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TREKKING ABC+POONHILL 
13 วนั 12 คืน 

 
อตัราค่าบริการน้ี : ไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศไดเ้น่ืองจากเป็น

ตัว๋ราคาพิเศษ ** Non Refund ตัว๋เคร่ืองบินทุกกรณี** 
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วนัที่ 1 กรุงเทพ-กาฐมณัฑุ  (Meal : Dinner)  

 

08.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง 

11.50 น. ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินไทยเท่ียวบินท่ี SL220 สายการบินไทยไลออนแอร ์ 

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินตรีภูวนั 

15.00 น. น าท่านเขา้สู่ทีพกัในยา่นทาเมล จากน้ันพาท่านไปชอ้บป้ิงอุปกรณก์ารเทรค

เพิ่มเติม 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ และชมการแสดงแบบเนปาลี 

 พกัที่ MOONLIGHT Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่ 2  กาฐมณัฑุ-โพคขรา  ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. เดินทางไปยงัสนามบินโพคขรา ดว้ยสายการบิน Buddha Air  

09.30 น. เดินทางถึงโพคขราโดยสวสัดิภาพ 

10.30 น. ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง เดินเล่นถ่ายเมืองโพคขราเล่น 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็และซกัซอ้มการเดินเทรค 

 พกัผ่อนนอนหลบัใหส้บายเพื่อเตรียมพบการเดินท่ีเหน่ือยหนัก 

 พกัที่ CRYSTAL PALACE หรอืเทียบเท่า 

วนัที่ 3  นายาปุล-Uleri (Trekking Day 1) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น. รถจิ้ บน าท่านไปยงั นายาปุล(Nayapul) และท าการ Checkpoint ท่ี Birethenti 

จากน้ันเดินเทรคก้ิงไปยงั Ulleri วนัน้ีจะเดินสบายๆ ไม่หนักมาก ใชเ้วลาเดิน

ประมาณ 5-6 ชม. เป็นการปรบัร่างกายใหค้่อยคุน้ชินกบัความสูง 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ 

 พกัใน TEA HOUSE Ulleri 
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วนัที่ 4  Ulleri-Ghorepani (Trekking Day2 ) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น. ออกเดินทางไปยงั กอเรปานี วนัน้ีทางส่วนใหญ่จะเป็นทางขึ้ น แต่จะผ่านดงของ

กุหลาบพนัปี เราหนักลบัมามองหมู่บา้นท่ีเดินผ่านมาและจะท่ึงกบัความสามารถ

ในการเดิน วนัน้ีจะเดินประมาณ 5-6 ชม. 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ 

 พกั Tea House ที่ Ghorepani 

 

วนัที่ 5   กอเรปานี-พูนฮิลล-์ทาดาปานี (Trekking Day3 ) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

 

05.00 น. เดินข้ึนสู่จุดชมวิว Poonhill เพื่อชมความงามของเทือกเขาหิมาลยั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. ออกเดินทางเทรคก้ิงสู่หมู่บา้น ทาดาปานี (Tadapani) เดินข้ึนประมาณ 3 ชม.

หลงัพกัทานอาหารกลางวนั. จะเป็นทางราบและเดินลงๆๆ อีก 2 ชม. ก่อนถึงทา

ดาปานีจะเดินข้ึน อีกประมาณ 1 ชม.  

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ 

 พกัที่ Tea House Tadapani 

วนัที่  6  ทาดาปานี(Tadapani)-ชินุวะ(Sinuwa ) (Trekking Day4) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น. ออกเดินทางเทรคก้ิงสู่ชินูวะ(Shinuwa) ตอนเชา้จะเดินลงอยา่งสุดต่ิงๆ ลงๆๆ มี

ขึ้ นเล็กนอ้ยไม่มากนัก จนหลงัจากขา้มแม่น ้าหมู่บา้นกรานดุกไปยงัชินุวะ ก็เดิน

ขึ้ นอีกประมาณ 1 ชม.ข้ึนอยา่งเดียวเลย.. 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็(จาก Chomrong) ไปจะไม่มีเน้ือสตัวจ์ าหน่ายยกเวน้ปลาทู

น่า ซ่ึงถือเป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิอนุญาตใหข้ายไดเ้ฉพาะเน้ือปลาเท่าน้ันนะคะ) 

 พกัที่ Tea House Shinuwa 

 

วนัทึ่ 7  ชินูวะ-ดูราล(ีDurali) (Trekking Day5 ) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น. ออกเดินทางเทรคก้ิงสู่ ดูราลี (Durali) วนัน้ีจะเดินข้ึนและลง สลบักนัไป ไม่โหด

มากมาย แต่วิวจะสวยมาก เหมือนอยูใ่นป่าดึกด าบรรพ ์ตดักบัสีขาวของหิมาลยั 

18.00 น. รบัประทานอาหารกลางเยน็ พกัผ่อนใหเ้ต็มท่ี พรุ่งน้ีตอ้งออกเดินทางเพื่อเดินข้ึน 

ABC และพบกบัความสูงท่ีจะท าใหคุ้ณเหน่ือยง่ายมาก รกัษาร่างกายใหอ้บอุ่นจาก
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น้ีไปจะหนาวขึ้ นเร่ือยๆ 

 พกัที่ Tea House Duralli 

 

วนัที่ 8  ดูราล-ีมจัฉาปูเชเบสแคม้ป์ (MBC 3270 m)-อนันาเปอรน์นะเบสทแ์คมป์(4130 m) 

(Trekking Day6) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น. ออกเดินทางเทรคก้ิงสู่ อนันาเปอรน์ะแคม้ป (ABC) วนัน้ีจะเป็นวนัท่ีเหน่ีอยหนัก 

เดินชว่งแรกสบายๆชิลล ์แต่หลงัจากมจัฉาปูเชร คุณจะรูว้า่ระยะทาง 2,000 

เมตร สุดทา้ยน่ี เป็นชว่งเวลาท่ียาวนานและเหน่ือยสุดชีวิต ใชพ้ลงัเฮือกสุดทา้ยท่ี

มีนะคะ อิอิ จาก mbc-abc ตรงน้ีแนะน าเฉไฉถ่ายรูปไปเร่ือยๆนะคะ ไม่ตอ้งรีบ   

(ปล.หากสภาพอากาศปิดเน่ืองจากหิมะตกหนัก ท าใหไ้ม่สามารถเดนิขึ้น ABC ได ้

เราจะพกัคา้งท่ี MBC และเดนิตอ่ ABC ในตอนเชา้ตีสามครึ่ ง ทัง้น้ีเป็นการ

ตดัสินใจของไกดเ์ทรคท่ีจะดูความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั) 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ หากอากาศเปิดนัง่ชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอนันา

เปอรน์ะท่ีสูงเป็นอนัดบั10ของโลก (8091m) gps location  Lattitude 27๐ 51’ 

42” N, Longtitude 86๐ 51’ 50” E ตั้งเป็น พิกดัเป้าหมายไวก็้ไดน้ะคะ   

 พกัที่ Tea House ABC 

 

วนัที่ 9   อนันาเปอรน์ะเบสทแ์คมป-Shinnuwa (2840 m) (Trekking Day7)  

 ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

 

05.00 น. ฟ้าจะเร่ิมสางแลว้ แนะน าใหลุ้กขึ้ นมาถ่ายภาพแสงสีทองจบัยอดเขาอนันารป์ูนะ

กนัใหเ้ต็มอ่ิมในตอนเชา้นคะ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางเทรคก้ิงสู่ Shinuwa วนัน้ีเป็นวนักลบั จะ

เดินกลบัในเสน้ทางเดิม จะเหน่ือยหน่อยนะคะ เพราะมีเวลานอ้ยกนั ให ้safety 

เขา่ดว้ยคะ  

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ หากอากาศเปิดนัง่ชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอนันา

เปอรน์ะท่ีสูงเป็นอนัดบั10ของโลก (8091m) gps location  Lattitude 27๐ 51’ 

42” N, Longtitude 86๐ 51’ 50” E ตั้งเป็น พิกดัเป้าหมายไวก็้ไดน้ะคะ   

 พกัที่ Tea house Shinuwa 
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วนัที่ 10  Shinuwa-Jhinu Danda (Trekking Day8 ) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางเทรคก้ิงสู่ หมู่บา้น Shinuwa จะเป็นการ

เดินลงๆ หลงัขา้มสะพานเพ่ือเขา้หมู่บา้น Chomrong ก็จะเดินข้ึนบนัไดประมาณ 

2 ชม.จากน้ันก็เดินทางค่อนขา้งเรียบ พกัทานอาหารท่ี Chomrong และเดินต่อไป

ยงั Jhinu Danda 

ถา้ยงัมีแรงก็สามารถไปแชน่ ้าพุรอ้นไดใ้นหมู่บา้น Jhinu Danda.  

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ พกัผ่อนสบายๆท่ีหมู่บา้นกรานดุก 

 พกัที่ Tea House Ghandruk 

 

วนัที่ 11 ชินุดนัดา-โพคขรา (Trekking Day9) ( Meal:  Breakfast/Lunch/Dinner) 

 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. ออกเดินทางจากชินุดนัดาไป นายาปูล 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

16.00 น. เดินทางไปถึง โพคขราโดยสวสัดิภาพ 

16.30 น เขา้ท่ีพกัและปล่อยอิสระพกัผ่อน 

18.00 น รบัประทานอาหารเยน็ 

 พกัที่ Crystal Palace หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่ 12 โพคขรา-วดัโพธินารถ (Meal :  Breakfast/Lunch/Dinner) 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. เดินทางไปยงัสนามบินโพคขรา  

09.20 น. ออกเดินทางไปยงักาฐมณัฑุโดยเท่ียวบิน u4 604 Buddha Air 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินกาฐมณัฑุ โดยสวสัดิภาพ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. เดินทางไปยงัวดัโบดา (Boudha) วดัดวงตาแหง่ธรรม 

15.30 น. ปล่อยอิสระชอ้ปป้ิงในยา่นทาเมล 

19.00 น รบัประทานอาหารเยน็และชมการแสดงพื้ นเมืองแบบเนปาลี 

 พกัที่ MOONLIGHT Hotel หรอืเทียบเท่า 
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วนัที่ 13 กาฐมณัฑุ-กรุงเทพ (Meal : Breakfast) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. ออกเดินทางไปยงัเมืองปาทนั (ละลิตปูร)์ เมืองแหง่ศิลปะ และไดข้ึ้ นเป็น

ทะเบียนมรดกโลก  

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั   

12.00 น. ส่งท่านยงัสนามบินตรีภูวนั 

15.00 น. ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบิน SL221 ไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิ 

19.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 12 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย) 

 

ช่วงเวลาเดนิทาง รวมตัว๋เครือ่งบิน(Thai lionair) ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน พกัเดี่ยว 

12-24 ต.ค 2562 47,900 บาท 36,900 บาท 2,500 

30 พ.ย.-12 ธค.62 47,900 บาท 36,900 บาท 2,500 

21 ธ.ค 62 – 2 ม.ค 63 47,900 บาท 36,900 บาท 2,500 

4-16 เม.ย.63 48,900 บาท 37,900 บาท 2,500 

11-23 เม.ย.63 48,900 บาท 37,900 บาท 2,500 

 

อตัราค่าบริการขา้งตน้ : **เน่ืองจากเป็นตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ ทา่นไม่สามารถคืนค่าตัว๋ 

(Non Refund) หรือเปล่ียนเทีย่วบิน ของเคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศได ้** 

 

อตัราน้ีรวม  

 เจา้หนา้ท่ีของบริษัทติดต่อประสานงาน พดูภาษาไทยกบัท่านไดท่ี้เนปาล  

 ใบอนุญาต Trekking TIM /ACAP  

 อาหารและโรงแรมตามระบุ  

 ไกดเ์ทรคก้ิงท่ีมีประสบการณส์ูงและพดูภาษาองักฤษได1้ ท่าน  

 ลกูหาบ 1 ต่อลกูคา้ 2 ท่าน (นน.กระเป๋าไดท่้านละ 8กก.) 

 อุปกรณก์นัหนาวเส้ือขนเป็ด ถุงนอน  Duffle bag คืนเม่ือใชเ้สร็จ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล 15 วนั 

 ค่าประกนัภยัวงเงิน 2,000,000 บาท  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
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 น ้าชา กาแฟ น ้าผลไม ้ระหวา่งม้ืออาหารและพกัเบรค 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ี

ท่องเท่ียวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ 

 ค่าทิปส าหรบัไกด ์ 

 Wifi และค่าชารจ์แบตท่ี TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชารจ์แบตต่อท่านต่อคืน 100 

รูปี(35 บาท) 

 ไม่รวม Soft drink  เชน่ โคก้ น ้าผลไม ้เหลา้ เบียร ์และอ่ืนๆ 

 ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 หากท่านตอ้งการเท่ียวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณีท่ีเคร่ืองบินไม่ดีเลย ์ในวนัท่ี 12 เพิ่มท่านละ 

1000 บาท 

 ไม่รวมน ้าด่ืมใส่กระติกส่วนตวั 

 

การช าระเงิน 

 งวดแรก หลงัจากยนืยนัการจอง  ช าระมดัจ า 15,000 บาท ภายใน 7 วนั โอนเขา้บญัชี 

 งวดท่ีสอง ช าระเงิน ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1.คืนเงินมดัจ  า 50 % เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัข้ึนไป 

 2.ไม่คืนเงินมดัจ  า เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั 

ขอ้ควรรูก่้อนตดัสนิใจเทรคก้ิง 

ขอ้ควรรูก่้อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจ าตวัรา้ยแรงเชน่ เบาหวาน ความดนั กระดูกสนัหลงั

เคล่ือน รูมาตอยด ์หวัใจ กลา้มเน้ืออ่อนแรง ภูมิแพอ้ยา่งหนัก SLE เน่ืองจากสภาพอากาศและภูมิประเทศ

โหดรา้ยการชว่ยเหลือทางการแพทยท์ าไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 

 2.อากาศระหวา่งเทรคจะเปล่ียนแปลงมาก เร่ิมจากรอ้นประมาณ 30 องศา และหนาวสุดประมาณ 

-15 องศา และอาจจะมีฝนตก ลกูเห็บ หิมะ แดดท่ีแรง ท่านตอ้งเตรียมอุปกรณใ์หเ้ตรียมพรอ้มกบัทุก

สภาพอากาศ 

 3.ตอ้งเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางโดยการออกก าลงักายใหร้่างกายแข็งแรง แต่ไม่ไดห้มายความวา่

ท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพค้วามสูง ซ่ึงเกิดขึ้ นไดก้บัทุกคนไม่วา่จะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออก

ก าลงักายใหเ้นน้ไม่หนักแต่ใหน้าน เร่ือยแต่ใหอึ้ดทน เชน่ การเดินขึ้ นบนัไดวนัละ 1,000 ขั้นต่อวนั การ 

Squart วนัละ 100ครั้ง/นาที ท าติดต่อ ไม่จ าเป็นตอ้งออกก าลงักายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยวนั
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ละ 30-60 นาทีต่อวนั และก่อนออกเดินทาง 2 สปัดาหใ์หง้ดการออกก าลงักายเป็นเพียงการออกก าลงั

กายเบาๆ เชน่เดินวนัละ 1-2 กม. ต่อวนั เพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บก่อนเดินทาง 

***รายละเอียดเพิ่มเตมิ*:  ควรอ่านใหล้ะเอียดประกอบการตดัสนิใจ 

1. ภายหลงัก าหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสยัเชน่ ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลทต่์อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบค่าท่ี

พกัให ้1 คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไม่ยงัไม่เทรคก้ิง อตัราค่าท่ีพกัในโพคร

ขา/กาฐมณัฑุ 25 usd/ท่าน/คืน(พรอ้มอาหารเชา้)  

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยัไม่สามารถเดินทางกลบัโพคขรา ได ้อตัราค่าท่ีพกัในระหวา่งเทรคพรอ้มไกดดู์แล 

40 usd/ท่าน/วนั (รวมอาหาร3ม้ือ) 

4. ส าหรบัเท่ียวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะด าเนินการใหท่้านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วท่ีสุด โดย

หากท่านยนืยนัจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ 2.  

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

ด่วน 2 วนั ท่านละ 1,600 บาท  

6. บริษัทรบัท าประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได ้

7. กรณีที่เครือ่งบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรอืโพขราได ้เราจะน าท่านเดินทางโดยรถ

ตู/้รถบสัเช่าเหมาคนั และจะคืนเงินสว่นตา่งของตัว๋เครือ่งบินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยเรียบรอ้ย 

8. กรณีที่ท่านป่วยและจ  าเป็นตอ้งลงดว้ย เฮลิคอปเตอรท์างบริษทัมีค่าด าเนินการในการเรยีก 

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

โดยไม่สามารถเบิกกบัประกนัการเดินทางได ้และช่วยท่านเปลี่ยนตัว๋เครือ่งบินเพื่อเดินทาง

กลบัไทยหากท่านตอ้งการกลบัเรว็ (โดยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยนวนัเดินทางของตัว๋

เครือ่งบินระหว่างประเทศท่านตอ้งจา่ยจรงิตามสายการบินเรียกเก็บ) ซ่ึงนอกเหนือการ

รบัประกนัของการเดินทาง 

9. เงื่อนไขการยกเลิกไฟลทห์รอืการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจบ็ป่วย เป็นเง่ือนไขของบรษิทั

ประกนัภยั ทางบรษิทัการเคลมไดห้รอืไม่ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของประกนัเป็นหลกั 

10. น ้าดื่มระหว่างม้ืออาหาร เราจะบริการน ้าดื่มสะอาดใหท่้านในม้ืออาหารเท่านั้น ส  าหรบั

น ้าใสก่ระติกสว่นตวัระหว่างเดินเทรคไม่ไดร้วมในแพคเกจ 

 

เอกสารที่ใชใ้นการจองแพคเกจทวัร ์

1. ส าเนาพาสปอรต์ วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง (Scan ส่งมาได)้  

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพื้ นหลงัสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได)้  
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เอกสารในการท าวีซ่า  

1. พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง 

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพื้ นหลงัสีอ่อน 2 ใบ (รูปจริง) 

3. ส าเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 1 ฉบบั 

 

ทิปไกดแ์ละลกูหาบ 

 ทิปไกดเ์ทรคก้ิงและลกูหาบทั้งตลอดการเดินทาง ท่านละ 7$/วนั หรือเทรคก้ิง 9 วนั ประมาณ56$ 

(5,600 รูปี)  ตามความสมคัรใจนะคะ ท่ีค านวณเป็นแนวทางใหเ้ท่าน้ัน  

 

Position 9-15 Days 5-8 Days 

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

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

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

 

 ทิปไกดเ์มือง/คนขบัรถต่อท่าน/วนั 3$(300รูปี) 

อตัราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา  

- 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 :  

ปลั๊กไฟท่ีเนปาลเป็นแบบสามรูหวักลม  ไฟ 220 โวลทเ์หมือนประเทศไทย    

 
เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 

 

เวลา:   ชา้กวา่ประเทศไทย  1  ชัว่โมง 15 นาที 
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โทรศพัท:์ 

- โทรกลบัประเทศไทย (0066) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ถา้ใชซิ้มเนปาลโทรกลบัไทยนาทีละ 

7 รูปี 

ซิมมือถือ/Internet Data: 

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซ้ือไดท่ี้ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตวัจริง รูปถ่าย และส าเนา

พาสปอรต์ ราคา 150-300 รูปี สญัญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ้ นกบัสภาวะอากาศระหวา่งเทรคก้ิง 

ส่วนในเมืองใชไ้ดท่ี้ความเร็ว 4G  ULLERI, GHOREPANI ส่วนใหญ่ใชไ้ม่ได ้จะไปใชไ้ดอี้กครั้งท่ี 

CHOMRONG, SINUWA ท่ี TEA HOUSE มี WIFI จ าหน่าย แต่สญัญานไม่ดี  ส่วนการเติมเงินใน

มือถือ เพื่อซ้ือ Package  Internet เร่ิมตน้ท่ี 2 GB/30 วนั ราคา 1000 รูปี 

- AIS SIM2FLY สามารถใชไ้ดท่ี้เนปาล สอบถามไดท่ี้ชอบ AIS ระหวา่งเทรคสญัญานไม่ดี 

 

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

สิง่ที่ควรน าไป : 

- กลอ้งถ่ายรูป,ท่ีชารจ์,ปลั้กไฟ 

- รองเทา้Trekking, หมวก,ร่ ม , เส้ือกนัฝน,  

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

- ลิปมนั,ครีมกนัแดด,แวน่กนัแดด,  

- สนับเขา่ 2 ขา้ง ลองจอน ,หมวกกนัหนาว, ผา้พนัคอ, 

- อาหารแหง้ติดตวัส าหรบัการเดิน เชน่กลว้ยตาก ชอคโกแลต ลกูอม, เกลือแร่ ส าหรบันักกีฬา, 

ขวดน ้าเบาๆ, ถุงกนัน ้า  

- แผ่นแปะใหค้วามรอ้น , กระเป๋าน ้ารอ้น(ไวใ้สใ่นถุงนอนส าหรบัคนข้ีหนาว) 

- ยารกัษาโรค  ส าหรบัท่านท่ีมีโรคประจ าตวั กรุณาเตรียมยาไปใหพ้อกบัวนัเดินทาง 

ความเช่ือทางศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซ่ึงนับถือววั ซ่ึงหากท่านเอาเน้ือววัแหง้ไปไม่ควร

ชวนชาวเนปาลรบัประทาน หรือบางสถานท่ีไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยหนังววัเขา้ไป”   

หมายเหต ุ  

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอยา่น าติด

ตวัขึ้ นเคร่ือง 

- ***เพื่อความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่น าเคร่ืองประดบัและของมีค่าติดตวัไปมาก** 

 

เกรด็เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากประเทศเนปาล 

๑. ในนครกาฐมณัฑุยงัมีรา้นสะดวกซ้ือเป็นประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต และโชหว่ยขายของเล็กๆน้อย เปิด

ประมาณ 9.00-22.00 น. 
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๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซ่ึงจะไม่รบัประทานเน้ือววั แต่จะรบัประทานเน้ือควาย และ

นมควาย 

๓. คนเนปาลจะไม่ใชมื้อซา้ยในการยืน่ของหรือทานขา้ว เพราะถือวา่เป็นมือท่ีใชล้า้งกน้เหมือนคนไทย  

๔. การเขา้บา้นคนเนปาลตอ้งถอดรองเทา้ 

๕. ศาสนาพุทธกบัฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส ์

๖. เม่ือไปไหวพ้ระท่ีไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพ่ือความเป็นสิริมงคล  5 รูปี 10 รูปี 

๗. กฎจราจรไม่มีผลส าหรบัเมืองน้ีค่ะ แต่ไม่ตอ้งกงัวลค่ะ เคา้ไม่ทะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ 

- หมายเหตุ : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศหา้มน าของสด ของมีคม ของเหลวและเจ

ลทุกชนิดขึ้ นเคร่ือง ไม่วา่จะเป็นน ้ายาสระผม, น ้าหอม เป็นตน้ ดงัน้ัน ถา้มีของเหลวและเจลในกระเป๋าของ

ท่าน กรุณาน าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองดว้ย 

 

*** ขอ้พึงระวงัจากโรคแพค้วามสูง  (AMS: Acute Mountain sickness)  

มกัเกิดขึ้ นหลงัจากการขึ้ นไปอยูใ่นท่ีสูงตั้งแต่ 2500 เมตรข้ึนไป  

อาการแรกสุด คือ ปวดศีรษะ (Headache) ร่วมกบั 1 อาการดงัต่อไปน้ี 

- ชีพจรหรือหวัใจเตน้เร็ว (Tachycardia)  

- เหน่ือย อ่อนเพลีย (Fatigue) รูสึ้กกลา้มเน้ืออ่อนลา้ ไม่มีแรง  (lassitude) 

- นอนไม่หลบั (Insomnia) 

- ระบบทางเดินอาหาร , คล่ืนไส ้(Nausea) , อาเจียน (Vomitting) , เบ่ืออาหาร (Anorexia) 

- หายใจล าบาก (Dypsnea)  

- วิงเวียน มึนงง(Dizziness)  

หากพบอาการระหวา่งการเทรค กรุณาแจง้ไกดเ์พื่อประเมินความพรอ้มในการปรบัตวัของร่างกายต่อไป  


