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วนัแรก  กรงุเทพฯ - กาฐมาณฑ ุ- นาการก์อ็ต    (-, L, D) 

 

8.00 ท าการเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ที่เคาน์เตอร์ D                

สายการบินไทย  
 

10.35  ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เที่ยวบินTG319 

 

12.25 เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาที่เนปาลจะช้ากว่า

ที่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง15 นาที 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่นพื้นเมือง 

 

บ่าย น าท่านสู่เมืองนาการ์ก๊อต  (Nagarkot) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกห่างจากเมืองหลวง

กาฐมาณฑุประมาณ 30 กิโลเมตร หรือ 1 ชั่วโมง โดยเป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

ทางฝั่งตะวันออกที่ดีที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ คือยอดเขานากาก็อต ซึ่งอยู่สูง          

เหนือระดับน้ าทะเล 2175 เมตร ชมเทือกเขาหิมาลัยซึ่งสามารถเห็นยอดเขาที่สูงกว่า 

8000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล  เช่น โลโฮ เซ อันดับ 4 ของโลก  มกาลู อันดับ 5             

ของโลก โชโอยู อันดับ 6 ของโลก มนัสลู อันดับ 8 ของโลก และยอดเขาเอเวอเรสต์

ยอดเขานากาก็อตสามารถดึงดูดนักท่องเทีย่วทั้งชาวต่างชาติ ชาวอินเดียและเนปาล 

ให้มาค้างแรมเพื่อชมอาทิตย์รุ่งอรุณและอัสดงเหนือภูเขาแห่งนี้เป็นจ านวนมากมาย

ในแต่ละปี 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

  เข้าพักที่โรงแรม Country Villa Hotel นาการ์ก็อต  หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง นากากอ็ต - บัคตาปรู ์-  ปะฏนั     (B, L, D) 

 

05.00น. เดินทางสู่ยอดเขานากาก็อตเพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบัคตาปูร์  (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) 

  

อิสระเดินเล่นสบาย ๆ ชื่นชมความงามของเมืองเก่า บัคตาปูร์ เมืองที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น เมืองมรดกโลก (World Heritage City)   

ในปี ค.ศ.1979 ซึ่งที่นี่มีจัตุรัสถึง 4 แห่ง โดย 2 จตุรัสที่มีชื่อเสียงคือจตุรัสซึ่งเป็น

ที่ต้ังของพระราชวังและจตุรัสที่เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายเครื่องป้ันดินเผา  ที่นี่ท่าน

จะเพลิดเพลินกับการชมและเลือกซื้องานหัตถกรรมและเครื่องป้ันดินเผาหลากหลาย

ชนิด  ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่นพื้นเมือง 

 

บ่าย น าท่านสู่เมืองปะฏัน เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์  
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น าท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน ชมจัตุรัสดูร์บาร์ของปะฏัน  (Patan Durbar 

Square) หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ละลิตปูร์ ( Lalitpur )เป็นเมืองอันงดงามแห่งนี้อยู่

ทางตอนใต้ของกาฐมาณฑุ มีชื่อเสียงด้านทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธ

ศาสนา  

 

ชมวัดคราบาฮ์หรือวัดทอง (Golden Temple) ซึ่งเป็นอารามที่พักทางจิตวิญญาณ

และทางศาสนาพุทธอันเก่าแก่ ที่ถูกสร้างขึน้เพื่ออุทิศแด่พระราชินีพระองค์หนึ่งใน

ศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารของวัดเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ หลังคาสามตอน

ทางด้านหน้าตกแต่งอย่างบรรเจิดด้วยทองแดง มีสิงห์คู่อยู่ที่ประตูทางเข้าภายใน 

เป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปต่าง ๆ  

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพื้นเมือง 

  เข้าพักที่โรงแรม Heritage บัคตาปูร์ หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สาม  บัคตาปรู ์- เจดียโ์พทนาถ   - สถปูสวะยมัภนูาถ  (B, L, -) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

  ออกเดินทางโดยรถเพื่อเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ (ระยะทาง 14 กิโลเมตร  40 นาที)  

ชมมหาเจดีย์โพทนาถ (Bhaudhanath) สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล เป็นที่ต้ังของ

ชุมชนชาวทิเบตขนาดใหญ่ มีศิลปะและวัฒนธรรมของชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่ง

หนึ่งในเนปาล องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลือง               

และน้ าเงิน รอบ ๆ สถูปยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายด้วย 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่นพื้นเมือง 
 

บ่าย น าท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์   

แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ 

ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา

และวัฒนธรรมของชาวเนปาล เน่ืองจากเป็น

สถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ สถานที่

น่าสนใจที่ควรไปชมได้แก่ วัดตะเลชุ ที่ถูกสร้าง

ขึ้นโดยกษัตริย์ มเหนทรา มัลละ (King 

Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่ง

ในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย  โดยในบริเวณใกล้เคียง

กัน จะมีหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) ซึ่งเป็นรูปป้ันหนุมานต้ังบนแท่นสูงตรง

ประตูพระราชวัง มีประชาชนมาสักการะอยู่เสมอเสมือนเทพองค์หนึ่งในตอนต้น

ศตวรรษที่ 16 และสร้างจากต้นสาละเพียงต้นเดียว 

 

น าท่านเดินทางไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิง จุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑุ 

สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ องค์สถูป มีอายุ 2,000 กว่าปี องค์สถูป 

เป็นทรงโอคว่ าขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลเหลือง เหนือทรงโอคว่ าขึ้นไปเป็นแทน

บัลลังก์ส่ีเหลี่ยมทั้งส่ีด้านมีภาพเขียนสี “ดวงตาแห่งปัญญา”  เป็นสถูปของศานาพุทธ

และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522  ที่นี่

ท่านจะได้พบกับโบสถ์ของศาสนาฮินดูซึ่งต้ังอยู่บริเวณเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความกลมเกลียวของชาวพุทธและฮินดูในประเทศเนปาล  

 

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม น าท่านเดินทางกลับเมืองบัคตาปูร์ 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าโดยอิสระ 

  เข้าพักที่โรงแรม Heritage บัคตาปูร์ หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สี ่  บัคตาปรู ์– กรงุเทพฯ   (B,-,-) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

เที่ยวชม วัดฮินดู “ปศุปตินาถ”

(PashupatinathTemple – The Great 

Hindu Temple of the World) หรือ              

วัดหลังคาทองค า เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ส าคัญ

ที่สุดของชาวเนปาล ซึ่งวัดแห่งนี้ไม่อนุญาตให้

ชาวศาสนาอื่นเข้าไปช้างในนอกจากศาสนา

ฮินด ูจุดเด่นของที่น่ีจะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดู

เกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้ าบักมาตี (Bagmati) ซึ่งถือเป็นแม่น้ าศักดิ์สิทธ์ิตามความเชื่อ

ของชาวชมพูทวีป เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูกโปรยลงสู่แม่น้ าศักดิ์สิทธ์ิซึ่งไหลไป

บรรจบกับแม่ น้ าคงคา พิธีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก                 

ดูวิถีชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช 

 

(หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองบัคตาปูร์แบบอิสระสบาย ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก

หลากหลายชนิด) 

 

11.00  น าท่านสู่สนามบินตรีภูวันเพื่อเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ    
 

13.50   เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG320 สู่กรุงเทพฯ 

 

18.25  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยย้ิมและความประทับใจ 

 

หมายเหต ุ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัท                

จะค านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ   
 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า  6 เดือน นับจากวันเดินทาง หรือตาม

เง่ือนไขของแต่ละประเทศ 
 

 กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา                      

โดยดูจากเง่ือนไขของสายการบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นจริง 
 

 ในกรณีวีซ่าไม่ผ่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาค่าใช้จ่ายและค่าบริการ 

  

                          ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/06660 


