ุ2,000 กว่าปี องค์สถูปเป็น

ทรงโอคว่ าขนาดใหญ่ที่มสีีขาวนวลเหลือง 

เหนือทรงโอคว่ าขึ้นไปเปน็แทนบัลลังก์

ส่ีเหลี่ยมทั้งส่ีด้านมีภาพเขียนสี “ ดวงตาแห่ง 

 

ปัญญา” เป็นสถูปของศานาพุทธ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

โดยองคก์ารยูเนสโกในป ี พ.ศ.2522  ที่นี่ท่านจะได้พบกับโบสถ์ของศาสนาฮินดูซึ่ง

ต้ังอยู่บริเวณเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกลมเกลียวของชาวพุทธ และฮินดู

ในประเทศเนปาล  
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น าท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ สแควร์ ( Kathmandu Durbar Square ) แห่งน้ี

ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก ่ แสดงภาพความเจริญรุ่งเรือง ทางด้าน

ศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลเน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ 

สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชม ได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา มัลละ 

(King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งน้ียังได้รับการยกย่องให้

เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกใน ป ี พ.ศ. 2522 อีกด้วยในบริเวณ

ใกล้เคียงกัน จะมีหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) ซึ่งเป็นรูปปั้นหนุมานต้ังบนแทน่

สูงตรงประตูพระราชวัง มีประชาชนมาสักการะอยู่เสมอเสมือนเทพองค์หนึ่ง 

 

เย็น  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ค่ า  เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*) ที่เมืองกาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ 

 

 

วนัที่หา้  บคัตาปรู ์- กรงุเทพฯ    (B, -, -) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

ชมวัดฮินดู“ปศุปตินาถ” (PashupatinathTemple- 

The Great Hindu Temple of the World) หรือ  

วัดหลังคาทองค า ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือสักการะพระศิวะ

และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองทีส่ าคัญที่สุดของชาวเนปาล 

 

ซึ่งวัดแห่งน้ีไม่อนุญาตให้ชาวศาสนาอื่นเข้าไปช้างในค่ะนอกจากศาสนาฮินดู 

จุดเด่นของที่น่ีจะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้ าบัก มาตี (Bagmati) 

ซึ่งถือเป็นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ตามความเช่ือของชาวชมพูทวีป เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูก

โปรยลงสู่แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่ น้ าคงคา พิธีน้ีได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช  

 

(ส าหรับท่านที่ไม่ต้องการเที่ยวปศุปตินาถ หรือท่านเลือกชมมหาเจดียโ์พทนาถ” 

(Bhaudhanath) สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล และเป็นที่ต้ังของชุมชนชาวทิเบต

ขนาดใหญ่ มีศิลปะและวฒันธรรมของชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเนปาล องค์

สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มภีาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและน้ าเงิน รอบๆสถูปยัง

มีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายด้วย 
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11.00น. น าท่านสู่สนามบินตรีภูวันเพ่ือเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 

13.30น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน xxx เที่ยวบินที่ xxx สู่กรุงเทพฯ 

 

(เวลา)  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และรอยยิ้ม 

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว: 11/06660 
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