
 

Annapurna Circuit 
�� วนั �� คืน 

12-24 ต.ค.��  
 

 

สถานที� : ประเทศเนปาล  
……….  
ราคา : ����� บาท 
 ……….  
ระยะเวลา : 13 วนั 12 คืน เดินทาง : 12-24 ตุลาคม 2561  
……….  

จาํนวนที�รบั : � ท่าน เท่านั�น 



 

 
โปรแกรม 

 
วนัที� 1 (Meal : D) รบัท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ที�พกั และชอ้ปปิ� งอุปกรณที์�จาํเป็นสาํรบัเทรคในยา่นทา
เมลพาท่าน รบัประทานอาหารเย็น  
วนัที� 2 (Meal : B/L/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้แลว้รถไปรบัท่านที�โรงแรมและเดินทางไป Besi Sahar 
(800 M)  
วนัที� 3 (Meal : B/L/D)นั�งรถไป Chame (2630M)  
วนัที� 4 (Meal : B/L/D)เทรกกิ� งสู่ Pisang (3300 M)  
วนัที� 5 (Meal : B/L/D)เทรกกิ� งสู่ Manang (3600 
M) 
วนัที� 6 (Meal : B/L/D) ปรบัสภาพร่างกายที� Manang 
(3600 M)  
วนัที� 7 (Meal : B/L/D)เทรกกิ� งสู่ Yak Kharka (4110 
M )  
วนัที� 8 (Meal : B/L/D)เทรกกิ� งสู่ High Camp(4850 
M)  
วนัที� 9 (Meal : B/L/D)เทรกขา้ม Thorong la pass (5416 M) ไปสู่ Muktinath (3800 M)  
วนัที� 10 (Meal : B/L/D)เทรกกิ� งสู่ Jomsom (2800 M) 
วนัที� 11 (Meal : B) บินมาที� โพคขรา (Pokhara) ส่งท่านยงัโรงแรมและอิสระพกัผ่อน 
วนัที� 12 (Meal : B/D)หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ส่งท่านไปยงัสนามบินภายในโพคขรา บินสู่กฐัมณัฑุ รบั
ท่านที�สนามบินและส่งท่านยงัที�พกัในกฐัมนัฑุ อิสระชอ้ปปิ� งที� ทาเมล(Thamel) เย็นเลี� ยงส่งที�และฉลอง
ความสาํเร็จในการเทรค ที�รา้นอาหารไทย  
วนัที� 13 (Meal : B)รบัประทานอาหารเชา้พาท่านส่งยงัสนามบินเพื�อเดินทางกลบัประเทศไทย 

ไฮไลท ์

-เดินพาส (ช่องเขา) ทองรอง ลา (Thorong La Pass) ที�กวา้งที�สุดในโลก - ที� 5,416 เมตร 
-มีภูมิประเทศที�หลากหลาย เนื�องจากมีความสูง
ของระดบัพื� นที�ที� แตกต่างกนั โดยเริ�มตั�งแต่ ความ
สูง 760 ม. ถึง 5,416 เมตร 
-ระยะทางในการเดินแต่ละวนั มีความยืดหยุน่ เดิน
ไมห่นักมาก ค่อยๆไต่ตามระดบัสูง รวมทั�งวิว
หิมาลยั แบบ 360 องศา  
- วดัมุกตินาถ (Muktinath Temple) เป็นวดัศกัดิ�
สาํหรบัทั�งชาวฮินดูและชาวพุทธ 



 
 

ค่าบริการนี� รวม 

- โรงแรมแบบเตียงคู่ 2 คืนใน เมืองกาฐมาณฑุพรอ้มอาหารเชา้ 

- โรงแรม 1 คืน ในเมืองโปขรา พรอ้มอาหารเชา้ 
- รถส่วนตวัรบัส่งสนามบิน 
- ที�พกับนเขาตามที�กาํหนดในโปรแกรม 
- รถจิ�บ หมูบ่า้นบิเซซะหาร ์- ชาเม 
- อาหารตามที�กาํหนดในโปรแกรม 
- รถส่วนตวัเมือง กาฐมาณฑุ-บิเซสหา 
- ตั �วเครื�องบิน โปขรา- กาฐมาณฑุ 
- ตั �วเครื�องบิน จอมสอม-โปขรา 
- เทรคกิ� งไกดพ์ดูภาษาองักฤษ ที�มีประสบการณ ์1 ท่าน ลกูหาบ 1 ท่าน/ลกูคา้ 2 ท่าน รวมค่าแรง ค่าอาหาร 
ที�พกั ประกนัชีวิต 
- ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card) 
- ค่าภาษีและเอกสารจาํเป็นอื�นๆ 
- กระเป๋า Duffer (คืนเมื�อเทรคเสร็จ) 
- ยา (ถือโดยไกดผู์นํ้าการเดินทาง) 

-รวมตั �ว กรุงเทพ – กาฐมนัฑ ู– กรุงเทพ สายการบินไทยไลออนแอร ์

- วิซ่าประเทศเนปาล 

-ประกนัการเดินทาง 

ค่าบริการนี� ไม่รวม 

- ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ 

- ค่านํ�าดื�มใส่กระติกระหวา่งเทรค 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัเช่นค่าชารต์ไฟ ระหวา่งเทรค 

การชาํระมดัจาํ 

มดัจาํท่านละ ��,��� บาท ภายใน � วนั ส่วนที�เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง �� วนั 

เลขที�บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ���-�-�����-� นิสิตา วอ่งวิทยา 

การยกเลิก 

- �� วนั คืนเงินทั�งหมด 
- �� วนัก่อนเดินทาง คืนบางส่วนหลงัหกัค่าใชจ้่าย 

- �� วนัก่อนเดินทาง ไมส่ามารถคืนได ้




