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รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว แคชเมียร์ - เลห์ – ลาดักห์ ประเทศอินเดีย  

(10 วัน 8 คืน) 

เดินทางช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน 2561 

โดยสายการบินไทย (TG) 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – เดลี – ศรีนาคา (บินภายในประเทศ ) – กุลมาร์ค  
 

04.30 น. - ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 
  ทางเข้าหมายเลข 4 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW H-J  
07.35 น. - ออกเดินทางสู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG323  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ) 
10.35 น.* - (เวลาท้องถิ่น : เวลาที่อินเดีย ช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ประเทศ

อินเดีย 
11.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่สนามบิน 
13.00 น. - ออกเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา แคชเมียร์ โดยสายการบินแอร์อินดิโก เที่ยวบินที่ 6E555 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

20 นาที 
14.20 น. - เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา แคชเมียร์ 
15.00 น. - จากน้ันเดินทางสู่เมืองกุลมาร์ค (Gulmarg) ขึ้นสู่เทือกเขากุลมาร์คสองข้างทาง

จะเป็นทุ่งนาข้าวสลับกับพันธ์ุไม้ป่าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขา
หิมาลัยน่ีจะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมาร์ค เป็นพื้นที่ราบทุ่งหญ้า
ขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในโลก เม่ือถึงกุลมาร์คแล้วพาท่านเที่ยวชม เทือกเขาซ่ึงเป็น
ภูเขาที่สวยงามแห่งหน่ึงในแคชเมียร์มีชื่อว่าเป็น ทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Flower) เดิม กุลมาร์ค มีชื่อเรียก เการิ
มาร์ค ตั้งโดย สุลต่านยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เน่ืองจากเป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล อีกทั้งยังเป็น
ที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตร จากระดับน้้าทะเลและสถานที่เล่นกีฬาสกีน้้าแข็งในฤดูหนาว) จน
ไม่คิดว่าน้ีเป็นประเทศอินเดีย  

17.00 น.  -  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก HEEVAN RETREAT RESORT หรือระดับเทียบเท่า 
18.00 น.  -  รับประทานอาหารค่้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 

วันท่ีสอง  กุลมาร์ค - เคเบิ้ลคาร์ - ศรีนาคา   
07.00 น.  -  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  -  จากน้ันนาท่านขึ้น เคเบิ้ลคาร์ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ในเฟส 1 ในระหว่างขึ้นสู่

ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะได้พบ เห็นหมู่บ้านยิปซีในเบื้องล่างที่อพยพไปอยู่ที่
เมืองจามมูในช่วงฤดูหนาวและจะกลับมาอยู่อาศัยที่กุลมาร์ค ในช่วงฤดูร้อน 
เม่ือถึงบนยอดกุลมาร์คเฟส 1 ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามดุจแดนสวรรค์
จนถึงยอดเขา กุลมาร์คให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเหมือนอยู่ในเทือกเขาทิตลิส 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ท่านสามารถเล่นสกี ได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไม้ผลิ ธ.ค. – เม.ย. ซ่ึงค่าเล่นสกีน้ีจะไม่รวมอยู่ในค่า
ทัวร์ – สามารถแจ้งกับ หัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น เพื่อจะเล่นสกีได้) ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา 

12.30 น.  -  รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม 
14.00 น.  -  น้าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองศรีนาคา 
16.00 น.  -  น้าท่าน ชมสวนชาลิมาร์ ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุล ซ่ึงเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชา ฮังคี  
  จากน้ัน น้าท่านชมสวนนิชาบากห์ โดยมีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมทั้งพันธ์ุไม้นานาชนิดและดอกไม้ตามฤดูกาลในช่วงฤดู

ใบไม้ผลิจะมี ดอกทิวลิป บานสะพรั่ง (ประมาณเดือน ก.พ.-มี.ค.) สวนแห่งน้ีสร้างโดย ยอ ซาฟ คาน มีความงดงามที่สุดที่จะหา
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ค้าบรรยายได้ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับดอกไม้ที่แสนสวยและผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์ที่ตั้งเมืองหลวงฤดูร้อนของ
กษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ที่สร้างเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอน้าท่านช้อปปิ้งสินค้า
พื้นเมือง) ได้เวลาอันสมควรก็น้าทุกท่านเดินทางกลับที่พัก  

17.30 น.  -  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก DELUXE HOUSE BOAT ณ ทะเลสาบ หรือระดับเทียบเท่า ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นที่ประพาสน์ ของกษัตริย์
ผู้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก  

18.30 น.  -  รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารบนเรือ (โรงแรมเรือ) Deluxe Boat House จากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 

วันท่ีสาม   ศรีนาคา - โซนามาร์ค - คาร์กิล 
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. - เช็คเอาท์พร้อมสัมภาระออกจากโรงแรมที่พัก  
  จากน้ัน ออกเดินทางสู่เมืองโซนามาร์ค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)ค้าว่า “โซนา” แปลว่า ทอง “มาร์ค” แปลว่า 

เส้นทาง... ในอดีตเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางค้าขายในต้านานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม เน่ืองจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมี
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดสองข้างทางเดินทางจะได้เห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะรูปร่างหน้าตาแปลกตา สลับกับป่าต้น
วอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางเส้นทางน้ีสูงกว่าระดับน้้าทะเล 2,690 เมตร เรียกว่าสวยงามมากตลอด
เส้นทางจากศรีนาคา ผู้เดินทางจะได้เดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 

11.30 น.  -  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
13.00 น. -  จากน้ันพาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้้าแข็งตลอดทั้งปี (ขี่

ม้า 500 รูปี บวกค่าทิปคนจูงม้า 100 รูปี ต่อคนไม่รวมในค่าทัวร์) ชมภูเขา สายน้้า ล้า
ธาร และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่น่ัน  

15.30 น.  -  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์กิล (Kargil) เมืองคากิลเคยเป็นสมรภูมิอันดุเดือดของ
ปากีสถานและอินเดีย 

18.00 น. - เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Highland Mountain Resort and Spa หรือระดับเทียบเท่า 
18.30 น. - รับประทานอาหารค่้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันท่ีสี่  คาร์กิล - มัลเบค - ลามายูรุ - อัลชิ 
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. - เช็คเอาท์พร้อมสัมภาระออกจากโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน  ออกเดินทางสู่เมืองมัลเบค (Mulbelk) ระหว่างทางแวะชมองค์เทพที่สลักอยู่บนหินหน้าผา โดยชาวกัษมีร์ โดยสร้างไว้เพื่อเป็น

แลนด์มาร์คบนเส้นทาง ลาดักห์ - แคชเมียร์  
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10.30 น. - เยี่ยมชมวัดลามายูรุ (Lamayuru Monastery) วัดลามายูรุตั้งอยู่บนหุบเขาสูง สามารถมองเห็นหุบเขาและหมู่บ้านลามายูรุได้
อย่างชัดเจน เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายหมวกแดง นับว่าเป็นวัดที่ใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดของลาดักห์  

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
13.00 น. - ออกเดินทางสู่หมู่บ้านอัลช ิ(Alchi) เป็นหมู่บ้านชาวธิเบต แถวหมู่บ้านอัลชิเป็นเขต

ที่อุดมไปด้วยน้้าในยามฤดูร้อนท้าให้มีน้้าเพียงพอสมบูรณ์ส้าหรับปลูกพืชผลเช่น 
ข้าวสาลี พืชผักต่างๆ แอปเปิ้ล แอปปลิคอท ที่อัลชิยังเป็นหน่ึงในหมู่บ้านที่มีการ
ปลูกแอปเปิ้ลเป็นจ้านวนมากอีกด้วย (ระยะทาง  67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

15.00 น. - เดินทางถึงหมู่บ้านอัลชิ น้าท่านชม วัดอัลชิหน่ึงในอารามส้าคัญของลาดักซ่ึงประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัชรยาน มี
อายุเก่าแก่ร่วมพันปี ภายในประดับด้วยภาพเขียนผนังอันงดงาม จนได้ชื่อว่าเป็น  'เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย ' ภาพเขียนผนัง
เหล่าน้ีนอกจากจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลป์ยังแฝงเล่าประวัติศาสตร์หลายบทตอนของดินแดนในภูมิภาคน้ีอีกด้วย 

16.00 น. - ออกเดินทางสู่เลห์  
18.00 น. - จากน้ันรับประทานอาหารค่้าที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
19.00 น. - เดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม ZEN LADAKH หรอืระดบัเทียบเท่า จากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  
 
 
 
 
 
 

วันท่ีห้า  เลห์ - เมืองเชย์ - เลห์  
08.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. - น้าท่านชมวัด Namgail Tsemo Gompa เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1430 ประมาร 580 กว่าปีมาแล้ว ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระคัมภีร์เก่าแก่จากทิเบต ด้านทิศเหนือของตัววัดจะเป็นซากป้อมปราการเมืองเก่า วัดน้ีเป็นจุดชม
วิวที่สามารถเห็นตัวเมืองเลห์ได้อย่างสวยงาม 

  จากน้ันน้าท่านชม พระราชวังเลห์ (Leh Palace) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในต้น
ศตวรรษที่ 17 เป็นพระราชวัง ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ ขนาด
ความสูง 9 ชั้น ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1630 มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม 
ใกล้เคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต คือมีผนังเอียงเข้าหากันทุกด้าน 
จากน้ันน้าท่านเดิน ชมความงดงามเมืองเลห์ ชมร้านค้าต่างๆ และผู้คน
ท้องถิ่นที่ตลาดเลห์  

10.00 น. - น้าท่านเดินทางสู่เมืองเชย์ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าของลาดัคห์ อยู่ห่างจากเมืองเลห์ไปทางทิศใต้ประมาณ 15 ก.ม. อยู่ห่างออกไป
ทางใต้ของเลห์ ชมวัดเฮมิส (Hemis Monastery) ซ่ึงเป็นวัดที่มีช่ือและใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของลาดัคห์ เป็นวัดของนิกาย Dukpa 
ของพุทธศาสนาแบบทิเบต จากน้ัน หลังจากน้ันน้าท่านเยี่ยมชม วัดธิคเซย์ 
(Thiksey Monastery) ซ่ึงอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของเลห์ ซ่ึงถือว่าเป็น
วัดที่สวยที่สุดของลาดัคห์ ซ่ึงเป็นวัดของนิกายเกลุคปา (Gelukspa) ภายใน
วัดมีรูปปั้นของพระศรีอารยะเมตไตรย์ ซ่ึงชาวพุทธสายมหายาน เชื่อว่าเป็น
พระโพธิสัตว์องค์ต่อไป ที่จะคอยช่วยเหลือมนุษย์   

 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
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13.00 น. - น้าท่าน พระราชวังเชย์ (Shey palace) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นราวๆ ต้นศตวรรษที่17 
สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เป็นพระบิดา 
Singay Namgyal ก้าแพงพระราชวังถูกฉาบด้วยทองค้าผสมทองแดง 
ก่อสร้างเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์แห่งลาดัคห์ ภายในมีรูปปั้น
ของพระศากยมุณี ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคน้ี หลังจากน้ันชม พิพิธภัณฑ์ สตอค
พาเลส (Stok Palace) ซ่ึงเป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1825 ปัจจุบันยังเป็นที่เก็บสะสมของใช้เครื่องแต่งกายของราชวงศ์ มงกุฎของกษัตริย์ ซ่ึงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม  

16.00 น. - น้าท่านชม Shanti Stupa ซ่ึงเป็นเจดีย์สันติภาพ สร้างโดยพระลามะชาวญี่ปุ่น เป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นตัวเมืองเลห์ และ
พระราชวังเลห์ได้อย่างชัดเจน  

17.00 น. - รับประทานอาหารค่้าที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
18.00 น. - เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม Zen Ladakh หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีหก  เลห์ – หุบเขานบูรา 
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น. - ออกเดินทางสู่ หุบเขานูบรา วัลเลย์ ใช้เวลาเดินทาง 5- 6 ชั่วโมง ระหว่างทางสัมผัส

ความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคาราโครัมและเทือกเขาหิมาลัยที่โอบล้อมเมืองลาดัก ชม 
เส้นท างรถยนต์ ที่ สู งที่ สุ ด ใน โลก Khardungla Pass สู ง 5,602 เมตรเห นือ
ระดับ น้้าทะเล จากจุดน้ีเราสามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครัมในประเทศ
ปากีสถานได้  

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
13.00 น. - เดินทางต่อไปยัง หุบเขานูบรา วัลเลย์ (Nubra Valley) หรือหุบเขาแห่งดอกไม้ ทาง

เหนือของเมืองเลห์ อยู่บนความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณสองพันกว่าเมตร  ชม
ดอกไม้นานาพันธ์ุ เช่นดอกแอปเปิ้ล สวนแอปริคอต และนกนานาชนิด เส้นทางน้ี
เป็นเส้นทางลัดเลาะหุบเขา แวะชม วัดดิสกิต ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่
สวยงาม วัดดิสกิตเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ภายในประดิษฐาน
พระศรีอาริยเมตไตขนาดใหญ่มาก จากน้ันน้าท่านสนุกสนานกับการ ขี่ อูฐ ที่
ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)  

17.00 น. - เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND NUBRA หรือระดับเทียบเท่า 
 - รับประทานอาหารค่้าที่ห้องอาหารโรงแรม จากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีเจ็ด  หุบเขานูบรา – หมู่บ้านตังเซ่ – ทะเลสาบแปงกอง 
06.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. - ออกเดินทางสู่ทะเลสาบแปงกอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านตังเซ่(Tangtse)ต้องหยุด 
  เพื่อให้ด่านตรวจพาสปอร์ตรวมถึงเอกสารขอเข้าพื้นที่ชายแดน  
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
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13.00 น. - เดินทางถึงทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) ได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีสีฟ้า
แห่งลาดักห์ คือทะเลสาบน้้ากร่อยกลางทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย 
ความสูง 4,350 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล หน่ึงในสามของพื้นที่ทะเลสาบ
ตั้งอยู่ในแคว้นลาดักห์ รัฐจัมมู-แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย ส่วนที่เหลืออยู่
ในฝั่งทิเบต ที่ น่ีคือทะเลสาบชายขอบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซุกซ่อนอยู่
ภายในภูมิประเทศที่แห้งแล้งคือทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ในอ้อมกอดของ
หุบเขาหลายสี ให้ทุกท่านถ่ายรูปและดื่มด่้ากับบรรยากาศโดยรอบบริเวณทะเลสาบแปงกอง  

16.00 น. - ออกเดินทางสู่หมู่บ้านตังเซ่ (Tangtse) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
17.00 น. - เดินทางถึงหมู่บ้านตังเซ่ น่ังรถชมบรรยากาศโดยรอบหมู่บ้าน 
17.30 น. - รับประทานอาหารค่้าที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
18.30 น. - เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม PANGONG RESIDENCY หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีแปด  หมู่บ้านตังเซ่ (Tangse Village) – เลห์  
08.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. - ออกเดินทางสู่เมืองเลห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
 - แวะถ่ายรูประหว่างทาง ณ จุดที่สูงที่สุดของถนนสายน้ีคือประมาณ 

5,300 เมตร จากระดับน้้าทะเล เรียกจุดน้ีว่า Chang La Pass  
12.00 น. - เดินทางถึงเมืองเลห์  จากน้ันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

พื้นเมือง 
13.00 น. - เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม ZEN LADAKH หรือระดับเทียบเท่า 
14.00 น. - น้าท่านเดินทางสู่ถนนเมนบาร์ซาร์ พักผ่อนและเดินเล่น ช็อปปิ้ง ตามอัธยาศัย 
17.00 น. - รับประทานอาหารค่้าที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
18.00 น. - น้าท่านกลับสู่ที่พัก จากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันท่ีเก้า  เลห์ – เดลี – กรุงเทพฯ 
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันเช็คเอาท์พร้อมสัมภาระ 
08.30 น. - น้าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองเลห์  เพื่อเดินทางไปยังเมืองเดลีประเทศอินเดีย  
11.00 น. - ออกเดินทางสู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินภายในประเทศแอร์อินเดีย (Air India) เที่ยวบินที่ AI446 
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) 
12.20 น. - เดินทางถึงเมืองเดลี ประเทศอินเดีย 
13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
14.00 น.     -      น้าท่านชมอินเดียเกต (India Gate) อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นให้กับทหารที่เสียสละชีพ

ในสงครามโลกครั้งที่ 1 อินเดียเกตถูกสร้างขึ้นด้วยหินทรายสีแดงสูงถึง 42.3 เมตร ส่วน
โค้งของซุ้มประตูกว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ตรงกลางระหว่างประตูมีกระถางหิน
ทรายแดงขนาดใหญ่ จุดไฟลุกโชนไม่เคยดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 มีนายทหารคอยอยู่

เวรยามท้าความเคารพดวงวิญญาณอันมีเกียรติของผู้จากไปตลอดเวลา  
16.00 น.   -  ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาทซ่ึงเป็นถนนช้อปปิ้งยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยว โดยมี

สินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิ 
ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ สาหรี่ เครื่องประดับและอัญมณี ไม้จัน
หอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ 

18.00 น.  - รับประทานอาหารค่้าที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
19.00 น.   -    น้าท่านเดินทางสู่สนามบินนานานาติเมืองเดลี 

  23.30 น. - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG316 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที) 
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วันท่ีสิบ  กรุงเทพฯ 
05.25 น. - (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
************************************* 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (10 วัน 8 คืน) 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสุทธิท่านละ     74,900.- บาท 
  พักห้องเด่ียวเพิ่มท่านละ      17,700.- บาท 
 หมายเหตุ : ราคาน้ีส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป (เท่าน้ัน)  
 

ขั้นตอนช าระเงิน 
  กรุณาโอนเงินมาท่ี...บญัชี  ** มัดจ า 30,000 บาท/ท่าน 

ธนาคาร ชื่อบัญช ี สาขา ประเภท / เลขท่ีบัญช ี
ธนาคารกสิกรไทย  นายอ้านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  :  722 -2 – 30494 - 0 
ธนาคารไทยพาณิชย์  นายอ้านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  :  130 – 2 – 12061 - 7 
ธนาคารกรุงเทพ นายอ้านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย ์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินที ่E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-6684999, 022438461 พรอ้มระบช่ืุอผูเ้ดินทาง วันทีเ่ดินทาง, จ้านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท ์

และโปรดโทรแจง้ยืนยันกับเจ้าหน้าอีกครั้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ.... 
หมายเหตุ    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
                    ค่าเงินสกุลบาทท่ีไม่คงท่ีและความผันแปรของราคาน้ ามันกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามัน 
                    เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 

 

ค่าใช้จา่ยนี้รวม:  
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินช้ันทัศนาจร เส้นทางระหว่างประเทศเส้นทาง  กรุงเทพฯ – เดลี – กรุงเทพฯ โดยการบินไทย TG 
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินช้ันทัศนาจร เส้นทางภายในประเทศ เดลี - ศรีนาคา โดยสายการบินแอร์อินดิโก (6E), เลห์ - เดลี 

โดยสายการบินแอร์อินเดีย (AI)  
 ค่ารถโค้ช (ปรับอากาศ) ตลอดการเดินทาง  
 ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย  
 ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ    
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าอาหารไทยเสริมทุกมื้อ 
 ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ 
 ทุนประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท)   
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
หมายเหต:ุ กรุณาน้ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จ้านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 
 

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม : 

mailto:Confidencetravel@gmail.com
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 ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวิดีโอ (ถ้ามี) 
 ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีพ้ืนเมือง Local Guide / Driver / Bus Boy ( USD 3 ต่อวันต่อคน ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถ่ินตามอัธยาศัย 
 ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (25 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท้าหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ส าหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าภาษีการบริการหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท้างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทั้งหมด  
 ส้าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ้าทั้งหมด 
หมายเหตุ  
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย 
ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบค่าบริการที่ทา่นได้
ช้าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบิน 
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน 

 บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด้าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับรกิารทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้ส้าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านั้น 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
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หลักฐานการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย – เนปาล 

 
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ้านวน 3 รูป ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น) 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส้าเนาบัตรประชาชน 
 ส้าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 ที่อยู่ที่ท้างาน 
 เบอร์โทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ 

 

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย 

Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) ตึก PS ทาวเวอร์ ช้ัน 10 ตึกอยู่ฝั่งเดียวกับตึก
แกรมมี่ตรงข้ามกับอาคารเสริมมิตร (เลขที่ 36/8 สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110) 
 

วันและเวลาท าการ 

วันจันทร-์วันศุกร์ เวลา : 08.30 น. - 12.00 น.  
**หมายเหต:ุ ทางบริษัทจะนัดหมายวันเวลาในการยื่นวีซ่า และสแกนลายนิ้วมือ (ด้วยตนเอง) เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ท่าน 
ระยะเวลาด้าเนินการในการขอวีซ่า 2 ประเทศ 10 วันท้าการ 
 

แผนท่ี 

Indian Visa and Passport Application Centre 
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การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเลห์-ลาดักห์ 
1. เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร passport และ ท้าวีซ่า อินเดีย โดยมีเอกสารส้าหรับท้าวีซ่าอินเดียดังน้ี 

1.1 passport ที่มีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน 
1.2 ส้าเนา passport 2 ชุด 
1.3 รูปถ่ายพื้นขาว ขนาด 2 * 2 น้ิว เท่าน้ัน โดยรูปต้องเห็นส่วนของบ่าและไหล่ ด้วยคะ ใช้จ้านวน 2 รูปค่ะ 
1.4 ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า 1,830 บาท 
1.5 กรอกแบบฟอร์มวีซ่า ผ่านเว็บ https://indianvisaonline.gov.in/visa/indianVisaReg.jsp โดยกรอกและ print น้าไปยื่นที่สถาน 
     ฑูต ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 5 วันท้าการคะ 
1.6 มีหนังสือมอบอ้านาจเป็นภาษาอังกฤษ ส้าหรับยื่นวีซ่าแทน และ รับวีซ่าแทน 
1.7 เวลาในการยื่นวีซ่า คือช่วง 09.00-14.00 น. // ช่วงเวลาของการรับวีซ่า ช่วงเย็น 16.00 - 17.00 น. 

2. ต้องมีการท้าใบอนุญาต Inner Line permit โดยให้เอเจนท์ทัวร์ ที่อยู่ทางเลห์ด้าเนินการให้คะ เน่ืองจากการเที่ยวเลห์บางครั้งต้องออกเดินทาง
ไปไกลนอกเขตเมืองเลห์เช่น หมู่บ้านในหุบเขานูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบปันกอง ทะเลสาบคาร์และทะเลสาบโมริริ และหมู่บ้าน ดาฮานู มีกฏบังคับว่า
นักท่องเที่ยวต้องท้าใบอนุญาตท่องเที่ยว เสมือนเป็นการขึ้นทะเบียนกรณีที่ต้องการเดินทางไปที่ห่างไกลจากตัวเมืองเลห์ คะ 
3. การเตรียมสิ่งที่ควรน้าติดตัวไปด้วย ได้แก่ 

ขวดน้ า หรือ กระบอกเก็บน้ าร้อน ประจ าตัว เน่ืองจากเลห์ เป็นพื้่นที่ที่มีอากาศแห้งและเบาบางมาก การดื่มน้้าเป็นประจ้าจะช่วยใน
เรื่องของภาวะที่ร่างกายขาดน้้า หากไปอยู่ที่เลห์แล้วควรดื่มน้้ามากๆ ถึงวันละ 3-4 ลิตรเลยทีเดียวคะ 

หมวกและแว่นกันแดด เน่ืองจากเป็นที่สูง แสงแดดจะจัดมากควรเตรียมอุปกรณ์กันแดดต่างๆ รวมถึงครีมทากันแดด 
ยาประจ าตัว และยาพื้นฐานท่ีจ าเป็นเช่น ยาแก้ปวดหัว ยาแก้แพ้อา่กาศ ยาแก้หวัด ยาแก้ท้องเสีย ท้องร่วงเฉียบพัน เป็นต้น 
ยาเฉพาะท่ีทานส าหรับกรณีไปท่ีสูง บางท่านใช้ยาไดอะม็อก (อาจต้องได้รับการปรึกษาจากทางแพทย์)ซ่ึงอาจไม่เหมาะส้าหรับผู้ที่มี

อาการแพ้ยาซัลฟา หรือ ใช้ยาจีนหงจ่ิงเทียน 
เส้ือกันหนาว ควรพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะแม้แสงแดดจะแรง แต่พอเข้าที่ร่ม อากาศก็จะเย็น และถ้าหากพระอาทิตย์ตกดินอากาศก็

จะเย็นลงอย่างรวดเร็ว กรณีที่เดินทางไปยังถนนที่สูงที่สุดในโลกที่สูงๆ อากาศจะเย็นมากคะ 
อาหารและเครื่องด่ืม เช่น ผงขิงส้าหรับชงน้้าขิง บางท่านรับประทานอาหารอินเดียยากแนะน้าให้เตรียมอาหารส่วนตัวไปด้วย  

4. ข้อควรปฏิบัติ กรณีที่อยู่บนความสูงเกิน 3000 เมตรจากระดับน้้าทะเล ควรท้าอะไรอย่างมีสติไม่เร่งรีบและรีบร้อนจนเกินไป ไม่ควรว่ิง หรือ เดิน
เร็วๆ ให้เดินช้า เพราะอากาศเบาบางจะท้าให้เรารู้สึกเหน่ือยง่ายกว่าปกติ คะ ร่างกายอาจต้องใช้เวลาปรับตัวอย่างน่้อย 3 วัน บางท่านอาจจะมี
อาการแพ้ความสูงตั้งแต่วันแรกที่ไป แต่บางท่านอาจมีอาการแพ้ความสูงสะสม 2-3 วันแล้วจึงมีอาการ หากมีอากาศไม่สบายให้พักผ่อนและดื่มน้้า
เยอะๆ คะ 

 
*********************************************************************************** 
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