Annapurna Base Camp
ABC Trekking
11วัน10 คืน
ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั ๋วระหว่างประเทศ

ABC 11D 10N

บินไป-กลับ โพคขรา +อาหาร
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 (meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ที่พกั ช้อปปิ้ งอุปกรณ์ที่จาเป็ น รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยังโพคขราอิสระ
ท่านสามารถไปล่องทะเลสาบเฟวา เย็นไกด์เทรคจะมาแนะนาการเดินเทรคกิ้ ง
วันที่ 3 (meal : B/L/D) หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M)
วันที่ 4 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M)
วันที่ 5 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M)
วันที่ 6 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M)
วันที่ 7 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M)
วันที่ 8 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M)
วันที่ 9 (meal : B/L) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลังจากนั้นจะมีรถจิ้ บมารับไปยังโพคขรา พาท่านเข้าสู่ที่พกั อิสระพักผ่อน
วันที่ 10 (meal : B/D) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปยังสนามบินโพคขราเพื่อเดินทางกลับกาฐมัณฑุ
อิสระพักผ่อนเดินเล่นช้อปปิ้ งในย่านทาเมล รับประทานอาหารเย็นเพื่อฉลองความสาเร็จ
วันที่ 11 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านส่งยังสนามบินตรีภวู นั เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ราคาต่อท่าน (USD) ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
PAX
3 STAR

1 PAX

2 PAX

USD1015.-

USD 840.-

3 PAX

USD 820.-

4 PAX

USD 790.-

6 PAX

USD770.-

8 PAX

USD 740.-

10 PAX

SGL SUPP

USD 725.- USD100.-

อัตรานี้ รวม:
ตัว๋ เครื่องบินในประเทศไปกลับ กาฐมัณฑุ -โพคขรา ,ที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน, อาหารตามมื้ อที่ระบุ, น้ าเปล่าวันละ 2
ลิตร, ไกด์และลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนให้ยืม Dufflebag ให้ยืม
อัตรานี้ ไม่รวม:

ทิปไกด์ คนขับรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ค่าน้ าอุ่นสาหรับอาบระหว่างเทรค,น้ าดื่มใส่กระติก

ส่วนตัว, WIFI/Internet
ค่าประกันภัยการเดินทาง, ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล, ตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศไทย-เนปาล
การชาระเงิน:
งวดที่ 1 หลังจากยืนยันการจองมัดจา 70 USDตามเรท Super rich วันโอน งวดที่ 2 ชาระเงิน ส่วนที่เหลือที่เนปาล
่ บัญชี นางสาวนิสต
ิ า ว่องวิทยา เลขทีบ
เลขทีบ
่ ัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย์ ชือ
่ ัญชี 070-2-92566-5

ABC 11D 10N

บินไป-บัสกลับ โพคขรา+อาหาร
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 (meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ที่พกั ช้อปปิ้ งอุปกรณ์ที่จาเป็ น รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยังโพคขราอิสระ
ท่านสามารถไปล่องทะเลสาบเฟวา เย็นไกด์เทรคจะมาแนะนาการเดินเทรคกิ้ ง
วันที่ 3 (meal : B/L/D) หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M)
วันที่ 4 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M)
วันที่ 5 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M)
วันที่ 6 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M)
วันที่ 7 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M)
วันที่ 8 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M)
วันที่ 9 (meal : B/L) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลังจากนั้นจะมีรถจิ้ บมารับไปยังโพคขรา พาท่านเข้าสู่ที่พกั อิสระพักผ่อน
วันที่ 10 (meal : B/D) หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านไปยังสถานี รถโดยสารนาท่านกลับกาฐมัณฑุโดยรถบัส
นักท่องเที่ยว กลับ กาฐมัณฑุ และเย็นรับประทานอาหารเย็นเพื่อแสดงความยินดีในความสาเร็จ
วันที่ 11 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านส่งยังสนามบินตรีภวู นั เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ราคาต่อท่าน ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
PAX
3 STAR

1 PAX

USD 925.-

2 PAX

USD 750.-

3 PAX

USD 730.-

4 PAX

USD 685.-

6 PAX

USD 665-

8 PAX

USD 640.-

10 PAX

SGL SUPP

USD 625.- USD 100.-

อัตรานี้ รวม: ตัว๋ รถโดยสารนัง่ ท่องเที่ยวไปโพคขรา และ ตัว๋ เครื่องบินในประเทศโพคขรา-กาฐมัณฑุ ,ที่พกั ห้องละ 23 ท่าน, อาหารตามมื้ อที่ระบุ,น้ าดื่มระหว่างมื้ ออาหาร, ไกด์และลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอน
ให้ยืม Dufflebag ให้ยืม
อัตรานี้ ไม่รวม: ทิปไกด์ คนขับรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ค่าน้ าอุ่นสาหรับอาบระหว่างเทรค, น้ า
ดื่มใส่กระติกส่วนตัว, WIFI/Internet, ค่าประกันภัยการเดินทาง, ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล, ตัว๋ เครื่องบินระหว่าง
ประเทศไทย-เนปาล
การชาระเงิน:
งวดที่ 1 หลังจากยืนยันการจองมัดจา 70 USDตามเรท Super rich วันโอน งวดที่ 2 ชาระเงิน ส่วน
ที่เหลือที่เนปาล
่ บัญชี นางสาวนิสต
ิ า ว่องวิทยา เลขทีบ
เลขทีบ
่ ัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย์ ชือ
่ ัญชี 070-2-92566-5

ABC 11D 10N

บัสไป-บัสกลับ โพคขรา+อาหาร
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 (meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ที่พกั ช้อปปิ้ งอุปกรณ์ที่จาเป็ น รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปยังสถานี รถโดยสาร Tourist Bus ไปยังโพคขรา เดินทาง 7
ชม. ถึงโพคขราประมาณ 14.30 น. เมื่อถึงโพคขราปล่อยท่านอิสระเดินเล่นรอบทะเลสาป และช่วงเย็นไกด์เทรคจะมา
แนะนาการเดินเทรคกิ้ ง
วันที่ 3 (meal : B/L/D) หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M)
วันที่ 4 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M)
วันที่ 5 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M)
วันที่ 6 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M)
วันที่ 7 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M)
วันที่ 8 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M)
วันที่ 9 (meal : B/L) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลังจากนั้นจะมีรถจิ้ บมารับไปยังโพคขรา พาท่านเข้าสู่ที่พกั อิสระพักผ่อน
วันที่ 10 (meal : B/D) หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านไปยังสถานี รถโดยสารนาท่านกลับกาฐมัณฑุโดยรถบัส
นักท่องเที่ยว กลับ กาฐมัณฑุ และเย็นรับประทานอาหารเย็นเพื่อแสดงความยินดีในความสาเร็จ
วันที่ 11 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านส่งยังสนามบินตรีภวู นั เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ราคาต่อท่าน ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
PAX

1 PAX

3 STAR

USD 825.-

อัตรานี้ รวม:

2 PAX

USD 650.-

3 PAX

USD 630.-

4 PAX

USD 575.-

6 PAX

USD 560.-

8 PAX

USD 540.-

10 PAX

SGL SUPP

USD 525.- USD 100.-

ตัว๋ รถโดยสารนัง่ ท่องเที่ยวไป- กลับ กาฐมัณฑุ-โพคขรา ,ที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน, อาหารตามมื้ อที่ระบุ,
ไกด์และลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนให้ยืม Dufflebag ให้ยืม

อัตรานี้ ไม่รวม:

ทิปไกด์ คนขับรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ค่าน้ าอุ่นสาหรับอาบระหว่างเทรค,น้ าดื่มใส่กระติก

ส่วนตัว, WIFI/Internet , ค่าประกันภัยการเดินทาง, ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล, ตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศไทย-เนปาล
การชาระเงิน:

งวดที่ 1 หลังจากยืนยันการจองมัดจา 70 USDตามเรท Super rich วันโอน งวดที่ 2 ชาระเงิน ส่วนที่เหลือที่เนปาล

่ บัญชี นางสาวนิสต
ิ า ว่องวิทยา เลขทีบ
เลขทีบ
่ ัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย์ ชือ
่ ัญชี 070-2-92566-5

ABC 11D 10N
บินไป-กลับ โพคขรา ไม่รวมอาหาร
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 (meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ที่พกั ช้อปปิ้ งอุปกรณ์ที่จาเป็ น รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยังโพคขราอิสระ
ท่านสามารถไปล่องทะเลสาบเฟวา เย็นไกด์เทรคจะมาแนะนาการเดินเทรคกิ้ ง
วันที่ 3 (meal : -) หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M)
วันที่ 4 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M)
วันที่ 5 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M)
วันที่ 6 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M)
วันที่ 7 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M)
วันที่ 8 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M)
วันที่ 9 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลังจากนั้นจะมีรถจิ้ บมารับไปยังโพคขรา พาท่านเข้าสู่ที่พกั อิสระพักผ่อน
วันที่ 10 (meal : B/D) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปยังสนามบินโพคขราเพื่อเดินทางกลับกาฐมัณฑุ
อิสระพักผ่อนเดินเล่นช้อปปิ้ งในย่านทาเมล รับประทานอาหารเย็นเพื่อฉลองความสาเร็จ
วันที่ 11 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านส่งยังสนามบินตรีภวู นั เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ราคาต่อท่าน ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
PAX

1 PAX

2 PAX

3 STAR

USD 855.-

USD 685.-

3 PAX

USD 665.-

4 PAX

USD 630.-

6 PAX

USD 610.-

8 PAX

USD 580.-

10 PAX

SGL SUPP

USD 560.- USD 100.-

อัตรานี้ รวม: ตัว๋ เครื่องบินในประเทศกาฐมัณฑุ- โพคขรา-กาฐมัณฑุ ,ที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน, อาหารตามมื้ อที่ระบุ, ไกด์และลูกหาบ,
TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนให้ยืม Dufflebag ให้ยืม
อัตรานี้ ไม่รวม:

ทิปไกด์ คนขับรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ค่าน้ าอุ่นสาหรับอาบระหว่างเทรค,น้ าดื่มใส่กระติก

ส่วนตัว, WIFI/Internet , ค่าประกันภัยการเดินทาง, ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล, ตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศไทย-เนปาล
การชาระเงิน:

งวดที่ 1 หลังจากยืนยันการจองมัดจา 70 USDตามเรท Super rich วันโอน งวดที่ 2 ชาระเงิน ส่วนที่เหลือที่เนปาล

่ บัญชี นางสาวนิสต
ิ า ว่องวิทยา เลขทีบ
เลขทีบ
่ ัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย์ ชือ
่ ัญชี 070-2-92566-5

ABC 11D 10N
บินไป-บัสกลับ โพคขรา ไม่รวมอาหาร
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 (meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ที่พกั ช้อปปิ้ งอุปกรณ์ที่จาเป็ น รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นไปสนามบินภายในประเทศเดินทาง ไปยังโพคขราอิสระ
ท่านสามารถไปล่องทะเลสาบเฟวา เย็นไกด์เทรคจะมาแนะนาการเดินเทรคกิ้ ง
วันที่ 3 (meal : -) หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M)
วันที่ 4 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M)
วันที่ 5 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M)
วันที่ 6 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M)
วันที่ 7 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M)
วันที่ 8 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M)
วันที่ 9 (meal : -) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลังจากนั้นจะมีรถจิ้ บมารับไปยังโพคขรา พาท่านเข้าสู่ที่พกั อิสระพักผ่อน
วันที่ 10 (meal : B/D) หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านไปยังสถานี รถโดยสารนาท่านกลับกาฐมัณฑุโดยรถบัส
นักท่องเที่ยว กลับ กาฐมัณฑุ และเย็นรับประทานอาหารเย็นเพื่อแสดงความยินดีในความสาเร็จ
วันที่ 11 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านส่งยังสนามบินตรีภวู นั เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ราคาต่อท่าน ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
PAX
3 STAR

1 PAX

USD 765.-

2 PAX

USD 600.-

3 PAX

USD 575.-

4 PAX

USD 525.-

6 PAX

USD 510-

8 PAX

USD 480.-

10 PAX

SGL SUPP

USD 465.- USD 100.-

อัตรานี้ รวม: ตัว๋ รถโดยสารนัง่ ท่องเที่ยวไปโพคขรา และ ตัว๋ เครื่องบินในประเทศโพคขรา-กาฐมัณฑุ ,ที่พกั ห้องละ 23 ท่าน, อาหารตามมื้ อที่ระบุ,น้ าดื่มระหว่างมื้ ออาหาร, ไกด์และลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอน
ให้ยืม Dufflebag ให้ยืม
อัตรานี้ ไม่รวม: ทิปไกด์ คนขับรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ค่าน้ าอุ่นสาหรับอาบระหว่างเทรค, น้ า
ดื่มใส่กระติกส่วนตัว, WIFI/Internet, ค่าประกันภัยการเดินทาง, ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล, ตัว๋ เครื่องบินระหว่าง
ประเทศไทย-เนปาล
การชาระเงิน:
งวดที่ 1 หลังจากยืนยันการจองมัดจา 70 USDตามเรท Super rich วันโอน งวดที่ 2 ชาระเงิน ส่วน
ที่เหลือที่เนปาล
่ บัญชี นางสาวนิสต
ิ า ว่องวิทยา เลขทีบ
เลขทีบ
่ ัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย์ ชือ
่ ัญชี 070-2-92566-5

ABC 11D 10N

บัสไป-บัสกลับ โพคขรา+อาหาร
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 (meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ที่พกั ช้อปปิ้ งอุปกรณ์ที่จาเป็ น รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปยังสถานี รถโดยสาร Tourist Bus ไปยังโพคขรา เดินทาง 7
ชม. ถึงโพคขราประมาณ 14.30 น. เมื่อถึงโพคขราปล่อยท่านอิสระเดินเล่นรอบทะเลสาป และช่วงเย็นไกด์เทรคจะมา
แนะนาการเดินเทรคกิ้ ง
วันที่ 3 (meal : B/L/D) หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Nayapul เพื่อเทรคกิ้ งสู่ Ghandruk ( 1940 M)
วันที่ 4 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Chomrong (2170 M)
วันที่ 5 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Himalaya. (2920 M)
วันที่ 6 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ ABC. (4130 M)
วันที่ 7 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Bamboo (2310 M)
วันที่ 8 (meal : B/L/D) เทรคกิ้ งสู่ Jhinu Danda (1780 M)
วันที่ 9 (meal : B/L) เทรคกิ้ งสู่ Nayapul หลังจากนั้นจะมีรถจิ้ บมารับไปยังโพคขรา พาท่านเข้าสู่ที่พกั อิสระพักผ่อน
วันที่ 10 (meal : B/D) หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านไปยังสถานี รถโดยสารนาท่านกลับกาฐมัณฑุโดยรถบัส
นักท่องเที่ยว กลับ กาฐมัณฑุ และเย็นรับประทานอาหารเย็นเพื่อแสดงความยินดีในความสาเร็จ
วันที่ 11 (meal : B) หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านส่งยังสนามบินตรีภวู นั เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ราคาต่อท่าน ช่วงเวลาเดินทาง 9 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
PAX

1 PAX

3 STAR

USD 705.-

อัตรานี้ รวม:

2 PAX

USD 500.-

3 PAX

USD 475.-

4 PAX

USD 415.-

6 PAX

USD 405.-

8 PAX

USD 380.-

10 PAX

SGL SUPP

USD 365.- USD 100.-

ตัว๋ รถโดยสารนัง่ ท่องเที่ยวไปกลับ กาฐมัณฑุ-โพคขรา ,ที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน, อาหารตามมื้ อที่ระบุ,
ไกด์และลูกหาบ, TIMS AND ACAP PERMIT, *พิเศษถุงนอนให้ยืม Dufflebag ให้ยืม

อัตรานี้ ไม่รวม:

ทิปไกด์ คนขับรถ ลูกหาบและเด็กยกกระเป๋า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ค่าน้ าอุ่นสาหรับอาบระหว่างเทรค,น้ าดื่มใส่กระติก

ส่วนตัว, WIFI/Internet , ค่าประกันภัยการเดินทาง, ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล, ตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศไทย-เนปาล
การชาระเงิน:

งวดที่ 1 หลังจากยืนยันการจองมัดจา 70 USDตามเรท Super rich วันโอน งวดที่ 2 ชาระเงิน ส่วนที่เหลือที่เนปาล

่ บัญชี นางสาวนิสต
ิ า ว่องวิทยา เลขทีบ
เลขทีบ
่ ัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย์ ชือ
่ ัญชี 070-2-92566-5

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มในสถานที่
ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ นอกเหนื อจากรายการ
 ค่าทิปสาหรับไกด์ ลูกหาบ ไกด์ทวั ร์เมือง
 Wifi และค่ า ชาร์จ แบตที่ TEA HOUSE ระหว่ า งการ Trekking ราคาค่ า ชาร์จ แบตต่ อ ท่ า นต่ อ คื น
ประมาณ 100-200 รูปี(35-70 บาท)
 ไม่รวม Soft drink เช่น โค้ก น้ าผลไม้ เหล้า เบียร์ น้ าดื่มใส่กระติกส่วนตัว และอื่นๆ
 ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 หากท่านต้องการเที่ยวเมืองปาทัน/ปศุ ปติ น ารถ กรณีที่เครื่องบินไม่ดีเลย์ ในวันที่ 12 เพิ่มท่านละ
1000 บาท
 ค่าอาบน้ าอุ่นในระหว่างเทรค
 ค่าประกันการเดินทาง
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล
 ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศไทย-เนปาล
ข้อควรรูก้ ่อนเทรค
1.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัวร้ายแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสันหลังเคลื่อน รูมา
ตอยด์ หัวใจ กล้ามเนื้ ออ่อนแรง ภูมิแพ้อย่างหนัก SLE เนื่ องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดร้ายการช่วยเหลือทาง
การแพทย์ทาได้ยาก และนอกเหนื อความรับผิดชอบของประกัน
2.อากาศระหว่างเทรคจะเปลี่ยนแปลงมาก เริ่มจากร้อนประมาณ 30 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา
และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดที่แรง ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมพร้อมกับทุกสภาพอากาศ
3.ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยการออกกาลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะไม่ป่วย
เป็ นโรคแพ้ความสูง ซึ่งเกิดขึ้ นได้กบั ทุกคนไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกกาลังกายให้เน้นไม่หนักแต่ให้
นาน เรื่อยแต่ให้อึดทน เช่น การเดินขึ้ นบันไดวันละ 1,000 ขั้นต่อวัน การ Squart วันละ 100ครั้ง/นาที ทาติดต่อ ไม่
จาเป็ นต้องออกกาลังกายหนัก แต่ให้ออกต่อเนื่ องอย่างน้อยวันละ 30-60 นาทีต่อวัน และก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์
ให้งดการออกกาลังกายเป็ นเพียงการออกกาลังกายเบาๆ เช่นเดินวันละ 1-2 กม. ต่อวัน เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บก่อน
เดินทาง
***รายละเอียดเพิ่มเติม*: ควรอ่านให้ละเอียดประกอบการตัดสินใจ
1. ภายหลังกาหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด
2. กรณีมีเหตุสุดวิสยั เช่น ไฟลท์ยกเลิก และท่านต้องการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะ รับผิดชอบค่าที่พกั ให้ 1 คืน
ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านต้องการรอไฟลท์และไม่ยงั ไม่เทรคกิ้ ง อัตราค่าที่พกั ในโพครขา/กาฐมัณฑุ 25 usd/
ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถเดินทางออกจากกาฐมัณฑุ/โพคขรา ได้ อัตราค่าที่พกั ในระหว่างเทรคพร้อมไกด์
ดูแล 40 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร3มื้ อ)
4. สาหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดาเนิ นการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด โดยหากท่านยืนยัน
จะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเข้ากรณีขอ้ 2.
5. บริษัทรับดาเนิ นการค่าธรรมเนี ยมการทาวีซ่าท่านละ 1,100 บาท ใช้ระยะเวลา 7วัน หากต้องการด่วน 2 วัน
ท่านละ 1,600 บาท
6. บริษัทรับทาประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
7. กรณีทเี่ ครือ่ งบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมัณฑุหรือโพขราได้ เราจะนาท่านเดินทางโดยรถตู/้ รถบัสเช่า
เหมาคัน และจะคืนเงินส่วนต่างของตั ๋วเครือ่ งบินหลังหักค่าใช้จา่ ยเรียบร้อย
8. กรณีทที่ า่ นป่ วยและจาเป็ นต้องลงด้วย เฮลิคอปเตอร์ทางบริษัทมีค่าดาเนินการในการเรียก Rescue ท่าน
ละ 5,000 บาท/ท่าน และค่าทีพกั พร้อมอาหารเช้าท่านละ 15 USD/ท่าน/คืน โดยไม่สามารถเบิกกับ
ประกันการเดินทางได้ และช่วยท่านเปลี่ยนตั ๋วเครือ่ งบินเพือ่ เดินทางกลับไทยหากท่านต้องการกลับเร็ว
(โดยค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึ้ นในการเปลี่ยนวันเดินทางของตั ๋วเครือ่ งบินระหว่างประเทศท่านต้องจ่ายจริงตาม
สายการบินเรียกเก็บ) ซึ่งนอกเหนือการรับประกันของการเดินทาง
9. เงื่อนไขการยกเลิกไฟลท์หรือการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีทที่ า่ นเจ็บป่ วย เป็ นเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
ทางบริษัทการเคลมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของประกันเป็ นหลัก
10.น้ าดื่มระหว่างมื้ ออาหาร เราจะบริการน้ าดื่มสะอาดให้ทา่ นในมื้ ออาหารเท่านั้น สาหรับน้าใส่กระติกทีต่ ดิ
ตัวระหว่างเดินเทรคไม่ได้รวมในแพคเกจ
การยกเลิกการเดินทาง
1.คืนเงินมัดจา 50 % เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้ นไป
2.ไม่คืนเงินมัดจา เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน
เอกสารทีใ่ ช้ในการจองแพคเกจทัวร์
1. สาเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง (Scan ส่งมาได้)
2. รูปถ่าย 2 นิ้ วพื้ นหลังสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได้)
เอกสารในการทาวีซ่า (กรณีใช้บริการทาของทางบริษัท)
1. พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
2. รูปถ่าย 2 นิ้ วพื้ นหลังสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง)
3. สาเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ
ทิปไกด์และลูกหาบ
 ทิปไกด์เทรคกิ้ งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทาง ท่านละ 8$/วัน หรือเทรคกิ้ ง7วัน ประมาณ56$ (5,600 รูปี)
ตามความสมัครใจนะคะที่คานวณเป็ นแนวทางให้เท่านั้น
 ทิปไกด์เมือง/คนขับรถต่อท่าน/วัน 3$(300รูปี)
อัตราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา
- สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกได้ประมาณ 2.80-2.93 รูปี)

- สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี)
- บัตรเครดิตใช้ได้ท้งั VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางร้าน
- บัตรเอเทีเอ็มใช้ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์,กสิกรไทย
ไฟฟ้ า :
ปลั๊กไฟที่เนปาลเป็ นแบบสามรูหวั แบนไฟ ๒๒๐ โวลท์เหมือนบ้านเรา หากสายชาร์จเป็ นแบบหัวกลมต้องนาหัว
แปลงสัญญาณเป็ นหัวแบนติดไปด้วยครับ

เต้าเสียบ

หัวแปลงจากแบนเป็ นหัวกลม

เวลา:
ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง 15 นาที
โทรศัพท์:
- โทรกลับประเทศไทย (0066) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บา้ น ถ้าใช้ซิมเนปาลโทรกลับไทยนาทีละ 7 รูปี
ซิมมือถือ/Internet Data:
- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื้ อได้ที่ทาเมล โดยใช้ พาสปอร์ตตัวจริง รูปถ่าย และสาเนาพาสปอร์ต ราคา
150-300 รูปี สัญญานอินเตอร์เน็ ตจะขึ้ นกับสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิ้ ง ส่วนในเมืองใช้ได้ที่ความเร็ว
4G ULLERI, GHOREPANI ส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ จะไปใช้ได้อีกครั้งที่ CHOMRONG, SINUWA ที่ TEA HOUSE มี
WIFI จาหน่ าย แต่สญ
ั ญานไม่ดี
- ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื่อซื้ อ Package Internet เริ่มต้นที่ 2 GB/30 วัน ราคา 1000 รูปี
- AIS SIM2FLY ใช้ได้ที่ในตัวเมืองใหญ่ๆ สัญญานระหว่างเทรคไม่ดีจนเกือบไม่ได้
เงินติดตัว :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใช้เงินไทยแลกได้ที่เนปาล
สิ่งทีค่ วรนาไป :
- กล้องถ่ายรูป,ที่ชาร์จ,ปลั้กไฟ
- รองเท้าTrekking, หมวก,ร่ ม , เสื้ อกันฝน,
- ถุงมือ,ถุงเท้า,เสื้ อกันหนาว, ผ้าบัฟ 4-5 ผืน(เช็ดน้ ามูก)
- ลิปมัน,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด,
- สนับเข่า 2 ข้าง ลองจอน ,หมวกกันหนาว, ผ้าพันคอ,
- อาหารแห้งติดตัวสาหรับการเดิน เช่นกล้วยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ สาหรับนักกีฬา, ขวดน้ าเบาๆ,
ถุงกันน้ า
- แผ่นแปะให้ความร้อน , กระเป๋าน้ าร้อน(ไว้ใส่ในถุงนอนสาหรับคนขี้ หนาว)
- ยารักษาโรค
สาหรับท่านที่มีโรคประจาตัว กรุณาเตรียมยาไปให้พอกับวันเดินทาง
ความเชื่อทางศาสนา: ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือวัว ซึ่งหากท่านเอาเนื้ อวัวแห้งไปไม่ควรชวนชาวเนปาล
รับประทาน หรือบางสถานที่ไม่อนุ ญาตให้นาเครื่องใช้ที่ทาด้วยหนังวัวเข้าไป”
หมายเหตุ

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม้,ตะไบ,กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิ ดกรุณาอย่านาติดตัวขึ้ นเครื่อง
- ***เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอย่านาเครื่องประดับและของมีค่าติดตัวไปมาก**
เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประเทศเนปาล
๑. ในนครกาฐมัณฑุยงั มีรา้ นสะดวกซื้ อเป็ นประเภทซุปเปอร์มาร์เกต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิ ดประมาณ 9.0022.00 น.
๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ่งจะไม่รบั ประทานเนื้ อวัว แต่จะรับประทานเนื้ อควาย และนมควาย
๓. คนเนปาลจะไม่ใช้มือซ้ายในการยื่นของหรือทานข้าว เพราะถือว่าเป็ นมือที่ใช้ลา้ งก้นเหมือนคนไทย
๔. การเข้าบ้านคนเนปาลต้องถอดรองเท้า
๕. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็ นฮินดูบุสดิซึมส์
๖. เมื่อไปไหว้พระที่ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื่อความเป็ นสิริมงคล 5 รูปี 10 รูปี
๗. กฎจราจรไม่มีผลสาหรับเมืองนี้ ค่ะ แต่ไม่ตอ้ งกังวลค่ะ เค้าไม่ทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ
หมายเหตุ : ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศห้ามนาของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิ ดขึ้ น
เครื่อง ไม่ว่าจะเป็ นน้ ายาสระผม, น้ าหอม เป็ นต้น ดังนั้น ถ้ามีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณานาโหลดใต้
ท้องเครื่องด้วย

