
 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี https://line.me/R/ti/p/%40serenetour 

 

Annapurna Base Camp 

ABC Trekking 
11วนั10 คืน 

ออกเดินทางไดทุ้กวนั ไม่รวมตัว๋ระหว่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://line.me/R/ti/p/%40serenetour?fbclid=IwAR0tffgD_6qsTWarDOmyMB6nZzaoZTD3-m70CReVF0Lf3IyfzgGrAJzwQi0


 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี https://line.me/R/ti/p/%40serenetour 

 

 

 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1 (meal : D) รบัท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั ชอ้ปป้ิงอุปกรณท่ี์จ าเป็น รบัประทานอาหารเย็น  

วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้  จากน้ันไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยงัโพคขราอิสระ    

ท่านสามารถไปล่องทะเลสาบเฟวา เย็นไกดเ์ทรคจะมาแนะน าการเดินเทรคกิ้ ง 

วนัท่ี 3 (meal : B/L/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M) 

วนัท่ี 4 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M) 

วนัท่ี 5 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M) 

วนัท่ี 6 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M) 

วนัท่ี 7 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M) 

วนัท่ี 8 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M) 

วนัท่ี 9 (meal : B/L) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลงัจากน้ันจะมีรถจ้ิบมารบัไปยงัโพคขรา พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผ่อน 

วนัท่ี 10 (meal : B/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านไปยงัสนามบินโพคขราเพื่อเดินทางกลบักาฐมณัฑุ  

 อิสระพกัผ่อนเดินเล่นชอ้ปป้ิงในย่านทาเมล รบัประทานอาหารเย็นเพื่อฉลองความส าเร็จ  

วนัท่ี 11 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินตรีภวูนัเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

ราคาตอ่ทา่น (USD) ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราน้ีรวม:   ตัว๋เครื่องบินในประเทศไปกลบั กาฐมณัฑุ-โพคขรา ,ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, อาหารตามม้ือท่ีระบุ, ไกดแ์ละลูกหาบ, 

TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้ืม Dufflebag ใหย้ืม 

อตัราน้ีไมร่วม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ้่ายสว่นตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหวา่งเทรค,น ้าดื่มใส่กระตกิ

ส่วนตวั,  WIFI/Internet 

ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:       งวดท่ี 1 หลงัจากยืนยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน สว่นท่ีเหลือท่ีเนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

 

 
 

 
 

      

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD1020.- USD 870.- USD 860.- USD 840.- USD820.- USD 790.- USD 775.- USD100.- 

ABC 11D 10N 

บินไป-กลบั โพคขรา +อาหาร 

https://line.me/R/ti/p/%40serenetour?fbclid=IwAR0tffgD_6qsTWarDOmyMB6nZzaoZTD3-m70CReVF0Lf3IyfzgGrAJzwQi0


 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี https://line.me/R/ti/p/%40serenetour 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1 (meal : D) รบัท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั ชอ้ปป้ิงอุปกรณท่ี์จ าเป็น รบัประทานอาหารเย็น  

วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้  จากน้ันไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยงัโพคขราอิสระ    

ท่านสามารถไปล่องทะเลสาบเฟวา เย็นไกดเ์ทรคจะมาแนะน าการเดินเทรคกิ้ ง 

วนัท่ี 3 (meal : B/L/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M) 

วนัท่ี 4 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M) 

วนัท่ี 5 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M) 

วนัท่ี 6 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M) 

วนัท่ี 7 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M) 

วนัท่ี 8 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M) 

วนัท่ี 9 (meal : B/L) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลงัจากน้ันจะมีรถจ้ิบมารบัไปยงัโพคขรา พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผ่อน 

วนัท่ี 10 (meal : B/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านไปยงัสถานีรถโดยสารน าท่านกลบักาฐมณัฑุโดยรถบสั

นักท่องเท่ียว กลบั กาฐมณัฑุ  และเย็นรบัประทานอาหารเย็นเพื่อแสดงความยินดีในความส าเร็จ 

วนัท่ี 11 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินตรีภวูนัเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 

ราคาตอ่ทา่น ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราน้ีรวม:   ตัว๋รถโดยสารนัง่ท่องเท่ียวไปโพคขรา และ ตัว๋เคร่ืองบินในประเทศโพคขรา-กาฐมณัฑุ ,ท่ีพกัหอ้งละ 2-

3 ท่าน, อาหารตามมื้ อท่ีระบุ, ไกดแ์ละลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้ืม Dufflebag ใหย้ืม 

อตัราน้ีไม่รวม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหว่างเทรค, น ้า

ดื่มใส่กระตกิส่วนตวั, WIFI/Internet, ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เคร่ืองบินระหว่าง

ประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:       งวดท่ี 1 หลงัจากยืนยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน 

ส่วนท่ีเหลือท่ีเนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

 

 

 

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD 935.- USD 780.- USD 770.- USD 735.- USD 715- USD 690.- USD 675.- USD 100.- 

ABC 11D 10N 

 บินไป-บสักลบั โพคขรา+อาหาร 

https://line.me/R/ti/p/%40serenetour?fbclid=IwAR0tffgD_6qsTWarDOmyMB6nZzaoZTD3-m70CReVF0Lf3IyfzgGrAJzwQi0


 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี https://line.me/R/ti/p/%40serenetour 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1 (meal : D) รบัท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั ชอ้ปป้ิงอุปกรณท่ี์จ าเป็น รบัประทานอาหารเย็น  

วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านไปยงัสถานีรถโดยสาร Tourist Bus ไปยงัโพคขรา เดินทาง 7 

ชม. ถึงโพคขราประมาณ 14.30 น. เมื่อถึงโพคขราปล่อยท่านอิสระเดินเล่นรอบทะเลสาป และช่วงเย็นไกดเ์ทรคจะมา

แนะน าการเดินเทรคกิ้ ง 

วนัท่ี 3 (meal : B/L/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M) 

วนัท่ี 4 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M) 

วนัท่ี 5 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M) 

วนัท่ี 6 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M) 

วนัท่ี 7 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M) 

วนัท่ี 8 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M) 

วนัท่ี 9 (meal : B/L) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลงัจากน้ันจะมีรถจ้ิบมารบัไปยงัโพคขรา พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผ่อน 

วนัท่ี 10 (meal : B/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านไปยงัสถานีรถโดยสารน าท่านกลบักาฐมณัฑุโดยรถบสั

นักท่องเท่ียว กลบั กาฐมณัฑุ  และเย็นรบัประทานอาหารเย็นเพื่อแสดงความยินดีในความส าเร็จ 

วนัท่ี 11 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินตรีภวูนัเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 

ราคาตอ่ทา่น ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราน้ีรวม:   ตัว๋รถโดยสารนัง่ท่องเท่ียวไป- กลบั กาฐมณัฑุ-โพคขรา ,ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, อาหารตามม้ือท่ีระบุ,  

         ไกดแ์ละลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้ืม Dufflebag ใหย้ืม 

อตัราน้ีไมร่วม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ้่ายสว่นตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหวา่งเทรค,น ้าดื่มใส่กระตกิ

ส่วนตวั,  WIFI/Internet , ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เครื่องบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:       งวดท่ี 1 หลงัจากยืนยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน สว่นท่ีเหลือท่ีเนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

 

 

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD 835.- USD 680.- USD 670.- USD 630.- USD 615.- USD 590.- USD 575.- USD 100.- 

ABC 11D 10N 

 บสัไป-บสักลบั โพคขรา+อาหาร 

https://line.me/R/ti/p/%40serenetour?fbclid=IwAR0tffgD_6qsTWarDOmyMB6nZzaoZTD3-m70CReVF0Lf3IyfzgGrAJzwQi0


 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี https://line.me/R/ti/p/%40serenetour 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1 (meal : D) รบัท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั ชอ้ปป้ิงอุปกรณท่ี์จ าเป็น รบัประทานอาหารเย็น  

วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้  จากน้ันไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยงัโพคขราอิสระ    

ท่านสามารถไปล่องทะเลสาบเฟวา เย็นไกดเ์ทรคจะมาแนะน าการเดินเทรคกิ้ ง 

วนัท่ี 3 (meal : -) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M) 

วนัท่ี 4 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M) 

วนัท่ี 5 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M) 

วนัท่ี 6 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M) 

วนัท่ี 7 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M) 

วนัท่ี 8 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M) 

วนัท่ี 9 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลงัจากน้ันจะมีรถจ้ิบมารบัไปยงัโพคขรา พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผ่อน 

วนัท่ี 10 (meal : B/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านไปยงัสนามบินโพคขราเพื่อเดินทางกลบักาฐมณัฑุ  

 อิสระพกัผ่อนเดินเล่นชอ้ปป้ิงในย่านทาเมล รบัประทานอาหารเย็นเพื่อฉลองความส าเร็จ  

วนัท่ี 11 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินตรีภวูนัเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 

ราคาตอ่ทา่น ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราน้ีรวม:  ตัว๋เครื่องบินในประเทศกาฐมณัฑุ- โพคขรา-กาฐมณัฑุ ,ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, อาหารตามม้ือท่ีระบุ, ไกดแ์ละลูกหาบ, 

TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้ืม Dufflebag ใหย้ืม  

อตัราน้ีไมร่วม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ้่ายสว่นตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหวา่งเทรค,น ้าดื่มใส่กระตกิ

ส่วนตวั,  WIFI/Internet , ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เครื่องบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:      งวดท่ี 1 หลงัจากยืนยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน สว่นท่ีเหลือท่ีเนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

 

 

 

 

 

 

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD 865.- USD 715.- USD 700.- USD 680.- USD 660.- USD 630.- USD 610.- USD 100.- 

ABC 11D 10N 

บินไป-กลบั โพคขรา ไม่รวมอาหาร 

https://line.me/R/ti/p/%40serenetour?fbclid=IwAR0tffgD_6qsTWarDOmyMB6nZzaoZTD3-m70CReVF0Lf3IyfzgGrAJzwQi0


 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี https://line.me/R/ti/p/%40serenetour 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1 (meal : D) รบัท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั ชอ้ปป้ิงอุปกรณท่ี์จ าเป็น รบัประทานอาหารเย็น  

วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้  จากน้ันไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยงัโพคขราอิสระ    

ท่านสามารถไปล่องทะเลสาบเฟวา เย็นไกดเ์ทรคจะมาแนะน าการเดินเทรคกิ้ ง 

วนัท่ี 3 (meal : -) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M) 

วนัท่ี 4 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M) 

วนัท่ี 5 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M) 

วนัท่ี 6 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M) 

วนัท่ี 7 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M) 

วนัท่ี 8 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M) 

วนัท่ี 9 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลงัจากน้ันจะมีรถจ้ิบมารบัไปยงัโพคขรา พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผ่อน 

วนัท่ี 10 (meal : B/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านไปยงัสถานีรถโดยสารน าท่านกลบักาฐมณัฑุโดยรถบสั

นักท่องเท่ียว กลบั กาฐมณัฑุ  และเย็นรบัประทานอาหารเย็นเพื่อแสดงความยินดีในความส าเร็จ 

วนัท่ี 11 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินตรีภวูนัเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 

ราคาตอ่ทา่น ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราน้ีรวม:   ตัว๋รถโดยสารนัง่ท่องเท่ียวไปโพคขรา และ ตัว๋เคร่ืองบินในประเทศโพคขรา-กาฐมณัฑุ ,ท่ีพกัหอ้งละ 2-

3 ท่าน, อาหารตามมื้ อท่ีระบุ, ไกดแ์ละลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้ืม Dufflebag ใหย้ืม 

อตัราน้ีไม่รวม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหว่างเทรค, น ้า

ดื่มใส่กระตกิส่วนตวั, WIFI/Internet, ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เคร่ืองบินระหว่าง

ประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:       งวดท่ี 1 หลงัจากยืนยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน 

ส่วนท่ีเหลือท่ีเนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

 

 

  

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD 775.- USD 630.- USD 615.- USD 575.- USD 560- USD 530.- USD 515.- USD 100.- 

ABC 11D 10N 

 บินไป-บสักลบั โพคขรา ไม่รวมอาหาร 

https://line.me/R/ti/p/%40serenetour?fbclid=IwAR0tffgD_6qsTWarDOmyMB6nZzaoZTD3-m70CReVF0Lf3IyfzgGrAJzwQi0


 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี https://line.me/R/ti/p/%40serenetour 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1 (meal : D) รบัท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั ชอ้ปป้ิงอุปกรณท่ี์จ าเป็น รบัประทานอาหารเย็น  

วนัท่ี 2 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านไปยงัสถานีรถโดยสาร Tourist Bus ไปยงัโพคขรา เดินทาง 7 

ชม. ถึงโพคขราประมาณ 14.30 น. เมื่อถึงโพคขราปล่อยท่านอิสระเดินเล่นรอบทะเลสาป และช่วงเย็นไกดเ์ทรคจะมา

แนะน าการเดินเทรคกิ้ ง 

วนัท่ี 3 (meal : B/L/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M) 

วนัท่ี 4 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M) 

วนัท่ี 5 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M) 

วนัท่ี 6 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M) 

วนัท่ี 7 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M) 

วนัท่ี 8 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M) 

วนัท่ี 9 (meal : B/L) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลงัจากน้ันจะมีรถจ้ิบมารบัไปยงัโพคขรา พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผ่อน 

วนัท่ี 10 (meal : B/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านไปยงัสถานีรถโดยสารน าท่านกลบักาฐมณัฑุโดยรถบสั

นักท่องเท่ียว กลบั กาฐมณัฑุ  และเย็นรบัประทานอาหารเย็นเพื่อแสดงความยินดีในความส าเร็จ 

วนัท่ี 11 (meal : B) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านส่งยงัสนามบินตรีภวูนัเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 

ราคาตอ่ทา่น ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราน้ีรวม:   ตัว๋รถโดยสารนัง่ท่องเท่ียวไปกลบั กาฐมณัฑุ-โพคขรา ,ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, อาหารตามม้ือท่ีระบุ,  

         ไกดแ์ละลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนใหย้ืม Dufflebag ใหย้ืม 

อตัราน้ีไมร่วม:  ทิปไกด ์คนขบัรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใชจ้่ายสว่นตวั ,ค่าน ้าอุ่นส าหรบัอาบระหวา่งเทรค,น ้าดื่มใส่กระตกิ

ส่วนตวั,  WIFI/Internet , ค่าประกนัภยัการเดินทาง, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล, ตัว๋เครื่องบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล 

การช าระเงิน:       งวดท่ี 1 หลงัจากยืนยนัการจองมดัจ า 150 USDตามเรท Super rich วนัโอน งวดท่ี 2  ช าระเงิน สว่นท่ีเหลือท่ีเนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 

 

 

 

 

PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

3 STAR USD 715.- USD 530.- USD 515.- USD 465.- USD 455.- USD 430.- USD 415.- USD 100.- 

ABC 11D 10N 

 บสัไป-บสักลบั โพคขรา+อาหาร 

https://line.me/R/ti/p/%40serenetour?fbclid=IwAR0tffgD_6qsTWarDOmyMB6nZzaoZTD3-m70CReVF0Lf3IyfzgGrAJzwQi0


 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี https://line.me/R/ti/p/%40serenetour 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมในสถานท่ี

ท่องเท่ียวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ 

 ค่าทิปส าหรบัไกด ์ลูกหาบ ไกดท์วัรเ์มือง  

 Wifi และค่าชาร์จแบตท่ี TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืน

ประมาณ 100-200 รูปี(35-70 บาท) 

 ไมร่วม Soft drink  เช่น โคก้ น ้าผลไม ้เหลา้ เบียร ์น ้าด่ืมใส่กระติกส่วนตวั และอ่ืนๆ 

 ไมร่วมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 หากท่านตอ้งการเท่ียวเมืองปาทนั/ปศุปตินารถ กรณีท่ีเคร่ืองบินไม่ดีเลย ์ในวนัท่ี 12 เพ่ิมท่านละ 

1000 บาท 

 ค่าอาบน ้าอุ่นในระหวา่งเทรค 

 ค่าประกนัการเดินทาง 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล 

 ค่าเคร่ืองบินระหวา่งประเทศไทย-เนปาล  
 

ขอ้ควรรูก่้อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไมม่ีโรคประจ าตวัรา้ยแรงเช่น เบาหวาน ความดนั กระดูกสนัหลงัเคล่ือน รูมา

ตอยด ์หวัใจ กลา้มเน้ืออ่อนแรง ภมูิแพอ้ยา่งหนัก SLE เน่ืองจากสภาพอากาศและภมูิประเทศโหดรา้ยการช่วยเหลือทาง

การแพทยท์ าไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 

 2.อากาศระหว่างเทรคจะเปล่ียนแปลงมาก เร่ิมจากรอ้นประมาณ 30 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา 

และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดท่ีแรง ท่านตอ้งเตรียมอุปกรณใ์หเ้ตรียมพรอ้มกบัทุกสภาพอากาศ 

 3.ตอ้งเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางโดยการออกก าลงักายใหร่้างกายแข็งแรง แต่ไม่ไดห้มายความว่าท่านจะไม่ป่วย

เป็นโรคแพค้วามสงู ซ่ึงเกิดขึ้ นไดก้บัทุกคนไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกก าลงักายใหเ้น้นไม่หนักแต่ให้

นาน เร่ือยแต่ใหอ้ึดทน เช่น การเดินขึ้ นบนัไดวนัละ 1,000 ขั้นต่อวนั การ Squart วนัละ 100ครั้ง/นาที ท าติดต่อ ไม่

จ าเป็นตอ้งออกก าลงักายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเน่ืองอย่างน้อยวนัละ 30-60 นาทีต่อวนั และก่อนออกเดินทาง 2 สปัดาห์

ใหง้ดการออกก าลงักายเป็นเพยีงการออกก าลงักายเบาๆ เช่นเดินวนัละ 1-2 กม. ต่อวนั เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บก่อน

เดินทาง 

***รายละเอียดเพิ่มเตมิ*:  ควรอ่านใหล้ะเอยีดประกอบการตดัสินใจ 

1. ภายหลงัก าหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสยัเช่น ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลทต่์อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบค่าท่ีพกัให ้1 คืน 

ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไม่ยงัไม่เทรคกิ้ ง อตัราค่าท่ีพกัในโพครขา/กาฐมณัฑุ 25 usd/

ท่าน/คืน(พรอ้มอาหารเชา้)  

https://line.me/R/ti/p/%40serenetour?fbclid=IwAR0tffgD_6qsTWarDOmyMB6nZzaoZTD3-m70CReVF0Lf3IyfzgGrAJzwQi0


 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี https://line.me/R/ti/p/%40serenetour 

 

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยัไม่สามารถเดินทางออกจากกาฐมณัฑุ/โพคขรา ได ้อตัราค่าท่ีพกัในระหว่างเทรคพรอ้มไกด์

ดูแล 40 usd/ท่าน/วนั (รวมอาหาร3มื้ อ) 

4. ส าหรบัเท่ียวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะด าเนินการใหท่้านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วท่ีสุด โดยหากท่านยืนยนั

จะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ 2.  

5. บริษัทรบัด าเนินการค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีาท่านละ 1,100 บาท ใชร้ะยะเวลา 7วนั หากตอ้งการด่วน 2 วนั 

ท่านละ 1,600 บาท  

6. บริษัทรบัท าประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได ้

7. กรณีทีเ่ครือ่งบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรอืโพขราได ้เราจะน าทา่นเดินทางโดยรถตู/้รถบสัเช่า

เหมาคนั และจะคืนเงินส่วนตา่งของตัว๋เครือ่งบินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยเรยีบรอ้ย 

8. กรณีทีท่า่นป่วยและจ  าเป็นตอ้งลงดว้ย เฮลิคอปเตอรท์างบรษิัทมีค่าด าเนินการในการเรียก Rescue ทา่น

ละ 5,000 บาท/ทา่น และค่าทพีกัพรอ้มอาหารเชา้ทา่นละ 15 USD/ทา่น/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกบั

ประกนัการเดินทางได ้และช่วยทา่นเปลี่ยนตัว๋เครือ่งบินเพือ่เดินทางกลบัไทยหากทา่นตอ้งการกลบัเรว็ 

(โดยค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้ นในการเปลี่ยนวนัเดินทางของตัว๋เครือ่งบินระหว่างประเทศทา่นตอ้งจา่ยจรงิตาม

สายการบินเรยีกเก็บ) ซ่ึงนอกเหนือการรบัประกนัของการเดินทาง 

9. เงื่อนไขการยกเลิกไฟลทห์รอืการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีทีท่า่นเจบ็ป่วย เป็นเงื่อนไขของบรษิัทประกนัภยั 

ทางบรษิัทการเคลมไดห้รอืไม่ขึ้ นอยู่กบัการพจิารณาของประกนัเป็นหลกั 

10. น ้าดื่มระหว่างม้ืออาหาร เราจะบรกิารน ้าดื่มสะอาดใหท้า่นในม้ืออาหารเทา่นั้น ส าหรบัน ้าใส่กระตกิทีต่ดิ

ตวัระหว่างเดินเทรคไม่ไดร้วมในแพคเกจ 

การยกเลิกการเดินทาง 

 1.คืนเงินมดัจ  า 50 % เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขึ้ นไป 

 2.ไม่คืนเงินมดัจ  า เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั 

เอกสารทีใ่ชใ้นการจองแพคเกจทวัร ์

1. ส าเนาพาสปอรต์ วนัหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง (Scan ส่งมาได)้  

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพื้ นหลงัสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได)้  

เอกสารในการท าวีซ่า (กรณีใชบ้รกิารท าของทางบรษิัท) 

1. พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง 

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพื้ นหลงัสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง) 

3. ส าเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 1 ฉบบั 

ทปิไกดแ์ละลูกหาบ 

 ทิปไกดเ์ทรคกิ้ งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทาง ท่านละ 8$/วนั หรือเทรคกิ้ ง7วนั ประมาณ56$ (5,600 รูปี) 

ตามความสมคัรใจนะคะท่ีค านวณเป็นแนวทางใหเ้ท่าน้ัน  

 ทิปไกดเ์มือง/คนขบัรถต่อท่าน/วนั 3$(300รูปี) 

อตัราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา  

- สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกไดป้ระมาณ 2.80-2.93 รูปี) 
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- สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี) 

- บตัรเครดิตใชไ้ดท้ั้ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางรา้น 

- บตัรเอเทีเอ็มใชไ้ดเ้ฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย,์กสิกรไทย   

ไฟฟ้า :  

ปลั๊กไฟที่เนปาลเป็นแบบสามรูหวัแบนไฟ ๒๒๐ โวลทเ์หมือนบา้นเรา หากสายชารจ์เป็นแบบหวักลมตอ้งน าหวั

แปลงสญัญาณเป็นหวัแบนติดไปดว้ยครบั 

 
เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 

 

เวลา:    ชา้กว่าประเทศไทย  1  ชัว่โมง 15 นาที 

โทรศพัท:์ 

- โทรกลบัประเทศไทย (0066) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ถา้ใชซิ้มเนปาลโทรกลบัไทยนาทีละ 7 รูปี 

ซิมมือถือ/Internet Data: 

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซ้ือไดท่ี้ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตวัจริง รูปถ่าย และส าเนาพาสปอรต์ ราคา 

150-300 รูปี สญัญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ้ นกบัสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิ้ ง ส่วนในเมืองใชไ้ดท่ี้ความเร็ว 

4G  ULLERI, GHOREPANI ส่วนใหญ่ใชไ้ม่ได ้จะไปใชไ้ดอ้ีกครั้งท่ี CHOMRONG, SINUWA ท่ี TEA HOUSE มี 

WIFI จ าหน่าย แต่สญัญานไม่ดี  

- ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื่อซ้ือ Package  Internet เร่ิมตน้ท่ี 2 GB/30 วนั ราคา 1000 รูปี 

- AIS SIM2FLY ใชไ้ดท่ี้ในตวัเมืองใหญ่ๆ สญัญานระหว่างเทรคไม่ดีจนเกือบไม่ได ้ 

เงินตดิตวั :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใชเ้งินไทยแลกไดท่ี้เนปาล   

สิ่งทีค่วรน าไป : 

- กลอ้งถ่ายรูป,ท่ีชารจ์,ปลั้กไฟ 

- รองเทา้Trekking, หมวก,ร่ ม , เส้ือกนัฝน,  

- ถุงมือ,ถุงเทา้,เส้ือกนัหนาว, ผา้บฟั 4-5 ผืน(เช็ดน ้ามูก) 

- ลิปมนั,ครีมกนัแดด,แว่นกนัแดด,  

- สนับเข่า 2 ขา้ง ลองจอน ,หมวกกนัหนาว, ผา้พนัคอ, 

- อาหารแหง้ติดตวัส าหรบัการเดิน เช่นกลว้ยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ ส าหรบันักกีฬา, ขวดน ้าเบาๆ, 

ถุงกนัน ้า  

- แผ่นแปะใหค้วามรอ้น , กระเป๋าน ้ารอ้น(ไวใ้ส่ในถุงนอนส าหรบัคนขี้ หนาว) 

- ยารกัษาโรค  ส าหรบัท่านท่ีมีโรคประจ าตวั กรุณาเตรียมยาไปใหพ้อกบัวนัเดินทาง 

ความเชื่อทางศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซ่ึงนับถือววั ซ่ึงหากท่านเอาเน้ือววัแหง้ไปไม่ควรชวนชาวเนปาล

รบัประทาน หรือบางสถานท่ีไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยหนังววัเขา้ไป”   
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หมายเหต ุ  

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอย่าน าติดตวัขึ้ นเคร่ือง 

- ***เพื่อความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่น าเคร่ืองประดบัและของมีค่าติดตวัไปมาก** 

 

เกรด็เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากประเทศเนปาล 

๑. ในนครกาฐมณัฑุยงัมีรา้นสะดวกซ้ือเป็นประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิดประมาณ 9.00-

22.00 น. 

๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซ่ึงจะไม่รบัประทานเน้ือววั แต่จะรบัประทานเน้ือควาย และนมควาย 

๓. คนเนปาลจะไม่ใชม้ือซา้ยในการยื่นของหรือทานขา้ว เพราะถือว่าเป็นมือท่ีใชล้า้งกน้เหมือนคนไทย  

๔. การเขา้บา้นคนเนปาลตอ้งถอดรองเทา้ 

๕. ศาสนาพุทธกบัฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส ์

๖. เมื่อไปไหวพ้ระท่ีไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื่อความเป็นสิริมงคล  5 รูปี 10 รูปี 

๗. กฎจราจรไม่มีผลส าหรบัเมืองน้ีค่ะ แต่ไม่ตอ้งกงัวลค่ะ เคา้ไม่ทะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ 

- หมายเหตุ : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศหา้มน าของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้ น

เคร่ือง ไม่ว่าจะเป็นน ้ายาสระผม, น ้าหอม เป็นตน้ ดงัน้ัน ถา้มีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณาน าโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองดว้ย 
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