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

 

8.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เพ่ือท ากาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ D 

สายการบินไทย  

 

10.35  ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เที่ยวบินTG319 

 

12.25 เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาที่เนปาล จะช้า

กว่าที่ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง15 นาที 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 

 

บ่าย น าท่านสู่เมืองปะฏัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑปุระมาณ 5 กิโลเมตร (25 นาที) 

เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่า

เป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์  

 

น าท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน  

ชมจัตุรัสปะฏันดูบาร์ ( Patan Durbar 

Square ) หรือ เรียกอกีช่ือหนึ่งว่า ละลิตปูร์ 

(Lalitpur) เป็นเมืองอันงดงามแห่งน้ีอยู่ทาง

ตอนใต้ของกาฐมาณฑ ุ มีช่ือเสียงด้าน

ทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธ

ศาสนา  

 

 

ชมวัดคราบาฮ์หรือวัดทอง (Golden Temple) ซึ่งเป็นอารามที่พักทางจิตวญิญาณ

และทางศาสนาพุทธอันเก่าแก่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแด่พระราชินีพระองค์หนึ่งใน

ศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ หลังคาสามตอน

ทางด้านหน้าตกแต่งอย่างบรรเจิดด้วยทองแดง มีสิงห์คู่อยู่ที่ประตูทางเข้าภายในเป็น

ที่ประดิษฐานของเทวรูปต่างๆ  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็นที่ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ค่ า  เข้าพักที่โรงแรม Tibet International กาฐมาณฑ ุหรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง สถปูสวะยมัภนูาถ - โภครา - น้ าตกเดว ี  (B, -, D) 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

น าท่านเดินทางไปชมสถปูสวะยัมภูนาถ หรือ 

วัดลิง ซึ่งเป็นจุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑ ุสถูป

แห่งน้ีสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ามานะเทวะ 

องค์สถูป มีอาย ุ2,000 กว่าปี องค์สถูปเป็น

ทรงโอคว่ าขนาดใหญ่ที่มสีีขาวนวลเหลือง 

เหนือทรงโอคว่ าขึ้นไปเปน็แทนบัลลังก์

ส่ีเหลี่ยมทั้งส่ีด้านมีภาพเขียนสี  “ดวงตาแห่ง 

 

ปัญญา ”  เป็นสถูป ของศานาพุทธและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522  ที่นี่ท่านจะได้พบกับโบสถ์ของศาสนาฮินดูซึ่งต้ังอยู่

บริเวณเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกลมเกลียวของชาวพุทธและฮินดูใน

ประเทศเนปาล  

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 

 

บ่าย  เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมน าท่านสู่สนามบินตรีภูวันเพ่ือโดยสารเครื่องบินเดินทางสู่ 

โภครา โดยสายการบินในประเทศ 

 

โภคราเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสองของเนปาล  เป็นจุดชมความงามของเทือกเขา

หิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งน้ีเปน็สถานที่ในการเร่ิมต้นเดินทาง

ผจญภัยและล่องแพ 
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ท่านชมน้ าตกเดวี ชมความมหัศจรรย์ของตัวน้ าตกที่ทิ้งตัวจากล าธารลงสู่ช่องเขา

เบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศเนปาล หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูง 6,993 เมตร

เหนือระดับน้ าทะเล และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอรรณาปุรณะ รอบๆทะเลสาบ

สัมผัสกับความหลากหลายของพืชพันธ์ุดอกไม้ ต้นไม้นานาชนิด ล่องเรือไปเรื่อยๆ 

ถึงเกาะกลางทะเลสาบ  

 

ชมวัดบาราฮี สักการะเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธ์ิในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์

จะมีการบูชายัญสัตว์ แด่เทพธิดา 

 

จากนั้นน าท่านสู่ศูนย์อพยพชาวทิเบตท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทเิบต ซึ่ง

มาทางตอนเหนือของเนปาลในคราวทีจ่ีนบุกกรุงลาซา ชมวิธีการท าพรมพ้ืนเมือง   

ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ เช่น 

สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ เครือ่งประดับ อัญมณ ีหิน พรม กระเป๋า ฯลฯ   

 

เย็น  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ค่ า  เข้าพักที่โรงแรม Temple Tree Resort โภครา หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

mailto:Info@greentravelthailand.com
http://th.greentravelthailand.com/


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 

วนัที่สาม ซารางกอ็ต - บคัตาปรู ์ (B, -, D) 

 

05:00 น. เดินทางสู่ยอดเขาซารางกอ็ต(Sarangkot) โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที  

ซารางก็อตเป็นจุดชมวิวทีส่วยงามอีกแห่งหนึ่งที่ที่ความสูง 6,500 ฟุต เหนือ

ระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมแนวเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างงดงาม เพ่ือชมพระ

อาทิตย์ขึ้นและชมวิวเทือกเขาอันนะปุรณะ(Annapurna) เห็นวิวภูเขาต้ังแต่ยอดของ

ภูเขา Annapura I – IV และ Annapura South ส่วนอีกยอดที่โดดเด่นคือ ยอดเขา

มัจฉาปูชเล หรือ ยอดเขาหางปลา (Fish Tail) มีหิมะปกคลุมทั้งปี โดยเฉพาะยอดเขา

อันนะปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิว

ของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม อิสระถ่ายรูปกันตามอธัยาศัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองโภครา เพ่ือทานอาหารเช้าระหว่างทางแวะวัดเทพธิดา

บินดาบาซิน ีเทพธิดาอีกหนึ่งองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอยา่งมาก 

และแวะที่สะพานแขวนเพ่ือถ่ายรปูกับวิวสวยของสะพาน แม่น้ า และภูเขา 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

ออกเดินทางโดยรถเพ่ือเดนิทางสู่เมืองบัคตาปูร์ (ระยะทาง 225 กิโลเมตร, 5 ช่ัวโมง) 

ระหว่างทางช่ืนชมกับทิวทัศน์ตามธรรมชาติระหว่างทาง แวะทานอาหารเที่ยง

ระหว่างทาง 

 

เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 
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เย็น  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ค่ า  เข้าพักที่โรงแรม Heritage บัคตาปูร์ (หรือเทียบเท่า) 

  

วนัที่สี ่  บคัตาปรู ์- มหาเจดยีโ์พทนาถ - จัตรุสักาฐมาณฑ ุดรูบ์าร ์ (B, -, D) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

จากนั้นเร่ิมเท่ียวชมสถานที่ที่น่าสนใจของเมืองบัคตาปูร์ (Bhaktapur) นี้เป็นอดีต

ราชธานีเป็นเมืองที่มีความเจริญมากบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตในสมัยโบราณนับเป็น

เมืองที่มีความส าคัญ มีศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่ขึ้นช่ือ  

 

ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองค า และหน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นต้ังแต่

ศตวรรษที่ 15 ต าหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเป็นศาสน

สถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ช้ัน สระนาคบาศก์ และวัดพระแม่อุมาเทวี เมือง

นี้ได้เคยถกูจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง “Little Buddha” และได้รับการขึ้น

ทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกโลก (World Heritage 

City)” ในปี ค.ศ.1979  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่กาฐมาณฑุ เพ่ือชมมหาเจดีย์โพทนาถ” (Bhaudhanath) สถูปที่

ใหญ่ที่สุดของเนปาล และเป็นที่ต้ังของชุมชนชาวทิเบตขนาดใหญ่ มศีิลปะและ

วัฒนธรรมของชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเนปาล องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่

มีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและน้ าเงิน รอบๆสถูปยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึก

มากมายดว้ย 
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เที่ยง  อิสระในการเลือกซื้อเลือกชิมชนิดอาหารตามที่ท่านสนใจ (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์) 

 

น าท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ แห่งน้ีประกอบไปดว้ยวัดและปราสาทที่เก่าแก ่

แสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล 

เน่ืองจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย ์ สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชม 

ได้แก ่วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา มัลละ (King Mahendra Malla) ในป ี

พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกยอ่งให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกดว้ยในบริเวณใกล้เคียงกัน จะมีหนุมานโธกา 

(Hanuman Dhoka) ซึ่งเป็นรูปปั้นหนุมานต้ังบนแท่นสูงตรงประตูพระราชวัง มี

ประชาชนมาสักการะอยู่เสมอเสมือนเทพองค์หนึ่ง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เดินชมวัดกุมารี หรือกุมารี ฆระ (Temple of Kumari or Kumari Ghar) ที่พ านัก

ของเทพธิดากุมาร ี (ตามความเช่ือของชาวเนปาลนั้น กุมารีคอืตัวแทนแห่งพระอุมา

เทวี เป็นเทพบริสุทธ์ิที่ถือก าเนิดโลกมนุษย ์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากเดก็หญิงอาย ุ

3-5 ปีจากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น การเลือกนั้นพิจารณา

หลายอย่างส่ิงประกอบกัน ทั้งยังต้องผ่านการทดสอบและตรวจดวงชะตาจนครบถ้วน 

เมื่อเสร็จพิธีการจะได้รับการอันเชิญไปพ านักที่วังกมุารีเป็นการถาวร จนกว่าจะมี

รอบเดือนหรือมีเลือดออกจากเหตุการณใ์ดๆกต็าม นับเป็นการส้ินสุดภารกิจการด ารง

ต าแหน่งกุมารี ชาวเนปาลนับถือกุมารีดจุเทพเจ้า และมกัจะขอพรให้ประสบ

ความส าเร็จ กุมารีมีหน้าที่ท าพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการด ารง

ชีพ (Living Goddess) ซึ่งถือเป็นเทพธิดาในยุคโบราณของศาสนาฮินดูในเนปาลที่

เรียกขานกันวา่ ตะเลชุ (Taleju) วัดกุมารี ต้ังอยูใ่กล้กับพระราชวังหนุมานโธกา ตัว

อาคารจะเป็นตึก 3 ช้ัน มีระเบียงและบานหน้าต่างที่เป็นไม้แกะสลักด้วยฝีมือที่แสนจะ

ปราณีตสวยงามมาก กุมารีจะกล่าวค าทักทายกับผูค้นทั่วไปจากระเบียงหน้าต่างของ

เธอ และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตราที่เวียนมาปีละครั้งกษัตริย์เนปาลจะมาหา

กุมารีเพ่ือรับพรจากเธอ 
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จากนั้นเยี่ยมชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็น

ก าเนิดของช่ือเมืองกาฐมาณฑุ ต้ังอยู่ในบริเวณใกลก้ับวัดกุมารี กลา่วกันวา่สถานที่น้ี

สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ลักษมีนาสิงห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ใน

ตอนต้นศตวรรษที่ 16 และสร้างจากต้นสาละเพียงต้นเดียว 

 

เย็น  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ค่ า  เข้าพักที่โรงแรม Heritage บัคตาปูร์ (หรือเทียบเท่า) 

 

วนัที่หา้  บคัตาปรู ์- กรงุเทพฯ    (B, -, -) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

ชมวัดฮินดู “ปศุปตินาถ” (PashupatinathTemple- The Great Hindu Temple of 

the World) หรือ วัดหลังคาทองค า ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือสักการะพระศิวะและเป็นวัด

คู่บ้านคู่เมืองที่ส าคัญที่สุดของชาวเนปาล ซึ่งวัดแห่งน้ีไม่อนุญาตให้ชาวศาสนาอื่น

เข้าไปช้างในค่ะนอกจากศาสนาฮินดู จุดเด่นของที่น่ีจะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดู

เกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้ าบัก มาตี (Bagmati) ซึ่งถอืเป็นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ตามความเช่ือ

ของชาวชมพูทวีป เถ้ากระดกูจากพิธีเผาถูกโปรยลงสู่แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไป

บรรจบกับแม่ น้ าคงคา พิธีน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวถิี

ชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช  

 

(ส าหรับท่านที่ไม่ต้องการเที่ยวปศุปตินาถ  เลือกเดินสบายๆชมเมืองบัคตาปูร์และ

เลือกซื้อของที่ระลึก ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมตลาดเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเราจะได้พบ

เห็นหม้อดินนับร้อยใบที่วางผึ่งแดดอยูก่ลางจัตุรัส และพระคเณศเศียรช้างชาวบ้าน

ท้องถิ่นน้ันเช่ือว่าเป็นเทพอุปถัมภ์ของช่างปั้นหม้อ) 

 

11.00  น าท่านสู่สนามบินตรีภูวันเพ่ือเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ    

13.50   เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินทีT่G320 สู่กรุงเทพฯ 

18.25  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และรอยยิ้ม 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว: 11/06660 
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