
 

 

EBC + 3 PASS 
20 วนั 19 คืน 

ออกเดินทางไดทุ้กวนั ไม่รวมตั �วระหว่างประเทศ 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
วันที� 1  กรงุเทพ-กาฐมัณฑ ุ( Meal D) 

รับทา่นยังสนามบนิ พาทา่นเขา้ที�พัก หลังจากนั�นชอ้ปปิ�งอปุกรณเ์ทรคเพิ�มเตมิ เลี�ยงตอ้นรับทา่นดว้ยอาหารและการแสดงแบบ
เนปาล ี

วันที� 2  กาฐมัณฑ ุ– ลคุลา(2840 เมตร) – พักดงิ(2610 เมตร) ( Meal B/L/D) 
เราจะเดนิทางไปยังสนามบนิลคุลาดว้ย Goma Airline ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีเทรคไปยัง Phakding  ทางเดนิสว่น
ใหญจ่ะเป็นทางลง   

วันที� 3 พักดงิ(2610 เมตร) – นามเชบารซ์าร(์3440 เมตร) ( Meal B/L/D) 
 เดนิทางตอ่ไปยัง นามเชบารซ์าร ์วันนี�จะพบกับยอดเขา Thamserku  สูอ่ทุยานแหง่ชาต ิSagarmatha  
วันที� 4 นามเชบารซ์าร ์– คมุจงุ – นามเชบารซ์าร(์3440เมตร) ( Meal B/L/D) 
 ปรับสภาพรา่งกายใหคุ้น้ชนิกบัความสงู เดนิไปชมววิ ที� Hotel Everest View เพื�อพบกับ Mt.Everest  
วันที� 5 นามเชบารซ์าร(์3440 เมตร) – เตงโบเช (3860 เมตร) ( Meal B/L/D) 

วันนี�ววิระหวา่งเสน้ทางจะเป็นววิพาโนรามา ของ Thamserku , Ama Dablum , Lhotse และ Everest  โชคดเีราอาจจะไดพ้บ
กับกวาง   

วันที� 6 เตงโบเช (3860เมตร)-ดงิโบเช(4350เมตร) ( Meal B/L/D) 
 เดนิตอ่ไปยังหมูบ่า้น Debuche จะเขา้สูล่ักษณะภมูปิระเทศแบบ Alpine ตน้ไมเ้ริ�มนอ้ย สัตวท์ี�พบแถวนี�จะเป็นพวกจามร ี(Yak)  
วันที� 7 ดงิโบเช (4350 เมตร)-ชกูงุ (4730 เมตร) ( Meal B/L/D) 
 เลอืกปรับสภาพที� Chukung เทรคไปยัง ชกูงุร ิ(5546 ม.)พักที�หมูบ่า้น ชกูงุ 
วันที� 8 ชกูงุ-คองมาลา (5535เมตร) – โลบเูจ (4910 เมตร) ( Meal B/L/D) 
  วันนี�จะขา้ม Kongma La ซึ�งเป็นพาสที�อันตรายและเดนิยากที�สดุ เมื�อขา้มเสร็จเราจะไปพักที� Lobuche  
วันที� 9 โลบเูจ (4910 เมตร)–โกรักเชป (5140 เมตร) –Everest Base Camp (5335 เมตร) ( Meal B/L/D) 
 วันที�ยาวนานและเหนื�อยหนักมาก จะเดนิทางผา่นภมูปิระเทศ แบบทุง่หญา้และกอ้นหนิ และหมิะรายรอบตวั จากนั�นเทรคไปยัง  

Gorek Shep  หลังจากพักดื�มนํ�าชาแลว้เราก็เดนิตอ่ไปยัง  จะเดนิคู่ขนานกบั glacier ไปยัง จดุสิ�นสดุของการเดนิทางประเภท
เทรคกิ�ง  

วันที� 10 โกรักเชป (5140 เมตร) –กาลาพัตตา(5555เมตร)-โลบเูช (4910เมตร) ( Meal B/L/D) 
เดนิทางไปยัง Kala Patta จดุชมววิที�มองเห็นEverest จากกลับมายัง Gorek Shep และเดนิทางต่อไปยงั  โลบเูช (4910เมตร) 

วันท ี11 โลบเูช(4910เมตร)-ซองลา ( เมตร) (Meal B/L/D) 
    เดนิทางจากโลบเูชไปยังซองลา วันนี�การเดนิลงในชว่งแรกและเดนิขึ�นนดิหน่อย กอ่นเดนิขึ�นหมูบ่า้นซองลา 
วันที� 12 ซองลา (4860 เมตร) – โชลาพาส (5330 เมตร) - ทักนัก (3440 เมตร) ( Meal B/L/D) 
 วันนี�จะเป็นอกีวันที�คอ่นขา้งหนักโชลาพาสจะเป็นพาสที�ชนัและเป็นหนา้ผา หลังจากขา้มโชลากจ็ะเดนิลงอยา่งหนักไปยังทักนัก 
วันที� 13 ทักนัก(3440เมตร) – โกก๊โย ่(4780 เมตร) ( Meal B/L/D) 
 เดนิออกจากหมูบ่า้นทักนักไปยังหมูบ่า้น โกก๊โย ่หมูบ่า้นแหง่ทะเลสาบสเีทอควอยศ โกก๊โยเ่ลค 
วันที� 14 โกก๊โย ่( 4780 เมตร) - โกก๊โยร่ ิ( 5484 เมตร) ปรับสภาพรา่งกาย ( Meal B/L/D) 
 เดนิเลน่ชมทะเลสาบเพื�อปรับสภาพรา่งกาย และเดนิไปยัง Gokyo Ri 
วันที� 15 โกก๊โย ่(4780เมตร)- เรนโจ ลา (5360เมตร) - ลมุเด (4370เมตร) ( Meal B/L/D) 
 เดนิขา้มเรนโจที�มีความสวยงาม ลงมายังหมูบ่า้นลมุเด หมูบ่า้นเล็กเหมอืนยอ้นอดตีไป 50 ปี 
วันที� 16 ลมุเด(4370 เมตร) -นามเช (3440 เมตร)( Meal B/L/D) 
วันที� 17 นามเช(3440 เมตร) -ลคุลา (เมตร)( Meal B/L/D) 
 วันนี�จะเป็นวนัเทรควันสดุทา้ย ไปยังสนามบนิลคุลา และเลี�ยงอําลาลกูหาบที� สนามบนิลคุลา 
วันที� 18 ลคุลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑ ุ( Meal B) 
 บนิกลับยังสนามบนิกาฐมัณฑ ุ พาทา่นเขา้ที�พัก รับประทานอาหารกลางวัน และปลอ่ยทา่นอสิระ   
วันที� 19 กาฐมัณฑ ุ( Meal B /D) 
 อสิระฟรเีดยห์นึ�งวัน (เพื�อเป็นการเผื�อหากเที�ยวบนิลคุลาไมส่ามารถเดนิทางไดต้ามปกต)ิ และเลี�ยงฉลองความสําเร็จ 
วันที� 20 กาฐมัณฑ-ุกรงุเทพ ( Meal B) 
 สง่ทา่นยังสนามบนิตรภีวูนัเพื�อเดนิทางกลับยังกรงุเทพ 
 
ราคาตอ่ทา่น  

 
อัตราคา่บรกิารนี�รวม        คา่ตั�วเครื�องบนิภายในประเทศไปกลับ กาฐมัณฑ ุ– ลคุลา, คา่โรงแรมพัก 2-3ทา่น, คา่ยานพาหนะ. คา่Permit    
ลกูหาบ, อาหารตามมื�อระบ,ุ *ถงุนอน/เสื�อขนเป็ด/Duffle Bag ใหย้มืระหวา่งเทรค , อาหารตามระบ,ุ คา่นํ�าชากาแฟระหวา่งมื�ออาหาร 
อัตราคา่บรกิารนี�ไมร่วม    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ , คา่นํ�าดื�มใสก่ระตกิส่วนตวัระหวา่ง
เทรค 
การชําระเงนิ   งวดที� 1 มัดจํา 5,000 บาท งวดที� 2  ชําระงวดสดุทา้ยที�ประเทศเนปาล เป็นเงนิบาทหรอื ตาม Rate Super Rich 
เลขที�บัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชื�อบัญช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขที�บัญช ี070-2-92566-5 
 

จาํนวนผู้เดินทาง 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

ราคาบาท/ท่าน  49,900  48,900.- 48,500.- 47,900   45,900 44,900 44,500 3,900 



 
 
 

 

 

วันที� 1  กรงุเทพ-กาฐมัณฑ ุ( Meal D) 
 รับทา่นยังสนามบนิ พาทา่นเขา้ที�พัก หลังจากนั�นชอ้ปปิ�งอปุกรณเ์ทรคเพิ�มเตมิ เลี�ยงตอ้นรับทา่นดว้ยอาหารและการแสดงแบบ
เนปาล ี
วันที� 2  กาฐมัณฑ ุ– ลคุลา(2840 เมตร) – พักดงิ(2610 เมตร) ( Meal B) 

เราจะเดนิทางไปยังสนามบนิลคุลาดว้ย Goma Airline ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีเทรคไปยัง Phakding  ทางเดนิสว่น
ใหญจ่ะเป็นทางลง   

วันที� 3 พักดงิ(2610 เมตร) – นามเชบารซ์าร(์3440 เมตร) ( Meal:-) 
 เดนิทางตอ่ไปยัง นามเชบารซ์าร ์วันนี�จะพบกับยอดเขา Thamserku  สูอ่ทุยานแหง่ชาต ิSagarmatha  
วันที� 4 นามเชบารซ์าร ์– คมุจงุ – นามเชบารซ์าร(์3440เมตร) ( Meal:-) 
 ปรับสภาพรา่งกายใหคุ้น้ชนิกบัความสงู เดนิไปชมววิ ที� Hotel Everest View เพื�อพบกับ Mt.Everest  
วันที� 5 นามเชบารซ์าร(์3440 เมตร) – เตงโบเช (3860 เมตร) ( Meal:-) 

วันนี�ววิระหวา่งเสน้ทางจะเป็นววิพาโนรามา ของ Thamserku , Ama Dablum , Lhotse และ Everest  โชคดเีราอาจจะไดพ้บ
กับกวาง   

วันที� 6 เตงโบเช (3860เมตร)-ดงิโบเช(4350เมตร) ( Meal :-) 
 เดนิตอ่ไปยังหมูบ่า้น Debuche จะเขา้สูล่ักษณะภมูปิระเทศแบบ Alpine ตน้ไมเ้ริ�มนอ้ย สัตวท์ี�พบแถวนี�จะเป็นพวกจามร ี(Yak)  
วันที� 7 ดงิโบเช (4350 เมตร)-ชกูงุ (4730 เมตร) ( Meal:-) 
 เลอืกปรับสภาพที� Chukung เทรคไปยัง ชกูงุร ิ(5546 ม.)พักที�หมูบ่า้น ชกูงุ 
วันที� 8 ชกูงุ-คองมาลา (5535เมตร) – โลบเูจ (4910 เมตร) ( Meal:-) 
  วันนี�จะขา้ม Kongma La ซึ�งเป็นพาสที�อันตรายและเดนิยากที�สดุ เมื�อขา้มเสร็จเราจะไปพักที� Lobuche  
วันที� 9 โลบเูจ (4910 เมตร)–โกรักเชป (5140 เมตร) –Everest Base Camp (5335 เมตร) ( Meal:-) 
 วันที�ยาวนานและเหนื�อยหนักมาก จะเดนิทางผา่นภมูปิระเทศ แบบทุง่หญา้และกอ้นหนิ และหมิะรายรอบตวั จากนั�นเทรคไปยัง  

Gorek Shep  หลังจากพักดื�มนํ�าชาแลว้เราก็เดนิตอ่ไปยัง  จะเดนิคู่ขนานกบั glacier ไปยัง จดุสิ�นสดุของการเดนิทางประเภท
เทรคกิ�ง  

วันที� 10 โกรักเชป (5140 เมตร) –กาลาพัตตา(5555เมตร)-โลบเูช (4910เมตร) ( Meal :-) 
 เดนิทางไปยัง Kala Patta จดุชมววิที�มองเห็นEverest จากกลับมายัง Gorek Shep และเดนิทางต่อไปยัง  โลบเูช (4910เมตร) 
วันท ี11 โลบเูช(4910เมตร)-ซองลา ( เมตร) (Meal :-) 
    เดนิทางจากโลบเูชไปยังซองลา วันนี�การเดนิลงในชว่งแรกและเดนิขึ�นนดิหน่อย กอ่นเดนิขึ�นหมูบ่า้นซองลา 
วันที� 12 ซองลา (4860 เมตร) – โชลาพาส (5330 เมตร) - ทักนัก (3440 เมตร) ( Meal :-) 
 วันนี�จะเป็นอกีวันที�คอ่นขา้งหนักโชลาพาสจะเป็นพาสที�ชนัและเป็นหนา้ผา หลังจากขา้มโชลากจ็ะเดนิลงอยา่งหนักไปยังทักนัก 
วันที� 13 ทักนัก(3440เมตร) – โกก๊โย ่(4780 เมตร) ( Meal :-) 
 เดนิออกจากหมูบ่า้นทักนักไปยังหมูบ่า้น โกก๊โย ่หมูบ่า้นแหง่ทะเลสาบสเีทอควอยศ โกก๊โยเ่ลค 
วันที� 14 โกก๊โย ่( 4780 เมตร) - โกก๊โยร่ ิ( 5484 เมตร) ปรับสภาพรา่งกาย ( Meal :-) 
 เดนิเลน่ชมทะเลสาบเพื�อปรับสภาพรา่งกาย และเดนิไปยัง Gokyo Ri 
วันที� 15 โกก๊โย ่(4780เมตร)- เรนโจ ลา (5360เมตร) - ลมุเด (4370เมตร) ( Meal :-) 
 เดนิขา้มเรนโจที�มีความสวยงาม ลงมายังหมูบ่า้นลมุเด หมูบ่า้นเล็กเหมอืนยอ้นอดตีไป 50 ปี 
วันที� 16 ลมุเด(4370 เมตร) -นามเช (3440 เมตร)( Meal :-) 
วันที� 17 นามเช(3440 เมตร) -ลคุลา (เมตร)( Meal :-) 
 วันนี�จะเป็นวนัเทรควันสดุทา้ย ไปยังสนามบนิลคุลา และเลี�ยงอําลาลกูหาบที� สนามบนิลคุลา 
วันที� 18 ลคุลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑ ุ( Meal B) 
 บนิกลับยังสนามบนิกาฐมัณฑ ุ พาทา่นเขา้ที�พัก รับประทานอาหารกลางวัน และปลอ่ยทา่นอสิระ   
วันที� 19 กาฐมัณฑ ุ( Meal B /D) 
 อสิระฟรเีดยห์นึ�งวัน (เพื�อเป็นการเผื�อหากเที�ยวบนิลคุลาไมส่ามารถเดนิทางไดต้ามปกต)ิ และเลี�ยงฉลองความสําเร็จ 
วันที� 20 กาฐมัณฑ-ุกรงุเทพ ( Meal B) 
 สง่ทา่นยังสนามบนิตรภีวูนัเพื�อเดนิทางกลับยังกรงุเทพ 
 
ราคาตอ่ทา่น  
 
ราคาตอ่ทา่น  

 
 
อัตราคา่บรกิารนี�รวม        คา่ตั�วเครื�องบนิภายในประเทศไปกลับ กาฐมัณฑ ุ– ลคุลา, คา่โรงแรมพัก 2-3ทา่น, คา่ยานพาหนะ. คา่Permit    
ไกดเ์ทรค,ลกูหาบ, อาหารตามมื�อระบ,ุ *ถงุนอน/เสื�อขนเป็ด/Duffle Bag ใหย้มืระหวา่งเทรค , อาหารตามระบ ุ
อัตราคา่บรกิารนี�ไมร่วม    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ ,คา่นํ�าดื�มใสก่ระตกิสว่นตัวระหวา่ง
เทรค 
การชําระเงนิ   งวดที� 1 มัดจํา 5,000 บาท งวดที� 2  ชําระงวดสดุทา้ยที�ประเทศเนปาล เป็นเงนิบาทหรอื ตาม Rate Super Rich 
เลขที�บัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชื�อบัญช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขที�บัญช ี070-2-92566-5 

จาํนวนผู้เดินทาง 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL 
SUPP 

ราคาบาท/ท่าน 33,900 32,900 32,000 31,000 29,900 28,900 28,000 3,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรรูก่้อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจาํตวัรา้ยแรงเช่น เบาหวาน ความดนั กระดูกสนัหลงัเคลื�อน รูมาตอยด ์

หวัใจ กลา้มเนื� อออ่นแรง ภูมิแพอ้ยา่งหนัก SLE เนื�องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดรา้ยการช่วยเหลือทางการแพทย์

ทาํไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 

 �.อากาศระหวา่งเทรคจะเปลี�ยนแปลงมาก เริ�มจากรอ้นประมาณ 2� องศา และหนาวสุดประมาณ -�� องศา และ

อาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หมิะ แดดที�แรง ท่านตอ้งเตรียมอุปกรณ์ใหเ้ตรียมพรอ้มกบัทุกสภาพอากาศ 

 �.ตอ้งเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางโดยการออกกาํลังกายใหร่้างกายแข็งแรง แต่ไม่ไดห้มายความวา่ท่านจะไม่ป่วยเป็น

โรคแพค้วามสูง ซึ�งเกิดขึ� นไดก้บัทุกคนไม่วา่จะรา่งกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกกาํลงักายใหเ้น้นไม่หนักแต่ใหน้าน 

เรื�อยแต่ใหอึ้ดทน เช่น การเดินขึ� นบนัไดวนัละ �,��� ขั�นต่อวนั การ Squart วนัละ ���ครั�ง/นาที ทาํติดต่อ ไม่จาํเป็นตอ้ง

ออกกาํลงักายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเนื�องอยา่งน้อยวนัละ ��-�� นาทีต่อวนั และก่อนออกเดินทาง � สปัดาหใ์หง้ดการออก

กาํลงักายเป็นเพียงการออกกาํลงักายเบาๆ เช่นเดินวนัละ �-� กม. ต่อวนั เพื�อป้องกนัการบาดเจ็บกอ่นเดินทาง 

 

 

***รายละเอียดเพิ�มเติม*:  ควรอา่นใหล้ะเอียดประกอบการตดัสินใจ 

1. ภายหลงักาํหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสัยเช่น ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบค่าที�พกัให ้� คืน ส่วน

คืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไม่ยงัไมเ่ทรคกิ� ง อตัราค่าที�พกัในโพครขา/กาฐมณัฑุ 30 usd/ท่าน/คืน

(พรอ้มอาหารเชา้)  

3. กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกจาก ลุกลา ได ้อตัราค่าที�พกัในระหวา่งเทรคพรอ้มไกดด์ูแล 45 usd/

ท่าน/วนั (รวมอาหาร�มื� อ) 

4. สาํหรบัเที�ยวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะดาํเนินการใหท้่านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วที�สุด โดยหากท่านยนืยนัจะ

เดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ �.  

5. บริษัทรบัดําเนินการค่าธรรมเนียมการทําวซี่าท่านละ �,��� บาท (วซี่า�� วนั)  �,��� บาท (��วนั) รวมค่า

ไปรษณีย ์ในการส่งกลบัเรียบรอ้ยแลว้ และ ใชร้ะยะเวลา �วนัทําการ 

6. บริษัทรบัทําประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพิ�มเติมได ้

7. กรณีที�เครื�องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรือลุกลา ดว้ยสภาพอากาศของสนามบินที�ไม่เปิด ท่านตอ้ง

รอเที�ยวบินในไฟลทว์นัถดัไปจนกว่าสนามบินจะเปิดใหเ้ครื�องบินขึ� นลงไดต้ามปกติ การใหบ้ริการซึ�งเป็น

เงื�อนไขของสายการบินที�จะไม่ไดอ้นุญาตใหผู้ต้กคา้งเป็นไฟลทแ์รก และหากท่านตอ้งการกลบัซึ�งจะมีอีก

ทางเลือกคือการเรียก เฮลิคอปเตอร ์ซึ�งมีค่าใชจ้า่ยเพิ�มขึ� นเที�ยวละ ���-��� usd (ซึ�งไม่รวมกับค่าทวัร)์  

8. เราจะดาํเนินการเรียกเฮลิคอปเตอรก์รณีที�ท่านเจ็บป่วยรา้ยแรงและทางไกดมี์ความเห็นว่าท่านตอ้งลงดว้ย

เฮลิคอปเตอรเ์ท่านั�น หากท่านเจ็บป่วยและสามารถเดินลงเองไดแ้ตต่อ้งการใชบ้ริการของประกนัภยัเพื�อ



เรียกเฮลิคอปเตอร ์***ทางบริษัทมีค่าดาํเนินการในการเรยีก Rescue ทา่นละ �,��� บาท/ท่าน และค่าทีพกั

พรอ้มอาหารเชา้ท่านละ �� USD/ทา่น/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกบัประกนัการเดินทางได*้* และทา่นอาจะ

ไม่ไดร้บัการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนไดจ้ากประกนัหากตรวจพบว่าท่านไม่ไดเ้จ็บป่วยรา้ยแรง จนตอ้ง 

Rescue แบบเรง่ด่วน ซึ�งค่าใชจ้า่ยประมาณ ���,��� บาท และหากตอ้งการใหบ้ริษัทช่วยท่านเปลี�ยนตั �ว

เครื�องบินเพื�อเดินทางกลบัไทยหากท่านตอ้งการกลบัเร็ว/ชา้ลง (โดยค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นในการเปลี�ยนวนั

เดินทางของตั �วเครื�องบินระหว่างประเทศท่านตอ้งจา่ยจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซึ�งนอกเหนือการ

รบัประกนัของการเดินทาง 

9. เงื�อนไขการยกเลิกไฟลทห์รอืการเปลี�ยนเที�ยวบินกรณีที�ทา่นเจ็บป่วย เป็นเงื�อนไขของบริษัทประกันภยั ทาง

บริษัทการเคลมไดห้รือไม่ขึ� นอยูก่บัการพิจารณาของประกนัเป็นหลกั 

การยกเลิกการเดินทาง 

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

 �.ไม่คืนเงินมดัจาํ เมื�อยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า �� วัน 

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

เอกสารในการทาํวีซ่า (กรณีใชบ้ริการทาํของทางบริษัท) 

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

ทิปไกดแ์ละลูกหาบ 

 ทิปไกด์เทรคกิ� งและลูกหาบทั�งตลอดการเดินทางเป็นการประมาณการ ท่านสามารถใหไ้ดต้ามความสมคัรใจ  

Position 9-15 Trekking Days 5-8 Trekking Days 

Guide 15,000 รปีู/ทริป 12,000 รูปี/ทริป 

Assistance Guide 12,000 รปีู/ทริป 10,000 รูปี/ทริป 

Porter (ลูกหาบ) 8,000 รูปี/ทริป 6,000 รูปี/ทริป 

 

 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�เนปาลเป็นแบบสามรหูวัแบนไฟ ๒๒๐ โวลทเ์หมือนบา้นเรา หากสายชารจ์เป็นแบบหวักลมตอ้งนําหวัแปลง
สญัญาณเป็นหวัแบนติดไปดว้ยครบั 



 
เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 

 
เวลา:    ชา้กวา่ประเทศไทย  1  ชั �วโมง �� นาที 

โทรศพัท:์ 

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

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื� อไดที้�ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตวัจริง รูปถ่าย และสาํเนาพาสปอรต์ ราคา ���-
��� รูปี สญัญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ� นกบัสภาวะอากาศระหวา่งเทรคกิ� ง ส่วนในเมืองใชไ้ดที้�ความเร็ว สามารถ
ใชไ้ดจ้นถึง Tengboche  ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื�อซื� อ Package  Internet เริ�มตน้ที� � GB/30 วนั ราคา 
���� รูปี 

- AIS SIM2FLY ใชไ้ดที้�ในตวัเมืองใหญ่ๆ สญัญานใชไ้ดจ้นถึง Tengboche  
- Everest Link เป็นสญัญาน wifi ท่านสามารถหาซื� อไดที้� Tea House   

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,แวน่กนัแดด,  
- สนับเขา่ � ขา้ง ลองจอน ,หมวกกนัหนาว, ผา้พนัคอ, 
- อาหารแหง้ติดตัวสาํหรบัการเดิน เช่นกลว้ยตาก ชอคโกแลต ลกูอม, เกลือแร ่สาํหรบันักกีฬา, ขวดนํ�าเบาๆ, ถุง

กนันํ�า  
- แผ่นแปะใหค้วามรอ้น , กระเป๋านํ�ารอ้น(ไวใ้ส่ในถุงนอนสาํหรบัคนขี� หนาว) 
- ยารกัษาโรค  สาํหรบัท่านที�มีโรคประจาํตวั กรุณาเตรียมยาไปใหพ้อกบัวนัเดินทาง 

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

รบัประทาน หรือบางสถานที�ไม่อนุญาตใหนํ้าเครื�องใชที้�ทาํดว้ยหนังววัเขา้ไป”   
หมายเหต ุ  

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอยา่นําติดตัวขึ� นเครื�อง 
- ***เพื�อความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่นําเครื�องประดบัและของมีค่าติดตัวไปมาก** 

 
เกร็ดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากประเทศเนปาล 

๑. ในนครกาฐมณัฑุยงัมีรา้นสะดวกซื� อเป็นประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต และโชหว่ยขายของเล็กๆนอ้ย เปิดประมาณ �.��-
��.�� น. 
๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ�งจะไม่รบัประทานเนื� อววั แต่จะรบัประทานเนื� อควาย และนมควาย 
๓. คนเนปาลจะไม่ใชมื้อซา้ยในการยื�นของหรือทานขา้ว เพราะถือวา่เป็นมือที�ใชล้า้งกน้เหมือนคนไทย  



๔. การเขา้บา้นคนเนปาลตอ้งถอดรองเทา้ 
๕. ศาสนาพุทธกบัฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส ์
๖. เมื�อไปไหวพ้ระที�ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื�อความเป็นสิริมงคล  � รูปี �� รูปี 
๗. กฎจราจรไม่มีผลสาํหรบัเมืองนี� ค่ะ แต่ไม่ตอ้งกงัวลค่ะ เคา้ไมท่ะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ 
- หมายเหตุ : ตั�งแต่วนัที� � มิถุนายน ���� มีการประกาศหา้มนําของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ� น
เครื�อง ไม่วา่จะเป็นนํ�ายาสระผม, นํ�าหอม เป็นตน้ ดังนั�น ถา้มีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณานําโหลดใตท้อ้ง
เครื�องดว้ย 
 
 
 


