“ลาดักห" ซึ่งแปลไดวา “ดินแดนแหงเสนทางสูงชัน” ตั้งอยูในรัฐจามมูและแคชเมียรทางตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย ประกอบไปดวยเขตคารกิล (Kargil) และเขตเลห (Leh) ซึ่งเปนเมืองที่ ไดชื่อวาเปนทิเบต
นอยแหงอินเดีย เปนดินแดนทีซ่ อ นตัวอยูร ะหวางเทือกเขาหิมาลัยและทีร่ าบสูงคาราโครัม เหมาะสำหรับ
นักทองเที่ยวที่อยากสัมผัสอากาศหนาว ธรรมชาติที่แปลกตา ถูกรอบลอมดวยเทือกเขา ทะเลสาบ,
ทะเลทราย พรอมกับไปสำรวจเสนทางสำคัญแหงหิมาลัยโบราณ รวมถึงสัมผัสว�ถชี วี ต� ผูค น วัฒนธรรม
และภาษาของผูคนที่นั่น

DAY 1

Bangkok - Leh (กลางคืน)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสูเมืองเลหชวงค่ำ โดยแวะเปลี่ยนเคร�่องที่กรุงเดลลี 6 ชั่วโมงโดยประมาณ

DAY 2

Leh - Delhi

เดินทางถึงสนามบิน Kushok Bakula airport ระยะทาง 3,500 ม.
และเดินทางตอไปยังโรงแรมซึ่งตั้งอยูหางออกไป 2-3 กม. เพ�่อพัก
ผอนตามอัธยาศัยเพ�่อการปรับรางกาย ในชวงเย็นเดินทางเยี่ยม
ชมเจดียสันติภาพ (Shanti stupa) และตลาดทองถิ�น หลังจากนั้น
จ�งกลับเขาพักที่โรงแรม

DAY 3

Leh

ขับรถไปทางตะวันตกของเลหเพ�อ่ ชมภาพวาดขนาดเล็กของวัดอัลชิเพ�อ่ ยอนกลับไปในยุคคร�สตศกั ราช 990 ระหวางทาง
แวะชมแมกเนติก ฮิลล (Magnetic Hill) จ�ดทีแ่ มนำ้ สินธุและแมนำ้ ซันสการ ไหลมาบรรจบกัน ระหวางเดินทางกลับแวะชม
หอเกียรติยศของกองทัพ แลวจ�งกลับเขาพักทีโ่ รงแรม

DAY 4

Leh - Nubra Valley
ออกเดินทางในชวงเชาขับรถไปยังนูบรา วัลเลย (Nubra Valley) เปน
ระยะทาง 125 กม. ใชเวลาเดินทาง 4-5 ชม. ขามผานทางคารดงุ ลา
พาส (Khardongla Pass) ซึง่ ไดชอ่ื วาเปนเสนทางถนนทีส่ งู ทีส่ ดุ ใน
โลก ที่ความสูง 18,360 ฟ�ตเหนือระดับน้ำทะเล
ชวงบายเขาเยีย่ มชมวัด Diskit และ Hunder และเนินทรายสีขาว ซึง่
ทานอาจมีโอกาสไดทอ งซาฟาร�บนหลังอูฐสองหนอกซึง่ จะพบไดใน
นูบราเทานั้น จากนั้นเขาพักที่ Deluxe Camp/โรงแรม

DAY 5

Nubra Valley - Leh

ในชวงเชา เขาเยีย่ มชมวัดซัมสทันลิง� (Samstanling
Monastery) และขับรถกลับยังเลหผา นทางคารดงุ
ลา พาส (Khardongla Pass) ระยะทาง155 กม.
ใชเวลาเดินทาง 5-6 ชม.

DAY 6

ใชเวลาในชวงเย็นตามอัธยาศัยในตลาดเลหเพ�อ่
ซือ้ ของฝากเชนผาพันคอขนสัตว ไขมกุ น้ำงาม
และงานหัตถกรรมไม แลวจ�งกลับเขาพักทีโ่ รงแรม

Pangong Lake

ออกเดินทางตอนเชาไปยังทะเลสาบแปงกอง
(Pangong Lake) ระยะทาง 135 กม. หร�อ
ประมาณ 4,400 เมตรไปทางตะวันออกของ
เลหผา นทางชางลาพาส (Chang La Pass)
ที่ความสูง 17,500 ฟ�ต เหนือระดับน้ำทะเล
และขับผานหมูบานดูรบัค และแยงซี ในเขต
ทีร่ าบสูง Changthang ในลาดักห ซึง่ เปนหนึง่ ในทะเลสาบทีน่ า อัศจรรย ในเอเชียเนือ่ งจากจะเปลีย่ นสี 4-5 ครัง้ ตอวัน
ชวงบายทำการสำรวจทะเลสายและเดินเลนบร�เวณโดยรอบ ใชเวลาชวงเย็นเทีย่ วชมหมูบ า นขนาดเล็กซึง่ ตัง้ อยูเ ปน
ระยะ และคางคืนทีแ่ คมปพกั แรม

DAY 7 Pangong Lake - Leh
ปลอยใหสมาชิกเพลิดเพลินกับการถายรูปทะเลสาบอันสวยงามในตอนเชา ทานอาหารเชาและขับรถกลับเลหโดย
จะถึงเลห ในชวงเทีย่ งวัน ชวงบายพักผอนตามอัธยาศัย เชนซือ้ ของฝากตางๆ ระหวางทางกลับเลห เยีย่ มชม THIKSEY
MONASTERY เปนพระอารามใหญประดิษฐานอยูบ นยอดเขากลางทุง ราบ ฉาบดวยสีแดงและขาวเร�ยงรายลดหลัน่
ตามเนินเขานับรอยหลัง มีกฏุ ริ ายลอมอยูร อบอารามหลักสูง 12 ชัน้ รูปทรงของวัดมีความคลายคลึงกับ พระราชวัง
โปตาลา จนไดรบั ฉายาวาโปตาลานอย อารามนี้ไดรบั การกลาวขานวางดงามทีส่ ดุ ในเขตลาดักหทง้ั หมด จากนัน้ จ�ง
กลับเขาพักทีโ่ รงแรม

DAY 8 Leh - Delhi
เดินทางไปยังสนามบิน KBR airport ในตอนเชาเพ�่อเดินทางตอไปยังเดลลี และเดินทางกลับสูสนามบิน
สุวรรณภูมิอยางปลอดภัย

ตารางเวลาเที่ยวบิน (โดยประมาณ)
เที่ยวบินขาไป

เที่ยวบินขากลับ

Bangkok - Delhi

Leh - Delhi

AI 335 ออก 21.05 น. ถึง 00.10 น.+1

AI 446 ออก 11.55 น. ถึง 13.30 น.

--- เปลี่ยนเคร�่อง ---

--- เปลี่ยนเคร�่อง ---

Delhi - Leh

Delhi - Bangkok

AI 445 ออก 06.45 น. ถึง 08.20 น.

AI 334 ออก 23.00 น. ถึง 04.40 น.+1

ระดับโรงแรม
Super Deluxe
Deluxe
Economy

2 - 3 ทาน
23,900 บาท
19,600 บาท
18,900 บาท

4 - 5 ทาน
19,800 บาท
15,300 บาท
14,900 บาท

6 - 7 ทาน
18,500 บาท
14,200 บาท
13,400 บาท

8 - 9 ทาน
18,500 บาท
14,200 บาท
13,400 บาท

10 ทาน
18,300 บาท
13,800 บาท
13,200 บาท

อัตราคาบร�การไมรวมคาตั๋วเคร�่องบิน (ราคาตอทาน)

รายชื่อโรงแรมตามระดับ
Super Deluxe
Deluxe
Economy

Royal Laddakh หร�อเทียบเทา
Holiday Ladakh หร�อเทียบเทา
Himalayan Heritage หร�อเทียบเทา

อัตราดังกลาวรวม
- ที่พัก 6 คืนพรอมอาหารเชาและเย็นทุกวัน (อิสระอาหารกลางวันเพ�่อความไมจำเจ)
- รถรับสงสนามบิน - โรงแรมที่พัก ทั้งขาไปและขากลับ
- รถโดยสารที่มีสมรรถภาพที่ดีเยี่ยมและปลอดภัย(สูงสุดคันละ 6 ทาน) พรอมคนขับมืออาชีพตลอดการเดินทาง
- Early Check-in เช็คอินเขาที่พักกอนเวลาปกติ
- คาธรรมเนียมเร�ยกเก็บโดยเมืองลาดักห
- คาธรรมเนียมใบอนุญาติเขาเขตพ�้นที่ปกปอง ไดแก Pangong Lake
- ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,000,000 บาท
- ภาษีและคาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของ

อัตราดังกลาวไมรวม
- ตั๋วเคร�่องบินสูเมืองเลห
- คาธรรมเนียมว�ซาเขาประเทศอินเดีย 1,990 บาท (สำหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
- คาอาหารกลางวันซึ่งทานสามารถซื้อทานไดตามใจชอบ ตามสถานที่ทองเที่ยวที่เดินทางไป
- คาไกดทองถิ�นสื่อสารโดยภาษาอังกฤษ 1,100 บาท ตอวัน ตอไกด 1 คน (ทางเลือกเสร�มหากทานตองการ - ขอบางวันได)
- คาธรรมเนียมการข�่อูฐ
- คาธรรมเนียมเขาสถานที่ Leh Palace ทานละ 50 รูป
- คาธรรมเนียมเขาสถานที่ Diskit ทานละ 30 รูป
- คาใชจายสวนตัว เชน คาบร�การซักร�ดจากโรงแรม คาโทรศัพท เปนตน
- คาเคร�่องดื่มที่เปนแอลกอฮอล คามินิบาร และคาเคร�่องดื่มสำหรับมื้อเย็น
- คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ�น(หากมี), พนักงานบร�การ วันละประมาณ 100 รูป (60 บาท) ตอวัน ตอทาน
- คากิจกรรมตางๆรวมถึงการเดินทางที่นอกเหนือจากโปรแกรมขางตน
- คาใชจายที่เกิดจากเหตุสุดว�สัยตางๆ เชนภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของสายการบิน คาเสียหายที่เกิดจากการถูกขโมยและสูญหาย

การแวะพักเพ�่อเที่ยวชมกรุงเดลลีระหวางการตอเคร�่องในขาไปหร�อขากลับ
หากทานประสงคการคางคืนเพ��มเติมเพ�่อเที่ยวชมสถานที่ตางๆของกรุงเดลลีระหวางตอเคร�่อง ทางเราสามารถจัดพาหนะ
พรอมคนขับและที่พักหนึ่งคืนที่เดลลี ทางเรายินดีชวยเหลือทานสำหรับการจองที่พักและรถรับสง สนามบิน-โรงแรมในการ
เดินทางกับเรา

ว�ธีจองแพ็คเกจงายๆกับเรา
1. แจงวันที่ตองการเดินทาง จำนวนผูเดินทางและเกรดโรงแรมที่ตองการพัก พรอมสงหนาพาสปอรตผูเดินทาง
2. ชำระตามเง�่อนไข หลังจากไดรับการยืนยันหองพักวางจากทางเรา
3. ดำเนินการทำว�ซาเขาประเทศอินเดีย
4. พรอมเดินทาง!!

เง�่อนไขการจองแพ็คเก็จและสำรองที่นั่ง
- ทานจะตองชำระคาเดินทางหลังจากที่ ไดรับการยืนยันที่พักและการเดินทาง ซึ่งเปนเง�่อนไขจากทางอินเดีย
- หากไมชำระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ ไดทำการจองอาจถูกยกเลิกได
- ทางเราสามารถชวยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินไดโดยเปนราคาจากทางเว็ป ไซทของสายการบินโดยตรง ซึ่งราคาสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาในแตละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำใหชำระทันทีหลังจากไดราคาที่พ�งพอใจ

เง�่อนไขการเดินทางกับเรา
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งอาจมีผลจากสภาพอากาศ เหตุทางธรรมชาติ หร�อสถานการณที่มี
ผลตอความปลอดภัยทาน ซึ่งเปนสิ�งสำคัญในการเดินทาง
- ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสิ�งที่เราคำนึงเสมอ ดังนั้น หากการเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวบางแหงไม
สามารถทำได ทานสามารถเปลี่ยนเปนสถานที่เหมาะสมอื่นๆตามตกลงกับผูขับรถ(อาจจะมีการชำระเพ��มหากเดินทางออก
ไปพ�้นที่หางไกลข�้น) ทั้งนี้ ทานไมสามารถเร�ยกคืนเง�นไดหากไม ไดใชบร�การตามที่ระบุในรายการ
- ราคาตั๋วเคร�่องบินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งราคาที่แจงในแตละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกวาจะทำการจอง
- ทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆที่เกิดข�้นจากเหตุสุดว�สัย เชน การยกเลิกหร�อลาชาของ
เที่ยวบิน การถูกปฎิเสธการเขาเมือง สภาพอากาศไมเอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ การจราจล และอุบัติเหตุตางๆ ที่สามารถเกิด
ข�้นได รวมถึงเหตุการณทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการรับผิดชอบของบร�ษัทฯ
- ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ทาอากาศยานในประเทศไทยหร�อในประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหร�อเขา
ประเทศ ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาแพ็คเก็จที่เร�ยกเก็บไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ�น ทั้งนี้ ในบางกรณี เรายินดีที่จะ
ชวยประสานงานในสวนที่ทานสามารถเร�ยกคืนได

เง�่อนไขการเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางในแพ็คเก็จเปนการเดินทางอิสระ การจองและชำระคาตั๋วเคร�่องบินจะทำทันทีเมื่อทานชำระคามัดจำ
หลังจากตั๋วเคร�่องบินไดทำการถูกซื้อแลว การคืนเง�นจะเปนไปตามเง�่อนไขของสายการบินเทานั้น
- การเลื่อนตั๋วเคร�่องบินอาจมีการเร�ยกเก็บคาธรรมเนียมตางๆเพ��มเติม ซึ่งทานจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายครั้งนี้
- การยกเลิกแพ็คเก็จการเดินทางหลังชำระเง�นจะเปนไปตามเง�่อนไขดังนี้
*ยกเลิกมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง คืนเง�นเต็มจำนวน โดยหักคาดำเนินการทานละ 1,000 บาท
*ยกเลิกภายใน 15-30 วันกอนการเดินทาง คืนเง�น 90% จากราคาเต็ม โดยหักคาดำเนินการทานละ 1,000 บาท
*ยกเลิกภายใน 4-14 วันกอนการเดินทาง คืนเง�น 50% จากราคาเต็ม โดยหักคาดำเนินการทานละ 1,000 บาท
*ยกเลิกนอยกวา 4 วันกอนการเดินทาง จะไมคืนเง�นไมวากรณีใด

รายละเอียดการโอนเง�น
- บัญชีออมทรัพยธนาคารกสิกรไทย สาขา ประตูน้ำปทุมวัน
ชื่อบัญชี บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด เลขที่บัญชี 026-8-81319-5

หมายเหตุ
1. เมื่อโอนเง�นแลว กรุณาสแกนหร�อถายรูป Pay-in-Slip สงมาที่ Email : contact@travelzeed.com / Line ID : @travelzeed,
Fax Pay-in-Slip สงมาที่หมายเลข 02-195-7188
2. บร�ษัทจะออกใบเสร็จรับเง�นใหกับทานตอเมื่อไดรับใบแฟกซ Pay-in-Slip มายังบร�ษัทเร�ยบรอยแลวเทานั้น
3. หากธนาคารมีการเร�ยกเก็บคาธรรมเนียมโอนเง�น ลูกคาตองชำระคาธรรมเนียมเอง ไมสามารถหักคาธรรมเนียมจากจำนวน
เง�นที่ตองโอนใหทางบร�ษัทได

