TREKKING ABC+POONHILL 13 วัน 12 คืน
อัตราค่าบริการนี้ : ไม่สามารถคืนค่าต๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศได้ เนื่องจากเป็นตัว๋ ราคา
พิเศษ ** NON REFUND ตั๋วเครื่องบินทุกกรณี**
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วันที่ 1
07.00 น.
10.15 น.

กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ (MEAL : DINNER)
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินไทยเที่ยวบินที่ TG 319
มีอาหารร้อนเสริฟ ระหว่างเดินทาง
12.25 น.
เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน
13.00 น.
นําท่านเข้าสู่ทีพักในย่านทาเมล จากนั้นพาท่านเดินทางไป
ยังกาฐมัณฑุเดอบาร์สแควร์
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงแบบเนปาลี
พักที่ MOONLIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
07.00 น.
09.00 น.

กาฐมัณฑุ-โพคขรา ( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปยังสนามบินโพคขรา ด้วยสายการบิน
BUDDHA AIR
09.30 น.
เดินทางถึงโพคขราโดยสวัสดิภาพ
10.30 น.
ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เดินเล่นถ่ายเมืองโพคขรา
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นและซักซ้อมการเดินเทรค
พักผ่อนนอนหลับให้สบายเพื่อเตรียมพบการเดินที่เหนื่อยหนัก
พักที่ CRYSTAL PALACE หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
07.00 น.

นายาปุล-ULERI (TREKKING DAY 1) ( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
รับประทานอาหารเช้า
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08.00 น.

รถจิ๊บนําท่านไปยัง นายาปุล(NAYAPUL) และทําการ CHECKPOINT ที่ BIRETHENTI จากนั้นเดินเทร
คกิ้งไปยัง ULLERI วันนีจ้ ะเดินสบายๆ ไม่หนักมาก ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชม. เป็นการปรับร่างกาย
ให้ค่อยคุ้นชินกับความสูง
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
พักที่ TEA HOUSE ULLERI
วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

ULLERI-GHOREPANI (TREKKING DAY2 ) ( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางไปยัง กอเรปานี วันนี้ ทางส่วนใหญ่จะเป็น
ทางขึ้น แต่จะผ่านดงของกุหลาบพันปี เราหันกลับมามอง
หมู่บ้ านที่ เดินผ่า นมาและจะทึ่ งกั บความสามารถในการ
เดิน วันนี้จะเดินประมาณ 5-6 ชม.
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
พักที่ TEA HOUSE GHOREPANI
วันที่5
05.00 น.

กอเรปานี-พูนฮิลล์-ทาดาปานี (TREKKING DAY3 ) ( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
เดินขึ้ นสู่จุ ดชมวิ ว POONHILL เพื่ อชมความงามของ
เทือกเขาหิมาลัย
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.
ออกเดินทางเทรคกิ้ ง สู่หมู่ บ้ าน ทาดาปานี (TADAPANI)
เดินขึ้น ประมาณ 3 ชม.หลังพักทานอาหารกลางวัน. จะ
เป็นทางราบและเดินลงๆๆ อีก 2 ชม. ก่อนถึงทาดาปานี
จะเดินขึ้นอีกประมาณ 1 ชม.
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
พักที่ TEA HOUSE TADAPANI
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

ทาดาปานี(TADAPANI)-ชินุวะ(SINUWA ) (TREKKING DAY4)
( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิ้ งสู่ชินูวะ(SHINUWA) ตอนเช้าจะเดินลงอย่างสุดๆ ลงๆๆ มีขึ้ นเล็กน้อยไม่มากนัก
จนหลังจากข้ามแม่น้ําหมู่บ้านกรานดุกไปยังชินุวะ ก็เดินขึน้ อีกประมาณ 1 ชม.ขึน้ อย่างเดียว
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18.00 น.

รับประทานอาหารเยน็ (จาก CHOMRONG) ไปจะไม่มีเนื้อสัตว์จําหน่ายยกเว้นปลาทูน่า ซึ่งถือเป็น
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ อนุญาตให้ขายได้เฉพาะเนื้อปลาเท่านั้นนะคะ)
พักที่ TEA HOUSE SHINUWA
วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

ชินูวะ-ดูราลี(DURALI) (TREKKING DAY5 ) ( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ ดูราลี (DURALI) วันนี้จะเดินขึน้ และลง สลับกันไป ไม่โหดมากมาย แต่วิวจะ
สวยมาก เหมือนอยู่ในป่าดึกดําบรรพ์ ตัดกับสีขาวของหิมาลัย
18.00 น.
รับประทานอาหารกลางเย็น พักผ่อนให้เต็มที พรุ่งนี้ต้องออกเดินทางเพื่อเดินขึ้น ABC และพบกับความ
สูงที่จะทําให้คุณเหนื่อยง่ายมาก รักษาร่างกายให้อบอุ่นจากนี้ไปจะหนาวขึ้นเรื่อยๆ
พักที่ TEA HOUSE DURALLI
วันที่ 8

ดูราลี - มัจฉาปูเชเบสแค้มป์ (MBC 3270 M)-อันนาเปอร์นนะเบสท์แคมป์ (4130 M)
(TREKKING DAY6) ( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.
ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป (ABC) วันนี้จะเป็นวันที่เหนื่อยหนัก เดินช่วงแรกสบายๆ
ชิลล์ แต่หลังจากมัจฉาปูเชร คุณจะรู้ ว่าระยะทาง 2,000 เมตร สุดท้ายนี้ เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและ
เหนือ่ ยสุดชีวิต ใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่มีนะคะ จาก MBC-ABC ตรงนี้ แนะนําเฉไฉถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะ
ไม่ต้องรีบ (ปล.หากสภาพอากาศปิดเนื่องจากหิมะตกหนัก ทาให้ไม่สามารถเดินขึ้น ABC ได้ เราจะพัก
ค้างที่ MBC และเดินต่อ ABC ในตอนเช้าตีสามครึ่ง ทั้งนี้เป็นการตัดสินใจของไกด์เทรคที่จะดูความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญ)
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะที่สูงเป็นอันดับ10
ของโลก (8091M) GPS LOCATION LATTITUDE 27๐ 51’42” N, LONGTITUDE 86๐ 51’ 50” E
ตัง้ เป็น พิกัดเป้าหมายไว้ก็ได้นะคะ
พักที่ TEA HOUSE ABC
วันที่ 9
05.00 น.
08.00 น.

อันนาเปอร์นะเบสท์แคมป-SHINNUWA/BAMBOO (2840 M) (TREKKING DAY7)
( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
ฟ้าจะเริ่มสางแล้ว แนะนําให้ลุกขึ้น มาถ่ายภาพแสงสีทองจับ
ยอดเขาอันนาร์ปูนะกันให้เต็มอิ่มในตอนเช้านคะ
รับประทานอาหารเช้า
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09.00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิ้ งสู่ SHINUWA วันนี้เป็นวันกลับ จะเดินกลับในเส้นทาง
เดิม จะเหนื่อยหน่อยนะคะ เพราะมีเวลาน้อยกัน ให้ SAFETY เข่าด้วยคะ (หรืออาจจะพักที่ BAMBOO
โดยจะดูการตัดสินใจของไกด์ซึ่งจะพิจารณาการเดินของกลุ่มเป็นหลักคะ)
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิดนั่ งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะที่ สูงเป็นอันดับ
10 ของโลก (8091M) GPS LOCATION LATTITUDE 27๐ 51’42” N, LONGTITUDE 86๐ 51’
50” E ตัง้ เป็น พิกัดเป้าหมายไว้ก็ได้นะคะ
พักที่ TEA HOUSE SHINUWA
วันที่ 10
07.00 น.
09.00 น.

SHINUWA-JHINU DANDA (TREKKING DAY8 ) ( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
รับประทานอาหารเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน SHINUWA จะเป็นการเดินลงๆ หลังข้าม
สะพานเพื่อเข้าหมู่บ้าน CHOMRONG ก็จะเดินขึ้นบันไดประมาณ 2 ชม.จากนั้นก็เดินทางค่อนข้างเรียบ
พักทานอาหารที่ CHOMRONG และเดินต่อไปยัง JHINU DANDA ถ้ายังมีแรงก็สามารถไปแช่น้ําพุร้อน
ได้ในหมู่บ้าน JHINU DANDA.
18.00 น.
รับประทานอาหารเยน็ พักผ่อนสบายๆที่หมู่บ้านกรานดุก
พักที่ TEA HOUSE GHANDRUK
วันที่11
ชินุดันดา-โพคขรา (TREKKING DAY9) ( MEAL: BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.
ออกเดินทางจากชินุดันดาไป นายาปูล
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
16.00 น.
เดินทางไปถึง โพคขราโดยสวัสดิภาพ
16.30 น
เข้าทีพ่ ักและปล่อยอิสระพักผ่อน
18.00 น
รับประทานอาหารเย็น
พักที่ CRYSTAL PALACE หรือเทียบเท่า
วันที่ 12
07.00 น.
09.20 น.
09.45 น.

โพคขรา-วัดโพธินารถ (MEAL : BREAKFAST/LUNCH/DINNER)
รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น เดินทางไปยังสนามบินโพ
คขรา
ออกเดินทางไปยังกาฐมัณฑุโดยเที่ยวบิน U4 604 BUDDHA AIR
เดินทางถึงสนามบินกาฐมัณฑุ โดยสวัสดิภาพ
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12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
เดินทางไปยังวัดโพธินารถ
15.30 น.
ปล่อยอิสระช้อปปิ้งในย่านทาเมล
19.00 น
รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี
พักที่ MOONLIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 13
07.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.30 น.
18.30 น.

กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ (MEAL : BREAKFAST)
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางไปยังสนามบินตรีภูวัน
ส่งท่านยังสนามบินตรีภูวัน
ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG 320 ไปยัง สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 10 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์จากไทย)
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
06-18 เมย.61
50,900 บาท (การบินไทย)
28 เมย.-10 พค.61
50,900 บาท (การบินไทย)
12-24 ตค.61
50,900 บาท (การบินไทย)
22 พย.-04 ธค.61
50,900 บาท (การบินไทย)
01-13 ธค.61
50,900 บาท (การบินไทย)

ราคาไม่รวมตั๋วการบินไทย
36,900 บาท
36,900 บาท
36,900 บาท
36,900 บาท
36,900 บาท

พักเดี่ยว
2,500 บาท
2,500 บาท
2,500 บาท
2,500 บาท
2,500 บาท

อัตราค่าบริการนี:้ ไม่สามารถคืนค่าต๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศได้เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษ*
พิเศษ*NON REFUND ตั๋วเครื่องบินทุกกรณี**
อัตรานี้รวม
เจ้าหน้าทีข่ องบริษัทติดต่อประสานงาน พูดภาษาไทยกับท่านได้ที่เนปาล
ใบอนุญาติ TREKKING TIM /ACAP
อาหารและโรงแรมตามระบุ
ไกด์เทรคกิ้งที่มีประสบการณ์สูงและพูดภาษาอังกฤษได้ 1 ท่าน
ลูกหาบ 1 ต่อลูกค้า 2 ท่าน (นน.กระเป๋าได้ท่านละ 8 กก.)
อุปกรณ์กันหนาวเสื้อขนเป็ด ถุงนอน DUFFLE BAG คืนเมื่อใช้เสร็จ
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น้ําแร่/น้ําต้มวันละ 2 ลิตร
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 15 วัน
ค่าประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ,
ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม่ ที่สั่ง นอกเหนือจากรายการ
ค่าทิปสําหรับไกด์
WIFI และค่าชาร์จแบตที่ TEA HOUSE ระหว่างการ TREKKING ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืน 100 รูปี(35บาท)
ไม่รวม SOFT DRINK เช่น โค้ก น้ําผลไม้ เหล้า เบียร์ และอื่นๆ
ไม่รวมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
หากท่านต้องการเที่ยวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณีที่เครี่องบินไม่ดีเลย์ ในวันที 12 เพิม่ ท่านละ 1,000 บาท
การชาระเงิน
งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง ชําระมัดจํา 15,000 บาท ภายใน 7 วัน โอนเข้าบัญชี
1.
นายพิสิฐเวท ตั้งตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 064-2-34250-9
2.
ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตั้งตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 789-2-33742-4
งวดทีส่ อง ชําระเงิน ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
ทิปไกด์เทรคกิ้งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทาง ท่านละ 5$/วัน หรือเทรคกิ้ง 12 วัน ประมาณ 60$ (6,000 รูปี ) ตาม
ความสมัครใจนะคะทที่คํานวณเป็นแนวทางให้เท่านั้น
ทิปไกด์นําเที่ยวเมือง/คนขับรถต่อท่าน 10$(1,000 รูปี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ภายหลังกําหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด
2. กรณีมีเหตุสุดวิสัยต้องเลื่อนกําหนดการเทรค อัตราค่าที่พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 20 USD/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)
3. กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกจาก LUKLA ได้ อัตราค่าที่พักในลุกลาพร้อมไกด์ดูแล 40 USD/ท่าน/วัน (รวม
อาหาร 3 มื้อ)
4. สําหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดําเนินการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด
กรณีเหตุสุดวิสัย/ป่วย
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1. ถ้ากรณีที่ไฟล์ทยกเลิกไปลุคล่า เราจะรับผิดชอบค่าที่ พักในกาฐมันฑุให้ไม่ว่าจะกี่คืนก็ตาม แต่ในกรณีนี้ ลูกค้าบางท่านมีเวลา
จํากัด อาจจะต้องลดโปรแกรมลง เช่น EBC 3 พาส เนื่องจากไฟล์ทยกเลิกและเวลาจํากัดไปได้ แค่ EBC ก็จะไม่มี REFUND
ค่าทริป แต่จะรับผิดชอบค่าที่พักในกาฐมันฑุให้ แต่ถ้าลกู ค้าสามารถยืดเวลาของตัวเองได้ ก็ให้เค้าปรับแผนการเดินทาง
2. ส่วนของไฟล์ทไปโพครายกเลิก หากต้องการนั่ งรถไปแทนก็จะเปลี่ ยนให้ไปนั่งรถ แล้วหลังจากหักลบค่ารถจากค่าตั๋ ว
เครื่องบิน แล้วถึงจะคืนเงินให้ครับ
3. ในกรณีที่ลูกค้าเป็น AMS ลงมา ไม่ว่าก่อนกี่วันก็ตาม เราจะช่วยแค่ครึ่งหนึ่ง เช่น ทริปอีบีซี 14 วัน ลงมาก่อน ทําให้ต้องนอน
กาฐมันฑุที่ไม่รวมโรงแรม 4 คืน เราจะจ่ายให้ 2 คืน ให้ลูกค้าจ่ายเอง 2 คืน
4. ถ้าลูกค้าจบทริปเร็ว ก็เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าครับ เช่น อีบีซี 3 พาส 16 วัน แต่เดินเร็ว หรือ ข้ามพาสไม่ได้เพราะ
อากาศหรือไม่อยากขึ้นแล้ว เป็นส่วนของลูกค้าต้องรับผิดชอบ ถ้าเดินเร็วหรือลงมาก่อนให้เดินเล่นในหมู่บ้านหรือเปลี่ ยนเส้น
ใกล้ๆให้ครบวันเทร็ค หรือหากต้องการลงมาก่อนค่าที่พักในเมืองลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง
5. ถ้าเกิดไปเป็นกรุ๊ปจํานวนเยอะ แล้วมีป่วยบางท่าน ให้รอที่ หมู่บ้านนั้น หรือไม่ก็ ให้ผู้ช่วยไกด์หรือลู ก หาบก็จะค่อยๆพาลงมา
ส่วนให้เที่ยวหมู่บ้านอื่นๆใกล้ๆนั้น แล้วสถานการณ์เฉพาะหน้า ถ้าลู กค้าไหวก็พาไม่ไหวก็ค่อยๆลง หรือรอที่ เดิม หรือ ป่วย
หนักจนต้องส่ง เฮลิคอปเตอร์ไปรับ ก็ เข้าเงื่อนไขเหตุสุดวิสัยข้อ (3)
น้าดื่มระหว่างเทรค
1.น้ําชากาแฟเติมได้ไม่อั่นตลอดเช้าและอาหารเย็น แต่ไม่สามารถนําน้ําร้อนใส่กระติกไปทานในห้องได้
2.น้ําสะอาดเติมในขวดติดตัวระหว่างเทรค วันละ 2 ลิตร โดยจะเติมให้ก่อนเริ่มเทรคและบ่ายหลังทานข้าวเสร็จ
3.น้ําผลไม้ระหว่างเบรก วันละ 2 มื้อตอนกลางวันและเมื่อถึงทื่พัก
4.ลูกค้าต้องการน้ํามากกว่าที่ทางเราจัดให้สามารถเติมน้ํา TABLET WATER ได้ไม่อ้น (TABLET WATER คือน้ําที่เติม PURIFY
TABLET เพือ่ ฆ่าเชื้อโรค) ถ้าท่านไม่สะดวกสามารถซื้อน้ําเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้า
5.น้ําร้อนและน้ําดื่มมีขายที่ร้านค้าและ TEA HOUSE ระหว่างทางท่านสามารถซื้อได้เพิม่ กรณีที่ท่านดื่มน้ํามากๆ
เอกสารที่ใช้ในการจองแพคเกจทัวร์
1. สําเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง (SCAN ส่งมาได้)
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (SCAN ส่งมาได้)
เอกสารในการทาวีซ่า (กรณีใช้บริการทาของทางบริษัท)
1. พาสเปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง)
3. สําเนาพาปสอร์ตพร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ
อัตราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา
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- สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกได้ประมาณ 2.80-2.93 รูปี)
- สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี)
- บัตรเครดิตใช้ได้ทั้ง VISA, MASTER อาจมี SERVICE CHARGE 4%บางร้าน
- บัตรเอเทีเอ็มใช้ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์, กสิกรไทย
ไฟฟ้า:
ปลั๊กไฟที่เนปาลเป็นแบบสามรูหัวแบนไฟ ๒๒๐ โวลท์เหมือนบ้านเรา หาก
สายชาร์จเป็นแบบหัวกลมต้องนําหัวแปลงสัญญาณเป็นหัวแบนติดไปด้วย
ครับ เต้าเสียบ หัวแปลงจากแบนเป็นหัวกลม
เวลา: ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที
โทรศัพท์:
- โทรกลับประเทศไทย (0066) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน ถ้าใช้ซิมเนปาลโทรกลับไทยนาทีละ 7 รูปี
ซิมมือถือ/INTERNET DATA:
- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื้ อได้ที่ทาเมล โดยใช้ พาสปอร์ตตัวจริง รูปถ่าย และสําเนาพาสปอร์ต ราคา 150-300 รูปี
สัญญานอินเตอร์เน็ตจะขึ้นกับสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิ้ ง ส่วนในเมืองใช้ได้ที่ความเร็ว 4G ULLERI, GHOREPANI ส่วน
ใหญ่ใช้ไม่ได้ จะไปใช้ได้อีกครั้งที่ CHOMRONG, SINUWA ที่ TEA HOUSE มี WIFI จําหน่าย แต่สัญญานไม่ดีนัก ต้องทําใจนะ
คะ อย่าไปเครียดมาก เพราะให้คิดว่าพื้นทีส่ ูงขนาดนัน้ มีสัญญานเน็ตก็ถือว่าดีมากละคะ บ้านเราแค่มุมอับของตึกยังใช้ไม่ได้
- ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื่อซื้อ PACKAGE INTERNET เริม่ ต้นที่ 2 GB/30 วัน ราคา 1,000 รูปี
เงินติดตัว :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใช้เงินไทยแลกได้ที่เนปาล
ส่งทีค่ วรนาไป :
- กล้องถ่ายรูป,ที่ชาร์จ,ปลั๊กไฟ
- รองเท้าTREKKING, หมวก, ร่ม , เสื้อกันฝน,
- ถุงมือ,ถุงเท้า,เสื้อกันหนาว, ผ้าบัฟ 4-5 ผืน(เช็ดน้ํามูก)
- ลิปมัน,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด,
- สนับเข่า 2 ข้าง ลองจอน ,หมวกกันหนาว, ผ้าพันคอ, สนับข้อเท้าสองข้าง
- อาหารแห้งติดตัวสําหรับการเดิน เช่นกล้วยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ สําหรับนักกีฬา, ขวดน้ําเบาๆ,
ถุงกันน้ํา
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- แผ่นแปะให้ความร้อน , กระเป๋ าน้ําร้อน (ไว้ใส่ในถุงนอนสําหรับคนขี้หนาว)
- ยารักษาโรค สําหรับท่านที่มีโรคประจําตัว กรุณาเตรียมยาไปให้พอกับวันเดินทาง
ความเชื่อทางศาสนา: ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือวัว ซึ่งหากท่านเอาเนื้อวัวแห้งไปไม่ควรชวนชาวเนปาลรับประทาน
หรือบางสถานที่ไม่อนุญาตให้นําเครื่องใช้ที่ทําด้วยหนังวัวเข้าไป
หมายเหตุ
- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม้,ตะไบ,กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอย่านําติดตัวขึ้นเครื่อง
- ***เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอย่านําเครื่องประดับและของมีค่าติดตัวไปมาก**
เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประเทศเนปาล
1. ในนครกาฐมัณฑุยังมีร้านสะดวกซื้ อเป็นประเภทซุปเปอร์มาร์เกต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิดประมาณ 09.00 –
22.00 น.
2. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ่งจะไม่รับประทานเนื้อวัว แต่จะรับประทานเนื้อควาย และนมควาย
3. คนเนปาลจะไม่ใช้มือซ้ายในการยื่นของหรือทานข้าว เพราะถือว่าเป็นมือที่ใช้ล้างก้นเหมือนคนไทย
4. การเข้าบ้านคนเนปาลต้องถอดรองเท้า
5. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส์
6. เมือ่ ไปไหว้พระที่ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื่อความเป็นสิริมงคล 5 รูปี 10 รูปี
7.กฎจราจรไม่มีผลสําหรับเมืองนี้ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลค่ะ เค้าไม่ทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ
หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศห้ามนําของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้ นเครื่อง ไม่ว่าเป็น
ยาสระผม, น้ําหอม เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณานําโหลดใต้ท้องเครื่องด้วย
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