
 

Kashmir Great lakes treks/ 8D 7N 

Jammu & Kashmir (India) 
 

 
แคชเมียรเ์กรคเลคเทรค (Kashmir : Great Lake treks) 

เขต: - Jammu & Kashmir (India)                                          

ระยะเวลา: - 8 Night 10 Days 

ความยาก: - Moderate 

Max Altitude: - 4227 m 

ระยะทางการเทรครวม: 70-75 กม. 

ช่วงที�ดีที�สุด:- กรกฏาคม-กนัยายน 

ราคาเริ�มตน้ท่านละ :  18,900 บาท 

วนัเดินทาง: กลางมิถุนายน-ตน้กนัยายน ���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ทริปโดยสรุป 
Day 1: Bkk-Delhi (Hotel in Delhi, Meal : -/-/-) 

Day 2: Delhi-Srlnagar- Shithkadi (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D) 
 
Day 3: Shithkadi to 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 kishansar Lake (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D) 
 
Day 6: Gadsar to Satsar (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D) 
 
Day 7: Satsar to Gangabal Lakes (Hotel : Camp stay, Meal : B/L/D) 
 
Day 8: Gangabal to Naranag (House boat stay, Meal: B/L/D) 
 
Day 9: Srlnagar- Bkk (Meal: B/-/-) 

Day 10: Bkk (Meal: B/-/-) 

 

 



 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
Day 1  : Bkk-Delhi (-/-/-) 

18.00 : พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.05 : ออกเดินทางไปยงั กรุงเดลี ดว้ยสายการบิน Air India เที�ยวบินที� AI333 จากนั�น 
23.50 : เดินทางถึงสนามบินอินทิราคานธี  
คํ �า  : พกัผ่อนตามอธัยาศยั พกัที� Hotel in ในสนามบินเดลี (ไม่ตอ้งออกนอกสนามบิน)  
 
 

Day 2  : Delhi-Srinager- Shlthkadi 

10.15   :รบัประทานอาหารเชา้ (มื� อที� �)  ออกเดินทางไปยงัสนามบิน มุ่งหน้าสู่ เมือง Srlnagar 
11.45  :เดินทางถึงสนามบิน ศรีนาคา รบัประทานอาหารกลางวนั (มื� อที� �) 



 
:ออกเดินทางต่อไปยัง Sonmarg (ใช้เวลาประมาณ �-� ชั �วโมง) เพื�อไปตั�งแคมป์ที�  
Shlthkadi ก่อนถึง Sonmarg ประมาณ � กม. เป็นหนึ�งในจุดตั�งแคมป์ที�สวยที�สุดใกลก้ับ
แม่นํ�าสินธุ 

เย็น  :รบัประทานอาหารเย็น (มื� อที� �)/พกัผ่อนตามอธัยาศยั พกัที�Camps in Shlthkadi 
 

Day 3  : Shithkadi to Nichnai (11500ft.) Via Shekdur  

เชา้   :รบัประทานอาหารเชา้ (มื� อที� 4) อิสระพกัผ่อน และออกเดินทางซึ�งเป็นการเริ�มตน้ 
การเทรค ของวนัตามเสน้ทาง Shlthkadi ไปยงั Nichnai (ระยะทาง �� กม. / เทรค �-� 
ชั �วโมง) ไปตามแม่นํ�าสินธุผ่านป่าที�เต็มไปดว้ยตน้สนและตน้เมเปิ� ลไปจนถึงหุบเขาซอนมาร์
คุณจะไดพ้บกบัทิวทัศน์อนัน่าทึ�งของหุบเขา Sonamarg และธารนํ�าแข็ง Thajiwas หลงัจาก
นั�นคุณจะขึ� นสู ่Shekhdur เป็นเวลา � ชั �วโมงขึ� นไปจนถึง Shekhdur  

กลางวนั :รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค (มื� อที� 5) เพลิดเพลินไปกบัลมหนาว 
บ่าย  :มุ่งไปที� Nichnai ซึ�งอยูสู่งจากระดบันํ�าทะเลประมาณ ��,500ft และจาก Shekhdur  

ใชเ้วลาประมาณ � ชั �วโมงในการไปยงัที�ตั�งแคมป์ 
เย็น  :รบัประทานอาหารเย็น (มื� อที� 6) / พกัผ่อนตามอธัยาศยั พกัที� Camps in Nichnal 
 

Day 4  : Nichnai to Vishansar Lake (12000ft.)  

เชา้   :รบัประทานอาหารเชา้ (มื� อที� 7) อิสระพกัผ่อน และออกเดินทางตามเสน้ทาง  
Nichnai ไปยงั Vishansar Lake (ระยะทาง �� กม. / เทรค �-� ชั �วโมง) ถือเป็นเสน้ทางที�
ยาวมากเสน้ทางหนี�ง ผ่านทุ่งหญา้สีเขียวที�สวยงามและความงามที�ไม่มีใครแตะตอ้งของ
ภูมิภาคนี�  จะใชเ้วลาประมาณหนึ�งชั �วโมงในการขา้มแม่นํ�าและอีกหนึ�งชั �วโมงเดินบนฝั�ง
แม่นํ�าที�นี� คุณจะไดเ้ห็นลํานํ�าอันงดงามซึ�งมีขนาดเล็กและสีนํ�าเงินเขม้ ที� 13,050ft เหนือ
ระดับนํ�าทะเล คุณจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัความงามที�พิถีพิถันของยอดเขาที�ปกคลุมไปดว้ย
หิมะ และจะนําคุณไปสู่ทุ่งหญา้ดว้ยดอกไมเ้ล็ก ๆ ที�มีสีสนั จากนั�นไปช่วงระยะการเดินทาง
ง่าย ๆ บนหุบเขาราบและไปถึงทะเลสาบ Vishansar พรอ้มทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัย 
(เทรค ประมาณ �-� ชั �วโมง)/แวะรบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค (มื� อที� 8) 

เย็น  :รบัประทานอาหารเย็น (มื� อที� 9)/ พกัผ่อนตามอธัยาศยั พกัที� Camps in Vishansar Lake 
Day 5  : Vishansar to Gadsar (12000ft.) Via kishansar Lake & Gadsar Pass (13700ft.)  

เชา้   :รบัประทานอาหารเชา้ (มื� อที� 10) อิสระพกัผ่อน และออกเดินทางตามเสน้ทาง  
Vishansar ไปยังเสน้ทาง Gadsar (ระยะทาง �� กม. / เทรค �-�� ชั �วโมง) วันนี� เรา
เริ�มตน้การเทรค ไปยงั Kishansar  ซึ�งตั�งอยู่ที�ประมาณ ��� ฟุตเหนือพื� นที�ตั�งแคมป์ช่วง
ระยะการเดินทางนี� ประกอบดว้ยทั�งง่ายและภูมิประเทศหลงัจากนั�นเราเดินไปทางทะเลสาบ 



 
Kishansar และในที�สุดก็ตามมันผ่าน Gadsar ผ่านจุดสูงสุดของช่วงนี�  จาก Gadsar pass 
คุณจะผ่านทุ่งหญา้สีเขียวที�เต็มไปดว้ยดอกไมร้าวกบัทะเลสาบ ทะเลสาบ Gadsar เป็นหนึ�ง
ในนั�น จากที�นี� เราจะเดินต่อไปเรื�อย ๆ ผ่านไปถึงวิวทะเลสาบ Gadsar ของทะเลสาบที�
สวยงามซึ�งประดับดว้ยความงามของดอกไมแ้ปลกตาหลากสีสันและหิมะทั�งสองดา้น การ
เขา้ถึงที�นี�ตอ้งรายงานไปยังค่ายทหารที�ใกลที้�สุดและทําพิธีการใหไ้ดร้ับอนุญาตใหผ่้าน 
Gadsar (ระหวา่งทางพกัรบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค)/ (มื� อที� 11) 

เย็น  :รบัประทานอาหารเย็น (มื� อที� �2)/ พกัผ่อนตามอธัยาศยั พกัที� Camps in Gadsar 
 

Day 6  : Gadsar to Satsar (12000ft.)  

เชา้   :รบัประทานอาหารเชา้ (มื� อที� 13) อิสระพกัผ่อน และออกเดินทางตามเสน้ทาง  
Gadsar ไปยงั Satsar (ระยะทาง �0 กม. / เทรค 4-5 ชั �วโมง) 
:เสน้ทางการเทรควันนี� จะเป็นการรวมถึงทุกอย่าง เช่น ที�สูงชัน ที�ราบ และแมก้ระทั �ง
ดินแดน เราจะเริ�มจากค่ายทหารมุ่งหน้าไปยงัทะเลสาบ Satsar mala แปลว่า“ สายโซ่เจ็ด
ทะเลสาบ” เราจะหยุดพกัที� Maegantop ซึ�งเยือกเย็นโดยภูเขา   

กลางวนั :รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค (มื� อที� 14) 
:และเดินทางต่อไปจนถึง Satsar เราจะตั�งแคมป์ที�ทะเลสาบแห่งแรกของทะเลสาบ Satsar 
และทาํตามขั�นตอนเดียวกนัเพื�อขออนุญาตจากค่ายทหารเมื�อวานนี� มีเจ็ดทะเลสาบเชื�อมต่อ
กนัดว้ยมุมมองสวรรค ์

เย็น  :รบัประทานอาหารเย็น (มื� อที� 15)/ พกัผ่อนตามอธัยาศยั พกัที� Camps in Satsar 
Day 7  : Satsar to Gangabal Lakes (11500ft.)  

เชา้   :รบัประทานอาหารเชา้ (มื� อที� 16) อิสระพกัผ่อน และออกเดินทางตามเสน้ทาง  
Satsar ไปยงั Gangabal Lakes (ระยะทาง �1 กม. / เทรค 5-6 ชั �วโมง)  
วนันี� เป็นวนัที�ทา้ทายเช่นกนั สิ�งที�จะทําใหคุ้ณกา้วต่อไปคือความหลงใหลในการเดินป่าและ
ความกระตือรือรน้ในการเดินป่าที�สวยงาม วนันี� จะเต็มไปดว้ยกอ้นหินที�เราตอ้งเดินอย่าง
ระมดัระวัง เริ�มขึ� นสู่ระดับความสูง ��,��� ฟุตเหนือระดับนํ�าทะเล จากจุดสูงสุดคุณจะ
เห็นทะเลสาบทั�งสองอยู่ดว้ยกัน Gangabal และ Nundkul หรือ Mt. Harmukh ทะเลสาบมี
ชื�อเสียงในดา้นการตกปลา จากที�นี�คุณจะพบกบัลาํธารขา้มซึ�งคุณจะไปถึงทุ่งหญา้อันเขียว
ชอุ่ม มุ่งหน้าไปยงัทะเลสาบ Nundkul ที�สวยงามซึ�งเป็นสถานที�ยอดนิยมสาํหรบัคนทอ้งถิ�น 
เดินป่า �� นาทีจากทะเลสาบ Nundkul ในที�สุดคุณจะมาถึงที�ตั�งแคมป์ของเรา (ระหว่าง
ทางแวะรบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค)/ (มื� อที� 17) 

เย็น  :รบัประทานอาหารเย็น (มื� อที� 18)/ พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
พกัที� Camps at Gangabal Lakes 



 
 

Day 8  : Gangabal to Naranag (7500ft.) 

เชา้   :รบัประทานอาหารเชา้ (มื� อที� 19) อิสระพกัผ่อน และออกเดินทางตามเสน้ทาง  
 Gangabal ไปยงั Naranag (ระยะทาง �3 กม. / เทรค 6-7 ชั �วโมง)  
วันนี� เป็นวันสุดทา้ยของช่วงระยะการเดินทางของเราคุณจะเหนื� อยและหมดแรงและมี
ความสุขพอ ๆ วนันี� ช่วงระยะการเดินทางจะผ่านทุ่งหญา้ดว้ยดอกไมสี้เหลืองเล็ก ๆ และ
หลงัจากนั�นไม่ไกล จะเป็นเสน้ทางผ่านป่าสนและ ก็เป็นทุ่งหญา้ ซึ�งเราจะไปถึงจุดสุดทา้ยที� 
Naranag และเดินทางต่อโดยรถจี� ป ไปยัง Srinagar (ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร
กลางวนั แบบปิคนิค)/ (มื� อที� 20) 

เย็น  :รบัประทานอาหารเย็น (มื� อที� 21)/ พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
พกัที� Boat House in Srinagar 

 

Day9 : Srlnagar-Delhi- Bkk 

เชา้   :รบัประทานอาหารเชา้ (มื� อที� 22) อิสระพกัผ่อน และออกเดินทางไปยงั สนามบิน 
Srinagar เพื�อเดินทางไปยงักรุงเดลี และเดินทางต่อเพื�อกลบัยงั กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ / รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
Day10 : Srlnagar-Delhi- Bkk 

��.�� เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการทริปส่วนตวั “”ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์



 

ประเภท 2-4 6-9 �� ท่านขึ� นไป พกัเดี�ยว 

Standard 24,900 19,900 18,900 �,��� บาท 
Luxuary 26,900  21,900 20,900 �,��� บาท 

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

�.ค่าอาหารทุกมื� อตามรายการระบุ 
�.ที�พกัโรงแรมใน กรุงเดลี � คืน และ Boat House 1 คืน ในศรีนาคา 

3.E-Visa india หากท่านมีวีซ่าอินเดียอยูแ่ลว้สามารถหกัออกได ้900บาท 

4.ประกนัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพ วงเงิน �,���,��� บาท 

�.ไกดแ์ละผูช้่วยไกด ์พ่อครวัทาํกบัขา้ว ประสบการณส์ูง   
�.ใบอนุญาตในการเดินเทรคกิ� งเสน้ Great Lake 
�.ผูช้าํนาญการช่วยเหลือ กรณี High Altitude sickness  
�.เตน้ท,์ หอ้งนํ�าเครื�องที�, ถุงนอน, เสื�อ, อุปกรณท์าํครวั, ยา 
�.ถงัออกซิเจนสาํหรบัผูป่้วยฉุกเฉิน 
รายละเอียดอาหาร รวม 

�.ทริป Standard อาหาร India+มงัสะวิรตั ระหวา่งเทรค  

2. ทริป Luxuary อาหาร india+เนื� อไก่+เนื� อปลา ระหวา่งเทรค  

รายละเอียดมา้ รวม 

1. ทริป Luxuary มีมา้สาํรองกรณีป่วย 2-4 ท่าน มา้ � ตวั ,6-10 ท่าน มา้ � ตวั 
2. ลาในการขนกระเป๋า 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

�.ตั �วเครื�องบินระหวา่งประเทศไปกลบักรุงเทพ-ศรีนาคา  
�.ไม่รวมค่าใชจ้่ายส่วนตวั 
�.ไม่รวมอาหารมื� อสุดทา้ยที�สนามบินศรีนาคา และสนามบินเดลี เนื�องจากบางท่านอาจตอ้งการชอ้ปปิ� ง 
�.ไม่รวมอุปกรณ์การเทรคส่วนตวั และ Duffle bag  

�.ไม่รวมทิป ไกด ์ผูช้่วยและคนครวั ท่านละประมาณ ����-���� รูปี/ทริป 
6. ทริป Standard ไม่รวมอาหารประเภทเนื� อสตัวร์ะหว่างเทรค***   

7. ทริป Standard ไม่รวมมา้สาํรองกรณีป่วย**   



 
�.ไม่มีอาหารไทยเสริม 
9.ไม่รวมค่าพายเรือในทะเลสาป 
 

การยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนัขึ� นไป คืนมดัจาํทั�งหมด. 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนัขึ� นไป เก็บค่าใชจ้่ายเบื� องตน้ �,��� บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ��-�� วนั เก็บเงินมดัจาํทั�งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ��-�� วนั เก็บค่าใชจ้่าย ��% ของราคาค่าทวัรท์ั�งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ �� วนั ขอเก็บค่าใชจ้่าย ���% ของราคาค่าทวัรท์ั�งหมด 
หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั
จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่าง 
ๆ  
• บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ 
ที�นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
• ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ� น ตาม
อตัราค่านํ�ามนั หรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์ังกล่าว 
• เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุก
กรณี 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษัท เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั�งนี� ” 

 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ �� ท่านขึ� นไปออกเดินทาง กรุป size ไม่เกิน �� ท่าน 

วนัที�เดินทาง พกั �-�ท่าน/หอ้ง/เตน้ท ์ พกัเดี�ยว/หอ้ง/เตน้ท ์



 

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

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

�.ค่าอาหารทุกมื� อตามรายการระบุ 
�.ที�พกัโรงแรมใน กรุงเดลี � คืน และ Boat House 1 คืน ในศรีนาคา 

3.E-Visa india หากท่านมีวีซ่าอินเดียอยูแ่ลว้สามารถหกัออกได ้900บาท 

4.ประกนัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพ วงเงิน �,���,��� บาท 

�.ไกดแ์ละผูช้่วยไกด ์พ่อครวัทาํกบัขา้ว ประสบการณส์ูง  มีเนื� อไก่ใหท้านระหวา่งทาง 
�.หวัหน้าทวัรจ์ากไทยคอยดูแลประสานงานและบนัทึกภาพระหวา่งการเดินทาง 
�.รวมค่าพายเรือในทะเลสาป 
�. มา้ � ตวัสาํหรบัฉุกเฉินกรณีที�มีคนป่วย  
�.ใบอนุญาตในการเดินเทรคกิ� งเสน้ Great Lake 
��.ผูช้าํนาญการช่วยเหลือ กรณี High Altitude sickness  
11.ลาในการขนกระเป๋า 

��.เตน้ท,์ หอ้งนํ�าเครื�องที�, ถุงนอน, เสื�อ, อุปกรณท์าํครวั, ยา 
��.อาหารไทยเสริม 
��.ถงัออกซิเจนสาํหรบัผูป่้วยฉุกเฉิน 
��.มี Duffle bag ใหย้ืม 

��. มีอาหารแบบมีเนื� อสตัว ์เช่น ไก่ ปลา ระหวา่งเทรค 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

�.ตั �วเครื�องบินระหวา่งประเทศไปกลบักรุงเทพ-ศรีนาคา  
�.ไม่รวมค่าใชจ้่ายส่วนตวั 
�.ไม่รวมอาหารมื� อสุดทา้ยที�สนามบินศรีนาคา และสนามบินเดลี เนื�องจากบางท่านอาจตอ้งการชอ้ปปิ� ง 



 
�.ไม่รวมอุปกรณ์การเทรคส่วนตวั 
�.ไม่รวมทิป ไกด ์ผูช้่วยและคนครวั ท่านละประมาณ ����-���� รูปี/ทริป 
�.ไม่รวมทิปหวัหน้าไม่ระบุตามความพอใจ 
 

ขอ้ควรระวงั 

�.หา้มใชโ้ดรนบินเด็ดขาดเนื�องจากเป็นพื� นที�ในความดูแลของทหาร 
�.ระหวา่งเทรคไม่อนุญาตใหดื้�มแอลกอฮอล ์
�.ไม่มีสญัญานมือถือและสญัญานอินเตอรร์ะหวา่งเทรค 
�.เที�ยวบินของสายการบินแอรอ์ินเดียมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงทางเราจะ
ทาํการแจง้ใหท้่านทราบทันที 
�.ระหวา่งเทรคตอ้งติดพาสปอรต์ไวใ้นกระเป๋า Day Pack ตลอดเวลา 
6.หากสายการบินมีการดีเลยห์รือยกเลิกเที�ยวบิน เป็นความรบัผิดชอบของสายการบินในเรื�องค่าที�พกั และ
ค่าใชจ้่ายในการเปลี�ยนตั �ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ช่วยประสานงานใหเ้ท่านั�น 
 

การชําระเงนิ งวดที� 1 มัดจํา 10,000 บาท งวดที� 2  กอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

เลขที�บัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชื�อบัญช ีนางสาวนสิติา ว่องวทิยา เลขที�บัญช ี070-2-92566-5 

 

การยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนัขึ� นไป คืนมดัจาํทั�งหมด. 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนัขึ� นไป เก็บค่าใชจ้่ายเบื� องตน้ �,��� บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ��-�� วนั เก็บเงินมดัจาํทั�งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ��-�� วนั เก็บค่าใชจ้่าย ��% ของราคาค่าทวัรท์ั�งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ �� วนั ขอเก็บค่าใชจ้่าย ���% ของราคาค่าทวัรท์ั�งหมด 
 
 
 
หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า �� วนั ในกรณีที�มีผูเ้ดินทางน้อยกวา่ �� 
ท่าน ซึ�งในกรณีนี� ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 



 

ขอ้ควรรูก้อ่นเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวรา้ยแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสันหลังเคลื�อน รูมาตอยด์ หัวใจ 

กลา้มเนื�ออ่อนแรง ภูมแิพอ้ย่างหนัก SLE เนื�องจากสภาพอากาศและภูมปิระเทศโหดรา้ยการช่วยเหลือทางการแพทย์ทําไดย้าก และ

นอกเหนือความรับผดิชอบของประกัน 

 2.อากาศระหว่างเทรคจะเปลี�ยนแปลงมาก เริ�มจากรอ้นประมาณ 20 องศา และหนาวสดุประมาณ -15 องศา และอาจจะมฝีนตก 

ลกูเห็บ หมิะ แดดที�แรง ทา่นตอ้งเตรยีมอปุกรณ์ใหเ้ตรยีมพรอ้มกับทกุสภาพอากาศ 

 3.ตอ้งเตรยีมพรอ้มกอ่นเดนิทางโดยการออกกําลังกายใหร้่างกายแข็งแรง แตไ่มไ่ดห้มายความว่าท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพค้วาม

สงู ซึ�งเกดิขึ�นไดก้ับทกุคนไมว่่าจะร่างกายแข็งแรงหรอืไม่ก็ตาม การออกกําลังกายใหเ้นน้ไมห่นักแตใ่หน้าน เรื�อยแตใ่หอ้ดึทน เชน่ การเดนิ

ขึ�นบันไดวันละ 1,000 ขั �นต่อวัน การ Squart วันละ 100ครั �ง/นาที ทําตดิต่อ ไม่จําเป็นตอ้งออกกําลังกายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเนื�องอย่าง

นอ้ยวันละ 30-60 นาทตีอ่วัน และกอ่นออกเดนิทาง 2 สัปดาหใ์หง้ดการออกกําลังกายเป็นเพยีงการออกกําลังกายเบาๆ เชน่เดนิวันละ 1-2 

กม. ตอ่วัน เพื�อป้องกันการบาดเจ็บกอ่นเดนิทาง 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั
จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่าง 
ๆ  
• บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ 
ที�นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
• ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ� น ตาม
อตัราค่านํ�ามนั หรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์ังกล่าว 
• เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุก
กรณี 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษัท เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั�งนี� ” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


