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

 

8.00 คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เพ่ือทํากาเช็คอินที่เคานเตอร D 

สายการบินไทย  
 
10.35  ออกเดินทางสูเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เที่ยวบินTG319 

 
12.25 เดนิทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาที่เนปาล จะชา

กวาที่ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง15 นาที 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซ้ือเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ทานสนใจ (ไมรวมในโปรแกรมทัวร) 
 

บาย นําทานสูเมืองนาการกอต (Nagarkot) ซ่ึงอยูทางตะวันออกหางจากเมืองหลวง

กาฐมาณฑุประมาณ 30 กิโลเมตร หรือ 1 ช่ัวโมง โดยเปนจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

ทางฝงตะวันออกที่ดีที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ คอืยอดเขานากาก็อต ซ่ึงอยูสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล 2175 เมตร ชมเทือกเขาหิมาลัยซ่ึงสามารถเห็นยอดเขาที่สูงกวา 

8000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล เชน โลโฮ เซ อันดับ 4 ของโลก, มกาล ูอนัดบั 5 ของ

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

ยอดเขานากาก็อตสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวตางชาติ ชาวอินเดียและเนปาล 
ใหมาคางแรมเพ่ือชมอาทติยรุงอรุณและอัสดงเหนือภูเขาแหงน้ีเปนจํานวนมากมาย
ในแตละป 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  เขาพักที่โรงแรม Club Himalaya นาการกอ็ต หรือเทียบเทา 
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วนัที่สอง ชมพระอาทติยขึน้ทีน่ากากอ็ต - บคัตาปรู    (B, -, D) 

 

05.00น. เดินทางสูยอดเขานากากอ็ตเพ่ือชมความงามของพระอาทิตยขึ้น  

 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
 

สบายๆชมวิวทิวทัศนที่สวยงามของเทือกเขายามพระอาทิตยขึ้น   สบายๆชมความ
งามของธรรมชาติและเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงาม 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองบัคตาปูร (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที) 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซ้ือเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ทานสนใจ (ไมรวมในโปรแกรมทัวร) 
  

เที่ยวชมสถานที่ที่นาสนใจของเมืองบัคตาปูร (Bhaktapur) อดีตราชธานี ที่มีความ

เจริญมากบนเสนทางการคาสูทิเบตในสมัยโบราณนับเปนเมืองที่มีความสําคัญ มี
ศิลปะสถาปตยกรรมไมแกะสลักที่ขึ้นช่ือ 
 

ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร ประตูทองคํา และหนาตาง 55 บาน ซ่ึงสรางขึ้นต้ังแต

ศตวรรษที่ 15 ตําหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเปน 

ศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ช้ัน สระนาคบาศก และวัดพระแมอุมา

เทวี เมืองน้ีไดเคยถกูจาํลองเปนฉากในภาพยนตรเร่ือง “Little Buddha”  
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และเมืองน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการ UNESCO ใหเปน “เมืองมรดกโลก 

(World Heritage City)” ในป ค.ศ.1979  

 

 

 

 

 

 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  เขาพักท่ีโรงแรม Heritage บัคตาปูร หรือเทียบเทา  

 

วนัที่สาม ปคตาปรู - กาฐมาณฑ ุ- บคัตาปรู   (B, -, D) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
  ออกเดินทางโดยรถเพ่ือเดนิทางสูเมืองกาฐมาณฑ ุ(ระยะทาง 14 กิโลเมตร, 40 นาที)  

ชมมหาเจดียโพทนาถ” (Bhaudhanath) สถูปที่ใหญที่สุดของเนปาล เปนที่ต้ังของ

ชุมชนชาวทิเบตขนาดใหญ มีศิลปะและวัฒนธรรมของชาวทิเบตที่ใหญที่สุดแหง
หน่ึงในเนปาล องคสถูปทรงกลมสีขาวใหญมีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและ
นํ้าเงิน รอบๆสถูปยังมีรานขายสินคาที่ระลึกมากมายดวย 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

นําทานเดินทางไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วดัลิง จุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑ ุ
สรางขึ้นในรัชสมัยของพระเจามานะเทวะ องคสถูป มีอาย ุ2,000 กวาป องคสถูปเปน

ทรงโอคว่ําขนาดใหญที่มีสีขาวนวลเหลือง เหนือทรงโอคว่ําขึ้นไปเปนแทนบัลลังก
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ส่ีเหลี่ยมทั้งส่ีดานมีภาพเขียนสี “ดวงตาแหงปญญา” เปนสถูปของศานาพุทธและ

ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป พ.ศ.2522  ที่น่ีทานจะ

ไดพบกับโบสถของศาสนาฮินดูซ่ึงต้ังอยูบริเวณเดียวกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความ
กลมเกลียวของชาวพุทธและฮินดูในประเทศเนปาล  

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซ้ือเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ทานสนใจ (ไมรวมในโปรแกรมทัวร) 
นําทานชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร สแควร 
แหงน้ีประกอบไปดวยวดัและปราสาทที่เกาแก 
ซ่ึงแสดงภาพความเจริญรุงเรือง ทางดาน
ศาสนาและวัฒนธรรม ของชาวเนปาล 
เน่ืองจากเปนสถานที ่ราชาภิเษกขึ้น
ครองราชย สถานที่นาสนใจ ที่ควรไปชม  
ไดแก วดัตะเลชุ ที่ถูกสรางขึ้นโดยกษัตริย  

มเหนทรา มัลละ (King Mahendra Malla) ในป พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแหงน้ียัง

ไดรับการยกยองใหเปนหน่ึงในมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป พ.ศ. 2522 อีก

ดวย  โดยในบริเวณใกลเคียงกัน จะมีหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) ซ่ึงเปนรูป

ปนหนุมานต้ังบนแทนสูงตรงประตูพระราชวัง มีประชาชนมาสักการะอยูเสมอเสมือน
เทพองคหน่ึง 
 
เดินชมวัดกุมารี หรือกุมารี ฆระ (Temple of 
Kumari or Kumari Ghar) ที่พํานักเทพธิดา
กุมารี (ตามความเช่ือของชาวเนปาลน้ัน กุมารี
คือตัวแทนแหงพระอุมาเทวี เปนเทพบริสุทธ์ิที่
ถือกาํเนิดโลกมนุษย ซ่ึงผานการคัดเลอืกมา
จากเดก็หญิงอาย ุ3-5 ปจากตระกูลศากยะหรือ
ตระกูลของพระพุทธเจาเทาน้ัน  การเลือกน้ัน
พิจารณาหลายอยางส่ิงประกอบกัน ทั้งยังตอง
ผานการทดสอบและตรวจดวงชะตาจน
ครบถวน เม่ือเสร็จพิธีการจะไดรับการอันเชิญ 

 

ไปพํานักที่วังกุมารีเปนการถาวร จนกวาจะมีรอบเดอืนหรือมีเลือดออกจากเหตุการณ
ใดๆ ก็ตาม นับเปนการส้ินสุดภารกิจการดํารงตําแหนงกุมารี ชาวเนปาลนับถือกุมารี
ดุจเทพเจาและมักจะขอพรใหประสบความสําเร็จ กุมารีมีหนาที่ทําพิธีบูชาเทพธิดา
แหงเตาไฟ หรือเทพธิดาแหงการดํารงชีพ (Living Goddess) ซ่ึงถือเปนเทพธิดาใน
ยุคโบราณของศาสนาฮินดูในเนปาลที่เรียกขานกันวา ตะเลชุ (Taleju) วัดกุมารี 
ต้ังอยูใกลกับพระราชวังหนุมานโธกา ตัวอาคารจะเปนตึก 3 ช้ัน มีระเบียงและ     
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บานหนาตางที่เปนไมแกะสลักดวยฝมือที่แสนจะปราณีตสวยงามมาก กุมารีจะกลาว
คําทักทายกับผูคนทั่วไปจากระเบียงหนาตางของเธอ และในชวงเทศกาลอินทรา 
ยาตราที่เวียนมาปละคร้ังกษัตริยเนปาลจะมาหากุมารีเพ่ือรับพรจากเธอ 

 
จากน้ันเยี่ยมชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เปนอาคารไมเกาแกที่สุด และเปน
กําเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑุ ต้ังอยูในบริเวณใกลกับวัดกุมารี กลาวกันวาสถานที่น้ี
สรางขึ้นโดยกษัตริยลักษมีนาสิงห มัลละ (King Laxmi  Narsingha  Malla)        
ในตอนตนศตวรรษที่ 16 และสรางจากตนสาละเพียงตนเดียว 
 
เม่ือไดเวลาที่เหมาะสม นําทานเดินทางกลับเมืองบัคตาปูร 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  เขาพักท่ีโรงแรม Heritage บัคตาปูร หรือเทียบเทา  

  

 

วนัที่สี ่  บคัตาปรู - ปะฏนั – บคัตาปรู (B, -, D) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
 

นําทานสูเมืองปะฏัน ซ่ึงอยูหางจากเมืองกาฐมัณฑปุระมาณ 5 กิโลเมตร (25 นาที) 

เมืองปะฏันสรางในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ชวงศตวรรษที่ 3 ไดรับการยกยองวา

เปนเมืองแหงศิลปะและหัตถศิลป  
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นําทานเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน ชมจัตุรัสดูรบารของปะฏัน (Patan Durbar 

Square) หรือ เรียกอีกช่ือหน่ึงวา ละลิตปูร ( Lalitpur )เปนเมืองอันงดงามแหงน้ีอยู

ทางตอนใตของกาฐมาณฑุ มีช่ือเสียงดานทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธ
ศาสนา  
 

ชมวัดคราบาฮหรือวัดทอง (Golden Temple) ซ่ึงเปนอารามที่พักทางจิตวญิญาณ

และทางศาสนาพุทธอันเกาแก ที่ถูกสรางขึ้นเพ่ืออุทิศแดพระราชินีพระองคหน่ึงใน
ศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารของวัดเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ หลังคาสามตอน

ทางดานหนาตกแตงอยางบรรเจิดดวยทองแดง มีสิงหคูอยูที่ประตูทางเขาภายในเปน
ที่ประดิษฐานของเทวรูปตางๆ  

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซ้ือเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ทานสนใจ (ไมรวมในโปรแกรมทัวร) 
 

บาย อิสระเดินเลนสบายๆช่ืนชมความงามของเมืองเกา บัคตาปูร เมืองทีไ่ดรับการขึ้น
ทะเบียนจากองคการ UNESCO ใหเปน “เมืองมรดกโลก (World Heritage 

City)” ในป ค.ศ.1979 ซ่ึงที่น่ีมีจัตุรัสถึง 4 แหง โดย 2 จตุรัสที่มีช่ือเสียงคือจตุรัสซ่ึง

เปนที่ต้ังของพระราชวังและจตุรัสที่เปนแหลงผลิตและจําหนายเคร่ืองปนดินเผา  ที่น่ี
ทานจะเพลิดเพลินกับการชมและเลือกซ้ืองานหัตถกรรมและเคร่ืองปนดินเผา
หลากหลายชนิด  ชมวิถีชีวิตชาวบานที่นาสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  เขาพักท่ีโรงแรม Heritage บัคตาปูร หรือเทียบเทา  
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วนัที่หา  บคัตาปรู – กรงุเทพฯ   (B,-,-) 

 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
 

เที่ยวชม วัดฮินดู “ปศุปตินาถ”

(PashupatinathTemple – The Great 

Hindu Temple of the World) 

หรือ      วัดหลังคาทองคาํ เปนวัดคูบาน 

คูเมืองที่สําคัญที่สุดของชาวเนปาล ซ่ึงวัด
แหงน้ีไมอนุญาตใหชาวศาสนาอื่นเขาไป
ชางในคะนอกจากศาสนาฮินด ู  

จุดเดนของที่น่ีจะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแมนํ้าบัก มาตี (Bagmati) 

ซ่ึงถือเปนแมนํ้าศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือของชาวชมพูทวีป เถากระดูกจากพิธีเผาถูก
โปรยลงสูแมนํ้าศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงไหลไปบรรจบกับแม นํ้าคงคา พิธีน้ีไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช 
 

(หรือเลือกเดินเลนชมเมืองบัคตาปูรแบบอิสระสบายๆ พรอมเลือกซ้ือของที่ระลึก
หลากหลายชนิด) 
 

11.00  นําทานสูสนามบินตรีภูวันเพ่ือเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ    

13.50   เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG320 สูกรุงเทพฯ 

18.25  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอมรอยยิ้มและความประทับใจ 
 

 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว: 11/06660 
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