
“ลาดักห�" ซึ่งแปลได�ว�า  “ดินแดนแห�งเส�นทางสูงชัน” ตั้งอยู�ในรัฐจามมูและแคชเมียร�ทางตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย  ประกอบไปด�วยเขตคาร�กิล (Kargil) และเขตเลห� (Leh) ซึ่งเป�นเมืองที่ได�ชื่อว�าเป�นทิเบต
น�อยแห�งอินเดีย เป�นดินแดนท่ีซ�อนตัวอยู�ระหว�างเทือกเขาหิมาลัยและท่ีราบสูงคาราโครัม เหมาะสำหรับ
นักท�องเที่ยวที่อยากสัมผัสอากาศหนาว  ธรรมชาติที่แปลกตา  ถูกรอบล�อมด�วยเทือกเขา  ทะเลสาบ, 
ทะเลทราย พร�อมกับไปสำรวจเส�นทางสำคัญแห�งหิมาลัยโบราณ รวมถึงสัมผัสว�ถีชีว�ตผู�คน วัฒนธรรม 
และภาษาของผู�คนที่นั่น 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.45 น. คณะพร�อมกัน ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู�โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน�เตอร�สายการบิน 
 Spice Jet โดยมีเจ�าหน�าที่ของบร�ษัทฯคอยให�การต�อนรับ

03.45 น. ออกเดินทางสู�ท�าอากาศยาน อินทิราคานธี (เมืองเดลี) ประเทศอินเดียโดยเที่ยวบินที่  SG741

06.20 น.  เดินทางถึงท�าอากาศยาน อินทิราคานธี (เมืองเดลี) ประเทศอินเดีย (เพ�่อแวะเปลี่ยนเคร�่อง) 

09.50 น. ออกเดินทางต�อสู�ท�าอากาศยาน Kushok  Bakula Airport เมืองเลห� ประเทศอินเดียโดยเที่ยวบิน
 ที่ SG123



DAY 2 เลห– วัดอัลชิ – จ�ดตัดแมน้ำสินธุและซันสการ 
MAGNETIC HILL  – เลห

11.20 น. เดินทางถึงท�าอากาศยาน Kushok  Bakula Airport เมืองเลห� หลังผ�านพ�ธีการตรวจคนเข�าเมือง
 และตรวจสัมภาระเร�ยบร�อยแล�ว  พาทุกท�านเดินทางไปยังโรงแรมในตัวเมืองเลห� ซึ่งประมาณ 3-4 
 กม. เมื่อถึงโรงแรมมีการต�อนรับด�วย welcome drink และเข�าพักยังห�องพักเพ�่อพักผ�อนตาม
 อัธยาศัยเพ�่อการปรับร�างกายให�เข�ากับระดับความสูงของพ�้นที่เมืองลาดักห�

จากน้ันนำคณะออกเดินทางไปเย่ียมชมภาพวาดอายุ 100 ป� ของวัดอัลชิ (Alchi Monastery) ซ่ึงอยู�ห�างจากเมือง
เลห� 70 กม.โดยทางรถยนต�เข�าเย่ียมชมรูปป��นของพระศร�อร�ยเมตไตรยในวัดลิกีร� จากน้ันเดินทางต�อไปยังอาราม
สป�ตุก (Spituk Gompa) อารามพ�ทธที่มีอายุมากถึงเกือบหนึ่งพันป� และป�จจ�บันมีลามะจำพรรษาอยู�ที่นี่มากถึง 
100 รูป 

แวะชมความสวยงามของจ�ดตัดแม�น้ำสินธุและแม�น้ำซันสการ�ซึ่งเป�นแม�น้ำสองสายที่สำคัญของเมืองลาดักห� ไหล
มาบรรจบกัน แมกเนติก ฮิลล� (Magnetic Hill) และเย่ียมชมเจดีย�สันติภาพ (Shanti stupa) ซ่ึงต้ังอยู�บนยอดเนิน
เขาของเมืองเลห� จากนั้นกลับเข�าพักที่โรงแรม

ค่ำ บร�การอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก  Shanti nest / Royal Ladakh / Utpala Retreat หร�อเทียบเท�า

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร�านอาหารท�องถิ�น

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร�านอาหารท�องถิ�น

ค่ำ บร�การอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก  Shanti nest / Royal Ladakh / Utpala Retreat หร�อเทียบเท�า

เชา  บร�การอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม



DAY 4 นูบราวัลเลย – แปงกอง – CHANG LA PASS - เลห

DAY 3 เลห – KHARDUNG LA PASS - นูบราวัลเลย

เชา  บร�การอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม
 
 เช�าตรู�ขับรถไปไปยังทะเลสาบ pangong ประมาณ 180 กม. หลังจากข�ามหมู�บ�าน Khalsar ไปถึงที่ 
 Agyam Village แวะถ�ายรูปท่ีหมู�บ�าน Tangiyar หลังจากน้ันไปถึงแม�น้ำ Shayok คุณสามารถมองเห็น 
 ล�อป�า ม�า Yaks ฝูงนกท่ีไม�ซ้ำกันของ Ladakh และภูเขา adhoc บนพ�น้หลังท�องฟ�าสีครามและลำธาร
 น้ำเย็น หลังจากน้ันขับรถผ�านหมู�บ�าน Durbuk และ Tangtse ในภูมิภาค Changthang ของ Ladakh

เชา  บร�การอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
 
 จากน้ันออกเดินทางไปยังนูบรา วัลเลย� ระยะทาง 125 กม. โดยข�ามผ�านคาร�ดุงลา พาส (Khardung 
 la Pass) ซ่ึงได�ช่ือว�าเป�นเส�นทางถนนท่ีสูงท่ีสุดในโลก ต้ังอยู�ท่ีความสูง 18,360 ฟ�ตเหนือระดับน้ำทะเล 
 

 ช�วงบ�ายเดินทางเย่ียมชมวัด Diskit และ Hunder และเนินทรายสีขาว ซ่ึงท�านอาจมีโอกาสได�ท�องซาฟาร�
 บนหลังอูฐสองหนอกซึ่งจะพบได�ในนูบราเท�านั้น จนได�เวลาอันสมควร เข�าพักที่ Deluxe Camp / 
 โรงแรมของชาวเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร�านอาหารท�องถิ�น

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร�านอาหารท�องถิ�น

ค่ำ  บร�การอาหารค่ำ ณ โรงแรม
 
ที่พัก  Hotel Hill Crest/ Hotel Olthang Nubra หร�อเทียบเท�า



DAY 5 LEH – INDUS VALLEY TOUR - LEH

เดินทางถึงทะเลสาบ Pangong ซึ่งถือเป�นหนึ่งในทะเลสาบที่น�าตื่นตาตื่นใจที่สุดในเอเชียซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสี 

4 - 5 ครั้ง ต�อวัน ช�วงบ�ายสำรวจทะเลสาบและเพลิดเพลินไปกับการเดินเล�นแสนโรแมนติก ร�มทะเลสาบ สมาชิก

สามารถถ�ายภาพร�มทะเลสาบเก็บภาพความประทับใจได�อย�างจ�ใจ หลังจากนั้นขับรถกลับไปที่เลห� ผ�านเส�นทาง 

Changla Pass เพลิดเพลินกับ ชาร�อน กาแฟ และเดินทางถึงเลห�ตอนเย็น แวะตลาดเยือนท�องถิ�น ให�ท�านได�ช�อปป��ง

สินค�าพ�้นเมืองและของฝาก จากนั้นพักค�างคืนในโรงแรม

เชา  บร�การอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม
 
วันน้ีเราจะพาคุณเท่ียวเต็มวันรอบๆเมืองเลห� เย่ียมชมอารามและพระราชวังท่ีสำคัญท่ีสุดและสวยงามบนหุบเขาสินธุ 

พร�อมขับรถไปตามแม�น้ำสินธุ คุณจะได�เยี่ยมชมพระวังฤดูร�อนของกษัตร�ย�แห�งลาดักห� เช�น พระราชวังเชย�โปตาลา

ขนาดเล็ก เช�น อารามในลาดัก ได�แก� อาราม Thiksey ซ่ึงประดิษฐานพระพ�ทธรูป Maitrey ท่ีสวยท่ีสุด 

จากน้ันชมอารามท่ีใหญ�ท่ีสุดและร่ำรวยท่ีสุดใน Ladakh เช�น วัด Hemis และเข�าชมพระราชวังเลห� เม่ือได�เวลาอัน

สมควร นำท�านแวะตลาดท�องถิ�น ให�ท�านได�ช�อปป��งสินค�าพ�น้เมืองและของฝาก

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร�านอาหารท�องถิ�น

ค่ำ  บร�การอาหารค่ำ ณ โรงแรม 

ที่พัก Lakrook Boutique Stay / Kesaar Palace / Leh Plaza หร�อเทียบเท�า

ค่ำ  บร�การอาหารค่ำ ณ โรงแรม 

ที่พัก Lakrook Boutique Stay / Kesaar Palace / Leh Plaza หร�อเทียบเท�า



DAY 6 เลห – เดลี

DAY 7 กรุงเทพ

เชา บร�การอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางไปยังสนามบิน KBR airport ในตอนเช�า เพ�อ่เดินทางต�อไปยังเดลีจากน้ันเดินทางสู�
 สนามบินสุวรรณภูมิ
                           

11.35 น. ออกเดินทางสู� ท�าอากาศยาน อินทิราคานธี (เมืองเดลี) ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ SG8126

13.20 น.     เดินทางถึงท�าอากาศยานอินทิราคานธี (เมืองเดลี) ประเทศอินเดีย พาท�านรับประทานอาหารกลางวัน

 และนำท�านเยี่ยมชมหลุมฝ�งพระบรมศพของจักรพรรดิฮุมมายุน (Humayun’s Tomb) ซึ่งเป�นสุสาน

 หลวง ที่มีขนาดใหญ�ที่สุดในนครเดลี 

 จากนั้นเดินทางต�อไปยังวัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan Temple) อีกหนึ่งวัดฮินดูขนาดใหญ�ที่

 เป�นจ�ดเด�นของนิวเดลี ด�วยขนาดที่ใหญ�ถึงสามชั้น มีลักษณะสีแดง เหลือง และขาว สร�างข�้นโดยมหา

 เศรษฐีชาวอินเดีย จากนั้นนำท�านไปตลาดจันปาท (Janpath Market) ตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลี 

 แหล�งช็อปป��งของถูกอีกหน่ึงแห�งในกรุงนิวเดลีท่ีต้ังอยู�ร�มถนนสายหลักกลางเมือง อิสระให�ท�านให�ช�อปป��ง

 ซ้ือของฝาก ก�อนเดินทางไปยังสนามบินเพ�อ่เดินทางกลับ

21.10 น. ออกเดินทางสู� ท�าอากาศท�าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SG740

02.45 น. เดินทางถึง ท�าอากาศท�าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร�านอาหารท�องถิ�น



•  โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งอาจมีผลจากสภาพอากาศ เหตุทางธรรมชาติ หร�อสถาน
    การณ�ที่มีผลต�อความปลอดภัยท�าน ซึ่งเป�นสิ�งสำคัญในการเดินทาง
•  ผลประโยชน�และความปลอดภัยของท�านเป�นสิ�งที่เราคำนึงเสมอ  ดังนั้น  หากการเดินทางสู�สถานที่ท�องเที่ยวบาง
    แห�งไม�สามารถทำได� ท�านสามารถเปลี่ยนเป�นสถานที่เหมาะสมอื่นๆตามตกลงกับผู�ขับรถ (อาจจะมีการชำระเพ��ม
    หากเดินทางออกไปพ�้นที่ห�างไกลข�้น) ทั้งนี้ ท�านไม�สามารถเร�ยกคืนเง�นได�หากไม�ได�ใช�บร�การตามที่ระบุในรายการ
•  ทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม�รับผิดชอบต�อค�าใช�จ�ายใดๆที่เกิดข�้นจากเหตุสุดว�สัย เช�น การยกเลิกหร�อล�าช�า
    ของเที่ยวบิน การถูกปฎิเสธการเข�าเมือง สภาพอากาศไม�เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ การจราจล และอุบัติเหตุต�างๆ 
    ที่สามารถเกิดข�้นได� รวมถึงเหตุการณ�ทางการเมืองทั้งในและต�างประเทศ และเหตุการณ�อื่นๆที่อยู�นอกเหนือการ
    รับผิดชอบของบร�ษัทฯ
•  ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังท่ีท�าอากาศยานในประเทศไทยหร�อในประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให�เดินทางออกหร�อ
    เข�าประเทศ ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม�คืนค�าทัวร�ที่เร�ยกเก็บไม�ว�ากรณีใดๆ ทั้งสิ�น ทั้งนี้ ในบางกรณี เรายินดี
    ที่จะช�วยประสานงานในส�วนที่ท�านสามารถเร�ยกคืนได�

อัตราคาบร�การ

เง�่อนไขการเดินทางกับเรา

วันเดินทาง
ผูใหญ พักเดี่ยว

เด็กไมเกิน 12 ป
พักกับผูใหญ

(มีเตียง)

เด็กไมเกิน 12 ป
พักกับผูใหญ
(ไมมีเตียง)

ราคาทัวร (บาท/ทาน) พักหองละ 2 ทาน

คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ�น หัวหนาทัวร 2,400 รูป / ทาน

ตารางเวลาเที่ยวบิน (โดยประมาณ)

เที่ยวบินขาไป

--- เปลี่ยนเคร�่อง ---

SG741  ออก 03.45 น.  ถึง 06.20 น.

SG123  ออก 09.50 น.  ถึง 11.20 น. SG740  ออก 21.10 น.  ถึง 02.45 น. +1

SG8126  ออก 11.35 น.  ถึง 13.20 น.

Bangkok - Delhi

Delhi - Leh

เที่ยวบินขากลับ

--- เปลี่ยนเคร�่อง ---

Leh - Delhi

Delhi - Bangkok

11-17 เม.ย. 66 36,900 36,900 36,900 7,500

20-26 เม.ย. 66 35,900 35,900 35,900 7,500



•  ค�าตั๋วโดยสารเคร�่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร�อมคณะ พร�อมค�าภาษี
    น้ำมันเชื้อเพลิงและค�าภาษีสนามบินทุกแห�งตามรายการทัวร�ข�างต�น
•  ที่พัก 5 คืนพร�อมอาหารเช�าและเย็นทุกวัน (อิสระอาหารกลางวันเพ�่อความไม�จำเจ)
•  รถรับส�งสนามบิน - โรงแรมที่พัก ทั้งขาไปและขากลับ
•  รถโดยสารท่ีมีสมรรถภาพท่ีดีเย่ียมและปลอดภัย (สูงสุดคันละ 10 ท�าน) พร�อมคนขับมืออาชีพตลอดการเดินทาง
•  Early Check-in  เช็คอินเข�าที่พักก�อนเวลาปกติ
•  ค�าธรรมเนียมเร�ยกเก็บโดยเมืองลาดักห�
•  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาติเข�าเขตพ�้นที่ปกป�อง ได�แก� Pangong Lake
•  ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,000,000 บาท

อัตราคาบร�การนี้รวม

•  ค�าธรรมเนียมว�ซ�าเข�าประเทศอินเดีย (สำหรับผู�ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
•  ค�าอาหารกลางวันซึ่งท�านสามารถซื้อทานได�ตามใจชอบ ตามสถานที่ท�องเที่ยวที่เดินทางไป
•  ค�าน้ำหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกว�าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป�าจะต�องไม�เกณฑ�น้ำหนักดังนี้ 
    กระเป�าโหลดใต�เคร�่องบินจำนวนไม�เกินท�านละ 1 ใบ ใบละไม�เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือข�้นเคร�่องได� ไม�เกิน 
    7 กิโลกรัม
•  ค�าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพ��ม ค�าโทรศัพท� ค�าซักร�ด ฯลฯ
•  ค�าธรรมเนียมการข�่อูฐ
•  ค�าใช�จ�ายส�วนตัว เช�น ค�าบร�การซักร�ดจากโรงแรม ค�าโทรศัพท� เป�นต�น
•  ค�าเคร�่องดื่มที่เป�นแอลกอฮอล� ค�ามินิบาร� และค�าเคร�่องดื่มสำหรับมื้อเย็น
•  ค�าน้ำหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
•  ค�าทิปคนขับรถ ไกด�ท�องถิ�น หัวหน�าทัวร� 2,400 รูป� / ท�าน / ทร�ป (1,200 บาท)
•  ค�ากิจกรรมต�างๆรวมถึงการเดินทางที่นอกเหนือจากโปรแกรมข�างต�น
•  ค�าใช�จ�ายที่เกิดจากเหตุสุดว�สัยต�างๆ เช�นภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของสายการบิน ค�าเสียหายที่เกิด
    จากการถูกขโมยและสูญหาย

อัตราคาบร�การนี้ ไมรวม



•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณาเตร�ยมเง�นมัดจำ 15,000 บาท 
    (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  ทางเราสามารถช�วยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินได�โดยเป�นราคาจากทางเว็ปไซท�ของสายการบินโดยตรง 
    ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาในแต�ละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให�
    ชำระทันทีหลังจากได�ราคาที่พ�งพอใจ  

การจอง หร�อสำรองที่นั่ง

การแจงยกเลิก

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 30-44 วัน  เก็บค�าใช�จ�ายท�านละ 10,000 บาท 
•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 30 วัน ก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมด
•  สำหรับผู�โดยสารที่ ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่นว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการ
    ยกเลิกการเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด
•  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให�คณะเดินทางไม�
    ครบตามจำนวนที่บร�ษัทฯกำหนดไว� (10ท�านข�้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต�อทางบร�ษัทและผู�เดินทาง
    อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบร�ษัทต�องนำไปชำระค�าเสียหายต�างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท�าน
•  กรณีเจ็บป�วยจนไม�สามารถเดินทางได�ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรองบร�ษัทฯจะพ�จารณา
    เลื่อนการเดินทางของท�านไปยังคณะต�อไปแต�ทั้งนี้ท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายที่ ไม�สามารถเร�ยกคืนได� เช�นค�า
    ตั๋วเคร�่องบินค�าห�อง ค�าธรรมเนียมว�ซ�าตามที่สถานทูตฯ เร�ยกเก็บ และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกิดข�้นตามจร�ง ในกรณี
    ที่ ไม�สามารถเดินทางได� 
•  กรณียื่นว�ซ�าแล�วไม�ได�รับการอนุมัติว�ซ�าจากทางสถานทูต (ว�ซ�าไม�ผ�าน) และท�านได�ชำระค�าทัวร�หร�อมัดจำมาแล�ว 
    ทางบร�ษัทฯ คืนค�าทัวร�หร�อมัดจำให� แต�ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค�าบร�การยื่นว�ซ�า, ค�าว�ซ�า และค�าใช�
    จ�ายบางส�วนที่เกิดข�้นจร�งเป�นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร�่องบินไปแล�ว หร�อได�ชำระค�าบร�การในส�วนของ
    ทางเมืองนอกเช�น โรงแรม ฯลฯ ไปแล�ว) ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค�าใช�จ�ายจร�งที่เกิดข�้นแล�วกับ
    ท�านเป�นกรณีไป
•  กรณีว�ซ�าผ�านแล�ว แจ�งยกเลิกก�อนหร�อหลังออกตั๋วโดยสาร บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ทั้งหมด
•  กรณีว�ซ�าผ�านแล�ว แต�กรุ�ปออกเดินทางไม�ได� เนื่องจากผู�เดินทางท�านอื่นในกลุ�มโดนปฏิเสธว�ซ�า หร�อไม�ว�าด�วย
    สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค�าใช�จ�ายจร�งที่เกิดข�้นแล�วกับท�านเป�นกรณีไป
•  กรณีผู�เดินทางไม�สามารถเข�า-ออกเมืองได� เนื่องจากเอกสารปลอมหร�อการห�ามของเจ�าหน�าที่ ไม�ว�าเหตุผลใดๆ 
    ก็ตามทางบร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ทั้งหมด
•  สำหรับบุ�คกิ�งที่จองก�อน 15 ก.ค. ทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมด


