
 

 

Annapurna Circuit 
15 วนั 14 คืน 

 
 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม 

 

วนัท่ี 1 (Meal : D) รบัท่านยงัสนามบิน พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั และชอ้ปป้ิงอุปกรณท่ี์จ าเป็นส ารบัเทรคในยา่นทา

เมลพาท่าน รบัประทานอาหารเย็น  

วนัท่ี 2 (Meal : B/L/D) หลงัรบัประทานอาหารเชา้แลว้

รถไปรบัท่านท่ีโรงแรมและเดินทางไป Besi Sahar (800 

M)  

วนัท่ี 3 (Meal : B/L/D)นัง่รถไป Chame (2630M)  

วนัท่ี 4 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ Pisang (3300 M)  

วนัท่ี 5 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ Manang (3600 M) 

วนัท่ี 6 (Meal : B/L/D) ปรบัสภาพร่างกายท่ี Manang 

(3600 M)  

วนัท่ี 7 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ Tilicho Base Camp 

(4,140m) 

วนัท่ี 8 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ Tilicho Lake (4,949m) 

วนัท่ี 9 (Meal : B/L/D) เทรกก้ิงสู่ Yak Kharka (4110 M )  

วนัท่ี 10 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ High Camp(4850 M)  

วนัท่ี 11 (Meal : B/L/D)เทรกขา้ม Thorong la pass (5416 M) ไปสู่ Muktinath (3800 M)  

วนัท่ี 12 (Meal : B/L/D)เทรกก้ิงสู่ Jomsom (2800 M) 

วนัท่ี 13 (Meal : B) บินมาท่ี โพคขรา (Pokhara) ส่งท่านยงัโรงแรมและอิสระพกัผ่อน 

วนัท่ี 14 (Meal : B/D)หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ส่งท่านไปยงัสนามบินภายในโพคขรา บินสู่กฐัมณัฑุ รบั

ท่านท่ีสนามบินและส่งท่านยงัท่ีพกัในกฐัมนัฑุ อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ทาเมล(Thamel) เยน็เล้ียงส่งท่ีและฉลอง

ความส าเร็จในการเทรค ท่ีรา้นอาหารไทย  

วนัท่ี 15 (Meal : B)รบัประทานอาหารเชา้พาท่านส่งยงัสนามบินเพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

ไฮไลท ์

-เดินพาส (ช่องเขา) ทองรอง ลา (Thorong La Pass) ท่ีกวา้งท่ีสุดในโลก - ท่ี 5,416 เมตร 

-มีภูมิประเทศท่ีหลากหลาย เน่ืองจากมีความสูง

ของระดบัพ้ืนท่ีท่ี แตกต่างกนั โดยเร่ิมตั้งแต่ ความ

สูง 760 ม. ถึง 5,416 เมตร 

-ระยะทางในการเดินแต่ละวนั มีความยืดหยุน่ เดิน

ไมห่นักมาก ค่อยๆไต่ตามระดบัสูง รวมทั้งวิว

หิมาลยั แบบ 360 องศา  

- วดัมุกตินาถ (Muktinath Temple) เป็นวดัศกัด์ิ

ส าหรบัทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธ 

  

 



 

 

อตัราค่าบริการตอ่ท่าน(บาท) ยนืยนัการเดินทางเมือครบ 4 ท่าน 

 

วนัเดินทาง พกั2-3 ท่าน พกัเดี่ยว 

14-28 ก.ย.62 39,900 2,900 

12-26 ต.ค.62 40,900 3,200 

1-15 ธ.ค.62 40,900 3,200 

21 ธ.ค.-4 ม.ค.63 43,900 4,300 

1-15 ก.พ.63 40,900 3,200 

4-18 เม.ย.63 42,900 3,900 

25 เม.ย.-9 พ.ค.63 39,900 2,900 

พิเศษ จองภายในวนัที่ 20 มิ.ย.62 เพียง 5,000 บาท ทุกโปรแกรมทุกช่วงเวลาการเดินทางลดเหลือ 

39,900 บาท 

ค่าบริการน้ีรวม 

- โรงแรมแบบเตียงคู่ 2 คืนใน เมืองกาฐมาณฑุโรงแรมมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ 

- โรงแรม 1 คืน ในเมืองโปขรา 4 ดาว** พรอ้มอาหารเชา้ 

- รถส่วนตวัรบัส่งสนามบิน 

- ท่ีพกัระหวา่งการเทรคก้ิงแบบ Tea House  

- รถจ๊ิบ หมูบ่า้นบิเซซะหาร ์- ชาเม 

- อาหารตามท่ีก าหนดในโปรแกรม 

- รถส่วนตวัเมือง กาฐมาณฑุ-บิเซสหา 

- ตัว๋เคร่ืองบิน โปขรา- กาฐมาณฑุ 

- ตัว๋เคร่ืองบิน จอมสอม-โปขรา 

- เทรคก้ิงไกดพ์ดูภาษาองักฤษ ท่ีมีประสบการณ ์1 ท่าน ลกูหาบ 1 ท่าน/ลกูคา้ 2 ท่าน รวมค่าแรง ค่าอาหาร 

ท่ีพกั ประกนัชีวิต 

- ใบอนุญาตการเทรค (ACAP permit, TIMS card) 

- ค่าภาษีและเอกสารจ าเป็นอ่ืนๆ 

- กระเป๋า Duffer (คืนเมื่อเทรคเสร็จ) 

- ยา (ถือโดยไกดผู์น้ าการเดินทาง) 

- วิซ่าประเทศเนปาล 

-ประกนัการเดินทาง 

 

 



 

 

ค่าบริการน้ีไม่รวม 

- ตัว๋ กรุงเทพ – กาฐมนัฑ ู– กรุงเทพ  

- ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ 

- ค่าน ้าด่ืมใส่กระติกระหวา่งเทรค 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัเช่นค่าชารต์ไฟ ระหวา่งเทรค ค่าน ้าอุ่นอาบน ้า 

การช าระมดัจ  า 

มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนั ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 20 วนั 

การยกเลิก 

- 30 วนั คืนเงินทั้งหมด 

- 20 วนัก่อนเดินทาง คืนบางส่วนหลงัหกัค่าใชจ้่าย 

- 10 วนัก่อนเดินทาง ไมส่ามารถคืนได ้

 


