
 

 

ABC & Poon Hill (13D12N) 12-24 ตลุาคม 2561 

 

 

เสน้ทางเทร็คกิ� งยอดนิยม สมัผสัความสวยงามของเทือกเขาหิมาลยั และวิถีชีวิตของชาวบา้นทอ้งถิ�น เดิน ทางเพื�อ

พิสูจน์ความแข็งแรงของทั�งร่างกายและจิตใจ ตอบโจทยส์าํหรบัทุกท่านที�รกัการผจญภยั รกัการถ่ายภาพ รกัธรรมชาติ

คน้หาความหมายของการเดินทาง ที�จะเปลี�ยนตวัท่านไปตลอดกาล วางแผนการเดินทางและดาํเนินการโดยทีมงานมาก



 

ประสบการณ์ ทั�งทีมไทยและทีมเนปาล ที�เชี�ยวชาญทั�ง เสน้ทางเทร็คกิ� ง เสน้ทางการปีนยอดเขา เพื�อความปลอดภยั และ

มั �นใจในการพาทุกท่านสู่จุดหมาย .......... 

ราคา : 45,900 บาท (ราคาโปรโมชั �น จากราคา 48,900 บาท  เมื�อจองกอ่น 15 กนัยายน 2561) 

 43,900 บาท (สาํหรบัลกูคา้เกา่ของ Skytale หรือ Serene Tour)  

*ราคารวมตั �วจากไทย, บินภายใน 1 ขา, วีซา่, ประกนัการเดินทาง, หวัหน้าทริปจากไทย, อาหารระหวา่งเทร็ค* 

  

 

ขอ้มูลเบื� องตน้  

สถานที� : ประเทศเนปาล (เมืองโพคารา)   

ประเภทของทริป : เดินป่า, เดินเขา, ผจญภยั  

ระดบัความสูงที�สุดของทริป : 4,130 เมตร (เหนือระดับนํ�าทะเล)  

 ระดบัความยาก : ระดับกลาง  

ระยะเวลาทั�งทริป : 13 วนั 12 คืน  

ช่วงเวลาที�เหมาะสม : มีนาคม - พฤษภาคม และ ตุลาคม - พฤศจิกายน  

 

แผนการเดินทาง  

D1: Bangkok - Kathmandu เดินทางจากกรุงเทพมหานคร สู่กาฐมาณฑุประเทศเนปาล ดว้ยสายการบิน Thail 

Lion Air (SL220) เวลา 11.15 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภวูนัประเทศเนปาลเวลาประมาณ 12.45 น. ทีมงานมารอรบัที�

สนามบิน เขา้ที�พกั ช่วงบา่ย เป็นเวลาอิสระในการเที�ยวชมเมือง และซื� ออุปกรณ์เทร็คกิ� ง Meal: -/-/D  

 

D2: Kathmandu – Pokhara รบัประทานอาหารเชา้ จากนั�นเดินทางไปสถานีขนส่ง เดินทางโดย tourist bus ไปสู่

เมืองโพคารา ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 7-8 ชม. ชว่งเย็นไกดเ์ทร็คกิ� งจะบรีฟการเดินทาง  Meal: B/-/-  

 



 

D3: (trekking D1): Pokhara – Nayapul – Ulleri (2,050m.) รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมจากนั�นออก

เดินทางสู่เมือง Nayapul ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1-2 ชม. เมือง Nayapul เป็นจุดเริ�มตน้ของการเทร็คกิ� ง วนัแรกของการ

เดินช่วงแรกเป็นทางขึ� นเขาที�ยงัไม่ชนัมาก ชว่งหลงัจะเริ�ม เป็นบนัไดหิน ใชเ้วลาในการเดินวนัแรกประมาณ 6 ชม.  Meal: 

B/L/D  

D4: (trekking D2): Ulleri (2,050m.) – Ghorepani (2,750m.) เสน้ทางเดินวนันี� ส่วนใหญ่เป็นบนัไดหิน เดิน

ในป่ากุหลาบพนัปี สลับกบัที�โล่ง ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 4-6 ชม. หมู่บา้น Ghorepani เป็นหมู่บ ้านใหญ่ที�มี วิว

งดงาม จากหมู่บา้นนี� จะสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยัอนัยิ�งใหญ่ ยอดเขาเด่นๆที�มองเห็นไดช้ดัเจน คือ Dhaulagiri 

(8,167m.) ยอดเขาที�สูงเป็นอนัดับ 7 ของโลก Meal: B/L/D  

 

D5: (trekking D3): Ghorepani (2,750m.) –Tadapani (2,700m.) * ขึ� นจุดชมวิว Poon Hill (3,210m.) * 

ช่วงเชา้ตรู่เดินขึ� นจดัชมววิ Poon Hill เพื�อไปรอชมแสงแรกของวนั จุดชมวิวนี� มองเห็นหิมาลยัไดร้อบทิศทาง เห็น เทือกเขา

สลบัซบัซอ้น ป่าสน และป่ากุหลาบพนัปีทางเดินขึ� นเป็นบนัไดหินใชเ้วลาในการเดินประมาณ 1-2 ชม. แต่วิว สวยคุม้คา่

กบัความเหนื�อยแน่นอน ยอดเขาเด่นๆที�เห็น คือ Dhaulagiri (8,167m.), Machapuchare (6,993m.) หรือยอดหางปลา

อนัโดดเด่น, Annapurna south (7,219m.) หลงัเพลิดเพลินกบัการชมวิว และถ่ายภาพแลว้ เดิน กลบัลงมาที�หมู่บา้น 

Ghorepani เพื�อรบัประทานอาหารเชา้ แลว้เริ�มเดินทางต่อสู่หมู่บา้น Tadapani ใชเ้วลาในการ เดินอีกประมาณ 4-5 ชม.  

Meal: B/L/D 

 

D6: (trekking D4): Tadapani (2,700m.) – Sinuwa (2,340m.) เสน้ทางช่วงแรกเดินในป่ากุหลาบพนัปี 

จากนั�นเดินจนพน้ป่า เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ามกลางเทือกเขาสลบัซบัซอ้น และ นาขั�นบนัได ช่วงทา้ยของการเดินจะลงจนสุด

ไปถึงสะพานขา้มแม่นํ�า และเดินขึ� นต่อยาวๆ ตามทางบนัไดหิน ยาว จนถึงหมู่บา้น Sinuwa ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 

5-7 ชม. Meal: B/L/D  

 

D7: (trekking D5): Sinuwa (2,340m.) – Deurali (3,230m.) เสน้ทางวนันี� เป็นการไต่ความสงูค่อนขา้งเยอะ 

ทางส่วนใหญ่เป็นบนัไดหิน ชว่งแรกยงัเป็นการเดินในป่า ชว่งทา้ยๆ จะเริ�มเป็นหิน และตน้ไมจ้ะเริ�มเตี� ยลงเพราะความสูงที�

เพิ�มขึ� น ถา้อากาศเป็นใจหรือฟ้าเปิด ตลอดทางจะมองเห็นยอด หางปลาอยา่งโดดเด่น วนันี� ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 

6-7 ชม. วนันี� ตอ้งพกัที�ระดับความสูงเกิน 3 พนัเมตร เพราะ ฉะนั�นตอ้งระวงัเรื�อง AMS (Acute mountain sickness) 



 

หรืออาการแพค้วามสูง โดยการเคลื�อนไหวใหช้า้ลง จิบ นํ�าใหม้ากขึ� น รกัษาความอบอุน่ของร่างกาย ช่วงกลางคืนและช่วง

เชา้จะค่อนขา้งหนาวเย็น   Meal : B/L/D 

  

D8: (trekking D6) : Deurali (3,230m.) – ABC (4,130m.) เสน้ทางวนันี� ชว่งแรกจะลดัเลาะไปตามช่องเขา 

เดินเลียบไปกบัแม่นํ�า จากนั�นไต่ความสงูขึ� นเรื�อยๆ ช่วงระหวา่ง MBC (Machapurchare Base Camp) ไป ABC 

(Annapurna Base Camp) จะเป็นที�โล่ง ด ้วยความสูงที� เพิ�มขึ� น ทาํให ้การเดินวนันี� จะเหนื�อยกวา่ทุกวนัที�ผ่านมา และตอ้ง

ระวงัการเกิด AMS มากขึ� น วิวทิวทศัน์ระหว่างทางจาก MBA ไป ABC และบน ABC จะเป็ นวิวที� อลงัการที�สุดในทริ ป 

ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาหิมะขนาดใหญ่ ลอ้มรอบตวั ตรงจุดนี� จะ มองเห็นยอดเขาเด่นๆ คือ Annapurna I (8,091m.) ยอด

เขาสงูอนัดับ 10 ของโลก, Annapurna south (7,219m.), Machapuchare (6,993m.) อากาศบน ABC จะหนาวมาก

ประมาณ -5 ถึง -9 องศาเซลเซียส  Meal : B/L/D  

 

D9: (trekking D7): ABC (4,130m.) - Bamboo (2,335m.) ช่วงเชา้ชมแสงเชา้ที�จุดชมวิวบริเวณใกล้ๆ ที�พกั 

จากนั�นเดินลงยาวๆกลบัทางเดิม จนถึงหมู่บา้น Bamboo ใชเ้วลา ในการเดินวนันี� ประมาณ 8-10 ชม.  Meal: B/L/D  

 

D10: (trekking D8): Bamboo (2,335m.) - Jhinu Danda (1760m.) เสน้ทางวนันี� ชว่งแรกเดินยอ้นกลับทาง

เดิม จากนั�นตรงทางแยกตรงหมู่บา้น Chomrong เดินแยกลงทางขา้งล่าง ตามบนัไดหินยาวๆ จนไปถึงหมู่บา้น Jhinu 

Danda ใชเ้วลาในการเดินวนันี� ประมาณ 3-4 ชม. ที� หมู่บา้น Jhinu Danda จะมีบ่อนํ�าพุรอ้นที�อยู่ติดแม่นํ�า ใชเ้วลาในการ

เดินลงประมาณ 30 นาที สามารถลงไปแช่นํ�ารอ้น เพื�อผ่ อน คลายได ้ Meal : B/L/D  

 

D11: (trekking D9): Jhinu Danda (1760m.) – Nayapul – Pokhara วนัเดินทางกลบัสู่จุดเริ�มตน้ ลัดเลาะไป

ตามเนินเขา และป่า เสน้ทางวนันี� ไม่โหดมาก ทางไม่ไดขึ้� นสุดลงสุด ใชเ้วลาใน การเดินจาก Jhinu Danda มาถึง Nayapul 

ประมาณ 5 ชม. จากนั�นนั�งรถจาก Nayapul กลบัเขา้สู่ Pokhara อีก ประมาณ 1-2 ชม.  Meal:B/L/-  

 

D12: Pokhara – Kathmandu รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม จากนั�นเดินทางสู่สนามบิน Pokhara เพื�อนั�ง

เครื�องบินกลับสู่ Kathmandu ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 1 ชม. ถึง Kathmandu เขา้พกัที�โรงแรม ช่วงบ่ายมีเวลาในการช๊อป

ปิ� ง ซื� อของที�ระลึก ช่วงคํ �า รบัประทานอาหารคํ �าฉลองความสาํเร็จ  Meal : B/-/D  



 

 

D13: Kathmandu – Bangkok รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม ทีมงานมารบัที�โรงแรม เดินทางไปท่าอากาศยาน

ตริภูวนั เพื�อเดินทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL221) เวลา 13.45 น. ถึงปะเทศไทยเวลา 

19.30 น. โดยสวสัดิภาพ  Meal: B/-/-  

 

*** หมายเหตุ B=Breakfast (อาหารเชา้), L=Lunch (อาหารกลางวนั), D=Dinner (อาหารเย็น) *** 

 

 

 

 

การชาํระเงินมดัจาํ 

 �.งวดที� � หลงัจากการยนืยนัการจอง � วนั ท่านละ ��,��� บาท 

 �. งวดที� � ก่อนออกเดินทาง �� วนั ส่วนที�เหลือ 

เลขที�บญัชีในการโอนเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ออมทรพัยเ์ลขที� ���-�-�����-� นิสิตา ว่องวิทยา 

 

คา่ทริปประกอบดว้ย  

- คา่รถยนตที์�ใชเ้ดินทางตลอดทั�งทริป  

- ตั �วบินภายในระหวา่งเมือง Pokhara ไป Kathmandu 1 ขา  

- อาหารตามที�ระบุในแผนการเดินทาง 

 - อาหารระหวา่งเทร็คกิ� งและนํ�าระหว่างมื� ออาหาร  

- คา่โรงแรมที�กาฐมาณฑุ 2 คืน โพคารา 2 คืน  

- ไกดท์อ้งถิ�น และลูกหาบ  



 

– ประกนัการเดินทาง 

 - Visa เนปาล  

- TIMS และ ACAP PERMIT  

- ถุงนอน (มีใหใ้ชร้ะหวา่งเทร็ค) 

 

 คา่ทริปไม่รวม  

- นํ�าดื�มส่วนตวัระหวา่งการเดินเทร็คกิ� ง 

 - คา่ Internet หรือ ซิมโทรศพัยมื์อถือ  

- คา่ยาและของใชส่้วนตัว  

- คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ เช่น ขนม นํ�า มินิบารเ์ครื�องดื�มแอลกอฮอล์ 

 - คา่ทิปสาํหรบัไกดแ์ละลูกหาบ  

 

หมายเหต ุ(สาํคญัมาก)  

- กรณีที�เป็น AMS (Acute Mountain Sickness หรือ โรคแพค้วามสงู) จนไมส่ามารถเดินทางต่อไดอ้าจจะตอ้งลง 

มากอ่น โดยรอที�หมู่บา้นที�มีระดบัตํ �าลง โดยจะมีทีมงานลงมาดูแล กรณีที�เป็นหนัก จะมีการเรียกเฮลิคอปเตอรม์า รบัไป

รกัษาตวัที� Kathmandu (เงื�อนไขในการเรียกเฮลิคอปเตอรต์อ้งเป็นไปตามที�ประกนัการเดินทางระบุ โดย ระดบัอาการตอ้ง

รุนแรงและเร่งด่วนจริง ถึงจะมีการตัดสินใจเรียกเฮลิคอปเตอรม์ารบั)  

- ควรเตรียมรา่งกายใหพ้รอ้ม ดว้ยการออกกาํลงักายอยา่งสมํ �าเสมอกอ่นออกทริป  

- อุปกรณ์กนัหนาว และรองเทา้เทร็คกิ� งที�เหมาะสมเป็นสิ�งจาํเป็น ซึ�งผูจ้ดัจะแนะนํากอ่นการออกเดินทาง 

 - โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม ขึ� นอยูก่บัสภาพอากาศ  

- กรณีไฟลท์บินยกเลิก ทางบริษัทจะหาวิธีเดินทางที�เหมาะสมมาทดแทน เพื�อใหส้ามารถถึงจุดหมายไดต้ามเวลา 

บางกรณีอาจมีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเติม ซึ�งลูกคา้ควรพิจารณาใหถี้�ถว้นกอ่นตดัสินใจ  

  



 

เพิ�มเติม (ควรอ่านก่อนตดัสินใจ)  

- การยกเลิกทริปล่วงหน้า 60 วนั จะไดร้บัมดัจาํคืนเต็มจาํนวน ยกเวน้คา่ใชจ้่ายที�ไดจ้า่ยไปตามจริงแลว้ เช่น ค่า 

เครื�องบิน คา่จองโรงแรม 

 - กรณียกเลิกทริปล่วงหนา้ 30 วนั จะไมส่ามารถคืนมดัจาํได ้ 

- กรณียกเลิกทริปล่วงหน้า 15 วนั ไม่สามารถคืนคา่ทริปทั�งหมด 

 - กรณียกเลิกทริปเนื�องดว้ยภยัธรรมชาติที�ทาํใหไ้มส่ามารถเดินทางไปไดผู้จ้ดัยินดีคืนเงินคา่ทริปทั�งหมด หลังหกั 

คา่ใชจ้่าย เช่น ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าจอง รร เป็นตน้  

- กรณีสมาชิกป่วยเป็น AMS รุนแรง จนตอ้งส่งตวักลับกาฐมนัฑุ ทางบริษัทจะรบัผิดชอบ ค่าที�พกัในกาฐมนัฑุให ้

ครึ�งหนึ�งของจาํนวนทั�งหมด  

- กรณีที�สมาชิกบางท่านในกลุ่ม ป่วยจนไม่สามารถไปต่อ แต่ไมร่า้ยแรงมาก อาจจะพิจารณาใหร้อที�หมู่บา้นที�มี 

ระดบัความสูงตํ �าลงมาเพื�อดูอาการก่อน  

ขอ้ควรรูก่้อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจาํตวัรา้ยแรงเช่น เบาหวาน ความดนั กระดูกสนัหลังเคลื�อน รูมา

ตอยด ์หวัใจ กลา้มเนื� ออ่อนแรง ภูมิแพอ้ยา่งหนัก SLE เนื�องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดรา้ยการช่วยเหลือทาง

การแพทยท์ําไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 

 �.อากาศระหวา่งเทรคจะเปลี�ยนแปลงมาก เริ�มจากรอ้นประมาณ �� องศา และหนาวสุดประมาณ -�� องศา 

และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดที�แรง ท่านตอ้งเตรียมอุปกรณ์ใหเ้ตรียมพรอ้มกบัทุกสภาพอากาศ 

 �.ตอ้งเตรียมพรอ้มกอ่นเดินทางโดยการออกกาํลงักายใหร้่างกายแข็งแรง แต่ไม่ไดห้มายความวา่ท่านจะไม่ป่วย

เป็นโรคแพค้วามสงู ซึ�งเกิดขึ� นไดก้บัทุกคนไมว่า่จะร่างกายแข็งแรงหรือไม่กต็าม การออกกาํลงักายใหเ้น้นไมห่นักแต่ให้

นาน เรื�อยแต่ใหอึ้ดทน เช่น การเดินขึ� นบนัไดวนัละ �,��� ขั�นต่อวนั การ Squat วนัละ ���ครั�ง/นาที ทาํติดต่อ ไม่

จาํเป็นตอ้งออกกาํลงักายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเนื�องอยา่งนอ้ยวนัละ ��-�� นาทีต่อวนั และกอ่นออกเดินทาง � สัปดาหใ์ห้

งดการออกกาํลงักายเป็นเพียงการออกกาํลังกายเบาๆ เช่นเดินวนัละ �-� กม. ต่อวนั เพื�อป้องกนัการบาดเจ็บกอ่น

เดินทาง 

***รายละเอียดเพิ�มเติม*:  ควรอ่านใหล้ะเอียดประกอบการตดัสินใจ 

1. ภายหลงักาํหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสยัเช่น ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบค่าที�พกัให ้� คืน 

ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไม่ยงัไม่เทรคกิ� ง อตัราค่าที�พกัในโพครขา/กาฐมณัฑ ุ�� USD/

ท่าน/คืน(พรอ้มอาหารเชา้)  



 

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยัไมส่ามารถเดินทางออกจากกาฐมณัฑุ/โพคขรา ได ้อตัราค่าที�พกัในระหวา่งเทรคพรอ้มไกดด์ูแล 

40 usd/ท่าน/วนั (รวมอาหาร�มื� อ) 

4. สาํหรบัเที�ยวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะดาํเนินการใหท้่านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วที�สุด โดยหากท่านยืนยนั

จะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ �.  

5. บริษัทรบัดาํเนินการค่าธรรมเนียมการทาํวีซ่าท่านละ �,��� บาท ใชร้ะยะเวลา �วนั หากตอ้งการด่วน � วนั 

ท่านละ �,��� บาท  

6. บริษัทรบัทาํประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพิ�มเติมได ้

7. กรณีที�เครื�องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรือโพขราได ้เราจะนาํท่านเดินทางโดยรถตู/้รถบสัเช่า

เหมาคนั และจะคืนเงินส่วนต่างของตั �วเครื�องบินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยเรียบรอ้ย 

8. กรณีที�ท่านป่วยและจาํเป็นตอ้งลงดว้ย เฮลิคอปเตอรท์างบริษทัมีค่าดาํเนินการในการเรียก Rescue ทา่นละ 

5,��� บาท/ทา่น และค่าทีพกัพรอ้มอาหารเชา้ท่านละ �� USD/ท่าน/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกบัประกนั

การเดินทางได ้และช่วยท่านเปลี�ยนตั �วเครื�องบินเพื�อเดินทางกลบัไทยหากทา่นตอ้งการกลบัเร็ว (โดย

ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นในการเปลี�ยนวนัเดินทางของตั �วเครื�องบินระหว่างประเทศท่านตอ้งจา่ยจริงตามสายการ

บินเรยีกเก็บ) ซึ�งนอกเหนือการรบัประกนัของการเดินทาง 

9. เงื�อนไขการยกเลิกไฟลทห์รือการเปลี�ยนเที�ยวบินกรณีที�ทา่นเจบ็ป่วย เป็นเงื�อนไขของบริษทัประกนัภยั ทาง

บริษทัการเคลมไดห้รือไม่ขึ� นอยู่กบัการพิจารณาของประกนัเป็นหลกั 

10. นํ�าดื�มระหว่างมื� ออาหาร เราจะบริการนํ�าดื�มสะอาดใหท้า่นในมื� ออาหารเท่านั�น สาํหรบันํ�าใสก่ระติกที�ติดตวั

ระหว่างเดินเทรคไม่ไดร้วมในแพคเกจ 

การยกเลิกการเดินทาง 

 �.คืนเงินมดัจาํ 50 % เมื�อยกเลิกก่อนการเดินทาง ��วนัขึ� นไป 

 �.ไม่คืนเงินมดัจาํ เมื�อยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า �� วนั 

เอกสารที�ใชใ้นการจองแพคเกจทวัร ์

1. สาํเนาพาสปอร์ต วนัหมดอายุมากกวา่ � เดือนนับจากวนัที�เดินทาง (Scan ส่งมาได)้  
2. รูปถ่าย � นิ� วพื� นหลงัสีอ่อน � ใบ (Scan ส่งมาได)้  

เอกสารในการทาํวีซ่า (กรณใีชบ้ริการทาํของทางบริษัท) 

1. พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกวา่ � เดือนนับจากวนัที�เดินทาง 
2. รูปถ่าย � นิ� วพื� นหลงัสีอ่อน � ใบ (รูปจริง) 
3. สาํเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น � ฉบบั 

 



 

ทิปไกดแ์ละลกูหาบ 

 ทิปไกด์เทรคกิ� งและลูกหาบทั�งตลอดการเดินทาง ท่านละ 8$/วนั หรือเทรคกิ� ง�วนั ประมาณ��$ (5,600 รูปี) 
ตามความสมคัรใจนะคะที�คาํนวณเป็นแนวทางใหเ้ท่านั�น  

 ทิปไกด์เมือง/คนขบัรถต่อท่าน/วนั �$(300รูปี) 
อตัราแลกเปลี�ยนและระบบเงินตรา  

- สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกไดป้ระมาณ �.80-2.93 รูปี) 
- สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ ���-��� รูปี) 
- บตัรเครดิตใชไ้ดท้ั�ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางรา้น 
- บตัรเอเทีเอ็มใชไ้ดเ้ฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย,์กสิกรไทย   

ไฟฟ้า :  

ปลั�กไฟที�เนปาลเป็นแบบสามรูหวัแบนไฟ ๒๒๐ โวลท์เหมือนบา้นเรา หากสายชารจ์เป็นแบบหวักลมตอ้งนําหวั
แปลงสญัญาณเป็นหวัแบนติดไปดว้ยครบั 

 
เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 

 
เวลา:    ชา้กวา่ประเทศไทย  1  ชั �วโมง �� นาที 

โทรศพัท:์ 

- โทรกลบัประเทศไทย (0066) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ถา้ใชซิ้มเนปาลโทรกลับไทยนาทีละ � รูปี 
ซิมมือถือ/Internet Data: 

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื� อไดที้�ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตวัจริง รูปถ่าย และสาํเนาพาสปอรต์ ราคา 
���-��� รูปี สัญญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ� นกบัสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิ� ง ส่วนในเมืองใชไ้ดที้�ความเร็ว �G  
ULLERI, GHOREPANI ส่วนใหญ่ใชไ้ม่ได ้จะไปใชไ้ดอี้กครั�งที� CHOMRONG, SINUWA ที� TEA HOUSE มี WIFI 
จาํหน่าย แต่สัญญานไม่ดี  

- ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื�อซื� อ Package  Internet เริ�มตน้ที� � GB/30 วนั ราคา ���� รูปี 
- AIS SIM2FLY ใชไ้ดที้�ในตวัเมืองใหญ่ๆ สญัญานระหวา่งเทรคไมดี่จนเกือบไมไ่ด ้ 

เงินติดตวั :1�,���-��,��� บาท/ท่าน สามารถใชเ้งินไทยแลกไดที้�เนปาล   

สิ�งที�ควรนาํไป : 



 

- กลอ้งถ่ายรูป,ที�ชารจ์,ปลั�กไฟ 
- รองเทา้Trekking, หมวก,ร่ ม , เสื� อกนัฝน,  
- ถุงมือ,ถุงเทา้,เสื� อกนัหนาว, ผา้บฟั �-� ผืน(เช็ดนํ�ามูก) 
- ลิปมนั,ครีมกนัแดด,แว่นกนัแดด,  
- สนับเข่า � ขา้ง ลองจอน ,หมวกกนัหนาว, ผา้พันคอ, 
- อาหารแหง้ติดตัวสาํหรบัการเดิน เช่นกลว้ยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ สาํหรบันักกีฬา, ขวดนํ�าเบาๆ, 

ถุงกนันํ�า  
- แผ่นแปะใหค้วามรอ้น , กระเป๋านํ�ารอ้น(ไวใ้ส่ในถุงนอนสาํหรบัคนขี� หนาว) 
- ยารกัษาโรค  สาํหรบัท่านที�มีโรคประจาํตัว กรุณาเตรียมยาไปใหพ้อกบัวนัเดินทาง 

ความเชื�อทางศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ�งนับถือววั ซึ�งหากท่านเอาเนื� อววัแหง้ไปไมค่วรชวนชาวเนปาล

รบัประทาน หรือบางสถานที�ไม่อนุญาตใหนํ้าเครื�องใชที้�ทาํดว้ยหนังววัเขา้ไป”   
หมายเหตุ   

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอยา่นําติดตวัขึ� นเครื�อง 
- ***เพื�อความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่นําเครื�องประดบัและของมีค่าติดตวัไปมาก** 

 
เกรด็เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากประเทศเนปาล 

๑. ในนครกาฐมณัฑุยงัมีรา้นสะดวกซื� อเป็นประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิดประมาณ �.��-
��.�� น. 
๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ�งจะไมร่บัประทานเนื� อววั แต่จะรบัประทานเนื� อควาย และนมควาย 
๓. คนเนปาลจะไม่ใชม้ือซา้ยในการยื�นของหรือทานขา้ว เพราะถือวา่เป็นมือที�ใชล้า้งกน้เหมือนคนไทย  
๔. การเขา้บา้นคนเนปาลตอ้งถอดรองเทา้ 
๕. ศาสนาพุทธกบัฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส ์
๖. เมื�อไปไหวพ้ระที�ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื�อความเป็นสิริมงคล  � รูปี �� รูปี 
๗. กฎจราจรไม่มีผลสําหรบัเมืองนี� ค่ะ แต่ไม่ตอ้งกงัวลค่ะ เคา้ไม่ทะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ 
- หมายเหตุ: ตั�งแต่วนัที� � มิถุนายน ���� มีการประกาศหา้มนําของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ� น
เครื�อง ไม่วา่จะเป็นนํ�ายาสระผม, นํ�าหอม เป็นตน้ ดงันั�น ถา้มีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณานําโหลดใตท้อ้ง
เครื�องดว้ย 
 

 

ใบประกอบธุรกิจนาํเที�ยวเลขที� 31/00975 




