ทัวรเนปาล กรุป
 สวนตัว
กาฐมาณฑุ – บัคตาปูร - นาการกอ
็ ต 5 วัน 4 คืน
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วันแรก

กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ - นาการกอ
็ ต

(-, -, D)

8.00

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เพื่อทํากาเช็คอินที่เคานเตอร D
สายการบินไทย

10.35

ออกเดินทางสูเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เที่ยวบินTG319

12.25

เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาที่เนปาล จะชา
กวาที่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง15 นาที

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ทานสนใจ (ไมรวมในโปรแกรมทัวร)

บาย

นําทานสูเมืองนาการกอ
 ต

(Nagarkot)

ซึ่งอยูท
 างตะวันออกหางจากเมืองหลวง

กาฐมาณฑุประมาณ 30 กิโลเมตร หรือ 1 ชั่วโมง โดยเปนจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
ทางฝงตะวันออกที่ดีที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ คือยอดเขานากาก็อต ซึ่งอยูส
 ูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล

2175

เมตร

ชมเทือกเขาหิมาลัยซึ่งสามารถเห็นยอดเขาที่สูงกวา

8000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เชน โลโฮ เซ อันดับ 4 ของโลก, มกาลู อันดับ 5 ของ
โลก, โชโอยู อันดับ 6 ของโลก, มนัสลู อันดับ 8 ของโลก และยอดเขาเอเวอเรสต
ยอดเขานากาก็อตสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวตางชาติ ชาวอินเดียและเนปาล
ใหมาคางแรมเพื่อชมอาทิตยรุงอรุณและอัสดงเหนือภูเขาแหงนี้เปนจํานวนมากมาย
ในแตละป
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เขาพักที่โรงแรม Club Himalaya นาการกอ
็ ต หรือเทียบเทา

Ramo World Co., Ltd.
40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
T: +66 (0) 2 730 8022
M: +66 (0) 83 8428022
F: +66 (0) 2 730 8002
Info@greentravelthailand.com,

http://th.greentravelthailand.com

วันที่สอง

ชมพระอาทิตยขน
ึ้ ทีน
่ ากาก็อต - บัคตาปูร

(B, -, D)

05.00น.

เดินทางสูยอดเขานากาก็อตเพื่อชมความงามของพระอาทิตยขึ้น

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
สบายๆชมวิวทิวทัศนที่สวยงามของเทือกเขายามพระอาทิตยขึ้น สบายๆชมความ
งามของธรรมชาติและเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงาม
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองบัคตาปูร (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที)

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ทานสนใจ (ไมรวมในโปรแกรมทัวร)
เที่ยวชมสถานที่ที่นาสนใจของเมืองบัคตาปูร (Bhaktapur) อดีตราชธานี ที่มีความ
เจริญมากบนเสนทางการคาสูทิเบตในสมัยโบราณนับเปนเมืองที่มีความสําคัญ มี
ศิลปะสถาปตยกรรมไมแกะสลักที่ขึ้นชื่อ
ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร ประตูทองคํา และหนาตาง 55 บาน ซึ่งสรางขึ้นตั้งแต
ศตวรรษที่ 15 ตําหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเปน
ศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ชั้น สระนาคบาศก และวัดพระแมอุมา
เทวี เมืองนี้ไดเคยถูกจําลองเปนฉากในภาพยนตรเรื่อง “Little Buddha”

Ramo World Co., Ltd.
40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
T: +66 (0) 2 730 8022
M: +66 (0) 83 8428022
F: +66 (0) 2 730 8002
Info@greentravelthailand.com,

http://th.greentravelthailand.com

และเมืองนีไ
้ ดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการ

UNESCO

ใหเปน “เมืองมรดกโลก

(World Heritage City)” ในป ค.ศ.1979

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เขาพักที่โรงแรม Heritage บัคตาปูร หรือเทียบเทา

วันที่สาม

ปคตาปูร - กาฐมาณฑุ - บัคตาปูร (B, -, D)

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยรถเพื่อเดินทางสูเมืองกาฐมาณฑุ (ระยะทาง 14 กิโลเมตร, 40 นาที)
ชมมหาเจดียโพทนาถ” (Bhaudhanath) สถูปที่ใหญที่สุดของเนปาล เปนที่ตั้งของ
ชุมชนชาวทิเบตขนาดใหญ

มีศิลปะและวัฒนธรรมของชาวทิเบตที่ใหญที่สุดแหง

หนึ่งในเนปาล องคสถูปทรงกลมสีขาวใหญมีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและ
น้ําเงิน รอบๆสถูปยังมีรานขายสินคาที่ระลึกมากมายดวย

นําทานเดินทางไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิง จุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑุ
สรางขึ้นในรัชสมัยของพระเจามานะเทวะ องคสถูป มีอายุ 2,000 กวาป องคสถูปเปน
ทรงโอคว่ําขนาดใหญที่มส
ี ีขาวนวลเหลือง

เหนือทรงโอคว่ําขึ้นไปเปนแทนบัลลังก
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สี่เหลี่ยมทั้งสี่ดานมีภาพเขียนสี “ดวงตาแหงปญญา” เปนสถูปของศานาพุทธและ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป พ.ศ.2522 ที่นี่ทานจะ
ไดพบกับโบสถของศาสนาฮินดูซึ่งตั้งอยูบริเวณเดียวกัน

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความ

กลมเกลียวของชาวพุทธและฮินดูในประเทศเนปาล
เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ทานสนใจ (ไมรวมในโปรแกรมทัวร)
นําทานชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร สแควร
แหงนี้ประกอบไปดวยวัดและปราสาทที่เกาแก
ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุงเรือง ทางดาน
ศาสนาและวัฒนธรรม ของชาวเนปาล
เนื่องจากเปนสถานที่ ราชาภิเษกขึ้น
ครองราชย สถานที่นาสนใจ ที่ควรไปชม
ไดแก วัดตะเลชุ ที่ถูกสรางขึ้นโดยกษัตริย
มเหนทรา มัลละ (King Mahendra Malla) ในป พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแหงนี้ยัง
ไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งในมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป พ.ศ. 2522 อีก
ดวย โดยในบริเวณใกลเคียงกัน จะมีหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) ซึ่งเปนรูป
ปนหนุมานตั้งบนแทนสูงตรงประตูพระราชวัง มีประชาชนมาสักการะอยูเสมอเสมือน
เทพองคหนึ่ง
เดินชมวัดกุมารี หรือกุมารี ฆระ (Temple of
Kumari or Kumari Ghar) ที่พํานักเทพธิดา
กุมารี (ตามความเชื่อของชาวเนปาลนั้น กุมารี
คือตัวแทนแหงพระอุมาเทวี เปนเทพบริสุทธิ์ที่
ถือกําเนิดโลกมนุษย
ซึง่ ผานการคัดเลือกมา
จากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปจากตระกูลศากยะหรือ
ตระกูลของพระพุทธเจาเทานั้น การเลือกนั้น
พิจารณาหลายอยางสิ่งประกอบกัน ทั้งยังตอง
ผานการทดสอบและตรวจดวงชะตาจน
ครบถวน เมื่อเสร็จพิธีการจะไดรับการอันเชิญ
ไปพํานักที่วังกุมารีเปนการถาวร จนกวาจะมีรอบเดือนหรือมีเลือดออกจากเหตุการณ
ใดๆ ก็ตาม นับเปนการสิ้นสุดภารกิจการดํารงตําแหนงกุมารี ชาวเนปาลนับถือกุมารี
ดุจเทพเจาและมักจะขอพรใหประสบความสําเร็จ กุมารีมีหนาที่ทําพิธีบูชาเทพธิดา
แหงเตาไฟ หรือเทพธิดาแหงการดํารงชีพ (Living Goddess) ซึ่งถือเปนเทพธิดาใน
ยุคโบราณของศาสนาฮินดูในเนปาลที่เรียกขานกันวา ตะเลชุ (Taleju) วัดกุมารี
ตั้งอยูใกลกับพระราชวังหนุมานโธกา ตัวอาคารจะเปนตึก 3

ชั้น มีระเบียงและ
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บานหนาตางที่เปนไมแกะสลักดวยฝมือที่แสนจะปราณีตสวยงามมาก กุมารีจะกลาว
คําทักทายกับผูค
 นทั่วไปจากระเบียงหนาตางของเธอ
และในชวงเทศกาลอินทรา
ยาตราที่เวียนมาปละครั้งกษัตริยเนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ
จากนั้นเยี่ยมชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เปนอาคารไมเกาแกที่สุด และเปน
กําเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยูในบริเวณใกลกับวัดกุมารี กลาวกันวาสถานที่นี้
สรางขึ้นโดยกษัตริยลักษมีนาสิงห มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla)
ในตอนตนศตวรรษที่ 16 และสรางจากตนสาละเพียงตนเดียว
เมื่อไดเวลาที่เหมาะสม นําทานเดินทางกลับเมืองบัคตาปูร
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เขาพักที่โรงแรม Heritage บัคตาปูร หรือเทียบเทา

วันที่สี่

บัคตาปูร - ปะฏัน – บัคตาปูร (B, -, D)

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานสูเมืองปะฏัน ซึ่งอยูหางจากเมืองกาฐมัณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร (25 นาที)
เมืองปะฏันสรางในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ชวงศตวรรษที่ 3 ไดรับการยกยองวา
เปนเมืองแหงศิลปะและหัตถศิลป
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นําทานเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน ชมจัตุรัสดูรบารของปะฏัน (Patan Durbar
Square) หรือ เรียกอีกชือ
่ หนึ่งวา ละลิตปูร ( Lalitpur )เปนเมืองอันงดงามแหงนี้อยู
ทางตอนใตของกาฐมาณฑุ มีชื่อเสียงดานทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธ
ศาสนา
ชมวัดคราบาฮหรือวัดทอง (Golden Temple) ซึ่งเปนอารามที่พักทางจิตวิญญาณ
และทางศาสนาพุทธอันเกาแก

ที่ถูกสรางขึ้นเพื่ออุทิศแดพระราชินีพระองคหนึ่งใน

ศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารของวัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ หลังคาสามตอน
ทางดานหนาตกแตงอยางบรรเจิดดวยทองแดง มีสิงหคูอยูที่ประตูทางเขาภายในเปน
ที่ประดิษฐานของเทวรูปตางๆ
เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ทานสนใจ (ไมรวมในโปรแกรมทัวร)

บาย

อิสระเดินเลนสบายๆชื่นชมความงามของเมืองเกา
ทะเบียนจากองคการ

UNESCO

บัคตาปูร

ใหเปน “เมืองมรดกโลก

เมืองที่ไดรบ
ั การขึ้น
(World

Heritage

City)” ในป ค.ศ.1979 ซึ่งที่นี่มีจัตุรัสถึง 4 แหง โดย 2 จตุรัสที่มีชื่อเสียงคือจตุรัสซึ่ง
เปนที่ตั้งของพระราชวังและจตุรัสที่เปนแหลงผลิตและจําหนายเครื่องปนดินเผา ที่นี่
ทานจะเพลิดเพลินกับการชมและเลือกซื้องานหัตถกรรมและเครื่องปนดินเผา
หลากหลายชนิด ชมวิถีชว
ี ิตชาวบานที่นาสนใจ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เขาพักที่โรงแรม Heritage บัคตาปูร หรือเทียบเทา
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วันที่หา

บัคตาปูร – กรุงเทพฯ (B,-,-)

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เที่ยวชม วัดฮินดู “ปศุปตินาถ”
(PashupatinathTemple – The Great
Hindu Temple of the World)
หรือ

วัดหลังคาทองคํา เปนวัดคูบาน

คูเมืองที่สําคัญที่สุดของชาวเนปาล ซึ่งวัด
แหงนี้ไมอนุญาตใหชาวศาสนาอื่นเขาไป
ชางในคะนอกจากศาสนาฮินดู
จุดเดนของที่นี่จะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแมน้ําบัก มาตี (Bagmati)
ซึ่งถือเปนแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป

เถากระดูกจากพิธีเผาถูก

โปรยลงสูแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม น้าํ คงคา พิธีนี้ไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช
(หรือเลือกเดินเลนชมเมืองบัคตาปูรแบบอิสระสบายๆ พรอมเลือกซื้อของที่ระลึก
หลากหลายชนิด)
11.00

นําทานสูสนามบินตรีภูวันเพื่อเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.50

เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG320 สูกรุงเทพฯ

18.25

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอมรอยยิ้มและความประทับใจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว: 11/06660

Ramo World Co., Ltd.
40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
T: +66 (0) 2 730 8022
M: +66 (0) 83 8428022
F: +66 (0) 2 730 8002
Info@greentravelthailand.com,

http://th.greentravelthailand.com

