ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน
กาฐมาณฑุ– นากาก็อต – ลุมพินี
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วันแรก

กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ - ปะฏัน

(-, -, D)

8.00

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เพื่อทากาเช็คอินทีเ่ คาน์เตอร์ D
สายการบินไทย

10.35

ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เที่ยวบินTG319

12.25

เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาที่เนปาล จะช้า
กว่าที่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง15 นาที

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

บ่าย

นาท่านสู่เมืองปะฏัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร (25 นาที)
เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่า
เป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์
นาท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน ชมจัตุรัสดูร์บาร์ของปะฏัน (Patan Durbar
Square) หรือ เรียกอีกชือ
่ หนึ่งว่า ละลิตปูร์ ( Lalitpur )เป็นเมืองอันงดงามแห่งนี้อยู่
ทางตอนใต้ของกาฐมาณฑุ มีชื่อเสียงด้านทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธ
ศาสนา
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เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม นาท่านเดินทางกลับเมืองกาฐมัณฑุ
ค่า

รับประทานอาหารค่า พร้อมชมการโชว์แสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล
เข้าพักที่โรงแรม Tibet International กาฐมาณฑุ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ปะฏัน - ลุมพินี (B, -, D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ เพื่อเดินทางไปลุมพินี
ถึงสนามบินไพราว่า พาท่านเดินทางสู่เมืองลุมพินี

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

บ่าย

หลังอาหารนาท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์
พุทธสังเวชนียสถานที่สาคัญ 1 ใน 4 สังเวช
นียสถาน

เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชาย

สิทธัตถะ

ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
นาท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่มหาสังฆารามอนุสรณ์สวนลุมพินี
ชมมายาเทวีวิหาร ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลักด้วยหินเป็นรูปพระ
พุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนม

และข้างหน้าเป็นรูปเจ้า

ฟ้าชายสิทธัตถะกุมารกาลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว
ชมสระสรงสนานธารโบกขรณี

ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์

สถานที่ผู้

เลื่อมใสศรัทธาได้สร้างไว้เป็นพุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณ ชมวัดไทย
ลุมพินี ซึ่งมีพระไทยจาพรรษาอยู่
ค่า

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าพักที่โรงแรม Buddha Maya Garden ลุมพินี หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

ลุมพินี - กาฐมาณฑุ (B, -, D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินไพราว่า เมืองลุมพินี เพื่อเดินทางกลับสู่
เมืองกาฐมาณฑุ
ออกเดินทางโดย สายการบินบุดด้าแอร์ สู่ เมืองกาฐมาณฑุ
ถึง ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

บ่าย

ชมมหาเจดีย์โพทนาถ” (Bhaudhanath) สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล เป็นที่ตั้งของ
ชุมชนชาวทิเบตขนาดใหญ่

มีศิลปะและวัฒนธรรมของชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่ง

หนึ่งในเนปาล องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและ
น้าเงิน รอบๆสถูปยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายด้วย

ท่านเดินทางไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิง จุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑุ สร้าง
ขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ องค์สถูป มีอายุ 2,000 กว่าปี องค์สถูปเป็นทรง
โอคว่าขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลเหลือง

เหนือทรงโอคว่าขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์

สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสี “ดวงตาแห่งปัญญา” เป็นสถูปของศานาพุทธและ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522
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ที่นี่ท่านจะได้พบกับโบสถ์ของศาสนาฮินดูซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความกลมเกลียวของชาวพุทธและฮินดูในประเทศเนปาล
นาท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ สแควร์ แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่
เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรือง ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ของชาว
เนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ สถานที่น่าสนใจ ทีค
่ วรไป
ชม ได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา มัลละ (King Mahendra Malla) ใน
ปี พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย
ค่า

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าพักที่โรงแรม Heritage บัคตาปูร์ (หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่

บัคตาปูร์ - นากาก็อต

(B, -, D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระเดินเล่นสบายๆชื่นชมความงามของเมืองเก่า
ทะเบียนจากองค์การ

UNESCO

บัคตาปูร์

ให้เป็น “เมืองมรดกโลก

เมืองที่ได้รบ
ั การขึ้น
(World

Heritage

City)” ในปี ค.ศ.1979 ซึ่งที่นี่มีจัตุรัสถึง 4 แห่ง โดย 2 จตุรัสที่มีชื่อเสียงคือจตุรัสซึ่ง
เป็นที่ตั้งของพระราชวังและจตุรัสที่เป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายเครื่องปั้นดินเผา ที่นี่
ท่านจะเพลิดเพลินกับการชมและเลือกซื้องานหัตถกรรมและเครื่องปั้นดินเผา
หลากหลายชนิด ชมวิถีชว
ี ิตชาวบ้านที่น่าสนใจ

เที่ยง

อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
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บ่าย

นาท่านสู่เมืองนากาก๊อต

(Nagarkot)

ซึ่งอยู่ทางตะวันออกห่างจากเมืองหลวง

กาฐมาณฑุประมาณ 30 กิโลเมตร หรือ 1 ชั่วโมง โดยเป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
ทางฝั่งตะวันออกที่ดีที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ คือยอดเขานากาก็อต ซึ่งอยูส
่ ูงเหนือ
ระดับน้าทะเล

2175

เมตร

ชมเทือกเขาหิมาลัยซึ่งสามารถเห็นยอดเขาที่สูงกว่า

8000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล เช่น โลโฮ เซ อันดับ 4 ของโลก, มกาลู อันดับ 5 ของ
โลก, โชโอยู อันดับ 6 ของโลก, มนัสลู อันดับ 8 ของโลก และยอดเขาเอเวอเรสต์
ยอดเขานากาก็อตสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ ชาวอินเดียและเนปาล
ให้มาค้างแรมเพื่อชมอาทิตย์รุ่งอรุณและอัสดงเหนือภูเขาแห่งนี้เป็นจานวนมากมาย
ในแต่ละปี

ค่า

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าพักที่โรงแรม Heritage บัคตาปูร์ (หรือเทียบเท่า)
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วันที่หา้

นากาก็อต - กรุงเทพฯ (B,-,-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมวัดฮินดู “ปศุปตินาถ” (PashupatinathTemple- The Great Hindu Temple of
the World) หรือ วัดหลังคาทองคา เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สาคัญที่สุดของชาวเนปาล
ซึ่งวัดแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ชาวศาสนาอื่นเข้าไปช้างในค่ะนอกจากศาสนาฮินดู
จุดเด่นของที่นี่จะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้าบัก มาตี (Bagmati)
ซึ่งถือเป็นแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป

เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูก

โปรยลงสู่แม่น้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่ น้าคงคา พิธีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช
11.00

นาท่านสู่สนามบินตรีภูวันเพื่อเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.50

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินทีT
่ G320 สู่กรุงเทพฯ

18.25

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และรอยยิ้ม

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว: 11/06660
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