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อตัราค่าบริการนี�  : ไม่สามารถคืนค่าตั �วเครื�องบินโดยสารระหว่างประเทศไดเ้นื�องจากเป็นตั �ว

ราคาพิเศษ ** Non Refund ตั �วเครื�องบินทุกกรณี** 
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วนัที� รายการ มื� อ

อาหาร 

Day 1. กรุงเทพ-กาฐมณัฑ ุ

 ��.�� พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ 
��.�� ออกเดินทางโดยสารการบินไทยไปยงักาฐมณัฑุ  ดว้ยเที�ยวบิน SL220 
สายการบินไทยไลออนแอร ์มีอาหารรอ้นเสริฟบนเครื�อง (สั �งซื� อพิเศษ)  
��.�� เดินทางถึงกาฐมณัฑุโดยสวสัดิภาพ  
14.00 พาท่านเขา้ที�พกัในยา่นทาเมล พกัผ่อนและเลือกซื� ออุปกรณ ์เทรคกิ� ง
เพิ�มเติม 
��.�� รบัประทานอาหารเยน็ 
พกัโรงแรม MOON LIGHT HOTEL 

D 

Day 2. กาฐมนัฑุ – ลกุล่า(���� เมตร) – พกัดิง(���� เมตร) 

 
 

 

05.00 ออกเดินทางไปยงัสนามบินภายในประเทศ 
เราจะเดินทางไปยงัสนามบินลุคลาดว้ย flight TARA AIRLINES  TA115 เวลา
07.45น.  ใชเ้วลาเดินทางประมาณครึ�งชม. และเริ�มตน้เทรคไปยงั Phakding  
ทางเดินส่วนใหญ่จะเป็นทางลงผ่านหมู่บา้น Chheplung, Ghat และ Sano ซึ�งเป็น
หมู่บา้นชาวเชอรป์าชนเผ่าแหง่ที�ราบสูงทิเบตผูช้าํนาญการเดินทางบนสน้ทาง
หิมาลยัจะผ่านวดัทิเบต Drangdrak Gompa และ Pema Cholin gompa ระหวา่ง
ทางจะเห็นยอดสีขาวของ Kumbia และ Kusum Kangura  ***หากเที� ยวบินชา้กวา่
กาํหนดเราจะทาํการปรบัแผนการเดนิทางหนา้งาน** 
พกัที� Tea house ใน Phakding   

B/L/D 

Day 3. พกัดิง(���� เมตร) – นามเช(���� เมตร) 
 หลงัรบัประทานอาหารเชา้ เดินทางต่อไปยงั นัมเชบารซ์าร ์ วนันี� เราจะเดินผ่าน 

Zamphute และ Tok Tok พบกบัแสงแดดที�ตกกระทบยอดเขา Thamserku ระหวา่ง
ทาง เดินทางหมู่บา้น Benkar, Chumoa และ Mongo เราจะเดินทางไปถึงวดัทิเบต 
Utche Choling Gompa ซึ�งเป็นประตสูู่อุทยานแห่งชาติ Sagarmatha อุทยานที�รบั
การประกาศเป็น Unesco Natural World Heritage site ในปี 1979 จากนั�นจะเดิน
ปีนในลกัษณะทางขึ� นประมาณ 1.5 กม. ขา้มผ่านแม่นํ�า Dudhkoshi จุดนี� จะค่อย
ขึ� นบนัไดไปอยา่งชา้ๆ และจะไปถึง นัมเชรบ์าซ่า ซึ�งในวนัอากาศดีจุดนี� จะเป็นจุด
แรกที�ไดพ้บกบั Mt.Everest  
พกัที� Tea House ใน Namche bazaar 

B/L/D 
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วนัที� รายการ มื� ออาหาร 

Day 4. นามเช บารซ์าร ์– คุมจุง – นามเช บารซ์าร(์����เมตร) 

 ปรบัสภาพร่างกายใหคุ้น้ชินกบัความสูง เดินเล่นในหมู่บา้นและเดินไปชม
วิว ที� Hotel Everest View เพื�อพบกบั Mt.Everest  
ขากลบัหากมีเวลาแวะเที�ยวหมู่บา้น Khumjung เพื�อไปที�วดั คุมจุง และชม
หวั Yeti 
พกัที� NAMCHE BAZAR  

B/L/D 

Day 5. นามเช บารซ์าร(์���� เมตร) – เตงโบเช (���� เมตร) 
 จากนัมเชบารซ์าร ์เราจะเดินทางไปยงัเสน้ที�ไม่ลาํบากนัก วิวระหวา่ง

เสน้ทางจะเป็นวิวพาโนรามา ของ Thamserku , Ama Dablum , Lhotse 
และ Everest หลงัจากผ่าน Kyangjuma(3550m) เราก็จะเดินต่อไปยงั 
Sanasa (3600 m) จากจุดนี� ก็จะเขา้สู่เสน้เทรค Tengboche  ซึ�งจะเดินลง
เขา้มุ่งหนา้ไปยงัแม่นํ�า จากนั�นเดินต่อไปยงั Thasinga(3250m) ขา้ม
สะพานและเดินขึ� นไปยงัเสน้ทางที�ของป่าที�เต็มไปดว้ยตน้กุหลาบพนัปี โชค
ดีเราอาจจะไดพ้บกบักวาง และ Himalayan Tahr และเดินต่อไปยงัหมู่บา้น 
Tengboche ที�หมุ่บา้นนี� จะมี Tengboche Monastery ที�เป็นวดัสาํคญั 

B/L/D 

Day 6. เตงโบเช (���� เมตร)-ดิงโบเช(����เมตร) 

 จาก Tengboche เราเดินต่อไปยงัหมุ่บา้น Debuche จากนั�นเดินทางต่อไป
ยงั Minggo ผ่านสะพานขา้มลาํธาร Imja Khola หลงัขา้มผ่านสะพานไปจะ
พบกบัสถูปสีขาวที�มีดวงตาแหง่ธรรม จากนั�นเดินต่อไปเรื�อยๆ เราจะเขา้สู่
ลกัษณะภูมิประเทศแบบ Alpine ทีตน้ไมเ้ริ�มนอ้ย สตัวที์�พบแถวนี� จะเป็น
พวกจามรี (Yak) จากนั�นเดินขา้มสนัเขาเล็กๆ มุ่งหนา้ต่อไปยงัหมู่บา้น 
Dingboche ที�หมู่บา้นนี� อากาศจะหนาวและลมแรง ตํ �ากวา่ � องศา
แมก้ระทั �งในหนา้รอ้น คืนนี� ไดน้อนขดตวัใหอุ่้นและไม่ควรอาบนํ�าคะ 
คืนนี� จะพกัที� Lodge ใน Dingboche 

B/L/D 
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วนัที� รายการ มื� ออาหาร 

Day 7. ดิงโบเช (4350 เมตร) 

 วนันี� เราจะพกัปรบัสภาพร่างกายกนัอีกครั�งที� Dingboche โดยทางไกดจ์ะดู
สภาพอากาศ/สภาพร่างกายของผูเ้ดินทางและเลือกปรบัสภาพที� Chukung 
หรือ Nangkar Tshang 

คืนนี� พกัที� Dingboche 

B/L/D 

Day 8. ดิงโบเช (���� เมตร) – โลบูเจ (���� เมตร) 

 การเทรควนันี� เราจะรูสึ้กเดินลอยๆในเทือกเชาหิมาลยัที�รายลอ้มตวัเรา จะ
ผ่านสถานที�ที�เรียกวา่ Dusa กระท่อมหินที�ไม่มีใครอยู ่ จากนั�นเดินไปยงั 
Thukla และ Chupki lhara จุดนี� เราจะเห็นหินกอ้นใหญ่ที�เต็มไปดว้ยธงมนต์
ที�ไวอ้าลยัแก่ผูที้�เสียชีวิตจากการปีนยอดเอเวอรเ์รสต ์ อยา่ลืมติดธงมนตไ์ป
สกั�ชุดนะคะ จากนั�นเดินต่อไปยงั Khumbu glacier จากจุดนี� เราจะเห็น
ยอด  Khumbutse, Lingtren and Pumori ตั�งตระหง่านตรงหนา้ และเดิน
ต่อขา้มธารนํ�าแข็งไป 
คืนนี� เราจะพกัที� Lobuche 

B/L/D 

Day 9. โลบูเจ (���� เมตร)–โกรกัเชป (���� เมตร) –Everest Base Camp (���� เมตร) 

 วนันี� จะเป็นวนัที�ยาวนานและเหนื�อยหนักมาก จะเดินทางผ่านภูมิประเทศ 
แบบทุ่งหญา้และกอ้นหิน และหิมะรายรอบตวั ระยะทาง �� เมตรที�จะผา
เราไปยงั จุดสูงสุดของ Changri glacier ที�เราเรียวา่ Thangma Riju จากจุด
นี� เราจะมองเห็น ยอดเขามากมาย จุดนี� จะเป็นจุดที�เชื�อมต่อระหวา่งธาร
นํ�าแข็ง Changri และ Khumbu  จากนั�นจะปีนไปทางทิศตะวนัตก ไปยงั 
Gorak Shep จุดนี� เองที�เราจะมาถึงทางแยกไป Kala Patthar. และ EBC เรา
จะเดินทางต่อไปยงั EBC ซึ�ง EBC จะไม่ไดเ้ป็นจุดชมวิว แต่เราจะเดิน
คู่ขนานกบั glacier ไปยงั EBC หลงัจากนั�นตอ้งเดินผ่านธารนํ�าแข็ง กอ้น
นํ�าแข็ง กอ้นนํ�าแข็งของทะเลสาบที�หลอมละลาย กาํแพงนํ�าแข็งเราก็จะถึง 
EBC  ที�เป็นจุดสิ� นสุดของการเดินทางประเภทเทรคกิ� ง จากนั�นเดินกลบัไป
ยงั Gorak Shep  
คืนนี� เราจะพกัที� Gorek shep  

B/L/D 
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วนัที� รายการ มื� ออาหาร 

Day 10. โกรกัเชป (���� เมตร) –เพอรเิช (����เมตร) 

 หากท่านยงัมีกาํลงัที�จะเดินทางต่อเราจะพาท่านไปยงั KalaPatta 
��.�� ออกเดินทางไปยงั Kala Patta จุดชมวิวที�มองเห็นเทือกเขาสีขาว
โพลนแหง่หิมาลยั และแสงแรกสีทองที�จบัตอ้งต่อยอดเขาEverest Pumo Ri 
และ Nuptse จะใชเ้วลาเดินขึ� นลงประมาณ � ชม. สาํหรบัผูที้�ไม่ชาํนาญการ
เทรค 
��.��น.กลบัมายงั Gorek Shepรบัประทานอาหารเชา้และเดินทางต่อ  
Periche (4200 เมตร) 
คืนนี� เราจะพกัที� Periche 

B/L/D 

Day 11. เพอรเิช (4200 เมตร) – นามเช บารซ์าร(์���� เมตร) 

 วนันี� จะเป็นการเทรคขาลงที�ค่อนขา้งจะยาวนาน ��.�� เริ�มเดินออกจาก 
Periche จากนั�นก็เขา้สู่ Tengboche พกัรบัประทานอาหารกลางวนัและเดิน
ต่อไปยงั Namche Baza 
คืนนี� เราจะพกัที� Namche Bazar 

B/L/D 

Day 12. นามเชบาซ่า (3440เมตร) – ลคุลา (2840เมตร) 

 วนันี� จะเป็นวนัเทรควนัสุดทา้ย โดยจะออกเดินทางจาก Namche Bazar ไป
ยงัสนามบินลุกลา และเลี� ยงอาํลาลกูหาบที� สนามบินลุกลา 
คืนนี� พกัที� Lukla 

B/L/D 

Day 13. ลคุลา (2840เมตร)-กาฐมณัฑ ุ

 บินกลบัยงัสนามบินกาฐมณัฑุ ดว้ยเที�ยวบิน TA118  08.�� น.  
พาท่านเขา้ที�พกั รบัประทานอาหารกลางวนั พาท่านเที�ยวชมเมืองปาทนั

(ลลิตปูรเ์มืองที�ขึ� นชื�อเรื�องศิลปะและความงาม ชมวดัทองวดัพุทธที�มีความ

สวยงามและเก่าแก่ ) 
รบัประทานอาหารเยน็ 
พกัโรงแรม MOON LIGHT HOTEL 

B/L/D 

Day 14. กาฐมณัฑุ(ฟรเีดย)์ 

 อิสระฟรีเดยห์นึ�งวนั (เพื�อเป็นการเผื�อหากเที�ยวบินลุกลาไม่สามารถ
เดินทางไดต้ามปกติ)สาํหรบัอาหารกลางวนัอิสระเพื�อใหท่้านสามารถ
อิสระชอ้ปปิ� งไดส้ะดวก 
รบัประทานอาหารเยน็และเลี� ยงอาํลาท่าน 
พกัโรงแรม MOON LIGHT HOTEL 

B/D 

Day 15. กาฐมณัฑ-ุกรุงเทพ 
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กาํหนดการเดินทางและอตัราค่าบริการ (10 ท่านขึ� นไปออกเดินทางโดยมีหวัหนา้ทวัร)์ 

วนัเดินทาง �� ท่าน พกัเดี�ยวที�พกัเฉพาะในกาฐมณัฑ ุ

ระหว่างเทรคไม่สามารถเลือกพกั ท่านเดียวได ้

��-�� ต.ค. ���� 56,900 �,���บาท  
�� พ.ย.-� ธ.ค. �� 56,900 �,���บาท 
�� พ.บ.-�� ธ.ค.�� 56,900 �,���บาท 

อตัราค่าบริการนี�  : ไม่สามารถคืนค่าตั �วเครื�องบินโดยสารระหว่างประเทศไดเ้นื�องจาก

เป็นตั �วราคาพิเศษ ** Non Refund ตั �วเครื�องบินทุกกรณี** 

ราคานี� รวม 

 ที�พกัในกาฐมณัฑุ � คืนโรงแรม MOON LIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 อาหารและที�พกัระหวา่ง Trekking 

 ตั �วเครื�องบินไปกลบักรุงเทพ-เนปาล สายการบินไทยไลออนแอรช์ั�นประหยดั นน.โหลด ��KG. 

 ตั �วเครื�องบินไปกลบั  KATHMANDU – LUKLA – KATHMANDU (นน.กระเป๋าโหลดใตท้อ้ง 10 
KG+ Carry on � ก.ก.) หากนํ�าหนักเกินทางสายการบินจะไม่อนุญาตใหท่้านเดินทาง****ตอ้ง
รอจนกวา่เที�ยวบินจะมีสมัภาระนอ้ย ดงันั�นนํ�าหนักตอ้งไม่เกินตามที�สายการบินระบุ 

 ค่าใบอนุญาตTIMS & EVEREST PERMIT 

 อาหารตามที�ระบุ 

 ไกด ์� ท่าน ผูช้ว่ยไกด ์� ท่าน ลกูหาบ � ท่าน 

 ประกนัภยั ไกดแ์ละลกูหาบ 

 รถรบัส่งสนามบิน  

 อุปกรณก์ารเดินทางของไกดแ์ละลกูหาบ 

 2 TEA BREAKS ต่อวนั 

 นํ�าดื�มเฉพาะระหวา่งมื� ออาหาร เชา้ * เที�ยง เยน็ ชา/กาแฟ 

 ถุงนอน เสื� อขนเป็ดกนัหนาว กระเป๋า Duffle bag ใหย้มื 

11.00 ส่งท่านยงัสนามบินกาฐมณัฑุเพื�อเดินทางกลบัยงักรุงเทพ B/L 
13.45 ออกเดินทางไปยงักรุงเทพมหานครดว้ยเที�ยวบินที� SL221 สายการบิน

ไทยไลออนแอร ์ เราจะแพคอาหารกลางวนัใหท่้านรบัประทานที�สนามบิน 
เนื�องจากไทยไลออนแอรข์ากลบัไม่มีอาหารเสริฟ  

 

19.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
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 ประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน �ลา้นบาท 

 วีซ่าเขา้ประเทศเนปาล �� วนั 
อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที�ตอ้งจ่ายเพิ�มใน
สถานที�ท่องเที�ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื�องดื�มที�สั �งนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าทิปสาํหรบัไกด ์ลกูหาบ ไกดท์วัรเ์มือง  

 Wifi และค่าชารจ์แบตที� TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชารจ์แบตต่อท่านต่อคืน
ประมาณ ���-��� รูปี(��-�� บาท) 

 ไม่รวม Soft drink  เชน่ โคก้ นํ�าผลไม ้เหลา้ เบียร ์และอื�นๆ 

 ไม่รวมเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์

 หากท่านตอ้งการเที�ยวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณีที�เครื�องบินไม่ดีเลย ์ในวนัที� �� เพิ�ม
ท่านละ ���� บาท 

 ค่าอาบนํ�าอุ่นในระหวา่งเทรค 

 ค่าประกนัการเดินทาง 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล 

 ค่าเครื�องบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล  

 นํ�าแรใ่ส่กระติกระหวา่งเทรค 

 นํ�ารอ้นใสดื่�ม/ใส่กระติก 

 ไม่รวมค่าเฮลิคอปเตอร์กรณี เที� ยวบินลุกลาไม่สามารถบินได้และท่านต้องการไปกับ
เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว**และประกันภัยการเดินทางไม่ครอบคลุมกรณีเครื�องบินลุกลาไม่
สามารถขึ� นบินได ้ 

การชาํระเงินมดัจาํ 

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

 �. งวดที� � ก่อนออกเดินทาง �� วนั สว่นที�เหลือ 

เลขที�บญัชีในการโอนเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ออมทรพัยเ์ลขที� ���-�-�����-� นิสติา ว่องวิทยา 

ขอ้ควรรูก่้อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจาํตวัรา้ยแรงเชน่ เบาหวาน ความดนั กระดูกสนั

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

ประเทศโหดรา้ยการชว่ยเหลือทางการแพทยท์าํไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 
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 �.อากาศระหวา่งเทรคจะเปลี�ยนแปลงมาก เริ�มจากรอ้นประมาณ 2� องศา และหนาวสุด

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

เตรียมพรอ้มกบัทุกสภาพอากาศ 

 �.ตอ้งเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางโดยการออกกาํลงักายใหร้่างกายแข็งแรง แต่ไม่ไดห้มายความ

วา่ท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพค้วามสูง ซึ�งเกิดขึ� นไดก้บัทุกคนไม่วา่จะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การ

ออกกาํลงักายใหเ้นน้ไม่หนักแต่ใหน้าน เรื�อยแต่ใหอึ้ดทน เชน่ การเดินขึ� นบนัไดวนัละ �,��� ขั�นต่อ

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

อยา่งนอ้ยวนัละ ��-�� นาทีต่อวนั และก่อนออกเดินทาง � สปัดาหใ์หง้ดการออกกาํลงักายเป็น

เพียงการออกกาํลงักายเบาๆ เชน่เดินวนัละ �-� กม. ต่อวนั เพื�อป้องกนัการบาดเจ็บก่อนเดินทาง 

 

***รายละเอียดเพิ�มเตมิ*:  ควรอ่านใหล้ะเอียดประกอบการตดัสนิใจ 

1. ภายหลงักาํหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสยัเชน่ ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลทต์่อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบ

ค่าที�พกัให ้� คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไม่ยงัไม่เทรคกิ� ง อตัราค่าที�

พกัในโพครขา/กาฐมณัฑุ 30 usd/ท่าน/คืน(พรอ้มอาหารเชา้)  

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยัไม่สามารถเดินทางออกจากกาฐมณัฑุ/โพคขรา ได ้อตัราค่าที�พกัในระหวา่ง

เทรคพรอ้มไกดด์ูแล 45 usd/ท่าน/วนั (รวมอาหาร�มื� อ) 

4. สาํหรบัเที�ยวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะดาํเนินการใหท่้านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วที�สุด 

โดยหากท่านยนืยนัจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ �.  

5. บริษัทรบัดาํเนินการค่าธรรมเนียมการทาํวีซ่าท่านละ �,��� บาท (วีซ่า�� วนั)  �,��� 

บาท (��วนั) รวมค่าไปรษณีย ์ในการส่งกลบัเรียบรอ้ยแลว้ และ ใชร้ะยะเวลา �วนัทาํการ 

6. บริษัทรบัทาํประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพิ�มเติมได ้

7. กรณีที�เครื�องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรอืลกุลา ดว้ยสภาพอากาศของ

สนามบินที�ไม่เปิด ท่านตอ้งรอเที�ยวบินในไฟลทว์นัถดัไปจนกว่าสนามบินจะเปิดให้

เครื�องบินขึ� นลงไดต้ามปกต ิการใหบ้รกิารซึ�งเป็นเงื�อนไขของสายการบินที�จะไม่ได้

อนุญาตใหผู้ต้กคา้งเป็นไฟลทแ์รก และหากท่านตอ้งการกลบัซึ�งจะมีอีกทางเลือกคือการ

เรยีก เฮลิคอปเตอร ์ซึ�งมีค่าใชจ้า่ยเพิ�มขึ� นเที�ยวละ ���-��� usd (ซึ�งไม่รวมกบัค่า

ทวัร)์  
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8. เราจะดาํเนินการเรยีกเฮลิคอปเตอรก์รณีที�ท่านเจบ็ป่วยรา้ยแรงและทางไกดมี์ความเห็น

ว่าท่านตอ้งลงดว้ยเฮลคิอปเตอรเ์ท่านั�น หากท่านเจบ็ป่วยและสามารถเดินลงเองไดแ้ต่

ตอ้งการใชบ้รกิารของประกนัภยัเพื�อเรียกเฮลิคอปเตอร ์***ทางบรษิทัมีค่าดาํเนินการใน

การเรยีก Rescue ท่านละ �,��� บาท/ท่าน และค่าทีพกัพรอ้มอาหารเชา้ท่านละ �� 

USD/ท่าน/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกบัประกนัการเดินทางได*้* และท่านอาจจะไม่ไดร้บั

การเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนไดจ้ากประกนัหากตรวจพบว่าท่านไม่ไดเ้จบ็ป่วยรา้ยแรง 

จนตอ้ง Rescue แบบเร่งด่วน ซึ�งค่าใชจ้า่ยประมาณ ���,��� บาท และหากตอ้งการให้

บรษิทัช่วยท่านเปลี�ยนตั �วเครื�องบินเพื�อเดินทางกลบัไทยหากท่านตอ้งการกลบัเรว็/ชา้ลง 

(โดยค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นในการเปลี�ยนวนัเดินทางของตั �วเครื�องบินระหว่างประเทศท่าน

ตอ้งจา่ยจรงิตามสายการบินเรยีกเก็บ) ซึ�งนอกเหนือการรบัประกนัของการเดินทาง 

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

บรษิทัประกนัภยั ทางบรษิทัการเคลมไดห้รอืไม่ขึ� นอยูก่บัการพิจารณาของประกนัเป็น

หลกั 

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

สาํหรบันํ�าใส่กระติกที�ติดตวัระหว่างเดินเทรคไม่ไดร้วมในแพคเกจ 

11. ทางบรษิทัฯ ไม่มีนโยบายในการ Rescue ท่านดว้ย เฮลิคอปเตอร ์สาํหรบัท่านที�

เดินทางไปถึง Base Camp แลว้ป่วยไม่จรงิและตอ้งการลง ฮ. ทางบริษทัขอปฏิเสธการ

เรยีกฮ. โดยทั�งนี� ไกดจ์ะเป็นคนประเมิณสถานการณ ์เนื�องจากปัจจุบนัทางบรษิทั

ประกนัภยัไดย้กเลิกการประกนัในประเทศเนปาลเนื�องจากนกัเทรคกิ� งชาวไทยหลายท่าน

ตอ้งการเพียงไดน้ั �ง ฮ.กลบั มีเพียงอาการป่วยเล็กนอ้ย ซึ�งเหตการณนี์� ทาํให ้บรษิัท

ประกนัภยัยกเลิกการประกนัในประเทศเนปาลที�ความสูงเกิน ���� เมตร เพื�อเป็นการ

ป้องกนัและใหป้ระโยชนก์บัท่านที�ป่วยจรงิๆ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสิทธิ�ในการเรยีกฮ. 

กรณีเจบ็ป่วยเล็กนอ้ยมา ณ ที�นี�  

การยกเลิกการเดินทาง 

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

 �.ไม่คืนเงินมดัจาํ เมื�อยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า �� วนั 
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เอกสารที�ใชใ้นการจองแพคเกจทวัร ์

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

เอกสารในการทาํวีซ่า (กรณีใชบ้รกิารทาํของทางบรษิทั) 

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

ทิปไกดแ์ละลกูหาบ 

 ทิปไกดเ์ทรคกิ� งและลกูหาบทั�งตลอดการเดินทางเป็นการประมาณการ ท่านสามารถใหไ้ดต้าม
ความสมคัรใจ  

Position 9-15 Trekking Days 5-8 Trekking 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 �$(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 โวลทเ์หมือนบา้นเรา หากสายชารจ์เป็นแบบ
หวักลมตอ้งนําหวัแปลงสญัญาณเป็นหวัแบนติดไปดว้ยครบั 

 
เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 
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เวลา:    ชา้กวา่ประเทศไทย  1  ชั �วโมง �� นาที 

โทรศพัท:์ 
- โทรกลบัประเทศไทย (0066) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ถา้ใชซิ้มเนปาลโทรกลบัไทย

นาทีละ � รูปี 
ซิมมือถือ/Internet Data: 

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื� อไดที้�ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตวัจริง รูปถ่าย และสาํเนา
พาสปอรต์ ราคา ���-��� รูปี สญัญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ� นกบัสภาวะอากาศระหวา่งเทร
คกิ� ง ส่วนในเมืองใชไ้ดที้�ความเร็ว สามารถใชไ้ดจ้นถึง Tengboche  ส่วนการเติมเงินในมือ
ถือ 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   

เงินตดิตวั :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�ามกู) 
- ลิปมนั,ครีมกนัแดด,แวน่กนัแดด,  
- สนับเขา่ � ขา้ง ลองจอน ,หมวกกนัหนาว, ผา้พนัคอ, 
- อาหารแหง้ติดตวัสาํหรบัการเดิน เชน่กลว้ยตาก ชอคโกแลต ลกูอม, เกลือแร่ สาํหรบั

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

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

ไม่ควรชวนชาวเนปาลรบัประทาน หรือบางสถานที�ไม่อนุญาตใหนํ้าเครื�องใชที้�ทาํดว้ยหนังววัเขา้ไป”   
หมายเหต ุ  

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอยา่
นําติดตวัขึ� นเครื�อง 

- ***เพื�อความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่นําเครื�องประดบัและของมีค่าติดตวัไป
มาก** 
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เกรด็เล็ก 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 เคา้ไม่ทะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะ
คะ 
- หมายเหตุ : ตั�งแต่วนัที� � มิถุนายน ���� มีการประกาศหา้มนําของสด ของมีคม ของเหลว
และเจลทุกชนิดขึ� นเครื�อง ไม่วา่จะเป็นนํ�ายาสระผม, นํ�าหอม เป็นตน้ ดงันั�น ถา้มีของเหลวและเจ
ลในกระเป๋าของท่าน กรุณานําโหลดใตท้อ้งเครื�องดว้ย 
 




