Annapurna Circuit
วัน คืน
12-24 ต.ค.

สถานที : ประเทศเนปาล
……….
ราคา :
บาท
……….
ระยะเวลา : 13 วัน 12 คืน เดินทาง : 12-24 ตุลาคม 2561
……….
จํานวนทีรับ : ท่าน เท่านัน

โปรแกรม
วันที 1 (Meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ทีพัก และช้อปปิ งอุปกรณ์ทีจําเป็ นสํารับเทรคในย่านทา
เมลพาท่าน รับประทานอาหารเย็น
วันที 2 (Meal : B/L/D) หลังรับประทานอาหารเช้าแล้วรถไปรับท่านทีโรงแรมและเดินทางไป Besi Sahar
(800 M)
วันที 3 (Meal : B/L/D)นังรถไป Chame (2630M)
วันที 4 (Meal : B/L/D)เทรกกิงสู่ Pisang (3300 M)
วันที 5 (Meal : B/L/D)เทรกกิงสู่ Manang (3600
M)
วันที 6 (Meal : B/L/D) ปรับสภาพร่างกายที Manang
(3600 M)
วันที 7 (Meal : B/L/D)เทรกกิงสู่ Yak Kharka (4110
M)
วันที 8 (Meal : B/L/D)เทรกกิงสู่ High Camp(4850
M)
วันที 9 (Meal : B/L/D)เทรกข้าม Thorong la pass (5416 M) ไปสู่ Muktinath (3800 M)
วันที 10 (Meal : B/L/D)เทรกกิงสู่ Jomsom (2800 M)
วันที 11 (Meal : B) บินมาที โพคขรา (Pokhara) ส่งท่านยังโรงแรมและอิสระพักผ่อน
วันที 12 (Meal : B/D)หลังรับประทานอาหารเช้า ส่งท่านไปยังสนามบินภายในโพคขรา บินสู่กฐั มัณฑุ รับ
ท่านทีสนามบินและส่งท่านยังทีพักในกัฐมันฑุ อิสระช้อปปิ งที ทาเมล(Thamel) เย็นเลียงส่งทีและฉลอง
ความสําเร็จในการเทรค ทีร้านอาหารไทย
วันที 13 (Meal : B)รับประทานอาหารเช้าพาท่านส่งยังสนามบินเพือเดินทางกลับประเทศไทย
ไฮไลท์
-เดินพาส (ช่องเขา) ทองรอง ลา (Thorong La Pass) ทีกว้างทีสุดในโลก - ที 5,416 เมตร
-มีภูมิประเทศทีหลากหลาย เนื องจากมีความสูง
ของระดับพืนทีที แตกต่างกัน โดยเริมตังแต่ ความ
สูง 760 ม. ถึง 5,416 เมตร
-ระยะทางในการเดินแต่ละวัน มีความยืดหยุน่ เดิน
ไม่หนักมาก ค่อยๆไต่ตามระดับสูง รวมทังวิว
หิมาลัย แบบ 360 องศา
- วัดมุกตินาถ (Muktinath Temple) เป็ นวัดศักดิ
สําหรับทังชาวฮินดูและชาวพุทธ

ค่าบริการนีรวม
- โรงแรมแบบเตียงคู่ 2 คืนใน เมืองกาฐมาณฑุพร้อมอาหารเช้า
- โรงแรม 1 คืน ในเมืองโปขรา พร้อมอาหารเช้า
- รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน
- ทีพักบนเขาตามทีกําหนดในโปรแกรม
- รถจิบ หมูบ่ า้ นบิเซซะหาร์ - ชาเม
- อาหารตามทีกําหนดในโปรแกรม
- รถส่วนตัวเมือง กาฐมาณฑุ-บิเซสหา
- ตัวเครืองบิน โปขรา- กาฐมาณฑุ
- ตัวเครืองบิน จอมสอม-โปขรา
- เทรคกิงไกด์พดู ภาษาอังกฤษ ทีมีประสบการณ์ 1 ท่าน ลูกหาบ 1 ท่าน/ลูกค้า 2 ท่าน รวมค่าแรง ค่าอาหาร
ทีพัก ประกันชีวิต
- ใบอนุ ญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card)
- ค่าภาษี และเอกสารจําเป็ นอืนๆ
- กระเป๋า Duffer (คืนเมือเทรคเสร็จ)
- ยา (ถือโดยไกด์ผูน้ ําการเดินทาง)
-รวมตัว กรุงเทพ – กาฐมันฑู – กรุงเทพ สายการบินไทยไลออนแอร์
- วิซ่าประเทศเนปาล
-ประกันการเดินทาง
ค่าบริการนีไม่รวม
- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ
- ค่านําดืมใส่กระติกระหว่างเทรค
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าชาร์ตไฟ ระหว่างเทรค
การชําระมัดจํา
มัดจําท่านละ ,
บาท ภายใน วัน ส่วนทีเหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง วัน
เลขทีบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน
- - นิ สิตา ว่องวิทยา
การยกเลิก
-

วัน คืนเงินทังหมด
วันก่อนเดินทาง คืนบางส่วนหลังหักค่าใช้จ่าย
วันก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนได้

