เทรคกิ้ง อันนาเปอรนะ เบสแคมป 13 วัน 12 คืน
โดยสายการบินไทย

กําหนดการเดินทาง วันที่ 21ตค.-2พย. // 2-14 ธค. / 23ธค.60-4มค.61
17กพ-1มีค. // 6-18 เมย. 61

49,900.ปกติราคา 50,900.- ลดเหลือ 49,900.-

ปกติราคา 50,900.- ลดเหลือ

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เขาที่พักยานทาเมล

วันที่2

บินภายในสูโพคขรา - ลองเรือในทะเลสาปเฟวา - อิสระชอปปง ถายภาพเมืองโพคขราเลน

วันที่3

นายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri - เขาที่พัก

วันที่4

เทรคกิ้งวันที่ 2 Ulleri - กอเรปานี - เดินทางเทาประมาณ 6 ชั่วโมง - เขาที่พัก

วันที่5

เทรคกิ้งวันที่ 3 จุดชมวิว Poonhill- หมูบานทาดาปานี Tadapani - เดินทางเทาประมาณ 6 ชัว่ โมง - เขาทีพ่ ัก

วันที่6

เทรคกิ้งวันที่ 4 ขามแมน้ําหมูบานกรานดุก - ชินวุ ะ - เขาที่พัก

วันที่7

เทรคกิ้งวันที่ 5 ดูราลี - ผานปาดึกดําบรรพ - เขาทีพ่ ัก

วันที่8

เทรคกิ้งวันที่ 6 อันนาเปอรนะ (ABC) - นั่งชมวิวดูดาวทามกลางยอดเขาอันนาเปอรนะ

วันที่9

เทรคกิ้งวันที่ 7 เก็บภาพอาทิตยขึ้นยอดเขาอันนารปูนะ - เทรคกิ้งสู Shinuwa - นั่งชมวิวดูดาวทามกลางยอดเขา
อันนาเปอรนะ - เขาที่พัก

วันที่10

เทรคกิ้งวันที่ 8 หมูบาน Shinuwa - หมูบาน Chomrong - เดินเทาตอไปที่ หมูบาน Jhinu Danda - แวะแชน้ําพุ
รอนที่หมูบา นฯ - เขาทีพ่ ัก

วันที่11

เทรคกิ้งวันที่ 9 ชินุดันดาไป นายาปูล - โพคขรา - เขาที่พัก

วันที่12

สนามบินโพคขรา - บินภายในสูกาฐมัณฑุ - วัดโพธินารถ - ชอปปงยานทาเมล

วันที่13

สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันที่ 1
07.00 น.
10.15 น.
12.25 น.
13.00 น.
18.00 น.
วันที่ 2
07.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
10.30 น.
12.30 น.
บาย
18.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.
18.00 น.
วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.
18.00 น.
วันที่ 5
05.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

กรุงเทพ - กาฐมัณฑุ (Meal : Dinner)
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางดวยเที่ยวบินไทยเที่ยวบินที่ TG 319 มีอาหารรอนเสริฟ ระหวางเดินทาง
เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน
นําทานเขาสูทีพักในยานทาเมล จากนั้นพาทานเดินทางไปยังกาฐมัณฑุเดอบารสแควร
รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงแบบเนปาลี
พักที่ MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเทา
กาฐมัณฑุ - โพคขรา ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเชา
เดินทางไปยังสนามบินโพคขรา ดวยสายการบิน Buddha Air
เดินทางถึงโพคขราโดยสวัสดิภาพ
ลองเรือในทะเลสาปเฟวา
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระใหทานชอปปง เดินเลนถายเมืองโพคขราเลน
รับประทานอาหารเย็นและซักซอมการเดินเทรค
พักผอนนอนหลับใหสบายเพื่อเตรียมพบการเดินที่เหนื่อยหนัก
พักที่ CRYSTAL PALACE หรือเทียบเทา
นายาปุล - Uleri (Trekking Day 1) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเชา
รถจิ้บนําทานไปยัง นายาปุล(Nayapul) และทําการ Checkpoint ที่ Birethenti จากนั้นเดินเทรคกิ้งไปยัง Ulleri
วันนี้จะเดินสบายๆ ไมหนักมาก ใชเวลาเดินประมาณ 5-6 ชม. เปนการปรับรางกายใหคอยคุนชินกับความสูง
รับประทานอาหารเย็น
พักใน TEA HOUSE Ulleri
Ulleri - Ghorepani (Trekking Day2 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางไปยัง กอเรปานี วันนี้ทางสวนใหญจะเปนทางขึ้น แตจะผานดงของกุหลาบพันป เราหันกลับมามอง
หมูบานที่เดินผานมาและจะทึ่งกับความสามารถในการเดิน วันนี้จะเดินประมาณ 5-6 ชม.
รับประทานอาหารเย็น
พัก Tea House ที่ Ghorepani
กอเรปานี - พูนฮิลล - ทาดาปานี (Trekking Day3 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
เดินขึ้นสูจุดชมวิว Poonhill เพื่อชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางเทรคกิ้งสู หมูบาน ทาดาปานี (Tadapani) เดินขึ้นประมาณ 3 ชม.หลังพักทานอาหารกลางวัน. จะ
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18.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.
18.00 น.

วันทึ่ 7
07.00 น.
08.00 น.
18.00 น.

วันที่ 8
07.00 น.
08.00 น.

18.00 น.

วันที่ 9
05.00 น.

เปนทางราบและเดินลงๆๆ อีก 2 ชม. กอนถึงทาดาปานีจะเดินขึ้น อีกประมาณ 1ชม.
รับประทานอาหารเย็น
พักที่ Tea House Tadapani
ทาดาปานี(Tadapani) - ชินุวะ(Sinuwa ) (Trekking Day4) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางเทรคกิ้งสูชินูวะ(Shinuwa) ตอนเชาจะเดินลงอยางสุดติ่งๆ ลงๆๆ มีขึ้นเล็กนอยไมมากนัก จน
หลังจากขามแมน้ําหมูบานกรานดุกไปยังชินุวะ ก็เดินขึ้นอีกประมาณ 1 ชม.ขึ้นอยางเดียวเลย..
รับประทานอาหารเย็น(จาก Chomrong) ไปจะไมมีเนื้อสัตวจําหนายยกเวนปลาทูนา ซึ่งถือเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์
อนุญาตใหขายไดเฉพาะเนื้อปลาเทานั้นนะคะ)
พักที่ Tea House Shinuwa
ชินูวะ - ดูราลี(Durali) (Trekking Day5 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางเทรคกิ้งสู ดูราลี (Durali) วันนี้จะเดินขึ้นและลง สลับกันไป ไมโหดมากมาย แตวิวจะสวยมาก
เหมือนอยูในปาดึกดําบรรพ ตัดกับสีขาวของหิมาลัย
รับประทานอาหารกลางเย็น พักผอนใหเต็มที่ พรุงนี้ตองออกเดินทางเพื่อเดินขึ้น ABC และพบกับความสูงที่จะ
ทําใหคุณเหนื่อยงายมาก รักษารางกายใหอบอุนจากนี้ไปจะหนาวขึ้นเรื่อยๆ
พักที่ Tea House Duralli
ดูราลี - มัจฉาปูเชเบสแคมป (MBC 3270 m)-อันนาเปอรนนะเบสทแคมป(4130 m) (Trekking Day6)
( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางเทรคกิ้งสู อันนาเปอรนะแคมป (ABC) วันนี้จะเปนวันที่เหนี่อยหนัก เดินชวงแรกสบายๆชิลล แต
หลังจากมัจฉาปูเชร คุณจะรูวาระยะทาง 2,000 เมตร สุดทายนี่ เปนชวงเวลาที่ยาวนานและเหนื่อยสุดชีวิต
ใชพลังเฮือกสุดทายที่มีนะคะ อิอิ จาก mbc-abc ตรงนี้แนะนําเฉไฉถายรูปไปเรื่อยๆนะคะ ไมตองรีบ
(ปล.หากสภาพอากาศปดเนื่องจากหิมะตกหนัก ทําใหไมสามารถเดินขึ้น ABC ได เราจะพักคางที่ MBC และ
เดินตอ ABC ในตอนเชาตีสามครึ่ง ทั้งนี้เปนการตัดสินใจของไกดเทรคที่จะดูความปลอดภัย
ของลูกคาเปนสําคัญ)
รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปดนั่งชมวิวดูดาวทามกลางยอดเขาอันนาเปอรนะที่สูงเปนอันดับ10ของ
โลก (8091m) gps location Lattitude 27๐ 51’ 42” N, Longtitude 86๐ 51’ 50” E ตั้งเปน พิกัด
เปาหมายไวก็ไดนะคะ
พักที่ Tea House ABC
อันนาเปอรนะเบสทแคมป - Shinnuwa/Bamboo(2840m)(TrekkingDay7)
(Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
ฟาจะเริ่มสางแลว แนะนําใหลุกขึ้นมาถายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนารปูนะกันใหเต็มอิ่มในตอนเชานคะ
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08.00 น.
09.00 น.

18.00 น.

วันที่ 10
07.00 น.
09.00 น.

18.00 น.
วันที่ 11
06.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
16.00 น.
16.30 น
18.00 น
วันที่ 12
07.00 น.
08.00 น.
09.20 น.
09.45 น.
12.00 น.
13.00 น.
15.30 น.
19.00 น

รับประทานอาหารเชา
หลังรับประทานอาหารเชา ออกเดินทางเทรคกิ้งสู Shinuwa วันนี้เปนวันกลับ จะเดินกลับในเสนทางเดิม จะ
เหนื่อยหนอยนะคะ เพราะมีเวลานอยกัน ให safety เขาดวยคะ (หรืออาจจะพักที่ Bamboo โดยจะดูการ
ตัดสินใจของไกดซึ่งจะพิจารณการเดินของกลุมเปนหลักคะ)
รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปดนั่งชมวิวดูดาวทามกลางยอดเขาอันนาเปอรนะที่สูงเปนอันดับ10ของโลก
(8091m) gps location Lattitude 27๐ 51’ 42” N, Longtitude 86๐ 51’ 50” E ตั้งเปน พิกัดเปาหมายไว
ก็ไดนะคะ
พักที่ Tea house Shinuwa
Shinuwa - Jhinu Danda (Trekking Day8 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเชา
หลังรับประทานอาหารเชา ออกเดินทางเทรคกิ้งสู หมูบาน Shinuwa จะเปนการเดินลงๆ หลังขามสะพาน
เพื่อเขาหมูบาน Chomrong ก็จะเดินขึ้นบันไดประมาณ 2 ชม.จากนั้นก็เดินทางคอนขางเรียบ พักทานอาหาร
ที่ Chomrong และเดินตอไปยัง Jhinu Danda
ถายังมีแรงก็สามารถไปแชน้ําพุรอนไดในหมูบาน Jhinu Danda.
รับประทานอาหารเย็น พักผอนสบายๆที่หมูบานกรานดุก
พักที่ Tea House Ghandruk
ชินุดันดา - โพคขรา - กาฐมัณฑุ (Trekking Day9) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางจากชินุดันดาไป นายาปูล
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปถึง โพคขราโดยสวัสดิภาพ
เขาที่พักและปลอยอิสระพักผอน
รับประทานอาหารเย็น
พักที่ Crystal Palace หรือเทียบเทา
โพคขรา - วัดโพธินารถ (Meal : Breakfast/Lunch/Dinner)
รับประทานอาหารเชา
เดินทางไปยัง สนามบินโพคขรา
ออกเดินทางไปยังกาฐมัณฑุ โดยเที่ยวบิน u4 604 Buddha Air
เดินทางถึงสนามบินกาฐมัณฑุ โดยสวัสดิภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยังวัดโพธินารถ
ปลอยอิสระชอปปงในยานทาเมล
รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

tour.bkk@etravelway.com
www.etravelway.com/+

www.etravelway.com
VS240817
Page 4 of 9

พักที่ MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเทา
กาฐมัณฑุ - กรุงเทพ (Meal : Breakfast)
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางไปยัง สนามบินตรีภูวัน
สงทานยังสนามบินตรีภูวัน
ออกเดินทางดวยเที่ยวบิน TG 320 ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 13
07.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.30 น.
18.30 น.

หมายเหต

- รายการนีเ้ หมาะสําหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ
- ในการเดินทางอาจไมสะดวกสบาย และสภาพอากาศบางชวงจะเบาบาง ผูเดินทางควรดูแล
สุขภาพ ใหแข็งแรง ฟตซอมรางกาย ใหพรอมกอนรวมทริปทองเที่ยว
ชวงเวลาเดินทาง
21ต.ค.-2พ.ย. 60

อัตราคาบริการ 10 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวรจากไทย)
รวมตั๋วเครื่องบิน
ปกติราคา 50,900 บาท ลดเหลือ 49,900 บาท

ไมรวมตั๋วเครือ่ งบิน
36,900 บาท

2-14 ธ.ค. 60

ปกติราคา 50,900 บาท ลดเหลือ 49,900 บาท

36,900 บาท

23 ธ.ค.60-4ม.ค. 61

ปกติราคา 50,900 บาท ลดเหลือ 49,900 บาท

36,900 บาท

17ก.พ-1มี.ค. 61

ปกติราคา 50,900 บาท ลดเหลือ 49,900 บาท

36,900 บาท

6-18 เม.ย. 61

ปกติราคา 50,900 บาท ลดเหลือ 49,900 บาท

36,900 บาท

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
อัตรานี้รวม
• เจาหนาที่ของบริษัทติดตอประสานงาน พูดภาษาไทยกับทานไดที่เนปาล
• ใบอนุญาติ Trekking TIM /ACAP
• อาหารและโรงแรมตามระบุ
• ไกดเทรคกิ้งที่มีประสบการณสูงและพูดภาษาอังกฤษได1 ทาน
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

tour.bkk@etravelway.com
www.etravelway.com/+

www.etravelway.com
VS240817
Page 5 of 9

• ลูกหาบ 1 ตอลูกคา 2 ทาน (นน.กระเปาไดทานละ 8กก.)
• อุปกรณกันหนาวเสื้อขนเปด ถุงนอน Duffle bag คืนเมื่อใชเสร็จ
• น้ําแร/น้ําตมวันละ 2 ลิตร
• คาเขาชมสถานที่ตามที่ระบุ
• คาวีซาเขาประเทศเนปาล 15 วัน
• คาประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท
• คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
• คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาถายรูป/ถายวีดีโอ ที่ตองจายเพิ่มในสถานที่ทองเที่ยวพิเศษตางๆ,
คาอาหาร, คาเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
• คาทิปสําหรับไกด
• Wifi และคาชารจแบตที่ TEA HOUSE ระหวางการ Trekking ราคาคาชารจแบตตอทานตอคืน 100 รูป(35 บาท)
• ไมรวม Soft drink เชน โคก น้ําผลไม เหลา เบียร และอื่นๆ
• ไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
• หากทานตองการเที่ยวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณีที่เครื่องบินไมดีเลย ในวันที่ 12 เพิ่มทานละ 1000 บาท
ทิปไกดและลูกหาบ
• ทิปไกดเทรคกิ้งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทาง ทานละ 5$/วัน หรือเทรคกิ้ง 9วัน ประมาณ 45$ (4,500 รูป) ตามความ
สมัครใจนะคะที่คํานวณเปนแนวทางใหเทานั้น
• ทิปไกดนําเที่ยวเมือง/คนขับรถตอทาน 10$(1,000รูป)
การชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
(ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมา
ไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา
45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัด
จํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
ขอมูลเพิ่มเติม*:
1. ภายหลังกําหนดเดินทางแลว ทางบริษัทจะไมมีการคืนเงินแตประการใด
2. กรณีมีเหตุสุดวิสัยตองเลื่อนกําหนดการเทรค อัตราคาที่พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 20 usd/ทาน/คืน(พรอมอาหารเชา)
3. กรณีมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถเดินทางออกจาก Lukla ได อัตราคาที่พักในลุกลาพรอมไกดดูแล 40 usd/ทาน/วัน (รวม
อาหาร3มื้อ)
4. สําหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลลาชาบริษัทจะดําเนินการใหทานไดไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด
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กรณีเหตุสุดวิสัย/ปวย
1. ถากรณีที่ไฟลทยกเลิกไปลุคลา เราจะรับผิดชอบคาที่พักในกาฐมันฑุใหไมวาจะกี่คืนก็ตาม แตในกรณีนี้ ลูกคาบางทานมี
เวลาจํากัด อาจจะตองลดโปรแกรมลง เชน ebc 3 พาส เนื่องจากไฟลทยกเลิกและเวลาจํากัดไปได แค ebc ก็จะไมมี
refund คาทริป แตจะรับผิดชอบคาที่พักในกาฐมันฑุให แตถาลูกคาสามารถยืดเวลาของตัวเองได ก็ใหเคาปรับแผนการ
เดินทาง
2. สวนของไฟลทไปโพครายกเลิก หากตองการนั่งรถไปแทนก็จะเปลี่ยนใหไปนั่งรถ แลวหลังจากหักลบคารถจากคาตั๋ว
เครื่องบิน แลวถึงจะคืนเงินใหครับ
3. ในกรณีที่ลูกคาเปน AMS ลงมา ไมวากอนกี่วันก็ตาม เราจะชวยแคครึ่งหนึ่ง เชน ทริปอีบีซี 14 วัน ลงมากอน ทําใหตอง
นอนกาฐมันฑุที่ไมรวมโรงแรม 4 คืน เราจะจายให 2 คืน ใหลูกคาจายเอง 2 คืน
4. ถาลูกคาจบทริปเร็ว ก็เปนความรับผิดชอบของลูกคาครับ เชน อีบีซี 3 พาส 16 วัน แตเดินเร็ว หรือ ขามพาสไมไดเพราะ
อากาศหรือไมอยากขึ้นแลว เปนสวนของลูกคาตองรับผิดชอบ ถาเดินเร็วหรือลงมากอนใหเดินเลนในหมูบานหรือเปลี่ยน
เสนใกลๆใหครบวันเทร็ค หรือหากตองการลงมากอนคาที่พักในเมืองลูกคาตองรับผิดชอบเอง
5. ถาเกิดไปเปนกรุปจํานวนเยอะ แลวมีปวยบางทาน ใหรอที่หมูนั่นหรือไมก็ ใหผูชวยไกดหรือลูกหาบก็จะคอยๆพาลงมา
สวนใหเที่ยวหมูบานอื่นๆใกลๆนั่นแลวสถานการณเฉพาะหนา ถาลูกคาไหวก็พาไมไหวก็คอยๆลง หรือรอที่เดิม หรือปวย
หนักจนตองสง เฮลิคอปเตอรไปรับ ก็ เขาเงื่อนไขเหตุสุดวิสัยขอ (3)
น้ําดื่มระหวางเทรค
1. น้ําชากาแฟเติมไดไมอั้นตลอดเชาและอาหารเย็น แตไมสามารถนําน้ํารอนใสกระติกไปทานในหองได
2. น้ําสะอาดเติมในขวดติดตัวระหวางเทรค วันละ 2 ลิตร โดยจะเติมใหกอนเริ่มเทรคและบายหลังทานขาวเสร็จ
3. น้ําผลไมระหวางเบรก วันละ 2 มื้อตอนกลางวันและเมื่อถึงที่พัก
4. ลูกคาตองการน้ํามากกวาที่ทางเราจัดให สามารถเติมน้ํา Tablet water ไดไมอน (Tablet water คือน้ําที่เติม Purify
Tablet เพื่อฆาเชื้อโรค) ถาทานไมสะดวกสามารถซื้อน้ําเพิ่มเติมไดที่รานคา
5. น้ํารอนและน้ําดื่มมีขายที่รานคาและ Tea House ระหวางทางทานสามารถซื้อไดเพิ่มกรณีที่ทานดื่มน้ํามากๆ
เอกสารที่ใชในการจองแพคเกจทัวร
1. สําเนาพาสปอรต วันหมดอายุมากกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง (Scan สงมาได)
2. รูปถาย 2 นิ้วพื้นหลังสีออน 1 ใบ (Scan สงมาได)
เอกสารในการทําวีซา (กรณีใชบริการทําของทางบริษัท)
1. พาสเปอรตตัวจริง วันหมดอายุมากกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
2. รูปถาย 2 นิ้วพื้นหลังสีออน 1 ใบ (รูปจริง)
3. สําเนาพาปสอรตพรอมลายเซ็น 1 ฉบับ
ทิปไกดและลูกหาบ
• ทิปไกดเทรคกิ้งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทาง ทานละ 5$/วัน หรือเทรคกิ้ง12 วัน ประมาณ 60 $ (6,000 รูป) ตาม
ความสมัครใจนะคะที่คํานวณเปนแนวทางใหเทานั้น
• ทิปไกดเมือง/คนขับรถตอทาน/วัน 3$(300รูป)
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อัตราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา
- สกุลเงินรูปเนปาล (1 บาทไทยแลกไดประมาณ 2.80-2.93 รูป)
- สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูป)
- บัตรเครดิตใชไดทั้ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางราน
- บัตรเอเทีเอ็มใชไดเฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย,กสิกรไทย
ไฟฟา : ปลั๊กไฟที่เนปาลเปนแบบสามรูหัวแบนไฟ ๒๒๐ โวลทเหมือนบานเรา หากสายชารจเปนแบบหัวกลมตองนําหัวแปลง
สัญญาณเปนหัวแบนติดไปดวยครับ

เตาเสียบ
หัวแปลงจากแบนเปนหัวกลม
เวลา: ชากวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที
โทรศัพท:
- โทรกลับประเทศไทย (0066) ตามดวยเบอรโทรศัพทบาน ถาใชซิมเนปาลโทรกลับไทยนาทีละ 7 รูป
ซิมมือถือ/Internet Data:
- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื้อไดที่ทาเมล โดยใช พาสปอรตตัวจริง รูปถาย และสําเนาพาสปอรต ราคา 150-300 รูป
สัญญานอินเตอรเน็ตจะขึ้นกับสภาวะอากาศระหวางเทรคกิ้ง สวนในเมืองใชไดที่ความเร็ว 4G ULLERI, GHOREPANI
สวนใหญใชไมได จะไปใชไดอีกครั้งที่ CHOMRONG, SINUWA ที่ TEA HOUSE มี WIFI จําหนาย แตสัญญานไมดีนัก
ตองทําใจนะคะ อยาไปเครียดมาก เพราะใหคิดวาพื้นที่สูงขนาดนั้นมีสัญญานเน็ตก็ถือวาดีมากละคะ บานเราแคมุมอับ
ของตึกยังใชไมได
- สวนการเติมเงินในมือถือ เพื่อซื้อ Package Internet เริ่มตนที่ 2 GB/30 วัน ราคา 1000 รูป
เงินติดตัว :15,000-20,000 บาท/ทาน สามารถใชเงินไทยแลกไดที่เนปาล
สิ่งที่ควรนําไป :
- กลองถายรูป,ที่ชารจ,ปลั้กไฟ
- รองเทาTrekking, หมวก,รม , เสื้อกันฝน,
- ถุงมือ,ถุงเทา,เสื้อกันหนาว, ผาบัฟ 4-5 ผืน(เช็ดน้ํามูก)
- ลิปมัน,ครีมกันแดด,แวนกันแดด,
- สนับเขา 2 ขาง ลองจอน ,หมวกกันหนาว, ผาพันคอ, สนับขอเทาสองขาง
- อาหารแหงติดตัวสําหรับการเดิน เชนกลวยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร สําหรับนักกีฬา, ขวดน้ําเบาๆ, ถุงกันน้ํา
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- แผนแปะใหความรอน , กระเปาน้ํารอน(ไวใสในถุงนอนสําหรับคนขี้หนาว)
- ยารักษาโรคสําหรับทานที่มีโรคประจําตัว กรุณาเตรียมยาไปใหพอกับวันเดินทาง
ความเชื่อทางศาสนา: สวนใหญนับถือศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือวัว ซึ่งหากทานเอาเนื้อวัวแหงไปไมควรชวนชาวเนปาลรับประทาน
หรือบางสถานที่ไมอนุญาตใหนําเครื่องใชที่ทําดวยหนังวัวเขาไป”
หมายเหตุ
- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,ตะไบ,กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอยานําติดตัวขึ้นเครื่อง
- ***เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอยานําเครื่องประดับและของมีคาติดตัวไปมาก**
เกร็ดเล็ก ๆ นอย ๆ จากประเทศเนปาล
๑. ในนครกาฐมัณฑุยังมีรานสะดวกซื้อเปนประเภทซุปเปอรมารเกตและโชหวยขายของเล็กๆนอยเปดประมาณ9.00-22.00 น.
๒. คนสวนใหญในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ่งจะไมรับประทานเนื้อวัว แตจะรับประทานเนื้อควาย และนมควาย
๓. คนเนปาลจะไมใชมือซายในการยื่นของหรือทานขาว เพราะถือวาเปนมือที่ใชลางกนเหมือนคนไทย
๔. การเขาบานคนเนปาลตองถอดรองเทา
๕. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไมออกเปนฮินดูบุสดิซึมส
๖. เมื่อไปไหวพระที่ไหน ควรบริจาคเงินรูป เพื่อความเปนสิริมงคล 5 รูป 10 รูป
๗. กฎจราจรไมมีผลสําหรับเมืองนี้คะ แตไมตองกังวลคะ เคาไมทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ
หมายเหตุ : ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศหามนําของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไมวาจะเปน
น้ํายาสระผม, น้ําหอม เปนตน ดังนั้น ถามีของเหลวและเจลในกระเปาของทาน กรุณานําโหลดใตทองเครื่องดวย

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

tour.bkk@etravelway.com
www.etravelway.com/+

www.etravelway.com
VS240817
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