
 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัที� 1 (Meal : D) รบัท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ที�พกั และชอ้ปปิ� งอุปกรณที์�จาํเป็นสาํรบัเทรคใน

ยา่นทาเมลพาท่านรบัประทานอาหารเย็น 
วนัที� 2 (Meal : B/L/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ จากนั�นเดินทางไปสนามบินเพื�อ ไปยงัโพคขรา 

หลงัจากนั�น เดินทางไป Kande โดยรถส่วนตวั แลว้เทรคสู่ Pothana (1990 m) 
วนัที� � (Meal : B/L/D) เทรกกิ� งสู่ Low Camp (2900 m)  

วนัที� 4 (Meal : B/L/D) เทรกกิ� งสู่ High Camp (3150 m)  

วนัที� 5 (Meal : B/L/D) เทรกกิ� งสู่ Mardi Base Camp(4500 m) แลว้กลบัมาพกัที� High Camp หรือ

ลงมาที� Low Camp 
วนัที� 6 (Meal : B/L/D) เทรกกิ� งสู่ Sidhing (1750 m)  

วนัที� 7 (Meal : B/L ) นําท่านไปสู่โพคขราโดยรถจิ� บ พาท่านเขา้ที�พกั อิสระพกัผ่อน 

วนัที� 8 (Meal : B/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ส่งท่านไปยงัท่ารถแลว้กลบัมาที�กฐัมนัฑุ ถึงกฐัมนัฑุ

พกัผ่อนอิสระ เย็นเลี� ยงส่งที�และฉลองความสาํเร็จในการเทรค 
วนัที� 9 (Meal : B)รบัประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินเพื�อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 
 

ราคาตอ่ท่าน  ออกเดินทางเมื�อครบ 4 ท่านขึ� นไป ไม่มีหวัหน้าทวัรจ์ากไทยเริ�มที�เนปาล  
*** 10 ท่านขึ� นไปมีหวัหนา้ทวัร*์*  

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกั �-� 

ท่าน/หอ้ง 

พกัเดี�ยว 

��-�� มี.ค�� ��,��� บาท �,��� บาท 

6-14 เม.ย.�� ��,��� บาท �,��� บาท 

��-�� เม.ย.�� ��,��� บาท �,��� บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ค่าบริการนี� รวม 

-ที�พกั หอ้งละ 2 ท่าน หรือ � ท่าน Hotel Moonlight หรือเทียบเท่า 
- รถส่วนตวัรบัส่งสนามบิน 
- ที�พกัระหวา่งเทรค ตามที�กาํหนดในโปรแกรม,  
- อาหารตามมื� อที�ระบ ุ 
- รถจิ�บ Pokhara – Kande & Sidhing - Pokhara,  
- อาหารตามที�กาํหนดในโปรแกรม (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner) 
- เครื�องบินภายในประเทศ กฐัมนัฑุ – โพครา (หากตอ้งการบินกลบั เพิ�มท่านละ ��� Usd) 
- รถ Tourist Bus Pokhara – Kathmandu 
- เทรคกิ� งไกดพ์ดูภาษาองักฤษ ที�มีประสบการณ ์และ ลูกหาบ,  
- ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card),  
-กระเป๋า Duffer, ถุงนอน (คืนเมื�อเทรคเสร็จ) 
-ค่าวีซ่าเนปาล 
- ค่าประกนัการเดินทาง 
 
ค่าบริการนี� ไม่รวม  

- ค่าตั �วเครื�องบินไปกลบักรุงเทพ - กาฐมาณฑุ,  
- นํ�าและเครื�องดื�ม  

- ค่าชารจ์แบตเตอรร์ี� และนํ�ารอ้นที�อาบบนเขา,  
- ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมณัฑุ และโพครา ในกรณีที�กลบัมาจากเทรคเร็ว หรือชา้ กวา่โปรแกรมที�
กาํหนด, 
- ค่าทิป สาํหรบัไกด ์ลูกหาบ 
-  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั, ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจาก เครื�องบินดีเลย/์ยกเลิก ที�ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุม
ได ้
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การชาํระเงิน 

 งวดแรก หลงัจากยืนยนัการจอง  ชาํระมดัจาํ ��,��� บาท ภายใน � วนั โอนเขา้บญัชี 

 งวดที�สอง ชาํระเงิน ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนการเดินทาง �� วนั 

 เลขที�บญัชี ���-�-�����-� กสิกรไทย นิสิตา วอ่งวิทยา 
 

เงื�อนไขการยกเลิก 

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

 �.ไม่คืนเงินมดัจาํ เมื�อยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า �� วนั 

ขอ้ควรรูก้่อนตดัสินใจเทรคกิ� ง 

ขอ้ควรรูก้่อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจาํตวัรา้ยแรงเช่น เบาหวาน ความดนั กระดูกสนั

หลงัเคลื�อน รูมาตอยด ์หวัใจ กลา้มเนื� ออ่อนแรง ภูมิแพอ้ยา่งหนัก SLE เนื�องจากสภาพอากาศและภูมิ

ประเทศโหดรา้ยการช่วยเหลือทางการแพทยท์าํไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 

 �.อากาศระหวา่งเทรคจะเปลี�ยนแปลงมาก เริ�มจากรอ้นประมาณ �� องศา และหนาวสุด

ประมาณ -�� องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดที�แรง ท่านตอ้งเตรียมอุปกรณใ์ห้

เตรียมพรอ้มกบัทุกสภาพอากาศ 

 �.ตอ้งเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางโดยการออกกาํลงักายใหร้่างกายแข็งแรง แต่ไม่ไดห้มายความ

วา่ท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพค้วามสูง ซึ�งเกิดขึ� นไดก้บัทุกคนไม่วา่จะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การ

ออกกาํลงักายใหเ้น้นไม่หนักแต่ใหน้าน เรื�อยแต่ใหอ้ึดทน เช่น การเดินขึ� นบนัไดวนัละ �,��� ขั�นต่อ

วนั การ Squart วนัละ ���ครั�ง/นาที ทาํติดต่อ ไม่จาํเป็นตอ้งออกกาํลงักายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเนื�อง

อยา่งน้อยวนัละ ��-�� นาทีต่อวนั และก่อนออกเดินทาง � สปัดาหใ์หง้ดการออกกาํลงักายเป็นเพียง

การออกกาํลงักายเบาๆ เช่นเดินวนัละ �-� กม. ต่อวนั เพื�อป้องกนัการบาดเจ็บก่อนเดินทาง 

 

 



 

***รายละเอียดเพิ�มเติม*:  ควรอ่านใหล้ะเอียดประกอบการตดัสินใจ 

1. ภายหลงักาํหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสยัเช่น ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลทต์่อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบ

ค่าที�พกัให ้� คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไม่ยงัไม่เทรคกิ� ง อตัราค่าที�พกั

ในโพครขา/กาฐมณัฑุ �� usd/ท่าน/คืน(พรอ้มอาหารเชา้)  

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยัไม่สามารถเดินทางกลบัโพคขรา ได ้อตัราค่าที�พกัในระหวา่งเทรคพรอ้มไกด์

ดูแล 40 usd/ท่าน/วนั (รวมอาหาร�มื� อ) 

4. สาํหรบัเที�ยวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะดาํเนินการใหท้่านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วที�สุด 

โดยหากท่านยืนยนัจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ �.  

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

ตอ้งการด่วน � วนั ท่านละ �,��� บาท  

6. บริษัทรบัทาํประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพิ�มเติมได ้

7. กรณีที�เครื�องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรือโพขราได ้เราจะนาํท่านเดินทางโดย

รถตู/้รถบสัเช่าเหมาคนั และจะคืนเงินส่วนตา่งของตั �วเครื�องบินหลงัหกัค่าใชจ้า่ย

เรียบรอ้ย 

8. กรณีที�ท่านป่วยและจาํเป็นตอ้งลงดว้ย เฮลิคอปเตอรท์างบริษัทมีค่าดาํเนินการในการเรียก 

Rescue ท่านละ �,��� บาท/ท่าน และค่าทีพกัพรอ้มอาหารเชา้ท่านละ �� USD/ท่าน/คืน  

โดยไม่สามารถเบิกกับประกนัการเดินทางได ้และช่วยท่านเปลี�ยนตั �วเครื�องบินเพื�อ

เดินทางกลบัไทยหากท่านตอ้งการกลบัเร็ว (โดยค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นในการเปลี�ยนวนั

เดินทางของตั �วเครื�องบินระหว่างประเทศท่านตอ้งจา่ยจริงตามสายการบินเรยีกเก็บ) ซึ�ง

นอกเหนือการรบัประกันของการเดินทาง 

9. เงื�อนไขการยกเลิกไฟลทห์รือการเปลี�ยนเที�ยวบินกรณีที�ท่านเจบ็ป่วย เป็นเงื�อนไขของ

บริษัทประกนัภยั ทางบริษัทการเคลมไดห้รือไม่ขึ� นอยูก่ับการพิจารณาของประกนัเป็นหลกั 

10. นํ�าดื�มระหว่างมื� ออาหาร เราจะบริการนํ�าดื�มสะอาดใหท้่านในมื� ออาหารเท่านั�น 

สาํหรบันํ�าใส่กระติกส่วนตวัระหว่างเดนิเทรคไม่ไดร้วมในแพคเกจ 

 

 



 

เอกสารที�ใชใ้นการจองแพคเกจทวัร ์

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

 

เอกสารในการทาํวีซ่า  

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

 

ทิปไกดแ์ละลกูหาบ 

 ทิปไกดเ์ทรคกิ� งและลูกหาบทั�งตลอดการเดินทาง หากเดินทางส่วนตวั ประมาณ ท่านละ 5-7$/
วนั หรือเทรคกิ� ง 6 วนั ประมาณ30-42 $ (3,000-4,200 รูปี)  ตามความสมคัรใจนะคะ ที�
คาํนวณเป็นแนวทางใหเ้ท่านั�น ไม่บงัคบัจรา้** 

 ทริปจอยคาํนวณ / ทริป หารเฉลี�ยตามจาํนวนผูเ้ดินทางค่ะ ไม่บงัคบัเช่นกนัครา้ 

Position 5-8 Days 

Guide 12,000 รูปี/ทริป 

Assistance Guide 10,000 รูปี/ทริป 

Porter (ลูกหาบ) 6,000 รูปี/ทริป 

 

 ทิปไกดเ์มือง/คนขบัรถต่อทา่น/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�เนปาลเป็นแบบสามรูหวักลม  ไฟ ��� โวลทเ์หมือนประเทศไทย    

 

เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 

 

เวลา:   ชา้กวา่ประเทศไทย  1  ชั �วโมง �� นาที 

โทรศพัท:์ 

- โทรกลบัประเทศไทย (0066) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ถา้ใชซ้ิมเนปาลโทรกลบัไทย
นาทีละ � รูปี 

ซิมมือถือ/Internet Data: 

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื� อไดที้�ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตวัจริง รูปถ่าย และสาํเนา
พาสปอรต์ ราคา ���-��� รูปี สญัญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ� นกบัสภาวะอากาศระหวา่งเทร
คกิ� ง ส่วนในเมืองใชไ้ดที้�ความเร็ว �G  ULLERI, GHOREPANI ส่วนใหญ่ใชไ้ม่ได ้จะไปใชไ้ด้
อีกครั�งที� CHOMRONG, SINUWA ที� TEA HOUSE มี WIFI จาํหน่าย แต่สญัญานไม่ดี  ส่วน
การเติมเงินในมือถือ เพื�อซื� อ Package  Internet เริ�มตน้ที� � GB/30 วนั ราคา ���� รูปี 

- AIS SIM2FLY สามารถใชไ้ดที้�เนปาล สอบถามไดที้�ชอบ AIS ระหวา่งเทรคสญัญานไม่ดี 
 

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,  
- สนับเข่า � ขา้ง ลองจอน ,หมวกกนัหนาว, ผา้พนัคอ, 
- อาหารแหง้ติดตวัสาํหรบัการเดิน เช่นกลว้ยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ สาํหรบั

นักกีฬา, ขวดนํ�าเบาๆ, ถุงกนันํ�า  
- แผ่นแปะใหค้วามรอ้น , กระเป๋านํ�ารอ้น(ไวใ้สใ่นถุงนอนสาํหรบัคนขี� หนาว) 
- ยารกัษาโรค  สาํหรบัท่านที�มีโรคประจาํตวั กรุณาเตรียมยาไปใหพ้อกบัวนั

เดินทาง 
ความเชื�อทางศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ�งนับถือววั ซึ�งหากท่านเอาเนื� อววัแหง้ไปไม่

ควรชวนชาวเนปาลรบัประทาน หรือบางสถานที�ไม่อนุญาตใหนํ้าเครื�องใชที้�ทาํดว้ยหนังววัเขา้ไป”   

หมายเหต ุ  

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอยา่นํา
ติดตวัขึ� นเครื�อง 

- ***เพื�อความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่นําเครื�องประดบัและของมีค่าติดตวัไป
มาก** 

 

เกร็ดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากประเทศเนปาล 

๑. ในนครกาฐมณัฑุยงัมีรา้นสะดวกซื� อเป็นประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิด

ประมาณ �.��-��.�� น. 

 

๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ�งจะไม่รบัประทานเนื� อววั แต่จะรบัประทานเนื� อควาย 

และนมควาย 

๓. คนเนปาลจะไม่ใชม้ือซา้ยในการยื�นของหรือทานขา้ว เพราะถือวา่เป็นมือที�ใชล้า้งกน้เหมือนคนไทย  



 

๔. การเขา้บา้นคนเนปาลตอ้งถอดรองเทา้ 

๕. ศาสนาพุทธกบัฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส ์

๖. เมื�อไปไหวพ้ระที�ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื�อความเป็นสิริมงคล  � รูปี �� รูปี 

๗. กฎจราจรไม่มีผลสาํหรบัเมืองนี� ค่ะ แต่ไม่ตอ้งกงัวลค่ะ เคา้ไม่ทะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ 

- หมายเหตุ : ตั�งแต่วนัที� � มิถุนายน ���� มีการประกาศหา้มนําของสด ของมีคม ของเหลว

และเจลทุกชนิดขึ� นเครื�อง ไม่วา่จะเป็นนํ�ายาสระผม, นํ�าหอม เป็นตน้ ดงันั�น ถา้มีของเหลวและเจลในก

ระเป๋าของท่าน กรุณานําโหลดใตท้อ้งเครื�องดว้ย 

 

*** ขอ้พึงระวงัจากโรคแพค้วามสูง  (AMS: Acute Mountain sickness)  

มกัเกิดขึ� นหลงัจากการขึ� นไปอยูใ่นที�สูงตั�งแต่ ���� เมตรขึ� นไป  

อาการแรกสุด คือ ปวดศีรษะ (Headache) ร่วมกบั � อาการดงัต่อไปนี�  

- ชีพจรหรือหวัใจเตน้เร็ว (Tachycardia)  
- เหนื�อย อ่อนเพลีย (Fatigue) รูส้ึกกลา้มเนื� ออ่อนลา้ ไม่มีแรง  (lassitude) 
- นอนไม่หลบั (Insomnia) 
- ระบบทางเดินอาหาร , คลื�นไส ้(Nausea) , อาเจียน (Vomitting) , เบื�ออาหาร (Anorexia) 
- หายใจลาํบาก (Dypsnea)  
- วิงเวียน มึนงง(Dizziness)  

หากพบอาการระหวา่งการเทรค กรุณาแจง้ไกดเ์พื�อประเมินความพรอ้มในการปรบัตวัของร่างกาย

ต่อไป  

 


