อัตราค่าบริการนี : ไม่สามารถคืนค่าตัวเครืองบินโดยสารระหว่างประเทศได้เนืองจากเป็ นตัว
ราคาพิเศษ ** Non Refund ตัวเครืองบินทุกกรณี**
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วันที
รายการ
อาหาร
Day 1. กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ
07.30 พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ
D
10.30 ออกเดินทางไปยังกาฐมัณฑุ ด้วยเทียวบินที TG319 การบินไทย
. ออกเดินทางไปยังกาฐมัณฑุ ด้วยเทียวบินที SL220 ไลออนแอร์) มีอาหาร
ร้อนเสริฟบนเครือง (สังซือพิเศษ)
. เดินทางถึงกาฐมัณฑุโดยสวัสดิภาพ
14.00 พาท่านเข้าทีพักในย่านทาเมล เลือกซืออุปกรณ์ เทรคกิงเพิมเติม
. รับประทานอาหารเย็น
พักโรงแรม MOON LIGHT HOTEL
Day 2. กาฐมันฑุ – ลุกล่า(
เมตร) – พักดิง(
เมตร)
05.00 ออกเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ
B/L/D
เราจะเดินทางไปยังสนามบินลุคลาด้วย flight TARA AIRLINES TA115 เวลา
07.45น. ใช้เวลาเดินทางประมาณครึงชม. และเริมต้นเทรคไปยัง Phakding
ทางเดินส่วนใหญ่จะเป็ นทางลงผ่านหมู่บา้ น Chheplung, Ghat และ Sano ซึงเป็ น
หมู่บา้ นชาวเชอร์ปาชนเผ่าแห่งทีราบสูงทิเบตผูช้ าํ นาญการเดินทางบนส้นทาง
หิมาลัยจะผ่านวัดทิเบต Drangdrak Gompa และ Pema Cholin gompa ระหว่าง
ทางจะเห็นยอดสีขาวของ Kumbia และ Kusum Kangura ***หากเทียวบินช้ากว่า
กําหนดเราจะทําการปรับแผนการเดินทางหน้างาน**
พักที Tea house ใน Phakding
Day 3. พักดิง(
เมตร) – นามเช(
เมตร)
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางต่อไปยัง นัมเชบาร์ซาร์ วันนี เราจะเดินผ่าน B/L/D
Zamphute และ Tok Tok พบกับแสงแดดทีตกกระทบยอดเขา Thamserku ระหว่าง
ทาง เดินทางหมู่บา้ น Benkar, Chumoa และ Mongo เราจะเดินทางไปถึงวัดทิเบต
Utche Choling Gompa ซึงเป็ นประตูสู่อุทยานแห่งชาติ Sagarmatha ได้รบั การ
ประกาศเป็ น Unesco Natural World Heritage site ในปี 1979 จากนันหลังข้าม
สะพาน Hillary ค่อยๆเดินขึนจนเห็นถึงหมู่บา้ นนัมเชก็จะไต่บนั ไดไปอย่างช้าๆ และ
จะไปถึง นัมเชร์บาซ่า ซึงในวันอากาศดีจุดนี จะเป็ นจุดแรกทีได้พบกับ Mt.Everest
พักที Tea House ใน Namche bazaar
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วันที
รายการ
Day 4. นามเช บาร์ซาร์ – คุมจุง – นามเช บาร์ซาร์(
เมตร)
ปรับสภาพร่างกายให้คุน้ ชินกับความสูง เดินเล่นในหมู่บา้ นและเดินไปชม
วิว ที Hotel Everest View เพือพบกับ Mt.Everest
ขากลับหากมีเวลาแวะเทียวหมู่บา้ น Khumjung เพือไปทีวัด คุมจุง และชม
หัว Yeti
พักที NAMCHE BAZAR
Day 5. นามเช บาร์ซาร์(
เมตร) – เตงโบเช (
เมตร)
จากนัมเชบาร์ซาร์ เราจะเดินทางไปยังเส้นทีไม่ลาํ บากนัก วิวระหว่าง
เส้นทางจะเป็ นวิวพาโนรามา ของ Thamserku , Ama Dablum , Lhotse
และ Everest หลังจากผ่าน Kyangjuma(3550m) เราก็จะเดินต่อไปยัง
Sanasa (3600 m) จากจุดนี ก็จะเข้าสู่เส้นเทรค Tengboche ซึงจะเดินลง
เข้ามุ่งหน้าไปยังแม่นํา จากนันเดินต่อไปยัง Thasinga(3250m) ข้าม
สะพานและเดินขึนไปยังเส้นทางทีของป่ าทีเต็มไปด้วยต้นกุหลาบพันปี โชค
ดีเราอาจจะได้พบกับกวาง และ Himalayan Tahr และเดินต่อไปยังหมู่บา้ น
Tengboche ทีหมุ่บา้ นนี จะมี Tengboche Monastery ทีเป็ นวัดสําคัญ
Day 6. เตงโบเช (
เมตร)-ดิงโบเช(
เมตร)
จาก Tengboche เราเดินต่อไปยังหมุ่บา้ น Debuche จากนันเดินทางต่อไป
ยัง Minggo ผ่านสะพานข้ามลําธาร Imja Khola หลังข้ามผ่านสะพานไปจะ
พบกับสถูปสีขาวทีมีดวงตาแห่งธรรม จากนันเดินต่อไปเรือยๆ เราจะเข้าสู่
ลักษณะภูมิประเทศแบบ Alpine ทีตน้ ไม้เริมน้อย สัตว์ทีพบแถวนี จะเป็ น
พวกจามรี (Yak) จากนันเดินข้ามสันเขาเล็กๆ มุ่งหน้าต่อไปยังหมู่บา้ น
Dingboche ทีหมู่บา้ นนี อากาศจะหนาวและลมแรง ตํากว่า
องศา
แม้กระทังในหน้าร้อน คืนนี ได้นอนขดตัวให้อุ่นและไม่ควรอาบนําคะ
คืนนี จะพักที Lodge ใน Dingboche

มืออาหาร
B/L/D

B/L/D

B/L/D
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วันที

รายการ

Day 7. ดิงโบเช (4350 เมตร)
วันนี เราจะพักปรับสภาพร่างกายกันอีกครังที Dingboche โดยทางไกด์จะดู
สภาพอากาศ/สภาพร่างกายของผูเ้ ดินทางและเลือกปรับสภาพที Chukung
หรือ Nangkar Tshang

มืออาหาร

B/L/D

คืนนี พกั ที Dingboche
Day 8. ดิงโบเช (
เมตร) – โลบูเจ (
เมตร)
การเทรควันนี เราจะรูส้ ึกเดินลอยๆในเทือกเชาหิมาลัยทีรายล้อมตัวเรา จะ
ผ่านสถานทีทีเรียกว่า Dusa กระท่อมหินทีไม่มีใครอยู่ จากนันเดินไปยัง
Thukla และ Chupki lhara จุดนี เราจะเห็นหินก้อนใหญ่ทีเต็มไปด้วยธงมนต์
ทีไว้อาลัยแก่ผูท้ ีเสียชีวิตจากการปี นยอดเอเวอร์เรสต์ อย่าลืมติดธงมนต์ไป
สัก ชุดนะคะ จากนันเดินต่อไปยัง Khumbu glacier จากจุดนี เราจะเห็น
ยอด Khumbutse, Lingtren and Pumori ตังตระหง่านตรงหน้า และเดิน
ต่อข้ามธารนําแข็งไป
คืนนี เราจะพักที Lobuche
Day 9. โลบูเจ (
เมตร)–โกรักเชป (
เมตร) –Everest Base Camp (
วันนี จะเป็ นวันทียาวนานและเหนื อยหนักมาก จะเดินทางผ่านภูมิประเทศ
แบบทุ่งหญ้าและก้อนหิน และหิมะรายรอบตัว ระยะทาง
เมตรทีจะผา
เราไปยัง จุดสูงสุดของ Changri glacier ทีเราเรียว่า Thangma Riju จากจุด
นี เราจะมองเห็น ยอดเขามากมาย จุดนี จะเป็ นจุดทีเชือมต่อระหว่างธาร
นําแข็ง Changri และ Khumbu จากนันจะปี นไปทางทิศตะวันตก ไปยัง
Gorak Shep จุดนี เองทีเราจะมาถึงทางแยกไป Kala Patthar. และ EBC เรา
จะเดินทางต่อไปยัง EBC ซึง EBC จะไม่ได้เป็ นจุดชมวิว แต่เราจะเดิน
คู่ขนานกับ glacier ไปยัง EBC หลังจากนันต้องเดินผ่านธารนําแข็ง ก้อน
นําแข็ง ก้อนนําแข็งของทะเลสาบทีหลอมละลาย กําแพงนําแข็งเราก็จะถึง
EBC ทีเป็ นจุดสินสุดของการเดินทางประเภทเทรคกิง จากนันเดินกลับไป
ยัง Gorak Shep
คืนนี เราจะพักที Gorek shep

B/L/D

เมตร)
B/L/D
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วันที
Day 10. โกรักเชป (

รายการ
เมตร) –เพอริเช (

มืออาหาร
เมตร)

หากท่านยังมีกาํ ลังทีจะเดินทางต่อเราจะพาท่านไปยัง KalaPatta
. ออกเดินทางไปยัง Kala Patta จุดชมวิวทีมองเห็นเทือกเขาสีขาว
โพลนแห่งหิมาลัย และแสงแรกสีทองทีจับต้องต่อยอดเขาEverest Pumo Ri
และ Nuptse จะใช้เวลาเดินขึนลงประมาณ ชม. สําหรับผูท้ ีไม่ชาํ นาญการ
เทรค
. น.กลับมายัง Gorek Shepรับประทานอาหารเช้าและเดินทางต่อ
Periche (4200 เมตร)
คืนนี เราจะพักที Periche
Day 11. เพอริเช (4200 เมตร) – นามเช บาร์ซาร์(
เมตร)
วันนี จะเป็ นการเทรคขาลงทีค่อนข้างจะยาวนาน . เริมเดินออกจาก
Periche จากนันก็เข้าสู่ Tengboche พักรับประทานอาหารกลางวันและเดิน
ต่อไปยัง Namche Baza
คืนนี เราจะพักที Namche Bazar
Day 12. นามเชบาซ่า (3440เมตร) – ลุคลา (2840เมตร)
วันนี จะเป็ นวันเทรควันสุดท้าย โดยจะออกเดินทางจาก Namche Bazar ไป
ยังสนามบินลุกลา และเลียงอําลาลูกหาบที สนามบินลุกลา
คืนนี พกั ที Lukla
Day 13. ลุคลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑุ
บินกลับยังสนามบินกาฐมัณฑุ ด้วยเทียวบิน TA118 08. น.
พาท่านเข้าทีพัก รับประทานอาหารกลางวัน หากเครืองบินไม่ดีเลย์มากละ
มีเวลาจะพาท่านเทียวชมเมืองปาทัน(ลลิตปูรเ์ มืองทีขึนชือเรืองศิลปะและ
ความงาม ชมวัดทองวัดพุทธทีมีความสวยงามและเก่าแก่ )
รับประทานอาหารเย็น
พักโรงแรม MOON LIGHT HOTEL
Day 14. กาฐมัณฑุ(ฟรีเดย์)
อิสระฟรีเดย์หนึ งวัน (เพือเป็ นการเผือหากเทียวบินลุกลาไม่สามารถ
เดินทางได้ตามปกติ)สําหรับอาหารกลางวันอิสระเพือให้ท่านสามารถ
อิสระช้อปปิ งได้สะดวก
รับประทานอาหารเย็นและเลียงอําลาท่าน
พักโรงแรม MOON LIGHT HOTEL
Day 15. กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ

B/L/D

B/L/D

B/L/D

B/L/D

B/D
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11.00 ส่งท่านยังสนามบินกาฐมัณฑุเพือเดินทางกลับยังกรุงเทพ
13.30 ออกเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครด้วยเทียวบินที TG320 สายการบินไทย
13.45 ออกเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครด้วยเทียวบินที SL221 สายการบิน
ไทยไลออนแอร์ เราจะแพคอาหารกลางวันให้ท่านรับประทานทีสนามบิน
เนื องจากไทยไลออนแอร์ขากลับไม่มีอาหารเสริฟ
19.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

B/L

กําหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ (10 ท่านขึนไปออกเดินทางโดยมีหวั หน้าทัวร์)
วันเดินทาง

5-19 เม.ย.
- ต.ค.
- ต.ค.

ไทยไลออน
แอร์

การบินไทย

ไม่รวมตัว

56,900
56,900
-

62,900
62,900
62,900

48,900
48,900
48,900

พักเดียวทีพักเฉพาะใน
กาฐมัณฑุ
ระหว่างเทรคไม่สามารถ
เลือกพัก ท่านเดียวได้
, บาท
, บาท
, บาท

อัตราค่าบริการนี : ไม่สามารถคืนค่าตัวเครืองบินโดยสารระหว่างประเทศได้เนืองจาก
เป็ นตัวราคาพิเศษ ** Non Refund ตัวเครืองบินทุกกรณี**
ราคานีรวม
 ทีพักในกาฐมัณฑุ คืนโรงแรม MOON LIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า
 อาหารและทีพักระหว่าง Trekking
 ตัวเครืองบินไปกลับกรุงเทพ-เนปาล สายการบินไทยไลออนแอร์ชนประหยั
ั
ด นน.โหลด KG.
 ตัวเครืองบินไปกลับ KATHMANDU – LUKLA – KATHMANDU (นน.กระเป๋าโหลดใต้ทอ้ ง 10
KG+ Carry on ก.ก.) หากนําหนักเกินทางสายการบินจะไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทาง****ต้อง
รอจนกว่าเทียวบินจะมีสมั ภาระน้อย ดังนันนําหนักต้องไม่เกินตามทีสายการบินระบุ
 ค่าใบอนุ ญาตTIMS & EVEREST PERMIT
 อาหารตามทีระบุ
 ไกด์ ท่าน ผูช้ ว่ ยไกด์ ท่าน ลูกหาบ ท่าน
 ประกันภัย ไกด์และลูกหาบ
 รถรับส่งสนามบิน
 อุปกรณ์การเดินทางของไกด์และลูกหาบ
 2 TEA BREAKS ต่อวัน
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 นําดืมเฉพาะระหว่างมืออาหาร เช้า * เทียง เย็น ชา/กาแฟ
 ถุงนอน เสือขนเป็ ดกันหนาว กระเป๋า Duffle bag ให้ยมื
 ประกันภัยการเดินทาง วงเงิน ล้านบาท
 วีซ่าเข้าประเทศเนปาล วัน
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที ต้องจ่ายเพิมใน
สถานทีท่องเทียวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครืองดืมทีสังนอกเหนื อจากรายการ
 ค่าทิปสําหรับไกด์ ลูกหาบ ไกด์ทวั ร์เมือง
 Wifi และค่าชาร์จแบตที TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืน
ประมาณ
รูปี( - บาท)
 ไม่รวม Soft drink เช่น โค้ก นําผลไม้ เหล้า เบียร์ และอืนๆ
 ไม่รวมเครืองดืมแอลกอฮอล์
 หากท่ านต้องการเที ยวเมืองปาทัน/ปศุ ปตินารถ กรณี ทีเครืองบิ นไม่ดีเลย์ ในวันที เพิม
ท่านละ
บาท
 ค่าอาบนําอุ่นในระหว่างเทรค
 นําแร่ใส่กระติกระหว่างเทรค
 นําร้อนใส่ดืม/ใส่กระติก
 ไม่ ร วมค่ า เฮลิ ค อปเตอร์ ก รณี เที ยวบิ น ลุ ก ลาไม่ ส ามารถบิ น ได้แ ละท่ า นต้อ งการไปกั บ
เฮลิ ค อปเตอร์ส่ วนตัว **และประกัน ภัย การเดิ น ทางไม่ ค รอบคลุ ม กรณี เครื องบิ น ลุ ก ลาไม่
สามารถขึนบินได้

การชําระเงินมัดจํา
.งวดที หลังจากการยืนยันการจอง วัน ท่านละ ,
บาท
. งวดที ก่อนออกเดินทาง วัน ส่วนทีเหลือ
เลขทีบัญชีในการโอนเงิน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ออมทรัพย์เลขที
- - นิสติ า ว่องวิทยา
ข้อควรรูก้ ่อนเทรค
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1.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวร้ายแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสัน
หลังเคลือน รูมาตอยด์ หัวใจ กล้ามเนื ออ่อนแรง ภูมิแพ้อย่างหนัก SLE เนื องจากสภาพอากาศและภูมิ
ประเทศโหดร้ายการช่วยเหลือทางการแพทย์ทาํ ได้ยาก และนอกเหนื อความรับผิดชอบของประกัน
.อากาศระหว่างเทรคจะเปลียนแปลงมาก เริมจากร้อนประมาณ 2 องศา และหนาวสุด
ประมาณ - องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดทีแรง ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ให้
เตรียมพร้อมกับทุกสภาพอากาศ
.ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยการออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าท่านจะไม่ป่วยเป็ นโรคแพ้ความสูง ซึงเกิดขึนได้กบั ทุกคนไม่วา่ จะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การ
ออกกําลังกายให้เน้นไม่หนักแต่ให้นาน เรือยแต่ให้อึดทน เช่น การเดินขึนบันไดวันละ ,
ขันต่อ
วัน การ Squart วันละ
ครัง/นาที ทําติดต่อ ไม่จาํ เป็ นต้องออกกําลังกายหนัก แต่ให้ออกต่อเนื อง
อย่างน้อยวันละ - นาทีต่อวัน และก่อนออกเดินทาง สัปดาห์ให้งดการออกกําลังกายเป็ น
เพียงการออกกําลังกายเบาๆ เช่นเดินวันละ - กม. ต่อวัน เพือป้ องกันการบาดเจ็บก่อนเดินทาง
***รายละเอียดเพิมเติม*: ควรอ่านให้ละเอียดประกอบการตัดสินใจ
1. ภายหลังกําหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด
2. กรณีมีเหตุสุดวิสยั เช่น ไฟลท์ยกเลิก และท่านต้องการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รับผิดชอบ
ค่าทีพักให้ คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านต้องการรอไฟลท์และไม่ยงั ไม่เทรคกิง อัตราค่าที
พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 30 usd/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)
3. กรณีมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถเดินทางออกจากกาฐมัณฑุ/โพคขรา ได้ อัตราค่าทีพักในระหว่าง
เทรคพร้อมไกด์ดูแล 45 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร มือ)
4. สําหรับเทียวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดําเนิ นการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วทีสุด
โดยหากท่านยืนยันจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเข้ากรณีขอ้ .
5. บริษัทรับดําเนิ นการค่าธรรมเนี ยมการทําวีซ่าท่านละ ,
บาท (วีซ่า วัน) ,
บาท ( วัน) รวมค่าไปรษณีย ์ ในการส่งกลับเรียบร้อยแล้ว และ ใช้ระยะเวลา วันทําการ
6. บริษัทรับทําประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามเพิมเติมได้
7. กรณีทีเครืองบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมัณฑุหรือลุกลา ด้วยสภาพอากาศของ
สนามบินทีไม่เปิ ด ท่านต้องรอเทียวบินในไฟลท์วนั ถัดไปจนกว่าสนามบินจะเปิ ดให้
เครืองบินขึนลงได้ตามปกติ การให้บริการซึงเป็ นเงือนไขของสายการบินทีจะไม่ได้
อนุญาตให้ผตู ้ กค้างเป็ นไฟลท์แรก และหากท่านต้องการกลับซึงจะมีอีกทางเลือกคือการ
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เรียก เฮลิคอปเตอร์ ซึงมีค่าใช้จา่ ยเพิมขึนเทียวละ
usd (ซึงไม่รวมกับค่า
ทัวร์)
8. เราจะดําเนินการเรียกเฮลิคอปเตอร์กรณีทีท่านเจ็บป่ วยร้ายแรงและทางไกด์มีความเห็น
ว่าท่านต้องลงด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านัน หากท่านเจ็บป่ วยและสามารถเดินลงเองได้แต่
ต้องการใช้บริการของประกันภัยเพือเรียกเฮลิคอปเตอร์ ***ทางบริษทั มีค่าดําเนินการใน
การเรียก Rescue ท่านละ ,
บาท/ท่าน และค่าทีพกั พร้อมอาหารเช้าท่านละ
USD/ท่าน/คืน โดยไม่สามารถเบิกกับประกันการเดินทางได้** และท่านอาจจะไม่ได้รบั
การเรียกร้องสินไหมทดแทนได้จากประกันหากตรวจพบว่าท่านไม่ได้เจ็บป่ วยร้ายแรง
จนต้อง Rescue แบบเร่งด่วน ซึงค่าใช้จา่ ยประมาณ
,
บาท และหากต้องการให้
บริษทั ช่วยท่านเปลียนตัวเครืองบินเพือเดินทางกลับไทยหากท่านต้องการกลับเร็ว/ช้าลง
(โดยค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนในการเปลียนวันเดินทางของตัวเครืองบินระหว่างประเทศท่าน
ต้องจ่ายจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซึงนอกเหนือการรับประกันของการเดินทาง
9. เงือนไขการยกเลิกไฟลท์หรือการเปลียนเทียวบินกรณีทีท่านเจ็บป่ วย เป็ นเงือนไขของ
บริษทั ประกันภัย ทางบริษทั การเคลมได้หรือไม่ขนึ อยูก่ บั การพิจารณาของประกันเป็ น
หลัก
10.
นําดืมระหว่างมืออาหาร เราจะบริการนําดืมสะอาดให้ท่านในมืออาหารเท่านัน
สําหรับนําใส่กระติกทีติดตัวระหว่างเดินเทรคไม่ได้รวมในแพคเกจ
11.
ทางบริษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการ Rescue ท่านด้วย เฮลิคอปเตอร์ สําหรับท่านที
เดินทางไปถึง Base Camp แล้วป่ วยไม่จริงและต้องการลง ฮ. ทางบริษทั ขอปฏิเสธการ
เรียกฮ. โดยทังนีไกด์จะเป็ นคนประเมิณสถานการณ์ เนืองจากปั จจุบนั ทางบริษทั
ประกันภัยได้ยกเลิกการประกันในประเทศเนปาลเนืองจากนักเทรคกิงชาวไทยหลายท่าน
ต้องการเพียงได้นงั ฮ.กลับ มีเพียงอาการป่ วยเล็กน้อย ซึงเหตการณ์นีทาํ ให้ บริษัท
ประกันภัยยกเลิกการประกันในประเทศเนปาลทีความสูงเกิน
เมตร เพือเป็ นการ
ป้ องกันและให้ประโยชน์กบั ท่านทีป่ วยจริงๆ ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิในการเรียกฮ.
กรณีเจ็บป่ วยเล็กน้อยมา ณ ทีนี
การยกเลิกการเดินทาง
.คืนเงินมัดจํา 50 % เมือยกเลิกก่อนการเดินทาง วันขึนไป
.ไม่คืนเงินมัดจํา เมือยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า วัน
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เอกสารทีใช้ในการจองแพคเกจทัวร์
1. สําเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า เดือนนับจากวันทีเดินทาง (Scan ส่งมาได้)
2. รูปถ่าย นิ วพืนหลังสีอ่อน ใบ (Scan ส่งมาได้)
เอกสารในการทําวีซ่า (กรณีใช้บริการทําของทางบริษทั )
1. พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า เดือนนับจากวันทีเดินทาง
2. รูปถ่าย นิ วพืนหลังสีอ่อน ใบ (รูปจริง)
3. สําเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น ฉบับ
ทิปไกด์และลูกหาบ
 ทิปไกด์เทรคกิงและลูกหาบทังตลอดการเดินทางเป็ นการประมาณการ ท่านสามารถให้ได้ตาม
ความสมัครใจ
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 (ลูกหาบ)

8,000 รูปี/ทริป

6,000 รูปี/ทริป

 ทิปไกด์เมือง/คนขับรถต่อท่าน/วัน $(300รูปี)
อัตราแลกเปลียนและระบบเงินตรา
- สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกได้ประมาณ .80-2.93 รูปี)
- สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ
รูปี)
- บัตรเครดิตใช้ได้ทงั VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางร้าน
- บัตรเอเทีเอ็มใช้ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์,กสิกรไทย
ไฟฟ้ า :
ปลักไฟทีเนปาลเป็ นแบบสามรูหวั แบนไฟ ๒๒๐ โวลท์เหมือนบ้านเรา หากสายชาร์จเป็ นแบบ
หัวกลมต้องนําหัวแปลงสัญญาณเป็ นหัวแบนติดไปด้วยครับ

เต้าเสียบ

หัวแปลงจากแบนเป็ นหัวกลม
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เวลา:
ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง นาที
โทรศัพท์:
- โทรกลับประเทศไทย (0066) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บา้ น ถ้าใช้ซิมเนปาลโทรกลับไทย
นาทีละ รูปี
ซิมมือถือ/Internet Data:
- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซือได้ทีทาเมล โดยใช้ พาสปอร์ตตัวจริง รูปถ่าย และสําเนา
พาสปอร์ต ราคา
รูปี สัญญานอินเตอร์เน็ ตจะขึนกับสภาวะอากาศระหว่างเทร
คกิง ส่วนในเมืองใช้ได้ทีความเร็ว สามารถใช้ได้จนถึง Tengboche ส่วนการเติมเงินในมือ
ถือ เพือซือ Package Internet เริมต้นที GB/30 วัน ราคา
รูปี
- AIS SIM2FLY ใช้ได้ทีในตัวเมืองใหญ่ๆ สัญญานใช้ได้จนถึง Tengboche
- Everest Link เป็ นสัญญาน wifi ท่านสามารถหาซือได้ที Tea House
เงินติดตัว :1 , - ,
บาท/ท่าน สามารถใช้เงินไทยแลกได้ทีเนปาล
สิงทีควรนําไป :
- กล้องถ่ายรูป,ทีชาร์จ,ปลักไฟ
- รองเท้าTrekking, หมวก,ร่ ม , เสือกันฝน,
- ถุงมือ,ถุงเท้า,เสือกันหนาว, ผ้าบัฟ - ผืน(เช็ดนํามูก)
- ลิปมัน,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด,
- สนับเข่า ข้าง ลองจอน ,หมวกกันหนาว, ผ้าพันคอ,
- อาหารแห้งติดตัวสําหรับการเดิน เช่นกล้วยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ สําหรับ
นักกีฬา, ขวดนําเบาๆ, ถุงกันนํา
- แผ่นแปะให้ความร้อน , กระเป๋านําร้อน(ไว้ใส่ในถุงนอนสําหรับคนขีหนาว)
- ยารักษาโรค
สําหรับท่านทีมีโรคประจําตัว กรุณาเตรียมยาไปให้พอกับวัน
เดินทาง
ความเชือทางศาสนา:
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึงนับถือวัว ซึงหากท่านเอาเนื อวัวแห้งไป
ไม่ควรชวนชาวเนปาลรับประทาน หรือบางสถานทีไม่อนุ ญาตให้นําเครืองใช้ทีทําด้วยหนังวัวเข้าไป”
หมายเหตุ
- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม้,ตะไบ,กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิ ดกรุณาอย่า
นําติดตัวขึนเครือง
- ***เพือความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอย่านําเครืองประดับและของมีค่าติดตัวไป
มาก**
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เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประเทศเนปาล
๑. ในนครกาฐมัณฑุยงั มีรา้ นสะดวกซือเป็ นประเภทซุปเปอร์มาร์เกต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย
เปิ ดประมาณ . - . น.
๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึงจะไม่รบั ประทานเนื อวัว แต่จะรับประทานเนื อควาย
และนมควาย
๓. คนเนปาลจะไม่ใช้มือซ้ายในการยืนของหรือทานข้าว เพราะถือว่าเป็ นมือทีใช้ลา้ งก้นเหมือนคนไทย
๔. การเข้าบ้านคนเนปาลต้องถอดรองเท้า
๕. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็ นฮินดูบุสดิซึมส์
๖. เมือไปไหว้พระทีไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพือความเป็ นสิริมงคล รูปี รูปี
๗. กฎจราจรไม่มีผลสําหรับเมืองนี ค่ะ แต่ไม่ตอ้ งกังวลค่ะ เค้าไม่ทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะ
คะ
หมายเหตุ : ตังแต่วนั ที มิถุนายน
มีการประกาศห้ามนําของสด ของมีคม ของเหลว
และเจลทุกชนิ ดขึนเครือง ไม่วา่ จะเป็ นนํายาสระผม, นําหอม เป็ นต้น ดังนัน ถ้ามีของเหลวและเจ
ลในกระเป๋าของท่าน กรุณานําโหลดใต้ทอ้ งเครืองด้วย
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