เทรคกิ้ง ยอดเขาเอเวอเรสต เบสแคมป 15 วัน 14 คืน
โดยสายการบินไทย

กําหนดการเดินทาง วันที่ 21ต.ค.-4พ.ย. // 2-16 ธ.ค. 60 / 23ธ.ค.60-6ม.ค.61 ราคา 61,900.17ก.พ.-3มี.ค. 61 // 6-20 เม.ย. 61
ราคา 61,900.สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กาฐมัณฑุ - เขาที่พกั ยานทาเมล

วันที่2

บินภายในสูส นามบินลุคลา - เทรคไปยัง Phakding - ผานหมูบาน Chheplung, Ghat และ Sano - เขาทีพ่ กั

วันที่3

นัมเชบารซาร - ผาน Zamphute และ Tok Tok - หมูบาน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต Utche
Choling Gompa - กม. ขามผานแมน้ํา Dudhkoshi - เขาทีพ่ ัก

วันที่4

ปรับสภาพรางกาย - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมูบาน Khumjung

วันที่5

นัมเชบารซาร - ผาน Kyangjuma - เสนเทรค Tengboche - Thasinga - หมูบาน Tengboche - เขาที่พัก

วันที่6

หมูบาน Debuche - ผานสะพานขามลําธาร Imja Khola - ขามสันเขาสู หมูบ าน Dingboche - เขาทีพ่ ัก

วันที่7

ปรับสภาพรางกายที่ Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เขาที่พัก

วันที่8

เทือกเขาหิมาลัย - Dusa - Thukla และ Chupki lhara - Khumbu glacier

วันที่9

โลบูเจ - โกรักเชป - Everest Base Camp - พักที่ Gorek shep

วันที่10

ชมวิว Kala Patta - โกรักเชป - เพอริเช

วันที่11

เพอริเช - Tengboche - นามเช บารซาร

วันที่12

Namche Bazar - สนามบินลุกลา

วันที่13

บินภายในสูส นามบินกาฐมัณฑุ - ชมเมืองปาทัน - เขาที่พัก

วันที่14

อิสระพักผอน หรือเดินเลนชมเมืองกาฐมัณฑุ

วันที่15

กาฐมัณฑุ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันที่
1

2

3

รายการ
กรุงเทพ - กาฐมัณฑุ

มื้ออาหาร

07.00 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
10.15 ออกเดินทางโดยสารการบินไทยไปยังกาฐมัณฑุ
12.25 เดินทางถึงกาฐมัณฑุ โดยสวัสดิภาพ13.00 พาทานเขาที่พักในยานทาเมล พักผอน
และเลือกซื้ออุปกรณ เทรคกิง้ เพิ่มเติม
18.00 รับประทานอาหารเย็น
พักโรงแรม MOON LIGHT HOTEL
กาฐมันฑุ - ลุกลา(2840 เมตร) - พักดิง (2610 เมตร)
06.00 ออกเดินทางไปยังสนามบินภายประเทศ
เราจะเดินทางไปยังสนามบินลุคลาดวย flight GOMA AIRLINES GA501 เวลา06.00 น.
ใชเวลาเดินทางประมาณครึ่งชม. และเริ่มตนเทรคไปยัง Phakding ทางเดินสวนใหญจะ
เปนทางลงผานหมูบาน Chheplung, Ghat และ Sano ซึ่งเปนหมูบานชาวเชอรปาชนเผา
แหงที่ราบสูงทิเบตผูชํานาญการเดินทางบนสนทางหิมาลัยจะผานวัดทิเบต Drangdrak
Gompa และ Pema Cholin gompa ระหวางทางจะเห็นยอดสีขาวของ Kumbia และ
Kusum Kangura
พักที่ Tea house ใน Phakding
พักดิง(2610 เมตร) - นามเช (3440 เมตร)
หลังรับประทานอาหารเชา เดินทางตอไปยัง นัมเชบารซาร วันนี้เราจะเดินผาน
Zamphute และ Tok Tok พบกับแสงแดดที่ตกกระทบยอดเขา Thamserku ระหวาง
ทาง เดินทางหมูบาน Benkar, Chumoa และ Mongo
เราจะเดินทางไปถึง วัดทิเบต Utche Choling Gompa ซึ่งเปนประตูสูอุทยานแหงชาติ
Sagarmatha อุทยานที่รับการประกาศเปน Unesco Natural World Heritage site ใน
ป 1979
จากนั้นจะเดินปนในลักษณะทางขึ้นประมาณ 1.5 กม. ขามผานแมน้ํา Dudhkoshi จุดนี้
จะคอยขึ้นบันไดไปอยางชาๆ และจะไปถึง นัมเชรบาซา ซึ่งในวันอากาศดีจุดนี้จะเปนจุด
แรกที่ไดพบกับ Mt.Everest
พักที่ Tea House ใน Namche bazaar
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วันที่
4

5

6

รายการ
นามเช บารซาร - คุมจุง - นามเช บารซาร (3440 เมตร)
ปรับสภาพรางกายใหคุนชินกับความสูง เดินเลนในหมูบานและเดินไปชมวิว ที่ Hotel
Everest View เพื่อพบกับ Mt.Everest
ขากลับหากมีเวลาแวะเที่ยวหมูบาน Khumjung เพื่อไปที่ วัดคุมจุง และชมหัว Yeti
พักที่ NAMCHE BAZAR
นามเช บารซาร(3440 เมตร) - เตงโบเช (3860 เมตร)
จากนัมเชบารซาร เราจะเดินทางไปยังเสนที่ไมลําบากนัก วิวระหวางเสนทางจะเปนวิวพา
โนรามา ของ Thamserku , Ama Dablum , Lhotse และ Everest
หลังจากผาน Kyangjuma (3550m) เราก็จะเดินตอไปยัง Sanasa (3600 m) จากจุดนี้ก็
จะเขาสู เสนเทรค Tengboche ซึ่งจะเดินลงเขามุงหนาไปยังแมน้ํา
จากนั้นเดินตอไปยัง Thasinga (3250m) ขามสะพานและเดินขึ้นไปยังเสนทางที่ของปาที่
เต็มไปดวยตนกุหลาบพันป โชคดีเราอาจจะไดพบกับกวาง และ Himalayan Tahr และ
เดินตอไปยังหมูบาน Tengboche ที่หมูบานนี้จะมี Tengboche Monastery ที่เปนวัด
สําคัญ
เตงโบเช (3860 เมตร) - ดิงโบเช (4350 เมตร)
จาก Tengboche เราเดินตอไปยังหมูบาน Debuche จากนั้นเดินทางตอไปยัง Minggo
ผานสะพานขามลําธาร Imja Khola หลังขามผานสะพานไปจะพบกับสถูปสีขาวที่มีดวงตา
แหงธรรม จากนั้นเดินตอไปเรื่อยๆ เราจะเขาสูลักษณะภูมิประเทศแบบ Alpine ที่ตนไม
เริ่มนอย สัตวที่พบแถวนี้จะเปนพวกจามรี (Yak)
จากนั้นเดินขามสันเขาเล็กๆ มุงหนาตอไปยังหมูบาน Dingboche ทีห่ มูบานนี้อากาศจะ
หนาวและลมแรง ต่ํากวา 0 องศาแมกระทัง่ ในหนารอน คืนนี้ไดนอนขดตัวใหอุน และไม
ควรอาบน้ําคะ
คืนนี้จะพักที่ Lodge ใน Dingboche
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วันที่
7

8

9

รายการ
ดิงโบเช (4350 เมตร)
วันนี้เราจะพักปรับสภาพรางกายกันอีกครั้งที่ Dingboche โดยทางไกดจะดูสภาพอากาศ/
สภาพรางกายของผูเดินทาง และเลือกปรับสภาพที่ Chukung หรือ Nangkar Tshang
คืนนี้พักที่ Dingboche
ดิงโบเช (4350 เมตร) - โลบูเจ (4910 เมตร)
การเทรควันนี้เราจะรูสึกเดินลอยๆ ในเทือกเขาหิมาลัยทีร่ ายลอมตัวเรา จะผานสถานที่ที่
เรียกวา Dusa กระทอมหินที่ไมมีใครอยู จากนั้นเดินไปยัง Thukla และ Chupki lhara
จุดนี้เราจะเห็นหินกอนใหญทเี่ ต็มไปดวยธงมนตที่ไวอาลัยแกผูที่เสียชีวิตจากการปนยอด
เอเวอรเรสต อยาลืมติดธงมนตไปสัก 2 ชุด
จากนั้นเดินตอไปยัง Khumbu glacier จากจุดนี้เราจะเห็นยอด Khumbutse, Lingtren
and Pumori ตั้งตระหงานตรงหนา และเดินตอขามธารน้ําแข็งไป
คืนนี้เราจะพักที่ Lobuche
โลบูเจ (4910 เมตร) - โกรักเชป (5140 เมตร) - Everest Base Camp (5335 เมตร)
วันนี้จะเปนวันที่ยาวนาน และเหนื่อยหนักมาก จะเดินทางผานภูมิประเทศ แบบทุงหญา
และกอนหิน และหิมะรายรอบตัว ระยะทาง 60 เมตรที่จะผาเราไปยัง จุดสูงสุดของ
Changri glacier ที่เราเรียวา Thangma Riju จากจุดนี้เราจะมองเห็น ยอดเขามากมาย
จุดนี้จะเปนจุดที่เชื่อมตอระหวางธารน้ําแข็ง Changri และ Khumbu
จากนั้นจะปนไปทางทิศตะวันตก ไปยัง Gorak Shep จุดนี้เองที่เราจะมาถึงทางแยกไป
Kala Patthar. และ EBC เราจะเดินทางตอไปยัง EBC ซึ่ง EBC จะไมไดเปนจุดชมวิว แต
เราจะเดินคูขนานกับ glacier ไปยัง EBC
หลังจากนั้นตองเดินผานธารน้ําแข็ง กอนน้ําแข็ง กอนน้ําแข็งของทะเลสาบที่หลอมละลาย
กําแพงน้ําแข็งเราก็จะถึง EBC ที่เปนจุดสิ้นสุดของการเดินทางประเภทเทรคกิ้ง
จากนั้นเดินกลับไปยัง Gorak Shep
คืนนี้เราจะพักที่ Gorek shep
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วันที่
10

11

12

13

14

15

รายการ
โกรักเชป (5140 เมตร) - เพอริเช (4200 เมตร)
หากทานยังมีกําลังที่จะเดินทางตอเราจะพาทานไปยัง KalaPatta
04.00 ออกเดินทางไปยัง Kala Patta จุดชมวิวที่มองเห็นเทือกเขาสีขาวโพลนแหงหิมาลัย
และแสงแรกสีทองที่จับตองตอยอดเขาEverest Pumo Ri และ Nuptse จะใชเวลาเดิน
ขึ้นลงประมาณ 5 ชม. สําหรับผูที่ไมชํานาญการเทรค
09.00 น.กลับมายัง Gorek Shep รับประทานอาหารเชา และเดินทางตอไปยัง
Periche (4200 เมตร)
คืนนี้เราจะพักที่ Periche
เพอริเช (4200 เมตร) - นามเช บารซาร(3440 เมตร)
วันนี้จะเปนการเทรคขาลงทีค่ อนขางจะยาวนาน 08.00 เริ่มเดินออกจาก Periche
จากนั้นก็เขาสู Tengboche พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินตอไปยัง Namche
Baza
คืนนี้เราจะพักที่ Namche Bazar
นามเชบาซา (3440เมตร) - ลุคลา (2840 เมตร)
วันนี้จะเปนวันเทรควันสุดทาย โดยจะออกเดินทางจาก Namche Bazar ไปยังสนามบิน
ลุกลา และเลี้ยงอําลาลูกหาบที่ สนามบินลุกลา
คืนนี้พักที่ Lukla
ลุคลา (2840เมตร) - กาฐมัณฑุ
บินกลับยังสนามบินกาฐมัณฑุ ดวยเที่ยวบิน GA402 07.00 น.
พาทานเขาที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน พาทานเที่ยว ชมเมืองปาทัน (ลลิตปูร)
เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องศิลปะและความงาม ชมวัดทองวัดพุทธที่มีความสวยงามและเกาแก
รับประทานอาหารเย็น
พักโรงแรม MOON LIGHT HOTEL
กาฐมัณฑุ(ฟรีเดย)
อิสระฟรีเดยหนึ่งวัน (เพื่อเปนการเผื่อหากเที่ยวบินลุกลาไมสามารถเดินทางไดตามปกติ)
รับประทานอาหารเย็น และเลี้ยงอําลาทาน
พักโรงแรม MOON LIGHT HOTEL
กาฐมัณฑุ - กรุงเทพ
สงทานยังสนามบินกาฐมัณฑุเพื่อเดินทางกลับยังกรุงเทพ
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B/D

B

(คณะออกเดินทาง 10 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวร)
อัตราคาบริการ ตอทาน
รวมตั๋วการบินไทย
พักเดี่ยวที่พักในกาฐมัณฑุ
งดแถมกระเปา
คณะออกเดินทาง 10 ทาน
21ต.ค.-4พ.ย. 60
61,900
2,500บาท
2-16 ธ.ค. 60
61,900
2,500บาท
23ธ.ค.60-6ม.ค.61
61,900
2,500บาท
17ก.พ.-3มี.ค. 61
61,900
2,500บาท
6-20 เม.ย. 61
61,900
2,500บาท

หมายเหต - รายการนี้เหมาะสําหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ
- ในการเดินทางอาจไมสะดวกสบาย และสภาพอากาศบางชวงจะเบาบาง ผูเดินทางควรดูแล
สุขภาพ ใหแข็งแรง ฟตซอมรางกาย ใหพรอมกอนรวมทริปทองเที่ยว
เพื่อประโยชนของผูเ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลาว
อัตรานี้รวม
• ที่พักในกาฐมัณฑุ 3 คืนโรงแรม MOON LIGHT HOTEL หรือเทียบเทา
• อาหารและที่พักระหวาง Trekking
• ตั๋วเครื่องบินไปกลับ KATHMANDU – LUKLA – KATHMANDU (นน.กระเปา 15 KG+รวม Carry on) หาก
น้ําหนักเกินตองชําระเพิ่มตามขอกําหนดของสายการบิน
• คาใบอนุญาตTIMS & EVEREST PERMIT
• อาหารตามที่ระบุ
• ไกด 1 ทาน ผูช วยไกด 1 ทาน ลูกหาบ 5 ทาน
• ประกันภัย ไกดและลูกหาบ
• รถรับสงสนามบิน
• อุปกรณการเดินทางของไกดและลูกหาบ
• 2 TEA BREAKS ตอวัน
• น้ําดื่มวันละ 2 ลิตร เชา 1 ลิตร /เย็น 1 ลิตร
• ถุงนอน เสื้อขนเปดกันหนาว กระเปา Duffle bag ใหยืม
• ประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1ลานบาท
• วีซาเขาประเทศเนปาล 15 วัน
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อัตรานี้ไมรวม
• เครื่องดื่มsoft drink, เบียร, น้ําอัดลม, น้ําผลไม, น้ํารอนนอกมื้ออาหาร
• คาใชจายสวนตัว
• การชวยเหลือทางการแพทยอื่นๆนอกเหนือประกันภัยระบุ
• ทิปลูกหาบและไกด
• คาใชจายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศไมดีหรือ Flight Delay
• น้ําอุนสําหรับอาบระหวางการเทรคกิ้ง
• การชารจแบตเตอรีร่ ะหวางการเทรคกิ้ง
• Package Wifi/internet ระหวางการเทรคกิ้ง
การเพิ่มวันเดินทางกรณีไฟลทลคุ ลาไมสามารถบินได
• หากมีวันเดินทางเพิ่มเติมระหวางเทรค รายการเทรคเพิ่มทานละ 40 USD/วัน/ทาน (รวมไกด/ที่พัก/อาหาร 3 มื้อ)
• หากมีการเพิ่มที่พักในกาฐมัณฑุ กรณีไมสามารถเดินทางไปที่ลุคลาได คาที่พักทานละ 20 USD พรอมอาหารเชา ไม
รวมอาหารมื้ออื่นๆ พักเดี่ยวทานละ 40 USD พรอมอาหารเชา
• เนื่องจากการบินไปลุคลา สภาพอากาศไมแนนอน และอาจเกิดความลาชาหรือเลื่อนการเดินทาง โดยไมมีกําหนด
ดังนั้นเราจึงไดทําการเผื่อเวลาไว 1 วัน หากนอกเหนือจากเวลาที่ระบุ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โดยเราจะแจงตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
• หากมีความจําเปนตองกลับจากการเทรคกิ้งกอนกําหนด ไมสามารถเรียกเงินคาทัวรคืนได และตองชําระคาที่พักเพิ่ม
ที่กาฐมัณฑุ ทานละ 20 USD พรอมอาหารเชา ไมรวมอาหารมื้ออื่นๆ พักเดี่ยวทานละ 40 USD พรอมอาหารเชา
และตองบินกลับพรอมกรุปเทานั้น
ทิปไกดและลูกหาบ
• ทิปไกดเทรคกิง้ และลูกหาบทัง้ ตลอดการเดินทาง ทานละ 5$/วัน หรือเทรคกิ้ง11วัน ประมาณ 55$ (5,500 รูป) ตาม
ความสมัครใจนะคะที่คํานวณเปนแนวทางใหเทานั้น
• ทิปไกดเมือง/คนขับรถตอทาน 3$ (300รูป)
การชําระเงิน:
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมา ไดที่ Fax 0 2748 6246-7
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระ
เงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก
การเดินทาง)
ชําระคาเดินทางแลว ตองการยกเลิกการเดินทาง จะไมสามารถขอเรียกเงินคืนได ไมวากรณีใดก็ตาม
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หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศเนปาลสําหรับ-คนไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุใชงาน
เหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2นิ้ว พืน้ หลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 ใบเปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,ไมใสขุดขาราชการ
หรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและปริ้นทเอง)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถาเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใชสําเนาสูติบัตร
และบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน 2 ชุด
**เอกสารที่เปนสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย**
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