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ข้อมูลนักท่องเที่ยว



ประเทศเนปาลเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำารวยที่สุดทางด้านความแตกต่างทางชีววิทยาเนื่องจากมีภูมิศาสตร์อย่างหาที่
เสมอเหมือนไม่ได้.  การยกระดับของพื้นแผ่นดินของประเทศจาก 60 เมตรเหนือระดับน้ำาทะเลสู่ระดับสูงสุดของโลก, 
ภูเขาเอเวอเรสต์ ที่ระดับ 8,848 เมตร,  ทั้งหมดนี้ภายในระยะทาง 150 กิโลเมตร มีผลที่ทำาให้เปลี่ยนสภาพภูมิ
อากาศจากกึ่งเขตร้อนมาเป็นแบบอาร์ติค

ประเทศเนปาลถือครองเพียง 0.1 % ของพื้นที่โลกดังนี้

• 2% ของดอกไม้พืชพรรณทั้งหมดในโลก

• 8% ของประชากรนกทั้งหมดในโลก (มีมากกว่า 848 สายพันธุ์)

• 4% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของโลก

• 11 ของ 15 ตระกูลของผีเสื้อในโลก (มีมากกว่า 500 สายพันธุ์)

• 600 ตระกูลของพืชพื้นเมือง 

• 319 สายพันธุ์ของกล้วยไม้



Place

Summer 
(May, June, July)

Winter 
(Dec, Jan, Feb)

Max (°C) Min (°C) Rain 
(mm) Max (°C) Min (°C) Rain 

(mm)

Kathmandu 28.1 19.5 312.9 19.3 3.0 15.4

Pokhara 29.7 21.3 829.7 20.3 7.7 26.3

Chitwan 33.0 25.3 404.0 24.1 8.3 13.8

พื้นที ่ 147,181 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง ต้ังอยู่ระหว่างประเทศจีนในทางเหนือและประเทศอินเดียในทางใต้,ตะวันออก และตะวันตก

เมืองหลวง กาฏมัณฑุ

ประชากร 28.58 ล้านคน

ประชาชน ประเทศเนปาลมีมากกว่า 101 กลุ่มชนและ 92 ภาษาพูด

ภาษา ภาษาเนปาลเป็นภาษาประจำาชาติ, ประชาชนภาคธุรกิจสามารถเข้าใจและพูด ภาษา

อังกฤษได้ดี

ศาสนา ฮินดูและพุทธศาสนา

สกุลเงิน เนปาลรูปี

ระบบการปกครอง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

สภาพอากาศ เนปาลมี 4 ฤดู คือ (1) ฤดูหนาว ธันวาคม-กุมภาพันธ์ (2) ฤดูใบไม้ผลิ มีนาคม- พฤษภาคม 

(3) ฤดูร้อน มิถุนายน-สิงหาคม (4) ฤดูใบไม้ร่วง กันยายน-พฤศจิกายน ลมมรสุมจากเดือน 

มิถุนายน ถึงกลางเดือนกันยายน.  ประเทศเนปาลสามารถไป เยือนได้ตลอดทั้งปี

เสื้อผ้าที่สวมใส่ -เสื้อผ้าที่มีน้ำาหนักเบาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม. เสื้อผ้าที่อบอุ่นในเดือน

 ตุลาคม-มีนาคม. ร่มหรือเสื้อกันฝนเป็นสิ่งจำาเป็นในฤดูฝน



ขั้นตอนการเข้าประเทศ
วีซ่านักท่องเที่ยว

ความสะดวก ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม

ความสะดวก ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม

ความสะดวก ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม

เข้าออกได้หลายครั้ง 15 วัน 25 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐหรือเทียบเท่า

เข้าออกได้หลายครั้ง 30 วัน 40 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐหรือเทียบเท่า

เข้าออกได้หลายครั้ง 90 วัน 100 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐหรือเทียบเท่า

3. บัตรประชาชนพร้อมรูปถ่ายออกโดยหน่วยงาน  

รัฐ

4. บัตร Ration พร้อมรูปถ่าย

5. บัตรเลือกตั้งพร้อมรูปถ่าย

6. บัตรประชาชนออกโดยสถานทูตอินเดียในกาฏ  

มัณฑุ

7. บัตรประชาชนพร้อมรูปถ่ายออกโดย Sub-  

Divisional Magistrate หรือหน่วยงานที่  

เกี่ยวข้อง

Boudha Stupa

รูปถ่าย
สำาหรับวีซ่าหรือต่ออายุวีซ่า ต้องการรูปถ่าย 1 ใบ

สำาหรับสัญชาติอินเดีย
สัญชาติอินเดียเดินทางไปเนปาลจะต้องยื่นเอกสารต่อ
ไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

1. หนังสือเดินทาง

2. ใบขับขี่พร้อมรูปถ่าย

ยกเว้นค่าธรรมเนียม (ฟรี) วีซ่า
วีซ่าที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำาหรับ 30 วัน 
สำาหรับเฉพาะชาติของเอเชียใต้เช่นบัง
คลาเทศ, ภูฏาน,มัลดีฟ,ปากีสถานและ
ศรีลังกา.  อย่างไรก็ตามชาวอินเดียไม่
ต้องทำาวีซ่าเข้าเนปาล. (สำาหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม-กองตรวจคนเข้าเมือง, Kalikasthan, 
Kathmandu, Tel: 00977-1-4429659, 
Web: www.immi.gov.np )  
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การเดินทางโดยทางอากาศ  สายการบินเนปาล
เป็นสายการบินประจำาชาติเนปาลมีเที่ยวบินไป 
/ จาก เดลฮี, ดูไบ, โดฮา, กรุงเทพฯ, ฮ่องกง และ
กัวลาลัมเปอร์.  ทั้งนี้ยังมีสายการบินอื่นที่มีเที่ยวบิน
จาก / ไป กาฏมัณฑุคือ สายการบินแอร์อะราเบีย, แอร์
ไชน่า, อาร์เคฟลาย, บาร์เรนแอร์, พิมานบังคลาเทศ, 
พุทธแอร์, ไชน่าอีสเทิรน์แอร์ไลน์, ไชน่าเซ้าเทินแอร์ไลน์, 
ดราก้อนแอร์, ดรุคแอร์, เอทิฮัดแอร์เวย์, ฟลายดูไบ, จี
เอ็มจีแอร์ไลน์,  
กัลฟ์แอร์, อินเดียนแอร์ไลน์, เจ็ทแอร์เวยส์, เจ็ทไลท, 
คิงฟิชเช่อ, โคเรียแอร์, โอมานแอร์, ปากีสถานแอร์ไลน์, 

การ์ตาแอร์เวยส์, ซิลค์แอร์, การบินไทย และยูไนเต็ด
แอร์เวยส์
ทางบก ผู้เดินทางที่จะเข้ามาเนปาลทางบกจะต้อง
เข้ามาทางด่านใดด่านหนึ่งเหล่านี้ 1. Kakarbhitta 2. 
Birgunj 3. Belhiya, Bhairahawa 4. Nepalgunj 5. 
Dhangadi and 6. Mahendranagar ในด่านชายแดน
เนปาล-อินเดีย และ 7. Kodari ในด่านชายแดน 
เนปาล-จีน.  นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเมื่อเดิน
ทางเข้าประเทศเนปาลโดยพาหนะจะต้องทำาเรื่องทาง
ศุลกากรให้เรียบร้อย

เส้นทาง
ระยะทาง (เมืองที่ด่าน

ถึงเมืองสำาคัญ)

สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด

ในอินเดีย

Siliguri-Kakarvitta-KTM 620 ก.ม New Jalpaiguri (NJP)

Jogbani-Biratnagar-KTM 550 ก.ม Jogbani 

Raxaul-Birgunj-KTM 280 ก.ม Raxaul (RXL)

Sunauli-Bhairahawa-KTM 280 ก.ม Gorakhpur (GKP)

Rupaidiya-Jamuna (Nepalgunj)-KTM 520 ก.ม Rupaidiyav/ Nanpara 

Gauriphanta-Mohana (Dhangadi)-KTM 630 ก.ม Gauriphanta/  Paliya 

Banbasa-Gaddachauki (Mahendranagar)-KTM 715 ก.ม Banbasa/ Tanakpur

Sunauli-Bhairahawa-Palpa-Pokhara 185 ก.ม Gorakhpur (GKP)

Sunauli-Bhairahawa- Chitwan 145 ก.ม Gorakhpur (GKP)

Sunauli-Bhairahawa-Lumbini 26 ก.ม Gorakhpur (GKP)



อย่างเคร่งครัด (Tel. 4470110/4472266).  นักท่อง
เที่ยวสามารถนำาของที่ระลึกไปยังต่างประเทศได้. การ
ส่งออกโบราณวัตถุ ต้องขออนุญาตจาก Department of 
Archaeology, National Archive Building, Ram Shah 
Path, Kathmandu (Tel. 4250686/7).

สายการบินภายในประเทศ
สายการบินเนปาลมีเครือข่ายบริการทางอากาศไปยัง
เมืองสำาคัญในประเทศ. นอกจากสายการบินเนปาลแล้ว 
ยังมีสายการบินภายในประเทศอื่นๆอีก (มีมากกว่า 18 ที่
ให้บริการ) ให้บริการเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินพิเศษไป
ยังสถานที่อันมีชื่อเสียง.  สายการบินภายในประเทศให้
บริการในตอนเช้า, 1 ชั่วโมงสำาหรับเที่ยวบินชมวิวภูเขา

เที่ยวรอบเมือง
รถแท็กซี่มิเตอร์สามารถสังเกตได้จากป้ายและทะเบียน
สีดำา ซึ่งพบได้ตามท้องถนน. รถประจำาทางและรถเทมโป้
จะมีอัตราค่าโดยสารถูกกว่ารถแท็กซี่.  ไม่ต้องให้ทิป. มีรถ
ประจำาทางให้บริการใน 3 เมืองของหุบเขา กาฏมัณฑุ ให้
บริการจากสถานีรถเก่า Ratna Park.  ตารางการเดินรถ
สำาหรับภายนอกเมืองให้บริการจาก สถานีรถ Gongabu.   
ทั้งนี้ยังสามารถเช่ารถจักรยานได้ในราคาที่เหมาะสมด้วย

สิ่งอำานวยความสะดวก
เนปาลมีที่พักหลายระดับและราคาทั้งแบบโรงแรมระดับมาตรฐานสากล, 

รีสอร์ท, ที่พักแบบประหยัด

เพื่อความแน่ใจว่าจะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและ
ปลอดภัย ขอแนะนำาให้ใช้บริการที่พัก, ตัวแทนท่องเที่ยว, 
ไกด์ทัวร์ ฯลฯ ที่ได้จดทะเบียนกับทางรัฐบาลไว้

สถานที่มรดกโลก
มีสถานที่มรดกโลกที่รับรองจาก UNESCO จำานวน 4 แห่ง
ในเนปาล.  สองแห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
อีกสองแห่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ.   มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมคือ ลุมพินี , สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 
และอนุสาวรีย์ 7 แห่งของหุบเขากาฏมัณฑุ ภายในรัศมี 
20 ก.ม (นับรวมเป็นหนึ่งมรดกโลก).
มรดกโลกทางธรรมชาติคืออุทยานแห่งชาติ Chitwan 
และ Sagamatha.  หุบเขากาฏมัณฑุ มรดกโลก
ประกอบด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์-กาฏมัณฑุ, 
ปาทันและจตุรัสบัคตาปู, เจดีย์ทางพุทธ ศาสนา 2 แห่ง- 

Swayambhunath และ Bauddhanath และวัดฮินดู 2 
แห่ง – Pashupatinath และ Changu Narayan.สมบัติที่
โดดเด่นของเนปาล

Trekking

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถทำาได้ที่
ธนาคารหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต. ธุรกรรมดังกล่าว
จะมีใบเสร็จออกมาให้.  นักท่องเที่ยวสามารถแลกเงิน
ที่เคาน์เตอร์แลกเงินที่สนามบินเมื่อเดินทางมาถึง. เงิน
อินเดียรูปีธนบัตร  500 และ 1,000  ไม่อนุญาตให้นำาเข้า
มาในเนปาล, จะไม่รับแลกเปลี่ยน.

ศุลกากร
สัมภาระต้องแจ้งให้ศุลกากรทราบเมื่อเดินทางมาถึง.  
ของใช้ส่วนตัวอนุญาตให้นำาเข้ามาได้.   นักท่องเที่ยว
สามารถนำา บุหรี่หรือเหล้าเข้ามาได้ภายในปริมาณที่
กำาหนด.  การนำาเข้ายาเสพติด,อาวุธ เป็นสิ่งต้องห้าม



ภูเขาเอเวอเรสต์ -  ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
กุมารี - เทพเจ้า
ลุมพินี - สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดหมายปลายทางน้อยแห่งในโลกที่สามารถเข้าได้กับเนปาลใน
ประสบการณ์ที่แตกต่างระดับโลก – การเดินเขา, การเดินไกล, การขี่
จักรยานภูเขา, ทัวร์ทางธรรมชาติ, ทัวร์ทางวัฒนธรรม, ทัวร์แสวงบุญ, 
การล่องแพ, พายเรือคายัค, เรือแคนนู, เที่ยวบินชมวิวภูเขา, เที่ยวป่า
ซาฟารี, ดูนก, ตกปลา, บันจี้ จัมพิ้ง, เรามีทั้งหมด.  ทัวร์ที่น่าสนใจเป็น
พิเศษเช่น ทัวร์กล้วยไม้, ทัวร์วัฒนธรรม, การล่าผึ้ง, ทัวร์หมู่บ้าน, การ
ล่าฟอสซิล, โปรแกรมฝึกสมาธิ, ทัวร์ Shamanism, ทัวร์ถ้ำา, ดูเสือดาว
หิมะและแกะสีน้ำาเงิน และทัวร์อื่นๆซึ่งสามารถเลือกได้ตลอดทั้งปี. ท่าน
สามารถติดต่อได้ที่ Nepal Association of Travel and Tour Agents 
(Tel. 4418661, www.natta.org.np) หรือ Nepal Association of 
Tour Operators (Tel. 4418999,  
www.nepaltouroperators.org)

การเดินไกล
เนปาลเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายสำาหรับนักเดินไกลผู้กระตือรือร้น 
- เสนอความเป็นไปได้จำานวนมากจากสั้นและง่ายไปยังความท้าทาย
ของยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ.  ง่าย, ปานกลาง หรือ ยาก – มีให้
เลือกสำาหรับทุกคน.  เนปาลเหมาะที่จะเรียกว่าเป็น “ สวรรค์สำาหรับ
นักเดินไกล”  เทือกเขา, ภูเขา เป็นเส้นทางเดินไกลที่น่าดูที่สุดในโลก.   
ความแตกต่างอย่างมากของระดับความสูงและภูมิอากาศทำาให้เกิด
ความผสมผสานอย่างลงตัวของวิถีชีวิต, พรรณไม้และสัตว์ป่า.  การ
เดินไกลในเนปาลเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับการ
ผจญภัยของชาวหิมาลายัน.  ในเงาและทิวเขาของยอดเขาน้ำาแข็งของ
หิมาลัย, นักเดินไกลจะได้พบภาพความงามที่น่าหลงใหลของชาวบ้าน
ต่างเผ่าพันธุ์.    การเดินไกลแตกต่างจากการเดินทาง, การเดินไกล
ที่มีความสูงไปยังทางเดินที่เรียบง่าย.  สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา
ติดต่อ TrekkingAgencies’Association of Nepal (Tel. 4427473, 
4440920, www.taan.org.np).

การเดินเขา
ด้วย 8 ของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก, รวมถึงยอดเขาเอเวอเรสต์, ไม่เป็น
ที่ประหลาดใจว่าเนปาลเป็นขั้นของนักเดินเขาที่ประสบความสำาเร็จ
ในโลก. ยอดเขาน้ำาแข็งที่มีมากว่า 10 ปีนั้นท้าทายสภาพร่างกายและ
จิตของผู้กล้าหาญ. การสอบถามและเตรียมการสำาหรับการเดินทาง
ต้องทำาล่วงหน้าโดยติดต่อ Ministry of Tourism & Civil Aviation, 
Mountaineering Section, Bhrikutimandap  
(Tel. 4256231/2, Fax. 4227281, www. Tourism.gov.np) 



การล่องแพ / เรือคายัค / ล่องแก่ง
มีแม่น้ำาสำาหรับการล่องแพเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถ
เปรียบได้กับแม่น้ำาของเนปาลที่มีต้นกำาเนิดจากหิมะที่
ละลายมาจากภูเขาหิมาลัย.    แม่น้ำาไหลพุ่งผ่านไปยัง
แคนยอน, สายลมพัดผ่านไปยังหุบเขาที่เงียบสงบที่ซึ่ง
ชนกลุ่มเล็กอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำา.  การเดินทางโดย
แม่น้ำาเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในการสำารวจธรรมชาติของ
ประเทศเช่นเดียวกับมรดกทางวัฒนธรรม.  กีฬาที่ท้า
ท้ายที่สุดที่นิยมในยุโรป, การล่องแก่งซึ่งตอนนี้มีแล้วใน
เนปาล.  ทั้งนี้รวมถึงการกระโดด, การเลื่อนไถล, การปีน
น้ำาตกและหน้าผา, ให้อิสระในการสำารวจความงามภาย
ใต้ทิวทัศน์ของน้ำาตก

ทัวร์หมู่บ้าน
ทัวร์หมู่บ้านอนุญาตให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์
จากการอยู่ในหมู่บ้านของชาวเนปาล. นักท่องเที่ยวมี
โอกาสสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณีอันมีค่าของชาวเนปาล
จากการได้อยู่อาศัยด้วยกันอย่างใกล้ชิด.  นอกจากนี้, ค่า
ใช้จ่ายที่ให้ไปจะนำาไปช่วยเหลือเป็นสวัสดิการของชุมชน
นั้น, เหตุนี้จึงให้ความรู้สึกพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว. ทัวร์
หมู่บ้านมีอยู่ใน Sirubari, Briddim, Ghalegaun, IIam  
และที่อื่นๆอีก
ระบบการจัดการข้อมูลของนักเดินไกล (TIMS)
รับ บัตร TIMS ได้ที่ไหนและอย่างไร
นักท่องเที่ยวของทุกชาติรวมถึงอินเดีย, ผู้ซึ่งสนใจในการ
เดินไกลในเนปาล จะต้องได้รับบัตร  TIMS ผ่านสำานักงาน
แห่งใดแห่งหนึ่งดังนี้
• Kathmandu (NTB Office, TAAN Office and Gov-

ernment registered trekking  companies)
• Pokhara (NTB Office, TAAN office and Govern-

ment registered trekking companies)

เวลาทำาการ
• เคาน์เตอร์ TIMS ท่ี Government registered trekking  

companies จะเปิด 12 ช่ัวโมง ต่อวันตลอด 7 วันต่อ

Canyoning



สัปดาห์ตลอดปี
• เคาน์เตอร์ TIMS ที่ TAAN / NTB offices จะเปิด

ทำาการตามวันและเวลาราชการ
• การจะรับบัตร  TIMS  ต้องมีสำาเนาหนังสือเดินทาง

และวีซ่า และรูปถ่าย 2 ใบขนาดสำาหรับ
หนังสือเดินทาง

 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Trekking Agencies’  
Association of Nepal (Tel. 4443003, 4440920, 
www.timsnepal.com) 

กิจกรรมอื่นๆ
สำาหรับผู้ที่ไม่สามารถปีนเขาได้ก็มีเที่ยวบินชมวิวภูเขา
เอเวอเรสต์และยอดเขาอื่นๆทำาให้ได้เห็นวิวของภูเขาที่
สูงที่สุดในโลก.  สำาหรับที่อื่นๆ,  Pokhara, เป็นเมืองแห่ง
ทะเลสาบของเนปาลซึ่งสามารถจะตกปลา, ว่ายน้ำา,พาย
เรือแคนนูในทะเลสาปฟีว่าได้.   กีฬาทางอากาศมีให้เลือก
เช่น การบินอุลต้าไลท์เพื่อชมวิวของเมือง Pokhara

การท่องป่าซาฟารี
อุทยานแห่งชาติ Chiwan, Bardia, Shuklaphanta 
Wildlife Reserve, Koshi Tappu Wildlife Reserve เสนอ
การพักผ่อนที่ตื่นเต้นแบบ ซาฟารี, กิจกรรมเดินป่า รวมถึง
การนั่งหลังช้างและขับรถโฟร์วิวเพื่อชมสัตว์ป่าในสถานที่
ธรรมชาติ , พายเรือแคนนูล่องแม่น้ำาในป่า, การเดินทาง
ธรรมชาติ, ดูนก และทัวร์หมู่บ้าน

ร่ำารวยมรดกทางธรรมชาติ
ขอบคุณอุทยานที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ของเนปาล
และระบบการดูแลรักษาที่ดี, ประเทศได้จัดการในการ
สงวนรักษาสายพันธุ์พืชมากกว่าพื้นที่อื่นๆในเอเชีย.  
เนปาลมีเครือข่ายของ 10 อุทยานแห่งชาติรวมถึง 12 เขต
พื้นที่,  3 เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า, 6 พื้นที่อนุรักษ์และเขต
สงวนการล่าสัตว์. การป้องกันพื้นที่ของเนปาลครอบคลุม 
34,186.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 23.23 %  ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศ

มรดกโลกทางธรรมชาติจาก UNESCO
1. Chitwan National Park  (932. sq.km)

2. Sagarmatha National Park (1,148 sq.km)

อุทยานแห่งชาติอื่นๆ
1. Banke National Park (550 sq.km)
2. Bardia National Park (968 sq.km)
3. Khaptad National Park (225 sq.km)
4. Langtang National Park (1,710 sq.km)
5. Makalu-Barun National Park (1,500 sq.km)
6. Rara National Park (106 sq.km)
7. Shey-Phoksundo National Park (3,555 sq.km)

8. Shivapuri Nagarjun National Park (159 sq.km)

เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า
1. Koshi Tappu Wildlife Reserve (175 sq.km)
2. Parsa Wildlife Reserve (499 sq.km)
3. Shuklaphanta Wildlife Reserve (305 sq.km)

Elephant Bath



เขตอนุรักษ์
1. Annapurna Conservation Area (7,629 sq.km)
2. Api Nampa Conservation Area (1,903 sq.km)
3. Blackbuck Conservation Area (15.95 sq.km)
4. Gaurishankar Conservation Area (2,179 sq.km)
5. Kanchenjunga Conservation Area (2,035 sq.km)
6. Manaslu Conservation Area (1,663 sq.km)

เขตสงวนการล่าสัตว์
1. Dhorpatan (1,325 sq.km)

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Department of National 
Parks and Wildlife Conservation (Tel. 4220850, 
4220912 Fax. 4227675)  www.dnpwc.gov.np

จุดหมายปลายทางยอดนิยม
• กาฏมัณฑุ เป็นที่นิยมเพราะเป็นมรดกโลกของ 

UNESCO,  อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์, งาน
ฉลองและวัฒนธรรม

• Pokhara มีชื่อเสียงในการชมวิวที่ใกล้ภูเขา, 
ธรรมชาติ, ทะเลสาบ, ถ้ำาและน้ำาตก

• Chitwan มีชื่อเสียงสำาหรับการท่องป่าซาฟารี

ในวันที่อากาศปลอดโปร่ง, รีสอร์ทแถวภูเขา Dhulikhel  
(30 กิโลเมตรจากกาฏมัณฑุ), Nagarkot (28 กิโลเมตร 
จากกาฏมัณฑุ) และ Daman (80 กิโลเมตร ตะวันตก
เฉียงใต้ของกาฏมัณฑุ) ได้เห็นวิวของภูเขาหิมาลัย. 
รีสอร์ทแถวภูเขาเหล่านี้เป็นที่นิยมสำาหรับผู้รักธรรมชาติ
และคู่รักที่มาฮันนีมูน

สถานทูตเนปาล
ประเทศไทย
สถานทูตเนปาลประจำาประเทศไทย
189 ซอย 71 ถนนสุขุมวิท พระโขนง
กรุงเทพฯ 10110, โทร. 66-2-3917240, 3902280
แฟกซ์ 66-2-3812406, 
E-mail: nepembkk@asiaaccess.net.th

ตัวแทนของ Nepal Tourism Board
ประเทศไทย
คุณสุธรรม สัจจาภิมุข
Express International Travel
10/12-13 ถนนคอนแวนต์, สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 
10500 โทร. 66-2-6312571, แฟกซ์ 66-2-2367186
E-mail: Gee@expressinter.com





สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

Nepal Tourism Board
Tourist Service Center

Post Box: 11018

Bhrikutimandap, Kathmandu, Nepal

Tel: +977-1-4256909 Fax: +977-1-4256910

E-mail: info@ntb.org.np

Web site: www.welcomenepal.com

Tourist Information Counter

Tribhuvan International Airport (Arrival)

Tel: +977-1-2061011

Pokhara Tourist Service Center

Pardi, Pokhara

Tel: +977-61-465292, 463029, E-mail: pntb@ntb.org.np  

Tourist Information Center - Kakkarbhitta

Tel: +977-23-562252, E-mail: infontbkbt@ntc.net.np

Tourist Information Center - Belhiya, Bhairahawa

Tel: +977-71-520197, E-mail: infontbbhw@ntc.net.np

Tourist Information Center - Gaddachowki, Mahendranagar

Tel: +977-99-523773, E-mail: ntbgaddachauki@ntb.org.np  
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