
 

Mardi Base Camp 
09 วนั 08 คืน 

ออกเดินทางไดทุ้กวนั ไม่รวมตัว๋ระหว่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายละเอียดการเดนิทาง  

วนัท่ี 1 (Meal : D) รับท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั และชอ้ปป้ิงอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นส ารับเทรคในยา่นทา
เมลพาท่านรับประทานอาหารเยน็ 
วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรับประทานอาหารเชา้  จากนั้นไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยงัโพคขราพา
แลว้เดินทางไป Kande โดยรถส่วนตวั แลว้เทรคสู่ Pitam-Deurali (2142m) 
วนัท่ี 3 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ Low Camp (3050 m)   
วนัท่ี 4 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ High Camp (3580 m)  
วนัท่ี 5 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ Mardi Base Camp(4500 m) แลว้กลบัมาพกัท่ี High Camp 
วนัท่ี 6 (Meal : B/L/D) เทรกก้ิงสู่ Sidhing (1885 m)  
วนัท่ี 7 (Meal : B/L )น าท่านไปสู่โพคขราโดยรถจ้ิบ พาท่านเขา้ท่ีพกั อิสระพกัผอ่น 
วนัท่ี 8 (Meal : B/D)หลงัรับประทานอาหารเชา้ พาท่านไปยงัสนามบินโพคขราเพื่อเดินทางกลบักาฐมณัฑุ  
 อิสระพกัผอ่นเดินเล่นชอ้ปป้ิงในยา่นทาเมล รับประทานอาหารเยน็เพื่อฉลองความส าเร็จ   
 วนัท่ี 9 (Meal : B)รับประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
 ราคาตอ่ท่าน (USD) 

 

อตัราน้ีรวม:   ตัว๋เคร่ืองบินในประเทศไปกลบั กาฐมณัฑุ-โพคขรา ,ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, อาหารตามมื้ อท่ีระบุ, รถส่วนตวั

ตามท่ีระบุ, ไกดแ์ละลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้มื Dufflebag ใหย้มื 

อตัราน้ีไม่รวม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบ และเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหว่างเทรค,น ้าด่ืมใส่

กระตกิส่วนตวั,  WIFI/Internet 

ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:       งวดท่ี 1 หลงัจากยนืยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน ส่วนท่ีเหลือท่ี

เนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

 

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD 955.- USD 820.- USD 800.- USD 785.- USD 775.- USD 740.- USD 725.- USD100.- 



 

 

 

รายละเอียดการเดนิทาง  

วนัท่ี 1 (Meal : D) รับท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั และชอ้ปป้ิงอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นส ารับเทรคในยา่นทา
เมลพาท่านรับประทานอาหารเยน็ 
วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรับประทานอาหารเชา้  จากนั้นไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยงัโพคขราพา
แลว้เดินทางไป Kande โดยรถส่วนตวั แลว้เทรคสู่ Pitam-Deurali (2142m) 
วนัท่ี 3 (Meal : -)เทรกก้ิงสู่ Low Camp (3050 m)   
วนัท่ี 4 (Meal : -)เทรกก้ิงสู่ High Camp (3580 m)  
วนัท่ี 5 (Meal : -)เทรกก้ิงสู่ Mardi Base Camp(4500 m) แลว้กลบัมาพกัท่ี High Camp 
วนัท่ี 6 (Meal : -) เทรกก้ิงสู่ Sidhing (1885 m)  
วนัท่ี 7 (Meal : - )น าท่านไปสู่โพคขราโดยรถจ้ิบ พาท่านเขา้ท่ีพกั อิสระพกัผอ่น 
วนัท่ี 8 (Meal : B/Dหลงัรับประทานอาหารเชา้ พาท่านไปยงัสนามบินโพคขราเพื่อเดินทางกลบักาฐมณัฑุ  
 อิสระพกัผอ่นเดินเล่นชอ้ปป้ิงในยา่นทาเมล รับประทานอาหารเยน็เพื่อฉลองความส าเร็จ 
วนัท่ี 9 (Meal : B)รับประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
 ราคาตอ่ท่าน (USD) 

 

อตัราน้ีรวม:   ตัว๋เคร่ืองบินในประเทศไปกลบั กาฐมณัฑุ-โพคขรา ,ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, อาหารตามมื้ อท่ีระบุ, รถส่วนตวั

ตามท่ีระบุ, ไกดแ์ละลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้มื Dufflebag ใหย้มื 

อตัราน้ีไม่รวม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบ และเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหว่างเทรค,น ้าด่ืมใส่

กระตกิส่วนตวั,  WIFI/Internet 

ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:       งวดท่ี 1 หลงัจากยนืยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน ส่วนท่ีเหลือท่ี

เนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

 
 

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD 820.- USD 690.- USD 665.- USD 645.- USD 635.- USD 605.- USD 575.- USD100.- 



 

 

รายละเอียดการเดนิทาง  

วนัท่ี 1 (Meal : D) รับท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั และชอ้ปป้ิงอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นส ารับเทรคในยา่นทา
เมลพาท่านรับประทานอาหารเยน็ 
วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรับประทานอาหารเชา้  จากนั้นไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยงัโพคขราพา
แลว้เดินทางไป Kande โดยรถส่วนตวั แลว้เทรคสู่ Pitam-Deurali (2142m) 
วนัท่ี 3 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ Low Camp (3050 m)   
วนัท่ี 4 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ High Camp (3580 m)  
วนัท่ี 5 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ Mardi Base Camp(4500 m) แลว้กลบัมาพกัท่ี High Camp 
วนัท่ี 6 (Meal : B/L/D) เทรกก้ิงสู่ Sidhing (1885 m)  
วนัท่ี 7 (Meal : B/L )น าท่านไปสู่โพคขราโดยรถจ้ิบ พาท่านเขา้ท่ีพกั อิสระพกัผอ่น 
วนัท่ี 8 (Meal : B/D)หลงัรับประทานอาหารเชา้ ส่งท่านไปยงัท่ารถแลว้กลบัมาท่ีกฐัมนัฑุ ถึงกฐัมนัฑุ
พกัผอ่นอิสระ เดินเล่นชอ้ปป้ิงในยา่นทาเมล รับประทานอาหารเยน็เพื่อฉลองความส าเร็จ  
วนัท่ี 9 (Meal : B)รับประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
 ราคาตอ่ท่าน (USD) 

 

อตัราน้ีรวม:   ตัว๋เคร่ืองบินในประเทศไปกลบั กาฐมณัฑุ-โพคขรา , ตัว่รถ Tourist Bus โพคขรา, ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, 

อาหารตามมื้ อท่ีระบุ, รถส่วนตวัตามท่ีระบุ, ไกดแ์ละลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้มื Dufflebag ใหย้มื 

อตัราน้ีไม่รวม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบ และเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหว่างเทรค,น ้าด่ืมใส่

กระตกิส่วนตวั,  WIFI/Internet 

ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:       งวดท่ี 1 หลงัจากยนืยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน ส่วนท่ีเหลือท่ี

เนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD 865.- USD 725.- USD 705.- USD 680.- USD 670.- USD 640.- USD 620.- USD100.- 



 

 

รายละเอียดการเดนิทาง  

วนัท่ี 1 (Meal : D) รับท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั และชอ้ปป้ิงอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นส ารับเทรคในยา่นทา
เมลพาท่านรับประทานอาหารเยน็ 
วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรับประทานอาหารเชา้  จากนั้นไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยงัโพคขราพา
แลว้เดินทางไป Kande โดยรถส่วนตวั แลว้เทรคสู่ Pitam-Deurali (2142m) 
วนัท่ี 3 (Meal :-)เทรกก้ิงสู่ Low Camp (3050 m)   
วนัท่ี 4 (Meal :-)เทรกก้ิงสู่ High Camp (3580 m)  
วนัท่ี 5 (Meal :-)เทรกก้ิงสู่ Mardi Base Camp(4500 m) แลว้กลบัมาพกัท่ี High Camp 
วนัท่ี 6 (Meal :-) เทรกก้ิงสู่ Sidhing (1885 m)  
วนัท่ี 7 (Meal : - )น าท่านไปสู่โพคขราโดยรถจ้ิบ พาท่านเขา้ท่ีพกั อิสระพกัผอ่น 
วนัท่ี 8 (Meal : B/D)หลงัรับประทานอาหารเชา้ ส่งท่านไปยงัท่ารถแลว้กลบัมาท่ีกฐัมนัฑุ ถึงกฐัมนัฑุ
พกัผอ่นอิสระ เดินเล่นชอ้ปป้ิงในยา่นทาเมล รับประทานอาหารเยน็เพื่อฉลองความส าเร็จ  
วนัท่ี 9 (Meal : B)รับประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
 ราคาตอ่ท่าน (USD) 

 

อตัราน้ีรวม:   ตัว๋เคร่ืองบินในประเทศไปกลบั กาฐมณัฑุ-โพคขรา , ตัว่รถ Tourist Bus โพคขรา, ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, 

อาหารตามมื้ อท่ีระบุ, รถส่วนตวัตามท่ีระบุ, ไกดแ์ละลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้มื Dufflebag ใหย้มื 

อตัราน้ีไม่รวม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบ และเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหว่างเทรค,น ้าด่ืมใส่

กระตกิส่วนตวั,  WIFI/Internet, ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:  งวดท่ี 1 หลงัจากยนืยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน ส่วนท่ีเหลือท่ีเนปาล  

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

 
 
 
 

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD 730.- USD 590.- USD 570.- USD 540.- USD 535.- USD 500.- USD 480.- USD100.- 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมใน

สถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ 

 ค่าทิปส าหรบัไกด ์ลกูหาบ ไกดท์วัรเ์มือง  

 Wifi และค่าชาร์จแบตท่ี TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืน

ประมาณ 100-200 รูปี(35-70 บาท) 

 ไม่รวม Soft drink  เชน่ โคก้ น ้าผลไม ้เหลา้ เบียร ์น ้าด่ืมใส่กระติกส่วนตวั และอ่ืนๆ 

 ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 หากท่านตอ้งการเท่ียวเมืองปาทนั/ปศุปตินารถ กรณีท่ีเคร่ืองบินไม่ดีเลย ์ในวนัท่ี 12 เพ่ิมท่าน

ละ 1000 บาท 

 ค่าอาบน ้าอุ่นในระหวา่งเทรค 

 ค่าประกนัการเดินทาง 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล 

 ค่าเคร่ืองบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล  
 

ขอ้ควรรูก่้อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไมม่ีโรคประจ าตวัรา้ยแรงเช่น เบาหวาน ความดนั กระดูกสนัหลงัเคล่ือน รู

มาตอยด ์หวัใจ กลา้มเน้ืออ่อนแรง ภูมิแพอ้ยา่งหนัก SLE เน่ืองจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดรา้ยการ

ช่วยเหลือทางการแพทยท์ าไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 

 2.อากาศระหวา่งเทรคจะเปล่ียนแปลงมาก เร่ิมจากรอ้นประมาณ 30 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 

องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดท่ีแรง ท่านตอ้งเตรียมอุปกรณใ์หเ้ตรียมพรอ้มกบัทุกสภาพอากาศ 

 3.ตอ้งเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางโดยการออกก าลงักายใหร้่างกายแข็งแรง แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ท่านจะไม่

ป่วยเป็นโรคแพค้วามสูง ซ่ึงเกิดข้ึนไดก้บัทุกคนไม่วา่จะร่างกายแข็งแรงหรือไมก็่ตาม การออกก าลงักายใหเ้นน้ไม่

หนักแต่ใหน้าน เร่ือยแต่ใหอึ้ดทน เช่น การเดินขึ้ นบนัไดวนัละ 1,000 ขัน้ต่อวนั การ Squart วนัละ 100ครั้ง/นาที 

ท าติดต่อ ไมจ่ าเป็นตอ้งออกก าลงักายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยวนัละ 30-60 นาทีต่อวนั และก่อนออก

เดินทาง 2 สปัดาหใ์หง้ดการออกก าลงักายเป็นเพียงการออกก าลงักายเบาๆ เช่นเดินวนัละ 1-2 กม. ต่อวนั เพ่ือ

ป้องกนัการบาดเจ็บก่อนเดินทาง 

***รายละเอียดเพ่ิมเตมิ*:  ควรอ่านใหล้ะเอียดประกอบการตดัสินใจ 

1. ภายหลงัก าหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไมม่ีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสยัเช่น ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลทต่์อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบค่าท่ีพกัให ้1 

คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไมย่งัไมเ่ทรคก้ิง อตัราค่าท่ีพกัในโพครขา/กาฐมณัฑุ 25 

usd/ท่าน/คืน(พรอ้มอาหารเชา้)  

 



 

 

 

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยัไมส่ามารถเดินทางออกจากกาฐมณัฑุ/โพคขรา ได ้อตัราค่าท่ีพกัในระหวา่งเทรคพรอ้ม

ไกดด์ูแล 40 usd/ท่าน/วนั (รวมอาหาร3มื้ อ) 

4. ส าหรบัเท่ียวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะด าเนินการใหท่้านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วท่ีสุด โดยหากท่าน

ยืนยนัจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ 2.  

5. บริษัทรบัด าเนินการค่าธรรมเนียมการท าวีซ่าท่านละ 1,100 บาท ใชร้ะยะเวลา 7วนั หากตอ้งการด่วน 2 

วนั ท่านละ 1,600 บาท  

6. บริษัทรบัท าประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได ้

7. กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรือโพขราได ้เราจะน าท่านเดินทางโดยรถตู/้รถบสั

เช่าเหมาคนั และจะคืนเงินส่วนตา่งของตัว๋เครื่องบินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยเรียบรอ้ย 

8. กรณีที่ท่านป่วยและจ าเป็นตอ้งลงดว้ย เฮลิคอปเตอรท์างบริษทัมีค่าด าเนินการในการเรียก Rescue 

ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และค่าทีพกัพรอ้มอาหารเชา้ท่านละ 15 USD/ท่าน/คืน  โดยไม่สามารถ

เบิกกบัประกนัการเดินทางได ้และช่วยท่านเปล่ียนตัว๋เครื่องบินเพ่ือเดินทางกลบัไทยหากท่าน

ตอ้งการกลบัเร็ว (โดยค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนในการเปล่ียนวนัเดินทางของตัว๋เครื่องบินระหว่างประเทศ

ท่านตอ้งจ่ายจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซ่ึงนอกเหนือการรบัประกนัของการเดินทาง 

9. เง่ือนไขการยกเลิกไฟลทห์รือการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจ็บป่วย เป็นเง่ือนไขของบริษทั

ประกนัภยั ทางบริษทัการเคลมไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของประกนัเป็นหลกั 

10. น ้าด่ืมระหว่างม้ืออาหาร เราจะบริการน ้าด่ืมสะอาดใหท้่านในม้ืออาหารเท่านั้น ส  าหรบัน ้าใส่กระติกที่

ตดิตวัระหว่างเดินเทรคไม่ไดร้วมในแพคเกจ 

การยกเลิกการเดินทาง 

 1.คืนเงินมดัจ  า 50 % เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัข้ึนไป 

 2.ไม่คืนเงินมัดจ  า เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั 

เอกสารที่ใชใ้นการจองแพคเกจทวัร ์

1. ส าเนาพาสปอรต์ วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง (Scan ส่งมาได)้  

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพ้ืนหลงัสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได)้  

เอกสารในการท าวีซ่า (กรณีใชบ้ริการท าของทางบริษทั) 

1. พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง 

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพ้ืนหลงัสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง) 

3. ส าเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 1 ฉบบั 

ทิปไกดแ์ละลกูหาบ 

 ทิปไกดเ์ทรคก้ิงและลกูหาบทั้งตลอดการเดินทาง ท่านละ 8$/วนั หรือเทรคก้ิง7วนั ประมาณ56$ (5,600 

รูปี) ตามความสมคัรใจนะคะท่ีค านวณเป็นแนวทางใหเ้ท่าน้ัน  

 ทิปไกดเ์มือง/คนขบัรถต่อท่าน/วนั 3$(300รูปี) 

 



 

 

 

อตัราแลกเปล่ียนและระบบเงินตรา  

- สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกไดป้ระมาณ 2.80-2.93 รูปี) 

- สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี) 

- บตัรเครดิตใชไ้ดท้ั้ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางรา้น 

- บตัรเอเทีเอ็มใชไ้ดเ้ฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย,์กสิกรไทย   

 

ไฟฟ้า :  

ปลั๊กไฟท่ีเนปาลเป็นแบบสามรูหวัแบนไฟ ๒๒๐ โวลทเ์หมือนบา้นเรา หากสายชารจ์เป็นแบบหวักลมตอ้งน า

หวัแปลงสญัญาณเป็นหวัแบนติดไปดว้ยครบั 

 

เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 

 

เวลา:    ชา้กวา่ประเทศไทย  1  ชัว่โมง 15 นาที 

โทรศพัท:์ 

- โทรกลบัประเทศไทย (0066) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ถา้ใชซิ้มเนปาลโทรกลบัไทยนาทีละ 7 รูปี 

ซิมมือถือ/Internet Data: 

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซ้ือไดท่ี้ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตวัจริง รูปถ่าย และส าเนาพาสปอรต์ 

ราคา 150-300 รูปี สญัญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ้ นกบัสภาวะอากาศระหวา่งเทรคก้ิง ส่วนในเมืองใชไ้ดท่ี้

ความเร็ว 4G  ULLERI, GHOREPANI ส่วนใหญ่ใชไ้มไ่ด ้จะไปใชไ้ดอี้กครั้งท่ี CHOMRONG, SINUWA ท่ี 

TEA HOUSE มี WIFI จ าหน่าย แต่สญัญานไมดี่  

- ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพ่ือซ้ือ Package  Internet เร่ิมตน้ท่ี 2 GB/30 วนั ราคา 1000 รูปี 

- AIS SIM2FLY ใชไ้ดท่ี้ในตวัเมืองใหญ่ๆ สญัญานระหวา่งเทรคไมดี่จนเกือบไมไ่ด ้ 

เงินตดิตวั :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใชเ้งินไทยแลกไดท่ี้เนปาล   

สิ่งที่ควรน าไป : 

- กลอ้งถ่ายรูป,ท่ีชารจ์,ปลั้กไฟ 

- รองเทา้Trekking, หมวก,ร่ ม , เส้ือกนัฝน,  

- ถุงมือ,ถุงเทา้,เส้ือกนัหนาว, ผา้บฟั 4-5 ผืน(เช็ดน ้ามกู) 

- ลิปมนั,ครีมกนัแดด,แวน่กนัแดด,  

- สนับเข่า 2 ขา้ง ลองจอน ,หมวกกนัหนาว, ผา้พนัคอ, 

- อาหารแหง้ติดตวัส าหรบัการเดิน เช่นกลว้ยตาก ชอคโกแลต ลกูอม, เกลือแร่ ส าหรบันักกีฬา, ขวดน ้า

เบาๆ, ถุงกนัน ้า  

- แผ่นแปะใหค้วามรอ้น , กระเป๋าน ้ารอ้น(ไวใ้ส่ในถุงนอนส าหรบัคนขี้ หนาว) 



 

 

 

- ยารกัษาโรค  ส าหรบัท่านท่ีมีโรคประจ าตวั กรุณาเตรียมยาไปใหพ้อกับวนัเดินทาง 

ความเช่ือทางศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซ่ึงนับถือววั ซ่ึงหากท่านเอาเน้ือววัแหง้ไปไมค่วรชวนชาว

เนปาลรบัประทาน หรือบางสถานท่ีไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยหนังววัเขา้ไป”   

หมายเหตุ   

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอยา่น าติดตวัขึ้ น

เคร่ือง 

- ***เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่น าเคร่ืองประดบัและของมีค่าติดตวัไปมาก** 

เกร็ดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากประเทศเนปาล 

๑. ในนครกาฐมณัฑุยงัมีรา้นสะดวกซ้ือเป็นประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต และโชห่วยขายของเล็กๆนอ้ย เปิดประมาณ 

9.00-22.00 น. 

๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซ่ึงจะไมร่บัประทานเน้ือววั แต่จะรบัประทานเน้ือควาย และนมควาย 

๓. คนเนปาลจะไมใ่ชม้ือซา้ยในการยื่นของหรือทานขา้ว เพราะถือวา่เป็นมือท่ีใชล้า้งกน้เหมือนคนไทย  

๔. การเขา้บา้นคนเนปาลตอ้งถอดรองเทา้ 

๕. ศาสนาพุทธกบัฮินดูในเนปาลจะแยกไมอ่อกเป็นฮินดูบุสดิซึมส ์

๖. เมื่อไปไหวพ้ระท่ีไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพ่ือความเป็นสิริมงคล  5 รูปี 10 รูปี 

๗. กฎจราจรไมม่ีผลส าหรบัเมืองน้ีค่ะ แต่ไม่ตอ้งกงัวลค่ะ เคา้ไมท่ะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ 

- หมายเหตุ : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศหา้มน าของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุก

ชนิดข้ึนเคร่ือง ไมว่่าจะเป็นน ้ายาสระผม, น ้าหอม เป็นตน้ ดงัน้ัน ถา้มีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณาน า

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองดว้ย 

 

 
 


