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อตัราค่าบริการน้ี : ไม่สามารถคืนค่าตัว๋เครือ่งบินโดยสารระหว่างประเทศไดเ้น่ืองจากเป็นตัว๋

ราคาพิเศษ ** Non Refund ตัว๋เครือ่งบินทุกกรณี** 
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วนัที่ รายการ อาหาร 

Day 1. กรุงเทพ-กาฐมณัฑ ุ

 07.30 พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  

10.30 ออกเดินทางไปยงักาฐมณัฑุ  ดว้ยเท่ียวบินท่ี TG319 การบินไทย  

11.15 ออกเดินทางไปยงักาฐมณัฑุ ดว้ยเท่ียวบินท่ี SL220 ไลออนแอร)์ มีอาหาร

รอ้นเสริฟบนเคร่ือง (สัง่ซ้ือพิเศษ)  

12.45 เดินทางถึงกาฐมณัฑุโดยสวสัดิภาพ  

14.00 พาท่านเขา้ท่ีพกัในยา่นทาเมล เลือกซ้ืออุปกรณ ์เทรคก้ิงเพิ่มเติม 

18.00 รบัประทานอาหารเยน็ 

พกัโรงแรม MOON LIGHT HOTEL 

D 

Day 2. กาฐมนัฑุ – ลกุล่า(2840 เมตร) – พกัดิง(2610 เมตร) 

 

 

 

05.00 ออกเดินทางไปยงัสนามบินภายในประเทศ 

เราจะเดินทางไปยงัสนามบินลุคลาดว้ย flight TARA AIRLINES  TA115 เวลา

07.45น.  ใชเ้วลาเดินทางประมาณคร่ึงชม. และเร่ิมตน้เทรคไปยงั Phakding  

ทางเดินส่วนใหญ่จะเป็นทางลงผ่านหมู่บา้น Chheplung, Ghat และ Sano ซ่ึงเป็น

หมู่บา้นชาวเชอรป์าชนเผ่าแหง่ท่ีราบสูงทิเบตผูช้ านาญการเดินทางบนสน้ทาง

หิมาลยัจะผ่านวดัทิเบต Drangdrak Gompa และ Pema Cholin gompa ระหวา่ง

ทางจะเห็นยอดสีขาวของ Kumbia และ Kusum Kangura  ***หากเท่ียวบินชา้กวา่

ก าหนดเราจะท าการปรบัแผนการเดนิทางหนา้งาน** 

พกัท่ี Tea house ใน Phakding   

B/L/D 

Day 3. พกัดิง(2610 เมตร) – นามเช(3440 เมตร) 

 หลงัรบัประทานอาหารเชา้ เดินทางต่อไปยงั นัมเชบารซ์าร ์ วนัน้ีเราจะเดินผ่าน 

Zamphute และ Tok Tok พบกบัแสงแดดท่ีตกกระทบยอดเขา Thamserku ระหวา่ง

ทาง เดินทางหมู่บา้น Benkar, Chumoa และ Mongo เราจะเดินทางไปถึงวดัทิเบต 

Utche Choling Gompa ซ่ึงเป็นประตสูู่อุทยานแหง่ชาติ Sagarmatha ไดร้บัการ

ประกาศเป็น Unesco Natural World Heritage site ในปี 1979 จากน้ันหลงัขา้ม

สะพาน Hillary ค่อยๆเดินข้ึนจนเห็นถึงหมู่บา้นนัมเชก็จะไต่บนัไดไปอยา่งชา้ๆ และ

จะไปถึง นัมเชรบ์าซ่า ซ่ึงในวนัอากาศดีจุดน้ีจะเป็นจุดแรกท่ีไดพ้บกบั Mt.Everest  

พกัท่ี Tea House ใน Namche bazaar 

B/L/D 
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วนัที่ รายการ ม้ืออาหาร 

Day 4. นามเช บารซ์าร ์– คุมจุง – นามเช บารซ์าร(์3440เมตร) 

 ปรบัสภาพร่างกายใหคุ้น้ชินกบัความสูง เดินเล่นในหมู่บา้นและเดินไปชม

วิว ท่ี Hotel Everest View เพื่อพบกบั Mt.Everest  

ขากลบัหากมีเวลาแวะเท่ียวหมู่บา้น Khumjung เพื่อไปท่ีวดั คุมจุง และชม

หวั Yeti 

พกัท่ี NAMCHE BAZAR  

B/L/D 

Day 5. นามเช บารซ์าร(์3440 เมตร) – เตงโบเช (3860 เมตร) 

 จากนัมเชบารซ์าร ์เราจะเดินทางไปยงัเสน้ท่ีไม่ล าบากนัก วิวระหวา่ง

เสน้ทางจะเป็นวิวพาโนรามา ของ Thamserku , Ama Dablum , Lhotse 

และ Everest หลงัจากผ่าน Kyangjuma(3550m) เราก็จะเดินต่อไปยงั 

Sanasa (3600 m) จากจุดน้ีก็จะเขา้สู่เสน้เทรค Tengboche  ซ่ึงจะเดินลง

เขา้มุ่งหนา้ไปยงัแม่น ้า จากน้ันเดินต่อไปยงั Thasinga(3250m) ขา้ม

สะพานและเดินขึ้ นไปยงัเสน้ทางท่ีของป่าท่ีเต็มไปดว้ยตน้กุหลาบพนัปี โชค

ดีเราอาจจะไดพ้บกบักวาง และ Himalayan Tahr และเดินต่อไปยงัหมู่บา้น 

Tengboche ท่ีหมุ่บา้นน้ีจะมี Tengboche Monastery ท่ีเป็นวดัส าคญั 

B/L/D 

Day 6. เตงโบเช (3860 เมตร)-ดิงโบเช(4350เมตร) 

 จาก Tengboche เราเดินต่อไปยงัหมุ่บา้น Debuche จากน้ันเดินทางต่อไป

ยงั Minggo ผ่านสะพานขา้มล าธาร Imja Khola หลงัขา้มผ่านสะพานไปจะ

พบกบัสถูปสีขาวท่ีมีดวงตาแหง่ธรรม จากน้ันเดินต่อไปเร่ือยๆ เราจะเขา้สู่

ลกัษณะภูมิประเทศแบบ Alpine ทีตน้ไมเ้ร่ิมนอ้ย สตัวท่ี์พบแถวน้ีจะเป็น

พวกจามรี (Yak) จากน้ันเดินขา้มสนัเขาเล็กๆ มุ่งหนา้ต่อไปยงัหมู่บา้น 

Dingboche ท่ีหมู่บา้นน้ีอากาศจะหนาวและลมแรง ต า่กวา่ 0 องศา

แมก้ระทัง่ในหนา้รอ้น คืนน้ีไดน้อนขดตวัใหอุ่้นและไม่ควรอาบน ้าคะ 

คืนน้ีจะพกัท่ี Lodge ใน Dingboche 

B/L/D 
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วนัที่ รายการ ม้ืออาหาร 

Day 7. ดิงโบเช (4350 เมตร) 

 วนัน้ีเราจะพกัปรบัสภาพร่างกายกนัอีกครั้งท่ี Dingboche โดยทางไกดจ์ะดู

สภาพอากาศ/สภาพร่างกายของผูเ้ดินทางและเลือกปรบัสภาพท่ี Chukung 

หรือ Nangkar Tshang 

คืนน้ีพกัท่ี Dingboche 

B/L/D 

Day 8. ดิงโบเช (4350 เมตร) – โลบูเจ (4910 เมตร) 

 การเทรควนัน้ีเราจะรูสึ้กเดินลอยๆในเทือกเชาหิมาลยัท่ีรายลอ้มตวัเรา จะ

ผ่านสถานท่ีท่ีเรียกวา่ Dusa กระท่อมหินท่ีไม่มีใครอยู ่ จากน้ันเดินไปยงั 

Thukla และ Chupki lhara จุดน้ีเราจะเห็นหินกอ้นใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยธงมนต์

ท่ีไวอ้าลยัแก่ผูท่ี้เสียชีวิตจากการปีนยอดเอเวอรเ์รสต ์ อยา่ลืมติดธงมนตไ์ป

สกั2ชุดนะคะ จากน้ันเดินต่อไปยงั Khumbu glacier จากจุดน้ีเราจะเห็น

ยอด  Khumbutse, Lingtren and Pumori ตั้งตระหง่านตรงหนา้ และเดิน

ต่อขา้มธารน ้าแข็งไป 

คืนน้ีเราจะพกัท่ี Lobuche 

B/L/D 

Day 9. โลบูเจ (4910 เมตร)–โกรกัเชป (5140 เมตร) –Everest Base Camp (5335 เมตร) 

 วนัน้ีจะเป็นวนัท่ียาวนานและเหน่ือยหนักมาก จะเดินทางผ่านภูมิประเทศ 

แบบทุ่งหญา้และกอ้นหิน และหิมะรายรอบตวั ระยะทาง 60 เมตรท่ีจะผา

เราไปยงั จุดสูงสุดของ Changri glacier ท่ีเราเรียวา่ Thangma Riju จากจุด

น้ีเราจะมองเห็น ยอดเขามากมาย จุดน้ีจะเป็นจุดท่ีเชื่อมต่อระหวา่งธาร

น ้าแข็ง Changri และ Khumbu  จากน้ันจะปีนไปทางทิศตะวนัตก ไปยงั 

Gorak Shep จุดน้ีเองท่ีเราจะมาถึงทางแยกไป Kala Patthar. และ EBC เรา

จะเดินทางต่อไปยงั EBC ซ่ึง EBC จะไมไ่ดเ้ป็นจุดชมวิว แต่เราจะเดิน

คู่ขนานกบั glacier ไปยงั EBC หลงัจากน้ันตอ้งเดินผ่านธารน ้าแข็ง กอ้น

น ้าแข็ง กอ้นน ้าแข็งของทะเลสาบท่ีหลอมละลาย ก าแพงน ้าแข็งเราก็จะถึง 

EBC  ท่ีเป็นจุดส้ินสุดของการเดินทางประเภทเทรคก้ิง จากน้ันเดินกลบัไป

ยงั Gorak Shep  

คืนน้ีเราจะพกัท่ี Gorek shep  

B/L/D 
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วนัที่ รายการ ม้ืออาหาร 

Day 10. โกรกัเชป (5140 เมตร) –เพอรเิช (4200เมตร) 

 หากท่านยงัมีก าลงัท่ีจะเดินทางต่อเราจะพาท่านไปยงั KalaPatta 

04.00 ออกเดินทางไปยงั Kala Patta จุดชมวิวท่ีมองเห็นเทือกเขาสีขาว

โพลนแหง่หิมาลยั และแสงแรกสีทองท่ีจบัตอ้งต่อยอดเขาEverest Pumo Ri 

และ Nuptse จะใชเ้วลาเดินข้ึนลงประมาณ 5 ชม. ส าหรบัผูท่ี้ไม่ช านาญการ

เทรค 

09.00น.กลบัมายงั Gorek Shepรบัประทานอาหารเชา้และเดินทางต่อ  

Periche (4200 เมตร) 

คืนน้ีเราจะพกัท่ี Periche 

B/L/D 

Day 11. เพอรเิช (4200 เมตร) – นามเช บารซ์าร(์3440 เมตร) 

 วนัน้ีจะเป็นการเทรคขาลงท่ีค่อนขา้งจะยาวนาน 08.00 เร่ิมเดินออกจาก 

Periche จากน้ันก็เขา้สู่ Tengboche พกัรบัประทานอาหารกลางวนัและเดิน

ต่อไปยงั Namche Baza 

คืนน้ีเราจะพกัท่ี Namche Bazar 

B/L/D 

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

 วนัน้ีจะเป็นวนัเทรควนัสุดทา้ย โดยจะออกเดินทางจาก Namche Bazar ไป

ยงัสนามบินลุกลา และเล้ียงอ าลาลกูหาบท่ี สนามบินลุกลา 

คืนน้ีพกัท่ี Lukla 

B/L/D 

Day 13. ลคุลา (2840เมตร)-กาฐมณัฑุ 

 บินกลบัยงัสนามบินกาฐมณัฑุ ดว้ยเท่ียวบิน TA118  08.00 น.  

พาท่านเขา้ท่ีพกั รบัประทานอาหารกลางวนั หากเคร่ืองบินไม่ดีเลยม์ากละ 

มีเวลาจะพาท่านเท่ียวชมเมืองปาทนั(ลลิตปูรเ์มืองท่ีขึ้ นช่ือเร่ืองศิลปะและ

ความงาม ชมวดัทองวดัพุทธท่ีมีความสวยงามและเก่าแก่ ) 

รบัประทานอาหารเยน็ 

พกัโรงแรม MOON LIGHT HOTEL 

B/L/D 

Day 14. กาฐมณัฑุ(ฟรเีดย)์ 

 อิสระฟรีเดยห์น่ึงวนั (เพื่อเป็นการเผ่ือหากเท่ียวบินลุกลาไม่สามารถ

เดินทางไดต้ามปกติ)ส าหรบัอาหารกลางวนัอิสระเพ่ือใหท่้านสามารถ

อิสระชอ้ปป้ิงไดส้ะดวก 

รบัประทานอาหารเยน็และเล้ียงอ าลาท่าน 

พกัโรงแรม MOON LIGHT HOTEL 

 

B/D 
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ก าหนดการเดินทางและอตัราค่าบริการ (10 ท่านข้ึนไปออกเดินทางโดยมีหวัหนา้ทวัร)์ 

วนัเดินทาง ไทยไลออน

แอร ์

การบินไทย ไม่รวมตัว๋ พกัเดี่ยวที่พกัเฉพาะใน

กาฐมณัฑุ 

ระหว่างเทรคไม่สามารถ

เลือกพกั ท่านเดียวได ้

12-26 ต.ค.62 56,900 62,900 48,900 2,900บาท 

30 พ.ย. – 14 ธ.ค. 62 56,900 62,900 48,900 2,900บาท 

4-18 เม.ย. 63 57,900 63,900 49,900 2,900บาท 

อตัราค่าบริการน้ี : ไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศไดเ้น่ืองจาก

เป็นตัว๋ราคาพิเศษ ** Non Refund ตัว๋เคร่ืองบินทุกกรณี**  

ราคาน้ีรวม 

 ท่ีพกัในกาฐมณัฑุ 3 คืนโรงแรม MOON LIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 อาหารและท่ีพกัระหวา่ง Trekking 

 ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบักรุงเทพ-เนปาล สายการบินไทยไลออนแอรช์ั้นประหยดั นน.โหลด 30KG. 

 ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั  KATHMANDU – LUKLA – KATHMANDU (นน.กระเป๋าโหลดใตท้อ้ง 10 

KG+ Carry on 5 ก.ก.) หากน ้าหนักเกินทางสายการบินจะไม่อนุญาตใหท่้านเดินทาง****ตอ้ง

รอจนกวา่เท่ียวบินจะมีสมัภาระนอ้ย ดงัน้ันน ้าหนักตอ้งไม่เกินตามท่ีสายการบินระบุ 

 ค่าใบอนุญาตTIMS & EVEREST PERMIT 

 อาหารตามท่ีระบุ 

 ไกด ์1 ท่าน ผูช้ว่ยไกด ์1 ท่าน ลกูหาบ 5 ท่าน 

 ประกนัภยั ไกดแ์ละลกูหาบ 

 รถรบัส่งสนามบิน  

 อุปกรณก์ารเดินทางของไกดแ์ละลกูหาบ 

Day 15. กาฐมณัฑุ-กรุงเทพ 

11.00 ส่งท่านยงัสนามบินกาฐมณัฑุเพื่อเดินทางกลบัยงักรุงเทพ B/L 

13.30 ออกเดินทางไปยงักรุงเทพมหานครดว้ยเท่ียวบินท่ี TG320 สายการบินไทย  

13.45 ออกเดินทางไปยงักรุงเทพมหานครดว้ยเท่ียวบินท่ี SL221 สายการบิน

ไทยไลออนแอร ์ เราจะแพคอาหารกลางวนัใหท่้านรบัประทานท่ีสนามบิน 

เน่ืองจากไทยไลออนแอรข์ากลบัไม่มีอาหารเสริฟ  

 

19.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
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 2 TEA BREAKS ต่อวนั 

 น ้าด่ืมเฉพาะระหวา่งม้ืออาหาร เชา้ * เท่ียง เยน็ ชา/กาแฟ 

 ถุงนอน เส้ือขนเป็ดกนัหนาว กระเป๋า Duffle bag ใหย้มื 

 ประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1ลา้นบาท 

 วีซ่าเขา้ประเทศเนปาล 15 วนั 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมใน

สถานท่ีท่องเท่ียวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ 

 ค่าทิปส าหรบัไกด ์ลกูหาบ ไกดท์วัรเ์มือง  

 Wifi และค่าชารจ์แบตท่ี TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชารจ์แบตต่อท่านต่อคืน

ประมาณ 100-200 รูปี(35-70 บาท) 

 ไม่รวม Soft drink  เชน่ โคก้ น ้าผลไม ้เหลา้ เบียร ์และอ่ืนๆ 

 ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 หากท่านตอ้งการเท่ียวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณีท่ีเคร่ืองบินไม่ดีเลย ์ในวนัท่ี 12 เพ่ิม

ท่านละ 1000 บาท 

 ค่าอาบน ้าอุ่นในระหวา่งเทรค 

 น ้าแร่ใส่กระติกระหวา่งเทรค 

 น ้ารอ้นใส่ด่ืม/ใส่กระติก 

 ไม่รวมค่าเฮลิคอปเตอร์กรณี เท่ียวบินลุกลาไม่สามารถบินได้และท่านต้องการไปกับ

เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว**และประกันภัยการเดินทางไม่ครอบคลุมกรณีเคร่ืองบินลุกลาไม่

สามารถขึ้ นบินได ้ 

 

 

 

 

การช าระเงินมดัจ  า 

 1.งวดท่ี 1 หลงัจากการยนืยนัการจอง 3 วนั ท่านละ 15,000 บาท 

 2. งวดท่ี 2 ก่อนออกเดินทาง 30 วนั ส่วนท่ีเหลือ 

เลขท่ีบญัชีในการโอนเงิน 
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ขอ้ควรรูก่้อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจ าตวัรา้ยแรงเชน่ เบาหวาน ความดนั กระดูกสนั

หลงัเคล่ือน รูมาตอยด ์หวัใจ กลา้มเน้ืออ่อนแรง ภูมิแพอ้ยา่งหนัก SLE เน่ืองจากสภาพอากาศและภูมิ

ประเทศโหดรา้ยการชว่ยเหลือทางการแพทยท์ าไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 

 2.อากาศระหวา่งเทรคจะเปล่ียนแปลงมาก เร่ิมจากรอ้นประมาณ 20 องศา และหนาวสุด

ประมาณ -15 องศา และอาจจะมีฝนตก ลกูเห็บ หิมะ แดดท่ีแรง ท่านตอ้งเตรียมอุปกรณใ์ห้

เตรียมพรอ้มกบัทุกสภาพอากาศ 

 3.ตอ้งเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางโดยการออกก าลงักายใหร้่างกายแข็งแรง แต่ไม่ไดห้มายความ

วา่ท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพค้วามสูง ซ่ึงเกิดขึ้ นไดก้บัทุกคนไม่วา่จะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การ

ออกก าลงักายใหเ้นน้ไม่หนักแต่ใหน้าน เร่ือยแต่ใหอึ้ดทน เชน่ การเดินข้ึนบนัไดวนัละ 1,000 ขั้นต่อ

วนั การ Squart วนัละ 100ครั้ง/นาที ท าติดต่อ ไม่จ าเป็นตอ้งออกก าลงักายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเน่ือง

อยา่งนอ้ยวนัละ 30-60 นาทีต่อวนั และก่อนออกเดินทาง 2 สปัดาหใ์หง้ดการออกก าลงักายเป็น

เพียงการออกก าลงักายเบาๆ เชน่เดินวนัละ 1-2 กม. ต่อวนั เพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บก่อนเดินทาง 

 

***รายละเอียดเพิ่มเตมิ*:  ควรอ่านใหล้ะเอียดประกอบการตดัสนิใจ 

1. ภายหลงัก าหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสยัเชน่ ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลทต่์อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบ

ค่าท่ีพกัให ้1 คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไม่ยงัไม่เทรคก้ิง อตัราค่าท่ี

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

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยัไม่สามารถเดินทางออกจากกาฐมณัฑุ/โพคขรา ได ้อตัราค่าท่ีพกัในระหวา่ง

เทรคพรอ้มไกดดู์แล 45 usd/ท่าน/วนั (รวมอาหาร3ม้ือ) 

4. ส าหรบัเท่ียวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะด าเนินการใหท่้านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วท่ีสุด 

โดยหากท่านยนืยนัจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ 2.  

5. บริษัทรบัด าเนินการค่าธรรมเนียมการท าวีซ่าท่านละ 1,100 บาท (วีซ่า15 วนั)  1,600 

บาท (30วนั) รวมค่าไปรษณีย ์ในการส่งกลบัเรียบรอ้ยแลว้ และ ใชร้ะยะเวลา 7วนัท าการ 

6. บริษัทรบัท าประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได ้

7. กรณีที่เครือ่งบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรอืลกุลา ดว้ยสภาพอากาศของ

สนามบินที่ไม่เปิด ท่านตอ้งรอเที่ยวบินในไฟลทว์นัถดัไปจนกว่าสนามบินจะเปิดให้

เครือ่งบินข้ึนลงไดต้ามปกต ิการใหบ้รกิารซ่ึงเป็นเง่ือนไขของสายการบินที่จะไม่ได้

อนุญาตใหผู้ต้กคา้งเป็นไฟลทแ์รก และหากท่านตอ้งการกลบัซ่ึงจะมีอีกทางเลือกคือการ
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เรยีก เฮลิคอปเตอร ์ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมข้ึนเท่ียวละ 450-500 usd (ซ่ึงไม่รวมกบัค่า

ทวัร)์  

8. เราจะด าเนินการเรยีกเฮลิคอปเตอรก์รณีที่ท่านเจบ็ป่วยรา้ยแรงและทางไกดมี์ความเห็น

ว่าท่านตอ้งลงดว้ยเฮลคิอปเตอรเ์ท่านั้น หากท่านเจบ็ป่วยและสามารถเดินลงเองไดแ้ต่

ตอ้งการใชบ้รกิารของประกนัภยัเพื่อเรียกเฮลิคอปเตอร ์***ทางบรษิทัมีค่าด าเนินการใน

การเรยีก Rescue ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และค่าทีพกัพรอ้มอาหารเชา้ท่านละ 15 

USD/ท่าน/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกบัประกนัการเดินทางได*้* และท่านอาจจะไม่ไดร้บั

การเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนไดจ้ากประกนัหากตรวจพบว่าท่านไม่ไดเ้จบ็ป่วยรา้ยแรง 

จนตอ้ง Rescue แบบเรง่ด่วน ซ่ึงค่าใชจ้า่ยประมาณ 200,000 บาท และหากตอ้งการให้

บรษิทัช่วยท่านเปลี่ยนตัว๋เครือ่งบินเพื่อเดินทางกลบัไทยหากท่านตอ้งการกลบัเรว็/ชา้ลง 

(โดยค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยนวนัเดินทางของตัว๋เครือ่งบินระหว่างประเทศท่าน

ตอ้งจา่ยจรงิตามสายการบินเรยีกเก็บ) ซ่ึงนอกเหนือการรบัประกนัของการเดินทาง 

9. เงื่อนไขการยกเลิกไฟลทห์รอืการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจบ็ป่วย เป็นเง่ือนไขของ

บรษิทัประกนัภยั ทางบรษิทัการเคลมไดห้รอืไม่ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของประกนัเป็น

หลกั 

10. น ้าดื่มระหว่างม้ืออาหาร เราจะบริการน ้าดื่มสะอาดใหท่้านในม้ืออาหารเท่านั้น 

ส  าหรบัน ้าใส่กระติกที่ติดตวัระหว่างเดินเทรคไม่ไดร้วมในแพคเกจ 

11. ทางบรษิทัฯ ไม่มีนโยบายในการ Rescue ท่านดว้ย เฮลิคอปเตอร ์ส  าหรบัท่านที่

เดินทางไปถึง Base Camp แลว้ป่วยไม่จรงิและตอ้งการลง ฮ. ทางบริษทัขอปฏิเสธการ

เรยีกฮ. โดยทั้งน้ีไกดจ์ะเป็นคนประเมิณสถานการณ ์เน่ืองจากปัจจุบนัทางบรษิทั

ประกนัภยัไดย้กเลิกการประกนัในประเทศเนปาลเน่ืองจากนกัเทรคก้ิงชาวไทยหลายท่าน

ตอ้งการเพียงไดน้ัง่ ฮ.กลบั มีเพียงอาการป่วยเล็กนอ้ย ซ่ึงเหตการณน้ี์ท าให ้บรษิัท

ประกนัภยัยกเลิกการประกนัในประเทศเนปาลที่ความสูงเกิน 3500 เมตร เพื่อเป็นการ

ป้องกนัและใหป้ระโยชนก์บัท่านที่ป่วยจรงิๆ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกฮ. 

กรณีเจบ็ป่วยเล็กนอ้ยมา ณ ท่ีน้ี 

การยกเลิกการเดินทาง 

 1.คืนเงินมดัจ  า 50 % เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัข้ึนไป 

 2.ไม่คืนเงินมดัจ  า เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั 
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เอกสารที่ใชใ้นการจองแพคเกจทวัร ์

1. ส าเนาพาสปอรต์ วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง (Scan ส่งมาได)้  

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

เอกสารในการท าวีซ่า (กรณีใชบ้รกิารท าของทางบรษิทั) 

1. พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง 

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพื้ นหลงัสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง) 

3. ส าเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 1 ฉบบั 

ทิปไกดแ์ละลกูหาบ 

 ทิปไกดเ์ทรคก้ิงและลกูหาบทั้งตลอดการเดินทางเป็นการประมาณการ 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 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 :  

ปลั๊กไฟท่ีเนปาลเป็นแบบสามรูหวัแบนไฟ ๒๒๐ โวลทเ์หมือนบา้นเรา หากสายชารจ์เป็นแบบ

หวักลมตอ้งน าหวัแปลงสญัญาณเป็นหวัแบนติดไปดว้ยครบั 

 
เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 
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เวลา:    ชา้กวา่ประเทศไทย  1  ชัว่โมง 15 นาที 

โทรศพัท:์ 

- โทรกลบัประเทศไทย (0066) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ถา้ใชซิ้มเนปาลโทรกลบัไทย

นาทีละ 7 รูปี 

ซิมมือถือ/Internet Data: 

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซ้ือไดท่ี้ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตวัจริง รูปถ่าย และส าเนา

พาสปอรต์ ราคา 150-300 รูปี สญัญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ้ นกบัสภาวะอากาศระหวา่งเทร

คก้ิง ส่วนในเมืองใชไ้ดท่ี้ความเร็ว สามารถใชไ้ดจ้นถึง Tengboche  ส่วนการเติมเงินในมือ

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

- AIS SIM2FLY ใชไ้ดท่ี้ในตวัเมืองใหญ่ๆ สญัญานใชไ้ดจ้นถึง Tengboche  

- Everest Link เป็นสญัญาน wifi ท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้ Tea House   

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 าหรบั

นักกีฬา, ขวดน ้าเบาๆ, ถุงกนัน ้า  

- แผ่นแปะใหค้วามรอ้น , กระเป๋าน ้ารอ้น(ไวใ้สใ่นถุงนอนส าหรบัคนข้ีหนาว) 

- ยารกัษาโรค  ส าหรบัท่านท่ีมีโรคประจ าตวั กรุณาเตรียมยาไปใหพ้อกบัวนั

เดินทาง 

ความเช่ือทางศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซ่ึงนับถือววั ซ่ึงหากท่านเอาเน้ือววัแหง้ไป

ไม่ควรชวนชาวเนปาลรบัประทาน หรือบางสถานท่ีไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยหนังววัเขา้ไป”   

หมายเหต ุ  

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอยา่

น าติดตวัขึ้ นเคร่ือง 

- ***เพื่อความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่น าเคร่ืองประดบัและของมีค่าติดตวัไป

มาก** 
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เกรด็เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากประเทศเนปาล 

๑. ในนครกาฐมณัฑุยงัมีรา้นสะดวกซ้ือเป็นประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต และโชหว่ยขายของเล็กๆนอ้ย 

เปิดประมาณ 9.00-22.00 น. 

๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซ่ึงจะไม่รบัประทานเน้ือววั แต่จะรบัประทานเน้ือควาย 

และนมควาย 

๓. คนเนปาลจะไม่ใชมื้อซา้ยในการยืน่ของหรือทานขา้ว เพราะถือวา่เป็นมือท่ีใชล้า้งกน้เหมือนคนไทย  

๔. การเขา้บา้นคนเนปาลตอ้งถอดรองเทา้ 

๕. ศาสนาพุทธกบัฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส ์

๖. เม่ือไปไหวพ้ระท่ีไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพ่ือความเป็นสิริมงคล  5 รูปี 10 รูปี 

๗. กฎจราจรไม่มีผลส าหรบัเมืองน้ีค่ะ แต่ไม่ตอ้งกงัวลค่ะ เคา้ไม่ทะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะ

คะ 

- หมายเหตุ : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศหา้มน าของสด ของมีคม ของเหลว

และเจลทุกชนิดขึ้ นเคร่ือง ไม่วา่จะเป็นน ้ายาสระผม, น ้าหอม เป็นตน้ ดงัน้ัน ถา้มีของเหลวและเจ

ลในกระเป๋าของท่าน กรุณาน าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองดว้ย 

 


