
 

 
แคชเมียรเ์กรคเลคเทรค (Kashmir : Great Lake treks) 
เขต: - Jammu & Kashmir (India)                                          

ระยะเวลา: - 8 Night 10 Days 

ความยาก: - Moderate 

Max Altitude: - 4227 m 

ระยะทางการเทรครวม: - 70-75 กโิลเมตร 

ช่วงที�ดีที�สุด:- กรกฏาคม-กนัยายน 

ราคาท่านละ : ��,��� บาท/ท่าน 

วนัเดินทาง: 26 ก.ค.-� ส.ค.�� , �-�� ส.ค.�� 

 

 



สรุปลกัษณะเสน้ทาง 
เสน้ทางที�เงยีบสงบ ธรรมชาติงดงามจนคุณแทบจะหยุดลมหายใจ คุณจะดื�มดํ �าไปกบั

ทะเลสาบทั�งเจด็ระหวา่งเดินเทรค วิวภูเขาหิมะที�รายลอ้มทาํใหท้ะเลสาบยิ�งสอ่งประกายความ
งามดว้ยเงาสะทอ้น ทั�งทะเลสาบ Vishansar , Kishansar , Gangabal, Nandkol  
 
สรุปโปรแกรมการเดินทาง 

Day1 :  กรุงเทพ-เดลี- เที�ยวเมืองเดลี พกัเดลี � คืน ( Hotel: 4 star, Meal: L/D) 
Day 2 : เดลี-ศรีนาคา-โซนามารค์ (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– ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการเดินทาง 
 
Day 1 : กรุงเทพ-เดลี 

06.00 พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมู ิ
08.55 ออกเดินทางไปยงักรุงเดลี ดว้ยสายการบิน Air India เที�ยวบินที� AI333 
12.00 เดินทางถึงเดลีโดยสวสัดิภาพ 
��.�� หากขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงใขเ้วลาไมน่านนักเราจะมีเวลาเที�ยวชมเมืองเดลีโดยจะ
พาทา่นไปชม Redfort และชอ้ปปิงที�ตลาด จนัพาส 
��.�� รบัประทานอาหารเย็น 
��.�� นําท่านไปยงัที�พกั 
 
Day 2:   Drive To Sonmarg(Shithkadi) (2 362m/7750ft) .  3 hours drive 
 
08.00 ออกเดินทางไปยงัสนามบินอินทิราคานธี 
��.�� ออกเดินทางไปยงัสนามบินศรีนาคา ดว้ยสายการบินแอรอิ์นเดียเที�ยวบินที� AI821 
13.35 เดินทางถึงศรีนาคา โดยสวสัดิภาพ 
��.�� ออกเดินทางต่อไปยงั โซนามารค์ ใชเ้วลาเดินทาง � ชม. 
 
Day 2: Shithkadi  To Nichnai(3505m./11500ft.) Via Shekdur  12km. 7-8 hours  trek. 

 
วนันี� เป็นวนัเริ�มเทรควนัแรก ประมาณ �� กม. โดยการเดินในระยะสั�นๆ เลาะถนนและ

ริมจากนั�น ผ่านป่าสน และใบเมิ� ล เมื�อถึงโซนมารค์ เราจะตอนรบัทา่นดว้ยหุบเขา โซนามารา 
และธารนํ�าแข็ง Thajias จากนั�นเดินขึ� นเล็กไปยงั Shekdur ประมาณ � ชม. หลงัจาก Shekhdur 
ใชเ้วลาเดินทางอีกประมาณ � ชม.จะถึงที�พกั ที� Nichnai 
 
Day 3: Nichnai To Vishansar Lake(3658m/12000ft.) 12km. 7-8 hours trek. 

                    เริ�มตน้จาก Nichnai ดว้ยระยะทางประมาณ �� กม. วนันี� จะผ่านทุ่งหญา้
เสีเขียว จากนั�นเดินขา้มแมนํ่�าและเลาะริมตลิ�งไปเรื�อยๆใชเ้วลาประมาณ � ชม. หลงัจากนั�น
เดิมขา้ม Nichnai Pass( ���� เมตร) เมือมองจาก Pass ลงไปคุณจะเห็นกบัววิสุดลูกหลููกา 



ของทุ่งหญา้สีเขยีวและดอกไมป้้า หลงัจากนั�นก็เดินทางเรียบเขา้สู่ทะเลสาบวชินัษา 
(Vishansar) เราจะพกักนัที�นี�   
 
Day 4: Vishansar To Gadsar(3658m/12000ft.) Via kishansar Lake & Gadsar 

Pass(4175m/13700ft.) 17km.  9-10  hours trek. 

วนันี� เราจะเดินทางประมาณ �� กม.ใชเ้วลาเดิน �-�� ชั �วโมง โดยเราจะเดินผ่าน
ทะเลสาบกฤษนะ และขา้มพาส Gadsar (4175m) ซึ�งเป็นพาสที�สงูที�สุดในเสน้ทางนี�  หลงัจาก
นั�นเดินลงต่อไปยงัทะเลสาป Gadsar   ที�ทะเลสาบนี� ววิจะสวยงามที�สุด เต็มไปดว้ยดอกไมป่้า
และรายรอบดว้ยภเูขาหิมะใกลที้�พกัจะเป็นค่ายทหาร คืนนี� เราจะพกัที� Gadsar 
 
Day 5: Gadsar To Satsar(3658m/12000ft.) 10km. 4-5 hours trek. 

วนันี� เราจะเดินเททรคประมาณ �� กม.ใชเ้วลาเดิน �-� ชม.เริ�มตน้จากค่ายทหารและ
ไปจบยงั Satsar ซึ�งเป็นทะเลสาบที�เชื�อมต่อกบัทะเลสาบทั�งเจ็ด เราจะพกักนัที� Satsar 
 
Day 6: Satsar  To  Gangabal Lakes(3505m/11500ft.) 11km. 5-6 hours trek. 

วนันี� จะเป็นวนัที�ทา้ทายพวกเราดว้ยการเดินที� �� กม. ในระยะเวลา �-� ชม. เป็นวนัที�
วดัความหลงใหลในการเดินเทรคในตวัคุณเพื�อกา้วขา้มผ่านวนันี� เสน้ทางจะเป็นทางเดินที�เต็มไป
ดว้ยหิน เราตอ้งเดินอยา่งระมดัระวงั เราจะเดินขึ� นไปยงัจุดสงูสุด ที� ���� ม.จากระดบันํ�าทะเล 
จากจดุสุดสุงนี�  คุณจะเห็นทะเลสาบ Gangabal ทะเลสาบที�มชืี�อเสียงในดา้นการตกปลา จากนั�น
เดินลงผ่านทุ่งหญา้ ไปพกัที� ทะเลสาบ Nundkul  
 
Day7: Gangabal To Naranag(2286m/7500ft.), 13km. 6-7 hours trek. 
วนันี� จะเป็นวนัสุดทา้ยของการเทรค หลงัจากที�ผ่านการ Summit เมื�อวานมาไดแ้ลว้ เราจะเดิน
ทางผ่านทุ่งหยาและดอกไมป่้าสีเหลือง ผ่านป่าสน และไปยงัจดุนัดพบการขึ� นรถจิ� บ ที� Naranag 
และเดินทางต่อไปยงัศรีนาคา คืนนี� เราจะพกัที� Boat House  
 

Day 8 – Srinagar Sightseeing Visit Dal Lake, and Gardens In Srinagar. 

ตอนเชา้ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตอนเชา้สบาย จากนั�นพาท่านไปเยี�ยมชม เมืองศรีนาคา สกั �-� 
ชม. รบัประทานอาหารกลางวนัและเดินทางต่อไปยงัสนามบิน 



��.�� ออกเดินทางจากศรีนาคาไปยงัเดลี ดว้ยเที�ยวบินที� AI822 
17.10 ถึงเดลีโดยสวสัดิภาพ 
��.�� ออกเดินทางจากเดลีไปยงักรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบินแอรอิ์นเดียวเที�ยวบินที� 
AI334 
 
Day 10: กรุงเทพมหานคร  

��.�� เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
 
อตัราค่าบริการ �� ท่านขึ� นไปออกเดินทาง กรุป size ไม่เกิน �� ทา่น 

วนัที�เดินทาง พกั �-�ทา่น/หอ้ง/

เตน้ท ์

ไม่รวมวีซ่า พกัเดี�ยวเฉพาะใน

เมือง 

�� ก.ค.-� ส.ค.���� ��,��� บาท 17,200 ���� บาท 
�-�� ส.ค. ���� ��,��� บาท 17,200 ���� บาท 

**ลูกคา้เก่า Serenetour และ Skytale ลดราคาท่านละ �,��� บาท  
 
อตัราค่าบริการนี� รวม 

�.คา่อาหารทุกมื� อตามรายการระบุ 
�.ที�พกัในเดลี � คืน ระดบั � ดาว, ทีพกั Boat House 1 คืน ในศรีนาคา 
3.E-Visa india ราคา �� usd หากท่านมีวีซ่าอินเดียอยูแ่ลว้สามารถหกัออกได ้�,��� บาท 
4.ประกนัการเดินทางแบบมปีระกนัสุขภาพ วงเงิน �,���,��� บาท 

�.ไกดแ์ละผูช่้วยไกด ์พอ่ครวัทาํกบัขา้ว ประสบการณส์งู 
�.หวัหน้าทวัรจ์ากไทยคอยดูแลประสานงานและบนัทึกภาพระหวา่งการเดินทาง 
�.อลับั�มภาพขนาด �x6 นิ� วเพื�อบนัทึกความทรงจาํระหวา่งการเดินทางท่านละ � เล่ม 

�.รวมคา่พายเรือในทะเลสาป 
�.มา้ � ตวัสาํหรบัฉุกเฉินกรณีที�มคีนป่วย  
�.ใบอนุญาตในการเดินเทรคกิ� งเสน้ Great Lake 
8.ออกซิเจนแบบถงัสาํหรบักรณีฉุกเฉิน 
�.ผูช้าํนาญการช่วยเหลือ กรณี High Altitude sickness  
10.ลาในการขนกระเป๋า 



��.เตน้ท,์ หอ้งนํ�าเครื�องที�, ถุงนอน, เสื�อ, อุปกรณท์าํครวั, ยา 
��.อาหารไทยเสริม 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

�.ตั �วเครื�องบินระหวา่งประเทศไปกลบักรุงเทพ-ศรีนาคา (ราคา ��,���บาท รวมทุกอยา่ง
แลว้ ได ้นน.��กก.) 
�.ไมร่วมค่าใชจ้า่ยส่วนตวั 
�.ไมร่วมอาหารมื� อสุดทา้ยที�สนามบินเดลี เนื�องจากบางท่านอาจตอ้งการชอ้ปปิ� ง 
�.ไมร่วมอุปกรณก์ารเทรคส่วนตวั 
�.ไมร่วมทิป ไกด ์ผูช้่วยและคนครวั ท่านละประมาณ ����-���� รูปี/ทริป 
�.ไมร่วมทิปหวัหน้าไมร่ะบุตามความพอใจ 
 

ขอ้ควรระวงั 

�.หา้มใชโ้ดรนบินเด็ดขาดเนื�องจากเป็นพื� นที�ในความดูแลของทหาร 
�.ระหวา่งเทรคไม่อนุญาตใหดื้�มแอลกอฮอล ์
�.ไมม่ีสญัญานมอืถือและสญัญานอินเตอรร์ะหวา่งเทรค 
�.เที�ยวบินของสายการบินแอรอิ์นเดียมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา โดยหากมีการเปลี�ยนแปลง
ทางเราจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบทนัที  
�.ระหวา่งเทรคตอ้งติดพาสปอรต์ไวใ้นกระเป๋า Day Pack ตลอดเวลา 
 
การชาํระเงินคา่มดัจาํ 

�.ชาํระเงินมดัจาํท่านละ ��,��� บาท หลงัยืนยนัการจอง � วนั และที�เหลือกอ่นเดินทาง �� 
วนั 
 




