
 

 

 
 

 

 



 

Hampta Pass trek 
 

วนัที� � : กรุงเทพ-เดลี   

��.�� พบกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ  

��.��  ออกเดินทางจากสนามบินสุรวรรณภูมิโดยสายการบินแอรอ์ินเดีย(Star reliance) ดว้ยเที�ยวบินที� 

AI 335  

 

วนัที� 2 Delhi- Kullu– Manali 

00.10 ถึงสนามบินเดลี โดยสวสัดิภาพ  

06.4� ออกเดินทางจากเดลีไปยงัสนามบิน Kullu ดว้ยเที�ยวบินที� AI9805  

08.05 เดินทางถึงสนามบิน Kullu โดยสวสัดิภาพ 

** หมายเหต ุกรณีเที�ยวบินยกเลิก ท่านอาจตอ้งทาํการเดินทางโดยรถบสัโดยสารใชเ้วลาประมาณ 

�� ชม. 

หลงัจากนั�นเดินทางไปยงัตวัเมืองมะนาลีโดยรถยนตใ์ชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชม. นําท่านเขา้

พกัผ่อนยงัโรงแรมที�พกั  

ช่วงบ่าย   

นําท่านชอ้ปปิ� งยงั ตลาดมะนาลี เพื�อหาซื� ออุปกรณเ์ทรคกิ� งเพิ�มเติม อิสระอาหารกลางวนั เพื�อใหท้่านได้

เลือกชิมอาหารพื� นเมืองและไม่ใหท้่านเสียเวลาในการชอ้ปปิ� ง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นและฟังคาํแนะนําการเทรค  

Meals included: Dinner 

Stay: Hotel in Manali 3 Star++ 

 

วนัที� � : Reach Jobra (���� เมตร)  

Jobra คือ จุดเริ�มตน้ของการเทรคเสน้ทาง Hampta Pass โดยออกเดินทางจากมะนาลีมาที�นี�ใชเ้วลา
เดินทางโดยรถยนตป์ระมาณ ์� ชม. วิวระหวา่งทางจะสวยมาก  

 Altitude: 9,800 ft/2987 meter 

 Time taken: �� นาทีจาก Manali-Prini ; ขบัรถจาก Prini- Jobra; 30 นาที จากนั�นเดินทางเทรค 

Jobra campsite 



 

 
Chikha, เสน้ทางเดินทางไป Jobra campsite 
ระหวา่งทางเดินเลียบแม่นํ�าจะเต็มไปดว้ยป่าสน และตน้เมเปิล ซี�งแตกใบสีเขียวใหม่ ทางเดินเป็น
ทางชนัไม่มากนัก หลงัจากเดินผ่านป่าประมาณ �� นาที คุณก็จะเห็นทุ่งหญา้ที�เต็มไปดว้ยกอ้นหิน
เล็กๆ และตั�งแคม้ป์กนัที�ทุ่งหญา้ 

 
 
วนัที� �   Jobra to Jwara (2987-3375 m) 

 Altitude: 9,800 ft/2987 meteres to 11,072 ft/3375 meter 

 Time taken: 5-6 hours, 7 km 

 Trek gradient: Easy-moderate. วนันี� เริ�มตน้เดิมจะเดินง่ายๆ ประมาณ � ชม. จากนั�นจะเป็นทาง

ขึ� น � ชม. และเดินลงอีกประมาณ �-�.� ชม.  
 Water sources: ใหนํ้านํ�าใส่กระติกจาก JOBRA ท่านสามารถเติมนํ�าใส่ขวดจากแม่นํ�าไดต้ลอดทาง  



 

 
 

ทุ่งหญา้ใกล ้Jobra มีแม่นํ�า Rani Nallah หรือแม่นํ�า Rani ไหลไปมาระหวา่งและทั�งสองขา้งคุณจะ
เห็นเนินเขาที�มีพื� นผิวเป็นหิน ววัและแกะกินหญา้ในทุ่งหญา้ซึ�งเรียงรายไปดว้ยตน้เมเปิลและตน้สน ในช่วง
ตน้ฤดูหนึ�งอาจพบหิมะที�ดา้นขา้งของแม่นํ�า คุณสามารถท่องไปตามทุ่งหญา้หรือปีนขึ� นไปบนเนินเขา
ดา้นซา้ย การปีนทาํใหเ้สน้ทางสั�นลงเล็กน้อย แม่นํ�าไหลตรงกลางและนํ�าก็ไม่มีปัญหา คุณสามารถหยุดพกั
ที� Chika  
Jwara อยูท่างขวาของ Chika มีนํ�าตกสองแห่งในระยะไกล มุ่งหน้าไปทางขวา แต่อยูบ่นฝั�งซา้ยของแม่นํ�า
ตลอด ไต่เริ�มตน้ส่วนใหญ่ผ่านหินและกอ้นหิน ไม่ยากเกินไป ฝั�งขวาของแม่นํ�านั�นปกคลุมดว้ย 
Rhododendrons และตน้เบิรช์มองยอ้นกลบัไปคุณจะเห็นเทือกเขา Dhauladhar พรอ้มกบัยอดเขาที�ปกคลุม
ดว้ยหิมะ มนัทาํใหภ้าพสวย คุณจะพบนํ�าตกอยู่ทางซา้ยมือ พกัผ่อนและเติมเสบียงนํ�าของคุณที�จุดนี�  



 

 
crossing after Chikha. PC: Samir Mehta 
หลงัจากนํ�าตก มุ่งหน้าไปทางแม่นํ�าซึ�งมีกอ้นหินจาํนวนมากอยูร่อบ ๆ การขา้มแม่นํ�าตอ้งถอดรองเทา้หาก
คุณตอ้งการและกระโดดขา้มกอ้นหินบน Rani Nallah นํ�าเย็นยะเยือก  ตอนนี� คุณผ่านระยะการเดินทาง
ประมาณครึ�งทาง  อีกดา้นหนึ�งของหุบเขาเป็นผาหินและอีกดา้นคือแม่นํ�าดา้นล่าง เมื�อขา้มแม่นํ�าคุณจะอยู่
ที� Jwara ที�ซึ�งธรรมชาติเป็นสิ�งที�น่าทึ�งที�สุด 
 
วนัที� � : Trek from Jwara to Balu Ka Ghera (3375-3782 meter) 

 Altitude: 11,072 ft / 3375 meter to 12,411 ft / 3782 meters 

 Time taken: 4-5 hours, 5 km 

 Trek gradient: Moderate. เดินตามทุ่งหญา้สั�น ๆ ตามดว้ยกอ้นหินเป็นเวลาสองชั �วโมงนําไปสู่

เสน้ทางบนโขดหินหลวมตลอดทาง มีความลาดเอียงตลอดวนั 
 Water sources: เริ�มเดินทางใหใ้ส่นํ�าในกระติกแต่ระหวา่งทางมีแม่นํ�าตลอดทางสามารถกรอกใส่

ขวดได ้



 

 
 

แม่นํ�ามีหิมะละลายและใหอ้าหารขณะที�แกะและล่อจาํนวนมากกินหญา้สีเขียว ดา้นหน้าเป็นภูเขาที�ปกคลุม
ดว้ยหิมะซึ�งอยูถ่ดัจาก Hampta Pass เดินไปตามแม่นํ�า Rani มุ่งหน้าไปยงัหุบเขารูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ จะพบ
กบัดอกไมเ้ล็ก ๆ หลากหลาย - สีม่วงสีเหลืองสีชมพ ูฯลฯ ตน้ไมต้อนนี� ถูกทิ� งไวข้า้งหลงั จะไม่พบตน้ไม้
ใหญ่อีกต่อไปสกัพกั ใชเ้วลาประมาณครึ�งชั �วโมงในการขา้มหุบเขา หลงัจากคุณออกจาก Jwara แลว้คุณตอ้ง
เดินต่อไป ภูมิประเทศแบนราบเมื�อคุณไปถึง Chota Balu ka Ghera ที�ซึ�งคุณสามารถพกัผ่อนไดส้กัหน่อย
และทานของวา่งอยา่งรวดเร็ว จากนั�นเดินทางต่อไปตามแม่นํ�าขา้มหิมะกอ้นเล็ก ๆ แลว้กระโดดขา้มโขดหิน 
ในตอนทา้ยกอ้นหินนั�นค่อนขา้งห่างไกลกนัและกระโดดขา้มไดย้าก หลงัจากนั�นไม่นานคุณจะไปถึง
ปลายทางสาํหรบัวนันี�  
– Balu Ka Ghera (บาลูกาเจอรา)หรือบนเตียงทราย พื� นดินส่วนใหญ่เกิดจากทรายและฝุ่ นละอองที�ไหลลง
มาจากแม่นํ�า ดา้นหลงัคือภูเขาที�จะเดินไปในวนัถดัไปเพื�อขา้ม Hampta Pass เพลิดเพลินกบัพระอาทิตย์
ตกที�สวยงามดา้นหลงัยอดเขา Bandarpunch  
 
วนัที� � : Balu Ka Ghera  to Shea Goru via Hampta Pass (����-���� เมตร) 

 Altitude: 12,411 ft 3782 meter to 12,254 ft/3735 meter  via 14,035 ft /4277 meter  

 Time taken: 9 hours, 6.65 km 

 Trek gradient: Moderate. หนึ�งชั �วโมงของการปีนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปหลงัจากนั�นเสน้ทางจะสูงชนั

ขึ� นไปจนถึงทางแยกสลบักบัทางลดัสั�น ๆ โหด 2 ชั �วโมงจากทางผ่านลงสู่ทางเดินเรียบ 
 Water sources: วนันี� ไม่มีแม่นํ�า ใหนํ้านํ�าติดตวัไปประมาณ � ลิตร  



 

ช่วงระยะการเดินทางของวนันี� สามารถแบ่งออกเป็นสองขั�นตอน - ไต่ไปยงั Hampta Pass ซึ�งสูงชนั
พอสมควรและตามดว้ยเชื� อสายที�สูงชนัไปยงั Shea Goru คุณจะตอ้งหยุดพกัเล็ก ๆ ที�ดา้นบนของพาส 
ดงันั�นใหเ้ป็นเป้าหมายในการเขา้ถึงพาสจะหลงั เวลาอาหารกลางวนั ทานอาหารกลางวนัที�นั�น 

 
 
คุณเริ�มตน้วนัใหม่ดว้ยการมุ่งหน้าไปยงัภูเขาจาก Balu Ka Ghera คุณอาจไดร้บัความประหลาดใจดว้ย
ดอกไมส้ีชมพแูละสีเหลืองขนาดเล็กจาํนวนมากที�เติบโตอยู่ขา้งแม่นํ�า ยา้ยไปตามแม่นํ�าเป็นเวลาหนึ�งชั �วโมง
หลงัจากนั�นจะอยูสู่ง ในบางจุดเสน้ทางอาจจางหายไปดงันั�นโปรดระวงัอยา่หลงทาง อยูก่บัทีมของคุณ 

หลงัจากหนึ�งชั �วโมงของการไต่ระดบัจะถึงพื� นที�ที�มีการเสี�ยงขอหินถล่มดงันั�นตอ้งเดินตามไกดอ์ยา่ง
ระมดัระวงั นี�เป็นชนัมากครั�งแรกที�จะไดพ้บ ครึ�งชั �วโมงสู่การปีนเขาจะไปถึงที�ราบสูงแรก ที�นี� คุณจะไดเ้ห็น
ยอดเขา Deo Tibba อยู่ตรงหน้าคุณ หากคุณอยูที่�นี�ในช่วงตน้ฤดูรอ้นมีความเป็นไปไดสู้งที�สว่นทั�งหมดจะ
เต็มไปดว้ยหิมะ ในบางครั�งอาจมีหิมะเพียงเล็กน้อย 
 



 

 
Climbing to Hampta Pass. 

 
สูดลมหายใจรอใหที้มของคุณตามทนัและเริ�มขึ� นอีกครั�ง นี�เป็นอีกส่วนที�เอียงซึ�งมีสองขั�นตอนและในที�สุดก็
สิ� นสุดที�สนัเขา การปีนจะใชเ้วลา ��-�� นาที จากดา้นบนของสนัเขาคุณจะเห็นเสน้ขนานอีกเสน้หนึ�งซึ�ง
เป็นปลายทางต่อไปของคุณ Hampta Pass โคง้งอจากยอดสนัเขาที�สอง 
ก่อนที�จะลงไปที�ดา้นขา้งของสนัเขาที�สองใหเ้ดินบนสนัเขาต่อไปเป็นระยะทางสั�น ๆ เพื�อรบัมุมมอง ��� 
องศาของยอดเขาที�น่าสนใจเช่น Peak ���� ที�อยูร่อบตวัคุณ นี�เป็นจุดที�ดีสาํหรบัการถ่ายภาพพาโนรามา 
หลงัจากลงมาดา้นขา้ง �� นาทีคุณก็จะเริ�มไต่แนวดิ�งซึ�งจะผ่านไปภายใน �� นาที คุณอาจหอบและเหนื�อ 
แต่คุณอยู่ที�นั�นเกือบ �,��� เมตร บนยอด Hampta Pass หลงัจากนั�นเราจะทาํการเดินลงจากพาสใชเ้วลา
ประมาณครึ�งชม.บนทางลงที�ดิ�งชนั และใชเ้วลาประมาณ �.�� ชม.ในการเดินลงแบบซิกแซกไปยงั Shea 

Goru  



 

  
 

towards Lahaul from Hampta Pass. 
วนัที� �  : Shea Goru to Chhatru; drive to Chandratal* (3735-3321 ม.) 

 Altitude: 12,254 ft /3735 meter to 10,898 ft 3321 meter  

 Time taken: 4 – 4.5 hours; 6.87 km 

 Trek gradient: Moderate. 2-2.5 ชั �วโมงในการเดินบนหินจารและหินที�ลอยตวัตามแนวลาดเอียง

ตามดว้ยสายเลือดสู่ Chhatru ผ่านธารนํ�าแข็งสองสาย 
 Water sources: กรอกนํ�าเท่าที�จาํเป็นวนันี� จะมีทางนํ�าใหก้รอกนํ�าได ้ 

 
 
การเดินวนันี� ก็จะค่อนขา้งยุง่ยาก ตอ้งเคลื�อนที�ไปตามขอบของหินและบางครั�งมนัอาจจะง่ายกวา่ที�จะลงไป
ในแม่นํ�า / ธารนํ�าแข็งดา้นล่างเพื�อขา้มส่วนหินและกลบัขึ� นไป นอกจากนี� ยงัมีสถานที�ที�มีดินลื�น ดงันั�นคุณ
ตอ้งคล่องแคล่วและกระโดดลงมาเพื�อป้องกนัตวัเองจากการลื�น ส่วนนี� จะใชเ้วลา2½ - 3 ชั �วโมงเมื�อคุณไม่
อยูบ่นภูเขา คุณยงัอยูที่�ความสูง แต่คุณมีถนนตรงขา้มและแม่นํ�าจนัทราแยกคุณออกจากถนน ธารนํ�าแข็ง



 

ขนาดใหญ่สองถึงสามสายไหลลงมาจากภูเขาดา้นขา้งสู่แม่นํ�าจนัทรา คุณจะตอ้งขา้มลาํธารเหล่านี� เพื�อไปยงั
จุดตั�งแคมป์ที�มีนํ�า 
 

 
เลือกจุดตั�งแคมป์ใกลก้บัลาํธารที�เขา้ร่วมแม่นํ�า Chhatru เป็นที�ตั�งแคมป์ที�น่ารกั จะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ที�
สวยงามของทิวเขาต่างๆ แม่นํ�าจนัทราไหลผ่านดว้ยความเร็วดา้นล่าง 
หากถนนเดินทางไปไดแ้ละไม่มีหิมะปกคลุมการเดินทางไปยงัทะเลสาป Chandratal หรือทะเลสาบ
พระจนัทรเ์ป็นสถานที�ที�ควรไปเมื�อคุณมาถึง โดย Spiti Chhatru อยูห่่างจาก Chandratal ประมาณ 70 
เดินทางใชเ้วลาประมาณ 3 ชั �วโมงและถนนค่อนขา้งเป็นหลุมเป็นบ่อดงันั�นขอแนะนําใหคุ้ณเริ�มตน้ก่อน 
��.�� น. ท่านที�มีอาการเมารถ, อยา่ลืมทานยาเม็ด แกเ้มารถ หากคุณมีพลงังานเหลือเฟือใหเ้ดินขึ� นเขา
ขา้งๆ Chandratal จากดา้นบนนอกเหนือจากความสามารถในการระบุรูปร่างของดวงจนัทรข์องทะเลสาบ
คุณจะสามารถเห็นทะเลสาบที�สองในระยะทางที�ลอ้มรอบดว้ยยอดเขาที�สวยงามเช่น CB-13 
เนื�องจาก Chandratal อยูที่�ระดบัความสูง 14,100 ฟุต/4297 เมตร จึงมีโอกาสที�ดีที�จะไดร้บัผลกระทบ
จากการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลนัของ Acute Mountain Sickness หากคุณไม่ดื�มนํ�ามาก  
ในช่วงปลายฤดูรอ้นถนนจะเปิดถึง Chhatru และอื�น ๆ หากคุณอยูใ่นช่วงตน้หรือปลายฤดู Chandratal อาจ
ถูกตดัออกและคุณอาจตอ้งเดินบนถนนไปยงัสถานที�ที�ถนนถูกตดัออกจากหิมะ 
 
 
 
 



 

วนัที� � : Drive from Chhatru to Manali 

ในตอนเชา้รํ �าลาํ Spiti Valley แลว้มุ่งหน้ากลบัไปที� Manali การเดินทางจาก Chhatru ถึง Manali ผ่าน 
Rohtang Pass และอาจใชเ้วลาสูงสุด 4 ชั �วโมง ทิวทศัน์ตลอดเสน้ทางนั�นนับวา่สวยงาม หลงัจากนั�น
รบัประทานอาหารเย็น เลี� ยงอาํลา และเขา้ที�พกัในมะนาลี 

 
 

วนัที� � .  ออกเดินทางจากมะนาลี-Delhi-Bkk 

��.�� ออกเดินทางไปยงัสนามบิน Kullu 
��.�� ออกเดินทางไปยงั Delhi โดยเที�ยวบินที  AI9806  
** หมายเหต ุกรณีเที�ยวบินยกเลิก ท่านอาจตอ้งทาํการเดินทางโดยรถบสัโดยสารใชเ้วลาประมาณ 

�� ชม. 

12.10 เดินทางถึงสนามบินเดลีโดยสวสัดิภาพ 
��.�� ออกเดินทางไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิดว้ยเที�ยวบินที� AI  332   
��.�� เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
 
 



 

 

จดักรุปเดินทาง แบบ หนา้รา้น จาํนวน �� ทา่นขึ� นไป ไม่รวมตั �วเครื�องบิน  

ระดบัโรงแรม วนัเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัเดี�ยว 
�ดาว++ �� ก.ค.-� ส.ค. ��   

 

20,900 4,400   

�ดาว++ 7-15 ส.ค.��   20,900  4,400   

** หมายเหตุ หากไม่ครบ �� ท่าน ขอปรบัอตัราการเดินทางเป็นท่านละ ��,��� บาท โดยผูเ้ดินทางขั�น
ตํ �าคือ � ท่านขึ� นไป 
 
ราคาตั �วเครื�องบินประมาณการ 
AI  335 S  25JUL BKKDEL HS1  2130  #0010      
AI 9805 Q  26JUL DELKUU HS1  0645   0805   
AI 9806 Q  02 AUG KUUDEL HS1  1050   1210   
AI  332 S  02AUG DELBKK HS1  1350   1935    
ราคาประมาณ 19,590 บาท  
 
ขอ้ควรระวงั 

�.หา้มใชโ้ดรนบินเด็ดขาดเนื�องจากเป็นพื� นที�ในความดูแลของทหาร 
�.ระหวา่งเทรคไม่อนุญาตใหดื้�มแอลกอฮอล ์
�.ไม่มีสญัญานมือถือและสญัญานอินเตอรร์ะหวา่งเทรค 
�.เที�ยวบินของสายการบินแอรอ์ินเดียมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงทางเราจะ
ทาํการแจง้ใหท้่านทราบทนัที  
�.ระหวา่งเทรคตอ้งติดพาสปอรต์ไวใ้นกระเป๋า Day Pack ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทริปส่วนตวั 

อตัราค่าบริการ บาท/ท่าน (ไม่รวมตั �วเครื�องบินระหว่างประเทศ 

ระดบั
โรงแรมตวั

เมือง 

� ท่าน � ท่าน �ท่าน � ท่าน �� ท่าน พกัเดี�ยว 

� ดาว 26,900 24,900 23,900 22,900 20,900  4,400   

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

�.ค่าที�พกัในตวัเมืองมะนาลีระดบัสามดาว � คืน พกัหอ้งละ �-� ท่าน 
�.ค่าเพอรม์ิตเทรคกิ� ง 
�.อาหารระหวา่งการเทรคและในตวัเมืองตามมื� อระบุ (ระหวา่งเทรค เป็น nonveg) 
4.ค่าลาแบกสมัภาระ  
�.ค่าลากรณีไม่สามารถป่วย หรือไม่สามารถเดินพรอ้มคนลากจูง 
�.ค่าที�พกัระหวา่งเทรคเตน้ท ์กรณีตอ้งการพกัเตน้ทเ์ดี�ยว  
�.ประกนัการเดินทาง 
�.วีซ่าอินเดีย  แบบ E-visa 1 เดือน ท่านใดมีวีซ่าอินเดียแลว้ ลดท่านละ ���� บาท 
�.ไม่รวมค่าตรวจสุขภาพซึ�งท่านส่งใบรบัรองแพทย ์เพื�อประกอบการขอเพอรม์ิตการเทรค ตามแบบฟอรม์
ก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย �� วนั  
 
อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

�.ค่าโดยสารระหวา่งประเทศ  ราคาตั �วเครื�องบินประมาณการ ราคา 19,590 บาท  

AI  335 S  25JUL BKKDEL HS1  2130  #0010      
AI 9805 Q  26JUL DELKUU HS1  0645   0805   
AI 9806 Q  02 AUG KUUDEL HS1  1050   1210   
AI  332 S  02AUG DELBKK HS1  1350   1935    

�.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั 
�.ค่าทิปไกดแ์ละผูช้่วยไกด ์คนขบัรถและลูกหาบ  ประมาณท่านละ �,���-�,��� บาท/ท่าน ตามความ
สมคัรใจ 
�.ค่ารถบสัหากเที�ยวบินล่าชา้หรือเลื�อนการเดินทาง 
�.ค่าสมัภาระหรือนํ�าหนักเกินกฏของสายการบิน  
�.ไม่รวมอุปกรณก์ารเทรคส่วนตวั 



 

�.ทิปหวัหนา้ทวัร ์ไม่ระบุตามความพอใจ 
�.เครื�องดื�ม Softdrink เช่น นํ�าผลไม ้นํ�าอดัลม เหลา้เบียร ์

 
 
การชาํระเงินค่ามดัจาํ 
�.ชาํระเงินมดัจาํท่านละ ��,��� บาท หลงัยืนยนัการจอง � วนั และที�เหลือก่อนเดินทาง �� วนั เลขที�
บญัชีในการโอน  
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรพัย ์สาขาบางเขน นิสิตา วอ่งวิทยา เลขที�บญัชี ���-�-�����-�  
 

การยกเลิกทริป 

1. ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั คืนค่ามดัจาํทั�งหมด 
2. ยกเลิกก่อน �� วนั  คืนค่าเดินทาง ��% 
3. ยกเลิกก่อน �� วนั คืนค่าเดินทาง ��% 
4. ยกเลิกน้อยกวา่กวา่ �� วนั ไม่สามารถคืนเงินได ้

ขอ้กาํหนดสาํหรบัการเทรคกิ� ง 

1. ท่านตอ้งไม่มีโรคประจาํตวั เช่น โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคกระดูกสนัหลงั
เลื�อน หรือโรคไขขอ้เสื�อม หรือโรคที�เป็นอนัตรายต่อการเทรคกิ� ง หากท่านมีโรคประจาํตวัแลว้เกิด
อาการป่วยดว้ยโรคประจาํตวั ประกนัการเดินทางจะไม่ครอบคลุมโรคประจาํตวัหรือโรคที�มีการ
รกัษามาก่อนหน้าการเดินทาง � เดือน 

2. ออกกาํลงักายสม่าเสมอ โดยการ Squat อยา่งน้อย � นาที ใหไ้ด ้��� ครั�ง หรือเดิน/วิ�งออกกาํลงั
กายวนัละ � กม.ขึ� นไป อาทิตยล์ะ � ครั�ง  หรือหากทาํโยคะไดจ้ะช่วยในเรื�องของการหายใจ 

3. ก่อนเดินทาง �� วนั ไม่ควรออกกาํลงักายหนักเพื�อป้องกนัการบาดเจ็บก่อนการเดินทาง 
4. ก่อนการเดินทาง � วนั ใหฝึ้กการดื�มนํ�าอยา่งน้อยวนัละ � ลิตร เพื�อใหเ้ลือดไหลเวียนดีเพื�อป้องกนั

การเกิด ams 
5. การเทรคเป็นการเทรคเตน้ท ์ไม่มีนํ�าอาบ และไม่มีนํ�าดื�มระหวา่งทาง ท่านตอ้งเตรียมขวดนํ�า

สาํหรบักรองนํ�าดื�มในลาํธารระหวา่งเทรค 
**หมายเหต ุตอ้งส่งใบรบัรองแพทยเ์พื�อยืนยนัว่ามีสุขภาพแข็งแรง เนื�องจากเป็นขอ้กาํหนด

ของรฐับาลอินเดีย เพื�อใชท้าํ Permit Trekking  ตาม Form ดา้นล่าง 

 

 

 



 

Declaration Form 
  
  
Applicant Name: ………………………………                Trek/ Expedition Name: ………………………………………..  
  
Age/DOB: ……………………………………….                   Contact No: …………………………………………………………..  
  
Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…                     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 Emergency contact Name:……………………………………………………………..             
Relation: …………………………………………………………  Contact number:  …………………………. 
  
I hereby declare that I’m physically fit and able to participate in this trek. I am in good health 
and have no preexisting limitation or condition which may be aggravated or harmed by my 
participation in the activity. I acknowledge that my participation in the activity carries with it 
certain inherent risks that cannot be eliminated regardless of the care taken to avoid 
injuries. I understand that the specific risk can and do vary. I knowingly sign this and I am 
aware that LET’S HIMALAYA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY KIND OF LOSS OR DAMAGE 
DONE TO ANY INDIVIDUAL OR THING DURING MY JOURNEY WITH THEM.  
  
  
  
  
  
  
  
Date……………………                                                 Participant signature………………………… 
 
 



 

 
TO BE COMPLETED BY PHYSICIAN 

  
Applicant Name:____________________________________________  
Date of birth: ____________________________________________________________________________ 
Address: ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
I have medically examined Mr/Ms_________________________________________________  
On (Date)__________________________and found him / her fit to undertake this trekking expedition 
in high altitude areas & in the mountains and as per his/her medical history and clinical 
examination, he/she is not suffering from any chronic disease.  

  

   
Doctor’s Name ……………………………………………………. Degree/Qualification…………………………………………….  
Registration No……………………………………………………..  
Signature & Stamp  



 

 


