แคชเมียร์เกรคเลคเทรค (Kashmir : Great Lake treks)
เขต: - Jammu & Kashmir (India)
ระยะเวลา: - 8 Night 10 Days
ความยาก: - Moderate
Max Altitude: - 4227 m
ระยะทางการเทรครวม: - 70-75 กิโลเมตร
ช่วงทีดีทีสุด:- กรกฏาคม-กันยายน
ราคาท่านละ : ,
บาท/ท่าน
วันเดินทาง: 26 ก.ค.- ส.ค. , - ส.ค.

สรุปลักษณะเส้นทาง
เส้นทางทีเงียบสงบ ธรรมชาติงดงามจนคุณแทบจะหยุดลมหายใจ คุณจะดืมดําไปกับ
ทะเลสาบทังเจ็ดระหว่างเดินเทรค วิวภูเขาหิมะทีรายล้อมทําให้ทะเลสาบยิงส่องประกายความ
งามด้วยเงาสะท้อน ทังทะเลสาบ Vishansar , Kishansar , Gangabal, Nandkol
สรุปโปรแกรมการเดินทาง
Day1 : กรุงเทพ-เดลี- เทียวเมืองเดลี พักเดลี คืน ( Hotel: 4 star, Meal: L/D)
Day 2 : เดลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)
Day 3 : Shithkadi - Nichnai Via Shekdur (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)
Day 4 : Nichnai To Vishansar Lake(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)
Day 5 : Vishansar To Gadsar Via Vishansar Lake & Gadsar Pass(Hotel : Camp stay,
Meal : B/L/D)
Day 6 : Gadsar To Satsar(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)
Day 7 : Satsar To Gangabal Lake(Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D)
Day 8 : Gangabal To Naranag - Shrinagar(House boat stay, Meal: B:/L/D)
Day 9 : Shrinagar -Delhi-BKK (Meal: B/L/-)
Day 10– ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทาง
Day 1 : กรุงเทพ-เดลี
06.00 พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ
08.55 ออกเดินทางไปยังกรุงเดลี ด้วยสายการบิน Air India เทียวบินที AI333
12.00 เดินทางถึงเดลีโดยสวัสดิภาพ
. หากขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองใข้เวลาไม่นานนักเราจะมีเวลาเทียวชมเมืองเดลีโดยจะ
พาท่านไปชม Redfort และช้อปปิ งทีตลาด จันพาส
. รับประทานอาหารเย็น
. นําท่านไปยังทีพัก
Day 2: Drive To Sonmarg(Shithkadi) (2 362m/7750ft) . 3 hours drive
08.00 ออกเดินทางไปยังสนามบินอินทิราคานธี
. ออกเดินทางไปยังสนามบินศรีนาคา ด้วยสายการบินแอร์อินเดียเทียวบินที AI821
13.35 เดินทางถึงศรีนาคา โดยสวัสดิภาพ
. ออกเดินทางต่อไปยัง โซนามาร์ค ใช้เวลาเดินทาง ชม.
Day 2: Shithkadi To Nichnai(3505m./11500ft.) Via Shekdur 12km. 7-8 hours trek.
วันนี เป็ นวันเริมเทรควันแรก ประมาณ กม. โดยการเดินในระยะสันๆ เลาะถนนและ
ริมจากนัน ผ่านป่ าสน และใบเมิล เมือถึงโซนมาร์ค เราจะตอนรับท่านด้วยหุบเขา โซนามารา
และธารนําแข็ง Thajias จากนันเดินขึนเล็กไปยัง Shekdur ประมาณ ชม. หลังจาก Shekhdur
ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ ชม.จะถึงทีพัก ที Nichnai
Day 3: Nichnai To Vishansar Lake(3658m/12000ft.) 12km. 7-8 hours trek.
เริมต้นจาก Nichnai ด้วยระยะทางประมาณ กม. วันนี จะผ่านทุ่งหญ้า
เสีเขียว จากนันเดินข้ามแม่นําและเลาะริมตลิงไปเรือยๆใช้เวลาประมาณ ชม. หลังจากนัน
เดิมข้าม Nichnai Pass(
เมตร) เมือมองจาก Pass ลงไปคุณจะเห็นกับวิวสุดลูกหูลูกา

ของทุ่งหญ้าสีเขียวและดอกไม้ป้า หลังจากนันก็เดินทางเรียบเข้าสู่ทะเลสาบวิชนั ษา
(Vishansar) เราจะพักกันทีนี
Day 4: Vishansar To Gadsar(3658m/12000ft.) Via kishansar Lake & Gadsar
Pass(4175m/13700ft.) 17km. 9-10 hours trek.
วันนี เราจะเดินทางประมาณ กม.ใช้เวลาเดิน - ชัวโมง โดยเราจะเดินผ่าน
ทะเลสาบกฤษนะ และข้ามพาส Gadsar (4175m) ซึงเป็ นพาสทีสูงทีสุดในเส้นทางนี หลังจาก
นันเดินลงต่อไปยังทะเลสาป Gadsar ทีทะเลสาบนี ววิ จะสวยงามทีสุด เต็มไปด้วยดอกไม้ป่า
และรายรอบด้วยภูเขาหิมะใกล้ทีพักจะเป็ นค่ายทหาร คืนนี เราจะพักที Gadsar
Day 5: Gadsar To Satsar(3658m/12000ft.) 10km. 4-5 hours trek.
วันนี เราจะเดินเททรคประมาณ กม.ใช้เวลาเดิน - ชม.เริมต้นจากค่ายทหารและ
ไปจบยัง Satsar ซึงเป็ นทะเลสาบทีเชือมต่อกับทะเลสาบทังเจ็ด เราจะพักกันที Satsar
Day 6: Satsar To Gangabal Lakes(3505m/11500ft.) 11km. 5-6 hours trek.
วันนี จะเป็ นวันทีท้าทายพวกเราด้วยการเดินที กม. ในระยะเวลา - ชม. เป็ นวันที
วัดความหลงใหลในการเดินเทรคในตัวคุณเพือก้าวข้ามผ่านวันนี เส้นทางจะเป็ นทางเดินทีเต็มไป
ด้วยหิน เราต้องเดินอย่างระมัดระวัง เราจะเดินขึนไปยังจุดสูงสุด ที
ม.จากระดับนําทะเล
จากจุดสุดสุงนี คุณจะเห็นทะเลสาบ Gangabal ทะเลสาบทีมีชือเสียงในด้านการตกปลา จากนัน
เดินลงผ่านทุ่งหญ้า ไปพักที ทะเลสาบ Nundkul
Day7: Gangabal To Naranag(2286m/7500ft.), 13km. 6-7 hours trek.
วันนี จะเป็ นวันสุดท้ายของการเทรค หลังจากทีผ่านการ Summit เมือวานมาได้แล้ว เราจะเดิน
ทางผ่านทุ่งหยาและดอกไม้ป่าสีเหลือง ผ่านป่ าสน และไปยังจุดนัดพบการขึนรถจิบ ที Naranag
และเดินทางต่อไปยังศรีนาคา คืนนี เราจะพักที Boat House
Day 8 – Srinagar Sightseeing Visit Dal Lake, and Gardens In Srinagar.
ตอนเช้าให้ท่านได้พกั ผ่อนตอนเช้าสบาย จากนันพาท่านไปเยียมชม เมืองศรีนาคา สัก ชม. รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางต่อไปยังสนามบิน

. ออกเดินทางจากศรีนาคาไปยังเดลี ด้วยเทียวบินที AI822
17.10 ถึงเดลีโดยสวัสดิภาพ
. ออกเดินทางจากเดลีไปยังกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินแอร์อินเดียวเทียวบินที
AI334
Day 10: กรุงเทพมหานคร
. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ท่านขึนไปออกเดินทาง กรุป size ไม่เกิน ท่าน
วันทีเดินทาง
พัก - ท่าน/ห้อง/
ไม่รวมวีซ่า พักเดียวเฉพาะใน
เต้นท์
เมือง
ก.ค.- ส.ค.
,
บาท
17,200
บาท
- ส.ค.
,
บาท
17,200
บาท
**ลูกค้าเก่า Serenetour และ Skytale ลดราคาท่านละ ,
บาท
อัตราค่าบริการนีรวม
.ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบุ
.ทีพักในเดลี คืน ระดับ ดาว, ทีพกั Boat House 1 คืน ในศรีนาคา
3.E-Visa india ราคา usd หากท่านมีวีซ่าอินเดียอยูแ่ ล้วสามารถหักออกได้ ,
บาท
4.ประกันการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพ วงเงิน , ,
บาท
.ไกด์และผูช้ ่วยไกด์ พ่อครัวทํากับข้าว ประสบการณ์สงู
.หัวหน้าทัวร์จากไทยคอยดูแลประสานงานและบันทึกภาพระหว่างการเดินทาง
.อัลบัมภาพขนาด x6 นิ วเพือบันทึกความทรงจําระหว่างการเดินทางท่านละ เล่ม
.รวมค่าพายเรือในทะเลสาป
.ม้า ตัวสําหรับฉุกเฉินกรณีทีมีคนป่ วย
.ใบอนุ ญาตในการเดินเทรคกิงเส้น Great Lake
8.ออกซิเจนแบบถังสําหรับกรณีฉุกเฉิน
.ผูช้ าํ นาญการช่วยเหลือ กรณี High Altitude sickness
10.ลาในการขนกระเป๋า

.เต้นท์, ห้องนําเครืองที, ถุงนอน, เสือ, อุปกรณ์ทาํ ครัว, ยา
.อาหารไทยเสริม
อัตราค่าบริการไม่รวม
.ตัวเครืองบินระหว่างประเทศไปกลับกรุงเทพ-ศรีนาคา (ราคา , บาท รวมทุกอย่าง
แล้ว ได้ นน. กก.)
.ไม่รวมค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
.ไม่รวมอาหารมือสุดท้ายทีสนามบินเดลี เนื องจากบางท่านอาจต้องการช้อปปิ ง
.ไม่รวมอุปกรณ์การเทรคส่วนตัว
.ไม่รวมทิป ไกด์ ผูช้ ่วยและคนครัว ท่านละประมาณ
รูปี/ทริป
.ไม่รวมทิปหัวหน้าไม่ระบุตามความพอใจ
ข้อควรระวัง
.ห้ามใช้โดรนบินเด็ดขาดเนื องจากเป็ นพืนทีในความดูแลของทหาร
.ระหว่างเทรคไม่อนุ ญาตให้ดืมแอลกอฮอล์
.ไม่มีสญ
ั ญานมือถือและสัญญานอินเตอร์ระหว่างเทรค
.เทียวบินของสายการบินแอร์อินเดียมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา โดยหากมีการเปลียนแปลง
ทางเราจะทําการแจ้งให้ท่านทราบทันที
.ระหว่างเทรคต้องติดพาสปอร์ตไว้ในกระเป๋า Day Pack ตลอดเวลา
การชําระเงินค่ามัดจํา
.ชําระเงินมัดจําท่านละ
วัน

,

บาท หลังยืนยันการจอง วัน และทีเหลือก่อนเดินทาง

