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NT546
ทวัรอ์นิเดยี เลห ์ลาดกัห ์7 วัน 6 คนื (TG)
ทัวรอ์นิเดยี , 7 วัน 6 คนื ,

HOTEL RADISSON BLU  , Nubra Ethnic Camp  , HOTEL ROYAL PALACE

ชมจุใจ “เมอืงเลห ์เมอืงหลวงของแควน้ลาดักห”์ หรอื ทเิบตนอ้ย (Little Tibet) 
นอน “นูบรา้วัลเล่ย” ชมทะเลทรายสเีงนิ ทางเหนือของเมอืงเลย ์

อชัดัม วัดฮนิดูทใีหญ่ทสีุดในโลก
แวกฟ้า ควา้เมฆ ชมถนนทสีูงทสีุดในโลก Khardung La Pass 

เต็มอมิบันทกึภาพความงาม ของทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ทะเลสาบน ้าํเค็มทอียูสู่งสุดในโลก 
ชมจุด Highlight สําคัญ ๆ ครบตลอดเสน้ทาง ชมววิทวิทศัน์อนัสวยงาม 

เสรมิอาหารไทย ทกุมอื พรอ้มของวา่งทานระหวา่งเดนิทาง 
พักโรงแรมระดับ 4  ดาว เมอืงเดล ี1 คนื, เมอืงเลห ์4 คนืและนูบรา้วัลเลย ์1 คนื 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เดลี

05.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี7 สายการบนิ Thai Airways โดยเจา้หนา้ทบีรษัิท
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหก้ับทกุทา่น 



กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ
กรุณางดนําของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขนึเครืองบนิ
วัตถุทเีป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชนั น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง
โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจภัุณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.

07.35 น.
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ สู ่เมอืงเดลล ีโดย สายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิท ีTG323 (ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชวัโมง 30 นาท)ี
(บรกิารอาหารบนเครือง)

10.35 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล ี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถนิ
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

จากนันเดนิทางสู ่อกัชารดาหม์ (Akshardham) หรือ อชัดมั วัดฮนิดทูใีหญ่ทสีดุในโลก สถานททีน่ีาเลอืมใสของมหาชนทัวประเทศอนิเดยี
ในอนิเดยีมวัีดลักษณะเชน่นีอยู่มากแตใ่นทสีดุ บรษัิทกนิเนสก็มอบใบประกาศนียบัตร วัดฮนิดใูหญ่ทสีดุในโลก ใหก้ับวัดนี
ดว้ยเหตผุลคอืเป็นวัดใหญ่ทสีดุ สรา้งโดยเอกชนและถอืวา่เป็นวัดฮนิดทูใีหญ่ทสีดุ เพราะมบีรเิวณกวา้งมากถงึ 86,342 ตารางฟตุ
วัดนีมคีวามอัศจรรยม์ากมาย สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพ ูแกะสลัก และปพูนืดว้ยหนิอ่อน มยีอดโดมเป็นหนิทรายชมพแูกะสลักตัวโดมสงู 72 ฟตุ
มเีสา โดม ลอ้ม 1,160 ตน้ รอบโดมแกะเป็นเศยีรคชสารจํานวน 148 เศยีร ดา้นในบรรจเุทพเจา้ฮนิดแูกะสลักกวา่20,000 องค ์ใชเ้วลาสรา้ง 5
ปีเทา่นัน โดยทา่นประมุขสวามมีหาราช เป็นผูอ้อกแบบเพยีงคนเดยีวเป็นสถาปัตยกรรมฮนิดทูี
เกา่แกท่สีดุกอ่สรา้งโดยชา่งอาสาสมัครมทัีงนักบวชชา่งศลิปะรวมถงึนักแสวงบญุทกุคน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบอสิระ

บา่ย
นําทา่นชม ราชปาตภิาวนั ทพํีานักของประธานาธบิด ี(Presidential Palace หรือ Rashtrapati Bhavan)
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมกลุผสานกับแบบตะวันตกทมีขีนาดใหญ่โตและซบัซอ้น
สถานทแีหง่นีเป็นหนงึในทพํีานักของประธานาธบิดทีใีหญ่ทสีดุในโลก ทพํีานักของประธานาธบิดอีนิเดยี (Rashtrapati Bhavan)
ในนวิเดลเีป็นหนงึในบา้นพักของประมุขแหง่รัฐทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก อาคารมขีนาด 19,000 ตารางเมตร (200,000 ตารางฟตุ) มสีชีนัและ 340
หอ้ง ตังอยู่บนพนืท ี130 เฮกตาร ์(320 เอเคอร)์ ณ ใจกลางของเมอืง
รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานคตนิยิมแบบโมกลุและยุโรปในลักษณะอันมเีสน่หน่์าทงึ นําทา่นชม ประตเูมอืงอนิเดยี (Indian Gate)
ใชเ้ป็นอนุสาวรียข์องทหารทเีสยีชวีติในสงครามโลกครังทหีนงึ จดุไฟ อมรชวีนิบชูาวญิญาณนักรบไม่เคยดับ ตังแต ่พ.ศ.2474 (ค.ศ.1931)
จวบจนปัจจบัุน มชีอืจารกึไวท้แีผน่หนิ 85,000 ชอื

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
HOTEL RADISSON BLU หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เดลล ี- เมอืงเลห ์(พระราชวงัเลห ์- เจดยีส์นัตภิาพ)

03.30 น.
เชา้ปลกุตนื เชคเอาท ์รับอาหารเชา้แบบกลอ่งจากโรงแรมทจัีดเตรียมไว ้

ออกจากโรงแรมเพอืเดนิทางสู ่แควน้ลาดกัห ์

04.30 น.
เดนิทางไปสนามบนิภายในประเทศ....

06.30 น.
เดนิทางสู ่เมอืงเลห ์โดย สายการบนิ Go Air เทยีวบนิท ี203 (ใชเ้วลาบนิ 1 ชวัโมง 20 นาท)ี
ตอนเชา้จากนวิเดลเีทยีวบนินีเป็นหนงึในเทยีวบนิทน่ีาตนืเตน้ทสีดุในโลก
ในวันทชีดัเจนจากดา้นหนงึของเครืองบนิทสีามารถเห็นไดใ้นระยะทางทยีอดของ K2,Nanga Parbat, Gasherbrum และในดา้นอนื ๆ

07.53 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงเลห ์…เมอืงศนูยก์ลางของการทอ่งเทยีว เป็นเมอืงทอียู่ในความสงูระดับ 3,505 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
และยังคงมมีกีลนิอายวัฒนธรรมของชาวทเิบตหลงเหลอืใหเ้ห็นอากาศเบาบาง 

นําทา่นเขา้โรงแรม พรอ้มรับประทานอาหารเชา้

หลังอาหาร ใหท้า่นไดพั้กผอ่นเพอืปรับสภาพอากาศทเีบาบาง เนืองจากเลหอ์ยู่สงูกวา่ระดับน ้าํทะเลราว 3,500 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
หากอยู่ทสีงูแนะนําใหด้มืน ้าํบอ่ยๆคะ่ เพราะอากาศคอ่นขา้งแหง้และเบาบาง ทําใหร้่างกายสญูเสยีน ้าํไดง้า่ยและจํานวนมาก
ซงึทางทมีงานมยีาป้องกันโรคแพค้วามสงูใหรั้บประทานกอ่นเดนิทางมายังเมอืงเลห์

“เลห ์เมอืงหลวงของแควน้ลาดักห”์ เขตแคชเมยีร ์ประเทศอนิเดยี มอีกีชอื คอื ทเิบตนอ้ย (Little Tibet) เพราะวัฒนธรรมสว่นใหญ่มาจากทเิบต
เลหเ์ป็นเมอืงเล็กๆในออ้มกอดแหง่ขนุเขา อยู่สงูเหนือระดับน ้าํทะเลถงึ12,00 ฟตุ หรือรวม 3500 เมตร
ทนีีมสีว่นผสมของวัฒนธรรมและเชอืชาตทิหีลากหลายเดนิไปไหนก็เห็นแขกอนิเดยี แขกขาวแบบปากสีถาน บางคนหนา้ออกไปทางจนีและธเิบต
ผูค้นแถบนียมิแยม้แจม่ใส ใจด ีใชช้วีติแบบชา้  ๆอยู่กับธรรมชาต ิ

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

13.30 น.
นําทา่นเดนิทางไปชม พระราชวงัเลห ์(Leh Palace)
โบราณสถานบนเนนิเขาทสีามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากจัตรัุสกลางเมอืงเลหส์รา้งขนึเมอืศตวรรษท ี17
เคยเป็นพระตําหนักทปีระทับของราชวงศแ์หง่ลาดัก จากจัตรัุสกลางเมอืงเลหเ์คยเป็นพระตําหนักทปีระทับของราชวงศแ์หง่ลาดัก 

จากนันเดนิทางตอ่ไปยัง วดั Tsemo Gompa  และ ชม เจดยีส์นัตภิาพ (Shanti Stupa)
ชมพระอาทติยต์กดนิเจดยีส์นัตภิาพตังอยู่บนเขาเป็นจดุทสีามารถมองเห็นววิเมอืงเลหใ์นมุมสงูไดอ้ย่างโรแมนตกิและงดงามมากคะ่
เจดยีนี์สรา้งโดยญปีุ่ นเพอืประกาศพระศาสนาและจรรโลงสนัตภิาพ

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่พัีก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
HOTEL ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงเลห ์- ถนนทสีงูทสีดุในโลก Khardung La Pass - นูบรา้วลัเลย่ ์- วดัดสิกติ - ขอีฐูทฮีนุเดอร์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

08.00 น.
จากนันพาทา่นเดนิทางสู ่นูบรา้วลัเลย่ ์(Nubra Valley)  (ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ชวัโมง) หบุเขาทางตอนเหนือของเลห ์ทมีอีากาศอบอุ่นกวา่
และทําการเพาะปลกูไดม้ากกวา่ ทังยังมคีวามสวยงามเป็นอันดับตน้ๆของแควน้ลาดักห ์โดยวันนีเราจะใชเ้สน้ทางถนนทสีงูทสีดุในโลก Khardung
La Pass ทรีะดับความสงูราว 5,600 เมตร จากระดับน ้าํทะเลเป็นเสน้ทางทสีวยมาก
จากจดุนีเราสามารถมองเห็นเทอืกเขาคาราโครัมในประเทศปากสีถานไดเ้ลย และทจีดุสงูสดุนีเราจะไม่ใหค้ณะอยู่นานนัก
เพราะอากาศทเีบาบางอาจทําใหเ้ราแพค้วามสงูและไม่สบายได ้โดยเสน้ทางจากเลหช์ว่งตน้มาทหีบุเขานูบรา้ จะเป็นทางลาดยางบนหบุเขา 

ผา่นถนนทสีงูทสีดุในโลกอย่าง ถนนคาดงุลาพาส (Khardung La Pass) ซงึมคีวามสงู 5,600 เมตรจากระดับน ้าํทะเล เสน้ทางจะเป็นทางลกูหนิ
แวะถ่ายรูปกันสกัประมาณ 30 นาที

จากนันเดนิทางกันตอ่ไปยัง “นูบรา้วลัเลย่” (Nubra Valley)  หรือ หบุเขาแหง่ดอกไมท้างเหนือของเมอืงเลย ์ชมดอกไมน้านาพันธุ์
เชน่ดอกแอปเปิล สวนแอปรคิอต และนกนานาชนดิ เสน้ทางนีเป็นเสน้ลางลัดเลาะหบุเขา

13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ณ ภัตตาคาร หรือ เต็นทท์พัีก



บา่ย
นําทา่นสนุกสนานกับการ ขอีฐู ททีะเลทรายบนเทอืกเขาหมิาลัย (รวมอยู่ในคา่บรกิาร) ขอีูฐชม ทะเลทรายฮนุดา้ (Hunder Sandune)
เป็นทะเลทรายสขีาว มภีาพหลังเป็นทวิเขาสงูใหญ่ กจิกรรมยอดฮติคอื ขอีูฐ เทยีวทะเลทราย และชมพระอาทติยย์ามเย็น

ชมววิทวิทัศนอั์นสวยงามของ หบุเขานูบรา ท ีนูบรา้วลัเลย่ ์เป็นแหลง่ปลกูแอปเปิลและแอปปลคิอทมากมาย
และมอีากาศไม่หนาวมากนักสบาย  ๆในความสงูระดับประมาณสองพันกวา่เมตร ดังนันจงึเป็นเมอืงทสีบายๆคลา้ยกับบา้นเรา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
NUBRA TENT หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
นูบรา้วลัเลย่ ์- เมอืงเลห์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

จากนันสมควรแกเ่วลา เดนิทางกลบัเมอืงเลห ์กอ่นอําลา “หบุเขาดอกไม”้ แวะ วดัเดสกติ (Deskit Monastery)
ตังอยู่บนเนนิเขาเป็นจดุชมววิทสีวยงาม เป็นวัดเกา่แกแ่ละใหญ่ทสีดุในแถบนูบรา้วัลเลห่์
ซงึภายในวัดประดษิฐานพระศรีอารยิเมตไตขนาดใหญ่มากมองเห็นไดจ้ากทัวทกุซอกมุมของนูบรา้วัลเลย์
และตัววัดก็มฉีากหลังเป็นยอดเขาหมิะทสีวยงาม วัดเกา่แกอ่ายุมากกวา่ 500 ปี ชม วดัซมัสทนัลงิ (Samstanling Monastery)
วัดพทุธสไตลท์เิบต ของนกิายหมวกเหลอืง ทมีคีวามเกา่แกม่ากกวา่ 100 ปี เป็นวัดทมีพีระและเณรจํานวนมาก
มภีาพจติรกรรมฝาผนังทอีนุรักษ์ดแูลไวเ้ป็นอย่างดี

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงเลห ์ขา้ม คารด์งุลา “Khardung La” ถนนทสีงูทสีดุในโลก ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ชวัโมง โดยใชเ้สน้ทางผา่น
Khardungla Pass เสน้ทางเดมิทมีา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ระหวา่งทาง

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืง Leh Ladakh เมอืงทางเหนือของประเทศอนิเดยีทลีอ้มรอบไปดว้ยภเูขาหมิะ ธรรมชาตแิสนยงิใหญ่
และวัฒนธรรมของชาวลาดักห ์ทนีีคอืสวรรคบ์นดนิของนักเดนิทางอย่างแทจ้รงิ

ชม พระราชวงัเลห ์ตังอยู่บนเนนิเขาสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากจัตรัุสกลางเมอืงเลห ์พระราชวังเลหส์รา้งขนึเมอืศตวรรษท ี17 มทัีงหมด 9 ชนั
ในอดตีเป็นพระราชวังทปีระทับของราชวงศแ์หง่ลาดักห์

จากนันชม Tsemo Gompa เป็นวัดทสีรา้งใน ค.ศ. 1430 ภายในประดษิฐานพระพทุธรูปสงูขนาดตกึ 3 ชนั และพระคัมภรีเ์กา่แก่
วัดนีเป็นจดุชมววิอกีจดุหนงึ ทสีามารถเห็นตัวเมอืงเลหไ์ดอ้ย่างสวยงาม

ชมและสกัการะ เจดยีส์นัตภิาพ (Shanti Stupa) เจดยีส์นัตภิาพ เป็นเจดยีส์ขีาว
ขนาดใหญ่โดยญปีุ่ นเป็นผูส้รา้งขนึเพอืประกาศพระศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพแหง่โลก
รอบๆเจดยีส์ามารถมองเห็นหวิทัศนข์องเมอืงเลหไ์ดอ้ย่างรอบดา้น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
HOTEL ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงเลห ์- วดัเฮมสิ - Matho Gompa - วดัทกิเซ ่- พระราชวงัเชย์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม



08.00 น.
ออกเดนิทางไปยัง วดัเฮมสิ (Hemis Gompa) ตังอยู่สดุถนนอันคดเคยีวทอีกีฟากหนงึของแม่น ้าํสนิธ ุหา่งจากตัวเมอืงเลหม์าประมาณ 45
กโิลเมตร เป็นวัดเกา่แกโ่บราณทมีอีายุกวา่ 400 ปี “วัดเฮมสิ” (Hemis Gompa) เป็นวัดทใีหญ่เป็นอันดับสองรองจากวัดตกิเชย์
เป็นวัดหลักของนกิายนงิมาปะ หรือนกิายหมวกแดงทใีหญ่และสําคัญทสีดุในแควน้ลาดัก
และยังมรีูปปันองคปั์ทมาสมภพทใีหญ่ทสีดุตังอยู่ในวัดแหง่นีดว้ย โดยทกุๆปีจะมกีารจัดงานระบําบหนา้กากของพระลามะ ใหช้มกันทวัีดเฮมสิ
สว่นใหญ่จะอยู่ในชว่งเดอืน มถิุนายน - กรกฎาคม งานใหญ่ของวัดแหง่นีคอืการนําภาพพระกบฎขนาดมหมึา นําออกมาใหบ้ชูาทกุ  ๆ12 ปี
(ครังทผีา่นปี 2016 -ครังหนา้ปี 2028)

เทศกาลระบําหนา้กาก เป็นงานทพีระลามะ มาเตน้ระบําหนา้กาก เพอืเป็นการระลกึถงึพระศาสนา และระลกึถงึพระปัทมะสมัภาวะ หรือ
ททีางทเิบตรูจั้กกันใน กรููรนิปเูช ่( Guru Rimpoche ) งานนีจะมรีะยะเวลาประมาณ 2 วัน วัดเฮมสิจะมเีทศกาลประจําปีเรียกวา่ เฮมสิ-เตช ู(Hemis
Tse-Chu) อันเปรียบเสมอืนงานบญุใหญ่และมหาพธิแีหง่ลาดักห ์คําวา่ เตช ูหมายถงึ วันท ี10 งานเฮมสิ-เตช ูจงึจัดขนึทกุวันท ี10 - 11 เดอืน 5
ตามปฏทินิจันทรคตขิองทเิบต เพราะวันท ี10 เดอืน 5 ถอืเป็นวันคลา้ยวันสมภพของทา่นปัทมสมัภวะ และทกุรอบปีนักษัตรทตีรงกับปีวอก (ปีลงิ)
ซงึเชอืวา่เป็นปีเกดิของทา่นปัทมสมัภวะ ซงึจะมพีธิคีลผีา้ทังกา้ผนืใหญ่ทสีดุในลาดักหใ์หผู้ค้นไดส้กัการะตามขนบ
จารีตสบืทอดกันมาหลายชวัอายุคน ซงึในการมาร่วมกันสรา้งกศุลจติเพอืปัดเป่าขับไลส่งิอัปมงคลใหห้มดไปและ
ยังถอืวา่จะไดรั้บกศุลแรงกลา้จากการร่วมอยู่ในพธิ ีชาม (Cham) หรือ ระบําหนา้กาก 

จากนันชม วดัทกิเซ ่(Thiksey Gompa) สายใยของพทุธศาสนา ททํีาใหล้าดักร่ํารวยทางจติวญิญาณ
เป็นวัดทตัีงโดดเดน่อยู่บนเนนิเขามภีมูทัิศนท์สีวยงาม วัดนีกอ่ตังเมอืศตวรรษท ี15 เป็นวัดในนกิายเกลกุปะ หรือ นกิายหมวกเหลอืง
(นกิายเดยีวกับดาไลลามะองคปั์จจบัุน) ทวัีดยังมพีระศรีอารยิเมตไตรย ์ซงึถอืเป็นมาสเตอรพ์ซีฝีมอืชา่งศลิป์ ใชเ้วลาสรา้งถงึ 2 ปีดว้ยกัน
และจากอายุหลายรอ้ยปีของวัดนี จงึมสีงิทน่ีาสนใจมากมาย ทังสถาปัตยกรรมและความงามทางศลิปะทยัีงคงหลงเหลอืใหผู้ค้นเขา้มาศกึษา
และชนืชมอยู่จนทกุวันนี 

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ โรงแรม

บา่ย
นําทา่นไป พระราชวงัเชย ์(Shey Palace) เมอืงเชเคยเป็นเมอืงหลวงทเีกา่แกท่สีดุของลาดัก ในชว่งกอ่นศตวรรษท ี15 เป็นพระราชวังฤดรูอ้น
มอีายุราว 500 ปีของกษัตรยิผ์ูเ้คยยงิใหญ่ในอดตี พระราชวังหลวงและพระอารามสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี16 เพอืเป็นทปีระทับของกษัตรยิ์
และประดษิฐานพระพทุธรูปทองแดงทสีงูใหญ่ขนาดตกึสามชนั สรา้งโดยกษัตรยิ ์Deldan Namgyal และโปรดเกลา้ใหส้รา้งสถูป Numgyal
Chorten หรือสถูปแหง่ชยัชนะ (Victory Stupa) ทดีา้นบนของสถูปสรา้งดว้ยทองคําบรสิทุธิ

สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับ ตวัเมอืงเลห์

วดัซนัเคอร ์Sankar Gompa อยู่ทางตอนเหนือราว 5 กโิลเมตรของเมอืงเลห ์อารามแหง่นีเปิดใหเ้ขา้ชมเฉพาะในเวลาเชา้และเย็นเทา่นัน
วัดซนัเคอรเ์ป็นวัดในนกิายเกลกุปะ หรือนกิายหมวกเหลอืง สรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี18
ปัจจบัุนอารามแหง่นีเป็นทพํีานักของพระราชาคณะแหง่ลาดัคห ์นกิายหมวกเหลอืงหรือซองกาปะ มพีระสงฆเ์พยีง 20 องคเ์ทา่นันอาศัยอยู่ทนีี
และมเีพยีงไม่กคีนทอีาศัยอยู่อย่างถาวร ดังนันเวลาทไีปเยือนจะถูกจํากัดไวเ้ฉพาะตอนเชา้และเย็นเทา่นัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม อสิระตามอัธยาศัย

ทพีกั
Hotel Royal Palace หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
เมอืงเลห ์- Chang La pass - ทะเลสาบพนักอง - เมอืงเลห์

06.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

07.00 น.
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“ทะเลสาบพนักอง” (Pangong Lake) โดยนังรถผา่นถนนเสน้ทสีงูเป็นอันดับ 3 ของโลก Chang La pass
เป็นเสน้ทางสญัจรบนภเูขาทสีามารถขับขไีดอั้นดับสามของโลกระดับความสงู 5,360 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล เป็นเสน้ทางผา่นภเูขาสงูในลาดักห์
จัมมูและแคชเมยีรมั์นถูกอา้งวา่เป็นถนนทมีคีวามสามารถสงูสดุเป็นอันดับสองในโลก
ระหวา่งทางขนึมันก็สวยแบบเกนิคําบรรยาย...สงิตอ่ไปทคีณุสามารถทําไดค้อืเพลดิเพลนิไปกับววิทวิทัศนท์สีวยงามรอบตัวใหแ้น่ใจวา่ไดค้ลกิรูปภาพมากพอคณุจะไดจ้ดจําความทรงจําตลอดชว่งชวีติของคณุ



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันระหวา่งทาง

บา่ย
ชมความงามของ ทะเลสาบพนักอง (Pangong Lake) ซงึมคีวามยาวถงึ 40 ไมล ์เป็นทะเลสาบน ้าํเค็มทอียู่สงูสดุในโลกคอื มคีวามสงูถงึ 4300
เมตร จากระดับน ้าํทะเล ชมความงามของทะเลสาบทมีภีเูขาสงูเป็นฉากหลัง น ้าํในทะเลสาบแหง่นีมสีสีนัทงีดงามมาก
โดยเฉพาะในชว่งเย็นน ้าํจะมสีนี ้าํเงนิเขม้ สว่นในชว่งเชา้จะมสีทีอี่อนกวา่ และพนืท ี75% ของทะเลสาบอยู่ในดนิแดนทเิบต อกี 25%
อยู่ในเขตของประเทศอนิเดยี อสิระถ่ายรูปกับ ทะเลสาบพันกอง เป็นววิทเีรียกวา่ ไดรั้บความนยิมสงูสดุของเลห์

จากนันเดนิทางกลับสู ่เมอืงเลห ์โดยใชเ้สน้ทางเดมิ โดยการเดนิทางในวันนีจะผา่นจดุทสีงูทสีดุของถนนสายนีคอืประมาณ 5,300
เมตรจากระดับน ้าํทะเล เรียกจดุนีวา่ Chang La Pass เราจะจอดใหท้า่นไดถ้่ายรูปสกัครู่ ไม่ควรอยู่นานเกนิไปเพราะจะทําใหเ้ราไม่สบายได ้
ออกเดนิทางเพลดิเพลนิกับววิสองขา้งทางเปิดโอกาสใหจ้อดถ่ายรูปเป็นระยะๆ

ถงึเมอืงเลห ์นําทา่นเดนิเลน่ ช็อปปิงเลอืกซอืสนิคา้ของฝาก ของทรีะลกึ ท ีถนนเมนบารซ์าร์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
Hotel Royal Palace หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี7
เมอืงเลห ์- เดลล ี- กรุงเทพฯ

05.00 น.
รับประทานอาหารเชา้(แบบกลอ่ง) ทโีรงแรมจัดเตรียม

05.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเลห์

06.30 น.
ออกเดนิทางกรุงนวิเดล ีโดยสายการบนิ Go Air เทยีวบนิท ีG8203

07.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอนิทริา คานธ ีนวิเดล ีหลังจากทไีดก้ระเป๋าและสมัภาระครบแลว้ นําทา่นเดนิทางเขา้อาคารระหวา่งประเทศ เช็คอนิตอ่
ทเีคาทเ์ตอรส์ายการบนิ การบนิไทย และผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

11.40 น.
เหนิฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิท ีTG324

17.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี

หมายเหตุ

• ราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้่านทราบ ทังนอีาจมสีาเหตเุช่น ช่วงเทศกาล, ราคาน ้าํมนัทสีงูขนึตามภาวะตลาดโลก

• ผูใ้หญ ่(12 ปี ขนึไป) บรษัิทขอสงวนสทิธใินการออกทัวรก์รณมีผีูเ้ดนิทางไม ่15-20 ท่าน ตามทไีดต้กลงกบัทางบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีวหรอือตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่านทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฏเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง
อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ตวัเครอืงบนิเมอืออกตวัแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดทุ้กกรณ ีโดยเงอืนไขของสายการบนิกาํหนด

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

***เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้***

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่โรงแรมทพีกั พกัหอ้งละ 2 ท่าน

• คา่ตวัเครอืงบนิ กรงุเทพ - เดล ี- เลห ์- เดล ี- กรงุเทพ

• คา่อาหารทุกมอืตามทรีะบุ / น ้าํดมืวันละ 2 ขวด

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศทเีดล,ี และ คา่รถ Toyota Innova ทเีลห ์แบบไมป่รบัอากาศ นังคนัละ 4 ท่าน เพอืความสะดวกในการถา่ยภาพจับจองคนละหนา้ตา่งรถ

• คา่ธรรมเนยีมในการขอวซีา่ประเทศอนิเดยี สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาทตอ่ท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิ5แสนบาท) แตท่ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
(ไมค่รอบคลมุผูท้มีอีายเุกนิ 75 ปี)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ นอกเหนอืจากทรีะบุไวใ้นรายการและคา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง ( PASSPORT) และคา่ทําใบอนญุาตทิกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่ชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี

• คา่ทําเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว

• คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณอีอกใบกาํกบัภาษี)

• คา่ธรรมเนยีมบัตรเครดติ 3 % (กรณชีําระผา่นบัตร)

• คา่น ้าํหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั และกจิกรรมตา่งๆตามฤดกูาลเช่นขจีามร,ีสก ีฯลฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,พนักงานขบัรถ 50 USD /ทา่น ตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของท่าน

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง



กรณียกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัเงนิ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่50 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่ายหากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้ (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-29 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม ่40 วัน)

โรงแรมและหอ้งพัก

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่Twin/Double ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีงTriple Room
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการหรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• ราคานสีงวนสทิธเิฉพาะลกูคา้ชาวไทยเท่านัน

• กรณุาชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มสง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจองภายใน 3 วัน
สว่นทเีหลอืชําระทังหมดกอ่นเดนิทางภายใน 20 วัน และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยนืขอวซีา่ตามทกีาํหนด ***

• กรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิหรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯทราบถงึการโอนเงนิของท่าน

• กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

• ในกรณทีที่านโอนเงนิจากตา่งจังหวัด *ราคาทัวรด์งักลา่วไมร่วมคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิาร
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