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วันแรก

กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ - บัคตาปูร์

(-, -, D)

(เวลา)

เช็คอินเคาน์เตอร์ (X) สายการบิน xx สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมเดินทางสู่
เนปาล

(เวลา)

ออกเดินทางสู่เมืองกาฎมาณฑุ ประเทศเนปาล

(เวลา)

เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฎมาณฑุ ประเทศเนปาล
(เวลาที่เนปาล จะช้ากว่าทีป
่ ระเทศไทย 1 ชั่วโมง15 นาที )

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองบัคตาปูร์
(Bhaktapur)

ชมสถานที่ที่น่าสนใจของเมืองบัคตาปูร์

นี้เป็นอดีตราชธานีเป็นเมืองที่มีความเจริญมากบนเส้นทางการค้าสู่

ทิเบตในสมัยโบราณนับเป็นเมืองที่มีความสาคัญ มีศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่
ขึ้นชื่อ
ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองคา และ
หน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15
ตาหนักเทพตะเลจู

(Taleju God House)

วัดเนียตะโปลาเป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดของ
เนปาลมีหลังคา 5 ชั้น สระนาคบาศก์ และวัดพระ
แม่อุมาเทวี

เมืองนี้ได้เคยถูกจาลองเป็นฉากใน

ภาพยนตร์เรื่อง “Little Buddha” และได้รับการ
ขึ้นทะเบียน จากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกโลก
(World Heritage City)” ในปี ค.ศ.1979

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภต
ั ตาคารพื้นเมือง

ค่า

เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*) พักที่เมืองบัคตาปูร์
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วันที่สอง

บัคตาปูร์ - โภครา (B, -, D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโภครา โดยรถยนต์ระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร
(ใช้ในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมงจากกาฐมาณฑุ) ระหว่างทางท่านจะได้ชม
แม่น้าตรีศุลีและแม่น้านารายณ์ เมื่อผ่านเมืองมุขลิงค์และหมู่บ้านต่าง ๆ
โดยเมืองโภคราเป็นเมืองที่สองของการท่องเที่ยวประเทศเนปาลซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่
มีความสวยงามอีกเมืองหนึ่งแต่เมืองนี้ไม่มี ดูร์บาร์ สแควร์ แบบที่เมืองกาฐมาณฑุ
เนื่องจากเป็นเมืองธรรมชาติ และจุดเริ่มปีนเขาหิมาลัย ซึ่งจากเมืองโภคราแห่งนี้เรา
ยังสามารถมองเห็นยอดหิมาลัย ซึ่งยอดเขาหิมาลัยที่มีชื่อเสียง คือ ยอดเขาหิมาลัย
มัจฉาปูชาเร หรือภูเขาหางปลา

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
จากนั้น นาท่านล่องเรือชม ทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2
ของประเทศเนปาล ชมวิวทิวทัศน์ของ ยอดเขามัจฉาปูชเร ที่สูงตระหง่านสูงกว่า
6,977 เมตร ซึ่งยอดเขานีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
นาท่านชม วัดบาราฮีซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาป
และนาท่านสักการะ เทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สท
ิ ธิ์ที่สุดในเมืองโภครา ทุกวัน
เสาร์จะมีพิธีการบูชายัญ
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จากนั้นนาท่านสู่ศูนย์อพยพชาวทิเบตท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่ง
มาทางตอนเหนือของเนปาลในคราวทีจ
่ ีนบุกกรุงลาซา ชมวิธีการทาพรมพื้นเมือง
ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต

เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้

เช่น

สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครือ
่ งประดับ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ
เย็น

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง

ค่า

เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*) พักที่เมืองโภครา

วันที่สาม

โภครา - ซารางก็อต - กาฐมาณฑุ (B, -, D)

05:00 น.

เดินทางสู่ยอดเขาซารางก็อต(Sarangkot) โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ซารางก็อตเป็นจุดชมวิวทีส
่ วยงามอีกแห่งหนึ่งที่ที่ความสูง 6,500 ฟุต
เหนือระดับน้าทะเล
ท่านสามารถชมแนวเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างงดงาม

เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและชม

วิวเทือกเขาอันนะปุรณะ (Annapurna) เห็นวิวภูเขาตั้งแต่ยอดของภูเขา Annapura
I – IV และ Annapura South ส่วนอีกยอดที่โดดเด่นคือ ยอดเขามัจฉาปูชเล หรือ
ยอดเขาหางปลา (Fish Tail) มีหิมะปกคลุมทั้งปี โดยเฉพาะยอดเขาอันนะปุรณะ 1 ที่
สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขา
หิมาลัยที่งดงาม อิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นเช็คเอ้าท์และนาท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองกาฐมาณฑุ
ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง

ระหว่างทางท่านจะ

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
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เย็น

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง

ค่า

เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*) ที่เมืองกาฐมาณฑุ

วันที่สี่

จัตรุ ัสกาฐมาณฑุดรู บ
์ าร์ - มหาเจดียโ์ พทนาถ - สถูปสวะยัมภูนาถ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

(B, -, D)

นาท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะััน
ชมจัตุรัสปะัันดูบาร์

(

Patan

Durbar

Square ) หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ละลิตปูร์
( Lalitpur ) เป็นเมืองอันงดงามแห่งนี้อยู่
ทางตอนใต้ของกาฐมาณฑุ
ทองเหลือง

วัดฮินดู

มีชื่อเสียงด้าน

และเทวรูปทางพุทธ

ศาสนา
เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
หลังจากนั้นนาท่านชมมหาเจดีย์โพทนาถ” (Bhaudhanath) สถูปที่ใหญ่ที่สุดของ
เนปาล และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบตขนาดใหญ่ มีศิลปะและวัฒนธรรมของชาว
ทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเนปาล

องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็น

ธรรมสีแดง เหลืองและน้าเงิน รอบๆสถูปยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายด้วย
นาท่านเดินทางไปชมสถูปสวะยัมภูนาถ หรือ
วัดลิง ซึ่งเป็นจุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑุ สถูป
แห่งนีส
้ ร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ามานะเทวะ
องค์สถูป มีอายุ 2,000 กว่าปี องค์สถูปเป็น
ทรงโอคว่าขนาดใหญ่ที่มส
ี ีขาวนวลเหลือง
เหนือทรงโอคว่าขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์
สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสี “ ดวงตาแห่ง
ปัญญา” เป็นสถูปของศานาพุทธ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522

ที่นี่ท่านจะได้พบกับโบสถ์ของศาสนาฮินดูซึ่ง

ตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกลมเกลียวของชาวพุทธ และฮินดู
ในประเทศเนปาล
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นาท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ สแควร์ ( Kathmandu Durbar Square ) แห่งนี้
ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ แสดงภาพความเจริญรุ่งเรือง ทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลเนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์
สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชม

ได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา

มัลละ

(King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้
เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกใน ปี พ.ศ. 2522 อีกด้วยในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน จะมีหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) ซึ่งเป็นรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่น
สูงตรงประตูพระราชวัง มีประชาชนมาสักการะอยู่เสมอเสมือนเทพองค์หนึ่ง
เย็น

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง

ค่า

เข้าพักที่โรงแรม xxx หรือเทียบเท่า (4*) ที่เมืองกาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์

วันที่หา้

บัคตาปูร์ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

(B, -, -)

ชมวัดฮินดู“ปศุปตินาถ” (PashupatinathTempleThe Great Hindu Temple of the World) หรือ
วัดหลังคาทองคา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสักการะพระศิวะ
และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองทีส
่ าคัญที่สุดของชาวเนปาล
ซึ่งวัดแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ชาวศาสนาอื่นเข้าไปช้างในค่ะนอกจากศาสนาฮินดู
จุดเด่นของที่นี่จะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้าบัก มาตี (Bagmati)
ซึ่งถือเป็นแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป

เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูก

โปรยลงสู่แม่น้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่ น้าคงคา พิธีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช
(สาหรับท่านที่ไม่ต้องการเที่ยวปศุปตินาถ
(Bhaudhanath)

หรือท่านเลือกชมมหาเจดียโ์ พทนาถ”

สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล

และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบต

ขนาดใหญ่ มีศิลปะและวัฒนธรรมของชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเนปาล องค์
สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มภ
ี าพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและน้าเงิน รอบๆสถูปยัง
มีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายด้วย
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11.00น.

นาท่านสู่สนามบินตรีภูวันเพื่อเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.30น.

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน xxx เที่ยวบินที่ xxx สู่กรุงเทพฯ

(เวลา)

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และรอยยิ้ม

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว: 11/06660
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