TREKKING ABC+POONHILL
13 วัน 12 คืน

อัตราค่าบริการนี : ไม่สามารถคืนค่าตัวเครืองบินโดยสารระหว่างประเทศได้เนืองจากเป็ น
ตัวราคาพิเศษ ** Non Refund ตัวเครืองบินทุกกรณี**
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วันที 1 กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ (Meal : Dinner)
08.30 น.
11.50 น.
14.00 น.
15.00 น.
.

น.

พร้อมกันทีสนามบินดอนเมือง
ออกเดินทางด้วยเทียวบินไทยเทียวบินที SL220 สายการบินไทยไลออนแอร์
เดินทางถึงสนามบินตรีภูวนั
นําท่านเข้าสู่ทีพกั ในย่านทาเมล จากนันพาท่านไปช้อบปิ งอุปกรณ์การเทรค
เพิมเติม
รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงแบบเนปาลี
พักที MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเท่า

วันที 2 กาฐมัณฑุ-โพคขรา ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
07.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
. น.
12.30 น.
บ่าย
18.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปยังสนามบินโพคขรา ด้วยสายการบิน Buddha Air
เดินทางถึงโพคขราโดยสวัสดิภาพ
ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านช้อปปิ ง เดินเล่นถ่ายเมืองโพคขราเล่น
รับประทานอาหารเย็นและซักซ้อมการเดินเทรค
พักผ่อนนอนหลับให้สบายเพือเตรียมพบการเดินทีเหนื อยหนัก
พักที CRYSTAL PALACE หรือเทียบเท่า
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วันที 3 นายาปุล-Uleri (Trekking Day 1) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. รถจิบนําท่านไปยัง นายาปุล(Nayapul) และทําการ Checkpoint ที Birethenti
จากนันเดินเทรคกิงไปยัง Ulleri วันนี จะเดินสบายๆ ไม่หนักมาก ใช้เวลาเดิน
ประมาณ - ชม. เป็ นการปรับร่างกายให้ค่อยคุน้ ชินกับความสูง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
พักใน TEA HOUSE Ulleri
วันที 4 Ulleri-Ghorepani (Trekking Day2 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางไปยัง กอเรปานี วันนี ทางส่วนใหญ่จะเป็ นทางขึน แต่จะผ่านดงของ
กุหลาบพันปี เราหันกลับมามองหมู่บา้ นทีเดินผ่านมาและจะทึงกับความสามารถ
ในการเดิน วันนี จะเดินประมาณ - ชม.
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
พัก Tea House ที Ghorepani
วันที 5 กอเรปานี-พูนฮิลล์-ทาดาปานี (Trekking Day3 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
05.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

เดินขึนสู่จุดชมวิว Poonhill เพือชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิงสู่หมู่บา้ น ทาดาปานี (Tadapani) เดินขึนประมาณ ชม.
หลังพักทานอาหารกลางวัน. จะเป็ นทางราบและเดินลงๆๆ อีก ชม. ก่อนถึงทา
ดาปานี จะเดินขึน อีกประมาณ ชม.
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
พักที Tea House Tadapani
วันที 6 ทาดาปานี(Tadapani)-ชินุวะ(Sinuwa ) (Trekking Day4) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
07.00 น.
08.00 น.

18.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิงสู่ชินูวะ(Shinuwa) ตอนเช้าจะเดินลงอย่างสุดติงๆ ลงๆๆ มี
ขึนเล็กน้อยไม่มากนัก จนหลังจากข้ามแม่นําหมู่บา้ นกรานดุกไปยังชินุวะ ก็เดิน
ขึนอีกประมาณ ชม.ขึนอย่างเดียวเลย..
รับประทานอาหารเย็น(จาก Chomrong) ไปจะไม่มีเนื อสัตว์จาํ หน่ ายยกเว้นปลาทู
น่ า ซึงถือเป็ นดินแดนศักดิสิทธิอนุ ญาตให้ขายได้เฉพาะเนื อปลาเท่านันนะคะ)
พักที Tea House Shinuwa
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วันทึ 7 ชินูวะ-ดูราลี(Durali) (Trekking Day5 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
07.00 น.
08.00 น.
18.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิงสู่ ดูราลี (Durali) วันนี จะเดินขึนและลง สลับกันไป ไม่โหด
มากมาย แต่วิวจะสวยมาก เหมือนอยูใ่ นป่ าดึกดําบรรพ์ ตัดกับสีขาวของหิมาลัย
รับประทานอาหารกลางเย็น พักผ่อนให้เต็มที พรุ่งนี ตอ้ งออกเดินทางเพือเดินขึน
ABC และพบกับความสูงทีจะทําให้คุณเหนื อยง่ายมาก รักษาร่างกายให้อบอุ่นจาก
นี ไปจะหนาวขึนเรือยๆ
พักที Tea House Duralli

วันที 8 ดูราลี-มัจฉาปูเชเบสแค้มป์ (MBC 3270 m)-อันนาเปอร์นนะเบสท์แคมป์ (
(Trekking Day6) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
07.00 น.
08.00 น.

18.00 น.

m)

รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางเทรคกิงสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป (ABC) วันนี จะเป็ นวันทีเหนี อยหนัก
เดินช่วงแรกสบายๆชิลล์ แต่หลังจากมัจฉาปูเชร คุณจะรูว้ า่ ระยะทาง ,0
เมตร สุดท้ายนี เป็ นช่วงเวลาทียาวนานและเหนื อยสุดชีวิต ใช้พลังเฮือกสุดท้ายที
มีนะคะ อิอิ จาก mbc-abc ตรงนี แนะนําเฉไฉถ่ายรูปไปเรือยๆนะคะ ไม่ตอ้ งรีบ
(ปล.หากสภาพอากาศปิ ดเนื องจากหิมะตกหนัก ทําให้ไม่สามารถเดินขึน ABC ได้
เราจะพักค้างที MBC และเดินต่อ ABC ในตอนเช้าตีสามครึง ทังนี เป็ นการ
ตัดสินใจของไกด์เทรคทีจะดูความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสําคัญ)
รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิ ดนังชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนา
เปอร์นะทีสูงเป็ นอันดับ ของโลก (8091m) gps location Lattitude 27๐ 51’
42” N, Longtitude 86๐ 51’ 50” E ตังเป็ น พิกดั เป้ าหมายไว้ก็ได้นะคะ
พักที Tea House ABC

วันที 9 อันนาเปอร์นะเบสท์แคมป-Shinnuwa (2840 m) (Trekking Day7)
( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
05.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

ฟ้ าจะเริมสางแล้ว แนะนําให้ลุกขึนมาถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะ
กันให้เต็มอิมในตอนเช้านคะ
รับประทานอาหารเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิงสู่ Shinuwa วันนี เป็ นวันกลับ จะ
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18.00 น.

เดินกลับในเส้นทางเดิม จะเหนื อยหน่ อยนะคะ เพราะมีเวลาน้อยกัน ให้ safety
เข่าด้วยคะ
รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิ ดนังชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนา
เปอร์นะทีสูงเป็ นอันดับ ของโลก (8091m) gps location Lattitude 27๐ 51’
42” N, Longtitude 86๐ 51’ 50” E ตังเป็ น พิกดั เป้ าหมายไว้ก็ได้นะคะ
พักที Tea house Shinuwa

วันที 10 Shinuwa-Jhinu Danda (Trekking Day8 ) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
07.00 น.
09.00 น.

18.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิงสู่ หมู่บา้ น Shinuwa จะเป็ นการ
เดินลงๆ หลังข้ามสะพานเพือเข้าหมู่บา้ น Chomrong ก็จะเดินขึนบันไดประมาณ
2 ชม.จากนันก็เดินทางค่อนข้างเรียบ พักทานอาหารที Chomrong และเดินต่อไป
ยัง Jhinu Danda
ถ้ายังมีแรงก็สามารถไปแช่นําพุรอ้ นได้ในหมู่บา้ น Jhinu Danda.
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนสบายๆทีหมู่บา้ นกรานดุก
พักที Tea House Ghandruk

วันที 1 ชินุดนั ดา-โพคขรา (Trekking Day9) ( Meal: Breakfast/Lunch/Dinner)
06.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
16.00 น.
16.30 น
18.00 น

รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางจากชินุดนั ดาไป นายาปูล
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปถึง โพคขราโดยสวัสดิภาพ
เข้าทีพักและปล่อยอิสระพักผ่อน
รับประทานอาหารเย็น
พักที Crystal Palace หรือเทียบเท่า

วันที 2 โพคขรา-วัดโพธินารถ (Meal : Breakfast/Lunch/Dinner)
07.00 น.
09.00 น.
09.20 น.
09.45 น.

รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปยังสนามบินโพคขรา
ออกเดินทางไปยังกาฐมัณฑุโดยเทียวบิน u4 604 Buddha Air
เดินทางถึงสนามบินกาฐมัณฑุ โดยสวัสดิภาพ
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12.00 น.
13.00 น.
15. น.
19.00 น

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยังวัดโบดา (Boudha) วัดดวงตาแห่งธรรม
ปล่อยอิสระช้อปปิ งในย่านทาเมล
รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงพืนเมืองแบบเนปาลี
พักที MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเท่า

วันที 3 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ (Meal : Breakfast)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ออกเดินทางไปยังเมืองปาทัน (ละลิตปูร)์ เมืองแห่งศิลปะ และได้ขนึ เป็ น
ทะเบียนมรดกโลก
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. ส่งท่านยังสนามบินตรีภูวนั
15.00 น. ออกเดินทางด้วยเทียวบิน SL221 ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
19.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ 2 ท่านขึนไป (มีหวั หน้าทัวร์จากไทย)
ช่วงเวลาเดินทาง
23 พย.-5 ธค.
30 พ.ย.- 2 ธค.
29 มี.ค.-10 เม.ย.62
5-17 เม.ย.62

รวมตัวเครืองบิน(Thai lionair) ไม่รวมตัวเครืองบิน
47,900 บาท
,
บาท
47,900 บาท
,
บาท
47,900 บาท
,
บาท
47,900 บาท
36,900 บาท

พักเดียว
2,500
2,500
2,500
2,500

อัตราค่าบริการข้างต้น : **เนืองจากเป็ นตัวเครืองบินราคาพิเศษ ท่านไม่สามารถคืนค่าตัว
(Non Refund) หรือเปลียนเทียวบิน ของเครืองบินโดยสารระหว่างประเทศได้ **
อัตรานีรวม
 เจ้าหน้าทีของบริษัทติดต่อประสานงาน พูดภาษาไทยกับท่านได้ทีเนปาล
 ใบอนุ ญาต Trekking TIM /ACAP
 อาหารและโรงแรมตามระบุ
 ไกด์เทรคกิงทีมีประสบการณ์สูงและพูดภาษาอังกฤษได้ ท่าน
 ลูกหาบ ต่อลูกค้า ท่าน (นน.กระเป๋าได้ท่านละ กก.)
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 อุปกรณ์กนั หนาวเสือขนเป็ ด ถุงนอน Duffle bag คืนเมือใช้เสร็จ
 ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล วัน
 ค่าประกันภัยวงเงิน , ,
บาท
 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ
 นําชา กาแฟ นําผลไม้ ระหว่างมืออาหารและพักเบรค
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ทีต้องจ่ายเพิมในสถานที
ท่องเทียวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครืองดืมทีสังนอกเหนื อจากรายการ
 ค่าทิปสําหรับไกด์
 Wifi และค่าชาร์จแบตที TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืน
รูปี( บาท)
 ไม่รวม Soft drink เช่น โค้ก นําผลไม้ เหล้า เบียร์ และอืนๆ
 ไม่รวมเครืองดืมแอลกอฮอล์
 หากท่านต้องการเทียวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณี ทีเครืองบินไม่ดีเลย์ ในวันที เพิมท่านละ
บาท
 ไม่รวมนําดืมใส่กระติกส่วนตัว
การชําระเงิน
 งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง ชําระมัดจํา ,
บาท ภายใน วัน โอนเข้าบัญชี
 งวดทีสอง ชําระเงิน ส่วนทีเหลือ ชําระก่อนการเดินทาง วัน
 เลขทีบัญชี: 070-2-92566-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ออมทรัพย์
ชือบัญชี นิสติ า ว่องวิทยา
เงือนไขการยกเลิก
.คืนเงินมัดจํา 50 % เมือยกเลิกก่อนการเดินทาง วันขึนไป
.ไม่คืนเงินมัดจํา เมือยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า วัน
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ข้อควรรูก้ ่อนตัดสินใจเทรคกิง
ข้อควรรูก้ ่อนเทรค
1.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวร้ายแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสันหลัง
เคลือน รูมาตอยด์ หัวใจ กล้ามเนื ออ่อนแรง ภูมิแพ้อย่างหนัก SLE เนื องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศ
โหดร้ายการช่วยเหลือทางการแพทย์ทาํ ได้ยาก และนอกเหนื อความรับผิดชอบของประกัน
.อากาศระหว่างเทรคจะเปลียนแปลงมาก เริมจากร้อนประมาณ องศา และหนาวสุดประมาณ
- องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดทีแรง ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมพร้อมกับทุก
สภาพอากาศ
.ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยการออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้หมายความว่า
ท่านจะไม่ป่วยเป็ นโรคแพ้ความสูง ซึงเกิดขึนได้กบั ทุกคนไม่วา่ จะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออก
กําลังกายให้เน้นไม่หนักแต่ให้นาน เรือยแต่ให้อึดทน เช่น การเดินขึนบันไดวันละ ,
ขันต่อวัน การ
Squart วันละ
ครัง/นาที ทําติดต่อ ไม่จาํ เป็ นต้องออกกําลังกายหนัก แต่ให้ออกต่อเนื องอย่างน้อยวัน
ละ - นาทีต่อวัน และก่อนออกเดินทาง สัปดาห์ให้งดการออกกําลังกายเป็ นเพียงการออกกําลัง
กายเบาๆ เช่นเดินวันละ - กม. ต่อวัน เพือป้ องกันการบาดเจ็บก่อนเดินทาง
***รายละเอียดเพิมเติม*: ควรอ่านให้ละเอียดประกอบการตัดสินใจ
1. ภายหลังกําหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด
2. กรณีมีเหตุสุดวิสยั เช่น ไฟลท์ยกเลิก และท่านต้องการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รับผิดชอบค่าที
พักให้ คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านต้องการรอไฟลท์และไม่ยงั ไม่เทรคกิง อัตราค่าทีพักในโพคร
ขา/กาฐมัณฑุ usd/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)
3. กรณีมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถเดินทางกลับโพคขรา ได้ อัตราค่าทีพักในระหว่างเทรคพร้อมไกด์ดูแล
40 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร มือ)
4. สําหรับเทียวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดําเนิ นการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วทีสุด โดย
หากท่านยืนยันจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเข้ากรณีขอ้ .
5. บริษัทรับดําเนิ นการค่าธรรมเนี ยมการทําวีซ่าท่านละ ,
บาท ใช้ระยะเวลา วัน หากต้องการ
ด่วน วัน ท่านละ ,
บาท
6. บริษัทรับทําประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามเพิมเติมได้
7. กรณีทีเครืองบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมัณฑุหรือโพขราได้ เราจะนําท่านเดินทางโดยรถ
ตู/้ รถบัสเช่าเหมาคัน และจะคืนเงินส่วนต่างของตัวเครืองบินหลังหักค่าใช้จา่ ยเรียบร้อย
8. กรณีทีท่านป่ วยและจําเป็ นต้องลงด้วย เฮลิคอปเตอร์ทางบริษทั มีค่าดําเนินการในการเรียก
Rescue ท่านละ ,
บาท/ท่าน และค่าทีพกั พร้อมอาหารเช้าท่านละ USD/ท่าน/คืน
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โดยไม่สามารถเบิกกับประกันการเดินทางได้ และช่วยท่านเปลียนตัวเครืองบินเพือเดินทาง
กลับไทยหากท่านต้องการกลับเร็ว (โดยค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการเปลียนวันเดินทางของตัว
เครืองบินระหว่างประเทศท่านต้องจ่ายจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซึงนอกเหนือการ
รับประกันของการเดินทาง
9. เงือนไขการยกเลิกไฟลท์หรือการเปลียนเทียวบินกรณีทีท่านเจ็บป่ วย เป็ นเงือนไขของบริษทั
ประกันภัย ทางบริษทั การเคลมได้หรือไม่ขนึ อยูก่ บั การพิจารณาของประกันเป็ นหลัก
10.
นําดืมระหว่างมืออาหาร เราจะบริการนําดืมสะอาดให้ท่านในมืออาหารเท่านัน สําหรับ
นําใส่กระติกส่วนตัวระหว่างเดินเทรคไม่ได้รวมในแพคเกจ
เอกสารทีใช้ในการจองแพคเกจทัวร์
1. สําเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า เดือนนับจากวันทีเดินทาง (Scan ส่งมาได้)
2. รูปถ่าย นิ วพืนหลังสีอ่อน ใบ (Scan ส่งมาได้)
เอกสารในการทําวีซ่า
1. พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า เดือนนับจากวันทีเดินทาง
2. รูปถ่าย นิ วพืนหลังสีอ่อน 2 ใบ (รูปจริง)
3. สําเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น ฉบับ
ทิปไกด์และลูกหาบ
 ทิปไกด์เทรคกิงและลูกหาบทังตลอดการเดินทาง ท่านละ 7$/วัน หรือเทรคกิง วัน ประมาณ $
(5,600 รูปี) ตามความสมัครใจนะคะ ทีคํานวณเป็ นแนวทางให้เท่านัน
Position
Guide
Assistance Guide
Porter (ลูกหาบ)

9-15 Days
15,000 รูปี/ทริป
12,000 รูปี/ทริป
8,000 รูปี/ทริป

5-8 Days
12,000 รูปี/ทริป
10,000 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)
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- บัตรเครดิตใช้ได้ทงั VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางร้าน
- บัตรเอเทีเอ็มใช้ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์,กสิกรไทย
ไฟฟ้ า :
ปลักไฟทีเนปาลเป็ นแบบสามรูหวั กลม ไฟ

เต้าเสียบ

โวลท์เหมือนประเทศไทย

หัวแปลงจากแบนเป็ นหัวกลม

เวลา:
ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง นาที
โทรศัพท์:
- โทรกลับประเทศไทย (0066) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บา้ น ถ้าใช้ซิมเนปาลโทรกลับไทยนาทีละ
รูปี
ซิมมือถือ/Internet Data:
- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซือได้ทีทาเมล โดยใช้ พาสปอร์ตตัวจริง รูปถ่าย และสําเนา
พาสปอร์ต ราคา
รูปี สัญญานอินเตอร์เน็ ตจะขึนกับสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิง
ส่วนในเมืองใช้ได้ทีความเร็ว G ULLERI, GHOREPANI ส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ จะไปใช้ได้อีกครังที
CHOMRONG, SINUWA ที TEA HOUSE มี WIFI จําหน่ าย แต่สญ
ั ญานไม่ดี ส่วนการเติมเงินใน
มือถือ เพือซือ Package Internet เริมต้นที GB/30 วัน ราคา
รูปี
- AIS SIM2FLY สามารถใช้ได้ทีเนปาล สอบถามได้ทีชอบ AIS ระหว่างเทรคสัญญานไม่ดี
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 สําหรับนักกีฬา,
ขวดนําเบาๆ, ถุงกันนํา
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- แผ่นแปะให้ความร้อน , กระเป๋านําร้อน(ไว้ใส่ในถุงนอนสําหรับคนขีหนาว)
- ยารักษาโรค
สําหรับท่านทีมีโรคประจําตัว กรุณาเตรียมยาไปให้พอกับวันเดินทาง
ความเชือทางศาสนา:
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึงนับถือวัว ซึงหากท่านเอาเนื อวัวแห้งไปไม่ควร
ชวนชาวเนปาลรับประทาน หรือบางสถานทีไม่อนุ ญาตให้นําเครืองใช้ทีทําด้วยหนังวัวเข้าไป”
หมายเหตุ
- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม้,ตะไบ,กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิ ดกรุณาอย่านําติด
ตัวขึนเครือง
- ***เพือความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอย่านําเครืองประดับและของมีค่าติดตัวไปมาก**
เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประเทศเนปาล
๑. ในนครกาฐมัณฑุยงั มีรา้ นสะดวกซือเป็ นประเภทซุปเปอร์มาร์เกต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิ ด
ประมาณ . - . น.
๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึงจะไม่รบั ประทานเนื อวัว แต่จะรับประทานเนื อควาย และ
นมควาย
๓. คนเนปาลจะไม่ใช้มือซ้ายในการยืนของหรือทานข้าว เพราะถือว่าเป็ นมือทีใช้ลา้ งก้นเหมือนคนไทย
๔. การเข้าบ้านคนเนปาลต้องถอดรองเท้า
๕. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็ นฮินดูบุสดิซึมส์
๖. เมือไปไหว้พระทีไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพือความเป็ นสิริมงคล รูปี รูปี
๗. กฎจราจรไม่มีผลสําหรับเมืองนี ค่ะ แต่ไม่ตอ้ งกังวลค่ะ เค้าไม่ทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ
หมายเหตุ : ตังแต่วนั ที มิถุนายน
มีการประกาศห้ามนําของสด ของมีคม ของเหลวและเจ
ลทุกชนิ ดขึนเครือง ไม่วา่ จะเป็ นนํายาสระผม, นําหอม เป็ นต้น ดังนัน ถ้ามีของเหลวและเจลในกระเป๋าของ
ท่าน กรุณานําโหลดใต้ทอ้ งเครืองด้วย
*** ข้อพึงระวังจากโรคแพ้ความสูง (AMS: Acute Mountain sickness)
มักเกิดขึนหลังจากการขึนไปอยูใ่ นทีสูงตังแต่
เมตรขึนไป
อาการแรกสุด คือ ปวดศีรษะ (Headache) ร่วมกับ อาการดังต่อไปนี
- ชีพจรหรือหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia)
- เหนื อย อ่อนเพลีย (Fatigue) รูส้ ึกกล้ามเนื ออ่อนล้า ไม่มีแรง (lassitude)
- นอนไม่หลับ (Insomnia)
- ระบบทางเดินอาหาร , คลืนไส้ (Nausea) , อาเจียน (Vomitting) , เบืออาหาร (Anorexia)
- หายใจลําบาก (Dypsnea)
- วิงเวียน มึนงง(Dizziness)
หากพบอาการระหว่างการเทรค กรุณาแจ้งไกด์เพือประเมินความพร้อมในการปรับตัวของร่างกายต่อไป
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