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เดนิทาง 14 วนั 13 คนื

 

 

 

เทีย่ว SPITI VALLEY   ใจไมรั่กไปไมไ่ด ้ 
ยิง่กวา่คําวา่ เจาะลกึ กับอารยธรรมทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหบุเขาไกลโพน้ 
ชวนไปถา่ยรปู ใชเ้วลาเต็มเหนีย่ว แสงเชา้ แสงเย็น แสงดาว  
ทางชา้งเผอืก ทอ้งทุง่กวา้ง แมน้ํ่าสฟ้ีา ทอ้งฟ้าสเีงนิ 
นอนโฮมสเตย ์สมัผัสวถิชีวีติ ในดนิแดนทีน่อ้ยคนนักจะไดไ้ปเยอืน 

หบุเขาสปิต ิเสน้ทางตอนเหนอืของอนิเดยี ในรัฐหมิาจัลประเทศ ตดิทเิบต ตดิเทอืกเขาหมิาลัย 
 

             

 
 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจินําเทีย่ว เลขที ่11/06037 
1/60 ซอยอนามยังามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพ 10150 

Tel.  024054561, 0898119139, 0816928233  Fax. 024054560 
Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  
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ค าเตอืน 
 

โปรดอา่น 
กอ่นจองทวัร ์

เป็นทรปิราคาสงู เพราะไปหลายวัน   
ทรปินี ้โหดและล าบากมาก ในทกุๆดา้น น่ังรถนาน เสน้ทางหวาดเสยีว  
ปวดหลัง เมือ่ยกน้ ปวดหวั เวยีนหวั นอนไมห่ลบั ปวดทอ้ง แน่นทอ้ง อว้กบา้งบางท ี  
บางวันตอ้งอดทนกบัอาการแพค้วามสงู ทีร่ะดับความสงู 4,000-5,000 เมตร ออกซเิจนบางเบา 
บางคนืพกัสบาย รสีอรท์หร ูโรงแรมด ี //  บางคนืพกัแคม้ป์ นอนเตน้ท ์ไมไ่ดอ้าบน้ํา 
บางคนืตอ้งพกั โฮมสเตย ์นอนบา้นดนิ สว้มหลมุ ไมม่หีอ้งน้ํา  
หลายมือ้ที ่ตอ้งกนิอาหารพืน้เมอืง ทีค่นไทยกนิไมค่อ่ยได ้เชน่ แกงถ ัว่ แกงผัก แบบแขกๆ 
ไขเ่จยีว มามา่ เจอมนัทกุวนั ถา้กนิอยา่งอืน่ไมไ่ด ้หัวหนา้ทัวร ์ทําอาหารไทยใหก้นิไดเ้ป็นบางวัน  

 

    
 

หบุเขาสปิต ิหรอื สปิตวิลัเลย่ ์เสน้ทางตอนเหนอืใน รัฐหมิาจัลประเทศ ประเทศอนิเดยี ตดิทเิบต ตดิ

เทอืกเขาหมิาลัย เป็นดนิแดนทีย่ากตอ่การเขา้ถงึ ไมม่เีครือ่งบนิ บนิตรงสูเ่มอืงนี ้ตอ้งน่ังรถเขา้ไปเทา่นัน้ สองขา้ง
ทางทีต่อ้งผา่นเขา้ไปในแตล่ะเมอืง สวยงามมากอยา่น่าอัศจรรย ์มอีารยธรรมทีแ่ตง่ตา่งและแปลกตา เหมอืนหลดุ
เขา้ไปอกีโลกใบหนึง่ ครัง้หนึง่ในชวีติ ควรไปใหไ้ดส้กัครัง้  
 
         

 

 
 

วนัศกุรท์ี ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 06.00 น. (หกโมงเชา้) 
สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู10 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู  

 

             
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

     

DAY 01 วันศกุรท์ี ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

เทีย่วบนิ ระหวา่งประเทศ 

AI333 
 

    bangkok-delhi 

     เวลา 08.50-12.05 
 

 

 

เสน้ทาง Bangkok-delhi 

เดนิทาง bangkok-delhi  น่ังเครือ่งประมาณ 4 ชม. 
น่ังรถเทีย่วในเดลล ี

รถยนต ์ Tempo Traaveler น่ังคันละ 6-8 คน   

ทีพ่ัก Hotel HOLIDAY INN AIRPORT 
(5 ดาว) , DELHI AIRPORT 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
Business Hotel พักสบาย ใกลส้นามบนิ 

 

 

 

      
06.00 น. พบกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ เพือ่เช็คอนิบัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ  
*รับ O2 ออกซเิจน แพ็คใสกระเป๋าใครกระเป๋ามัน คนละ 2 กระป๋อง 

*สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม 
เช็คอนิเสร็จแลว้ แยกยา้ยกันเขา้ดา้นใน ผา่น ตม. รอขึน้เครือ่งพรอ้มกัน 

 
08.50 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง    
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กนิอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

12.05 น. ถงึแผน่ดนิอนิเดยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
   

  

O2 ออกซเิจน แจกทีส่นามบนิ เทีย่ว กตุปุ มนีาร ์(Tower of Victory)  

 

กนิอาหารกลางวนัทีร่า้นอาหาร *อาหารไทย Ego Thai Restaurant 
อิม่แลว้พาไป Shopping ทีร่า้นเสือ้ผา้ Anokhi Shop 
บา่ยถงึเย็น- แวะเทีย่ว กตุปุ มนีาร ์(Tower of Victory)  
 
กตุปุ มนีาร ์(Qutub Minar)   หอคอยแหง่ชยัชนะ สงู 73 เมตร สญัลักษณ์ของกรุงนวิเดล ี 

Qutub กตุบุ หรอื กตุับ คอื ชือ่ของกษัตรยิม์สุลมิ กตุบุอดุดนิไอบัก  (Qutub-ud-Din Aibak) , Minar มนีาร ์หมายถงึ หอคอย หอสงู  

กตุบุมนีาร ์(Qutb Minar) มชีือ่เดมิวา่ ปฤถวสีตมัภ ์(ปฤถว-ีชือ่ของกษัตรยิฮ์นิด ูสตมัภ-์เสา)  
เป็นหอคอยทีเ่ป็นสญัลักษณ์ หรอื Landmark ของกรุงนวิเดล ีมคีวามโดดเดน่งดงาม ภายนอกเป็นหนิทรายสแีดง สรา้งเป็นระดบัชัน้ 

ขึน้ไปอยา่งไดส้ดัสว่น  มกีารสรา้งตอ่ๆกนัขึน้ไปหลายทอด หลายยุคสมัย แตล่ะชัน้จารกึเป็นอกัษรอารบคิจากบทสวดในพระคมัภรี ์
อลักรุอา่น เดมิพระเจา้ปฤถวรีาช กษัตรยิฮ์นิดทูรงสรา้งหอไวส้งูเพยีง 28 เมตร ตอ่มาในปี ค.ศ. 1200 กษัตรยิ ์กตุบุอดุดนิไอบัก ซึง่เป็น

กษัตรยิม์ุสลมิไดส้รา้งตอ่เพิม่เตมิ จากนัน้กษัตรยิอ์งคอ์ืน่ในราชวงศเ์ดยีวกนัไดส้รา้งตอ่อกีสองครัง้ ในปี ค.ศ. 1210 และ 1236  

ใน ปี ค.ศ. 1369 เกดิฟ้าผ่าลงมาทําใหห้อคอยพังเสยีหาย กษัตรยิ ์ฟิโรซชาห ์ตกุลัค แหง่ราชวงศต์กุลคั จงึไดทํ้าการบรูณะและสรา้ง
ตอ่ดว้ยหนิออ่น และหนิทรายแดง จนเป็นหอคอยสงู อยา่งทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนั นับเป็นศลิปกรรมแบบมสุลมิผสมฮนิดทูีห่าดไูดย้าก ความ

สงูของหอนีร้วมทัง้หมด 73 เมตร แบง่ออกเป็น 5 ชัน้ ภายในโปร่ง มบีนัไดขึน้ไป 379 ขัน้ 

 
คํา่ - เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก กนิอาหารคํา่  แลว้รบีเขา้นอนเก็บแรงไวเ้ดนิทางในวันรุ่งขึน้ 

        
DAY 02 วันเสารท์ี ่19 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

 

เทีย่วบนิ ภายในประเทศ 

AI463 
 

    delhi-chandigarh 

     เวลา 11.20-12.10 
 

 

 

เสน้ทาง delhi-chandigarh-Shimla 

เดนิทาง del-chandigarh น่ังเครือ่งประมาณ 1 ชม. 
chandigarh-shimla น่ังรถ 4-5 ชม. 

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Hotel Sukhsagar Regency  
(3 ดาว) , SHIMLA 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 
 

 

      
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้โรงแรม 
08.00 น. ไปสนามบนิ เชค็อนิบัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ  
11.10 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูเ่มอืงจันดกิาร ์Chandigarh Airport  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
12.10 น. ถงึสนามบนิจันดกิาร ์รถมารับเดนิทางตอ่สูเ่มอืงซมิลา  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง 

http://www.airindia.com/
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กนิอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหาร 
           

  

รถทีเ่ราใชต้ลอดการเดนิทาง น่ังคนัละ 3-4 คน เต็นทห์อ้งน้ําของเรา ปวดฉีจ่อดไดท้นัท ี

  

เมอืงซมิลา เมอืงซมิลา ยามคํา่คนื 
 

        
เมอืงซมิลา Shimla   เป็นเมอืงหลวงของรัฐหมิาจัลประเทศ (Himachal Pradesh) ซึง่เป็นรัฐหนึง่ทีอ่ยูใ่นเขตเทอืกเขาหมิาลยั เป็นรัฐ

ชายแดนของอนิเดยี มพีืน้ทีต่ดิตอ่กับทเิบตทางทศิตะวันออก เมอืงซมิลา เป็นเมอืงทีอ่งักฤษใชเ้ป็น เมอืงหลวงในฤดรูอ้น (Summer 
Capital) ในสมัยทีป่กครองอนิเดยี ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1864 เป็นเมอืงทีม่คีวามเป็นสหราชอาณาจักร แทรกซมึอยูม่ากมาย ทัง้สถาปัตยกรรม

ของอาคารบา้นเมอืง เป็นทีรู่จั้กในชือ่ เมอืงแหง่รสีอรท์ เป็นสถานทีต่ากอากาศของชาวอนิเดยี เพราะอากาศดใีนฤดรูอ้น และทศันียภาพ
สวยงามมากในฤดหูนาว นอกจากนัน้ ในฤดใูบไมผ้ลยัิงสะพร่ังดว้ยดอกไมห้ลากสสีนั นานาพันธุ ์ทําใหเ้มอืงซมิลา เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดต้ลอดปี 

 

เดนิทางถงึ เมอืงซมิลา เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  กนิอาหารกลางวนั   
ชว่งบา่ย เดนิเทีย่ว ถา่ยรูป ในเมอืงตามอัธยาศัย 

   

เย็นถงึคํา่- กนิอาหารคํา่  แลว้รบีเขา้นอนเก็บแรงไวไ้ปสมัผัสเสน่หข์องอนิเดยีแบบเต็มๆในวนัรุง่ข ึน้ 

 

DAY 03 วันอาทติยท์ี ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง shimla-sarahan 

เดนิทาง shimla-saharan น่ังรถทัง้วนั 

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Hotel Shrikhand  
(Hill Resort) , SARAHAN 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
  

 

 

 

     
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ออกเดนิทาง มุง่หนา้สู ่Sarahan *ใชเ้วลาเดนิทางทัง้วนั ประมาณ 6-7 ชัว่โมง 
ระหวา่งทาง ผา่นเมอืงตา่งๆ แวะเทีย่วไปเรือ่ยๆ 
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เมอืง Narkanda   เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการปลกูแอปเป้ิล ทีน่ีถ่กูเรยีกวา่เป็นประต ูสูเ่มอืงแอปเป้ิล Gateway of apple country  

ยอดเขา Hattu Peak   ชมความงามของป่าไมแ้น่นขนัดและแนวเทอืกเขาหมิาลัย มวีดัเกา่แกช่ือ่ Hatto Mata Temple 

        

  

ฤดกูาลเก็บแอปเป้ิล   ยอดเขา Hattu Peak 
 

 

ผา่น เมอืงรามปูร ์ (Rampur) เมอืงนีเ้มือ่กอ่นเป็นศนูยก์ลางการคา้ ทีม่ทีัง้ชาวจนี ทเิบต และ ลาดกัห ์เขา้มาคา้ขาย เป็นเสน้ทาง

การคา้โบราณทีส่าํคัญ บนเสน้ทาง ฮนิดสูถานไฮเวย-์ทเิบต ในปัจจุบนัเมอืงรามปรู ์ก็ยังเป็นศนูยก์ลางการคา้ทีส่าํคัญทีส่ดุของเมอืง
ซมิลา จากนัน้ผา่นเมอืง Jeori และเดนิทางถงึเมอืง Sarahan ในทีส่ดุ 
 

แวะกนิอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงระหวา่งทาง เดนิทางตอ่ทัง้วนั  
เย็นถงึคํา่- เขา้สูท่ีพั่ก กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น 

               

DAY 04 วันจันทรท์ี ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง sarahan-wangtu-sangla 

เดนิทาง saharan-sangla น่ังรถ 5-6 ชม. 

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Hotel Prakash Regency  
(Hill Resort) , SANGLA 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  
  

 

 

 

 
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อิม่แลว้ออกเดนิทางกันเลย 
มุง่หนา้สู ่Sangla *ใชเ้วลาเดนิทางทัง้วนั ประมาณ 5-6 ชัว่โมง  ระหวา่งทาง ผา่นเมอืงตา่งๆ แวะเทีย่วไปเรือ่ยๆ 
         

  

 วดั Bhima Kali Temple เสน้ทางเรยีบผา อนัน่าหวาดเสยีว  
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วดั Bhima Kali Temple   เป็นวดัฮนิดทูีม่คีวามสําคญั ถูกสรา้งขึน้เพือ่บชูาเจา้แม่กาล ี

สะพาน Wangtu Bridge   สะพานขา้มแมน้ํ่าทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ ใครมาตอ้งแวะชม  
เมอืง Karcham   ผา่นเขือ่นทีม่กีารกักน้ําเพือ่นํามาใชผ้ลติกระแสไฟฟ้า หลงัจากกระแสน้ําไหลผา่นประตเูขือ่น น้ําจะถกูสง่กลบัไปที่

แมน้ํ่า Sutlej โดยคลองสง่น้ําทีม่คีวามยาว 1.2 กม. 
    

  

วดัพุทธ แหง่เดยีวในหมูบ่า้น หมูบ่า้นแซงลา 
 

 
เมอืงแซงลา (Sangla)  เมอืงสวยในหบุเขาบาสป้า หรอืหุบเขาแซงลาในเขตคนินัวร์ ตัง้อยู่บนความสงู 2,700 เมตร  
ลอ้มรอบดว้ยป่าสน ลําธาร ไร่แอปเป้ิล และสวนเชอรร์ี ่หบุเขาแซงลา ไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในหบุเขาทีส่วยทีส่ดุในเทอืกเขาหมิาลยั  

ทีซ่ ึง่ไดช้ือ่วา่ เป็นทีป่ระทบัของพระเจา้ ในภาษาธเิบต คําวา่ sang แปลวา่ แสง สว่นคําวา่ la แปลวา่ ทางผา่น ดงันัน้ Sangla จงึแปลวา่ 

ทางเดนิของแสง น่ันเอง 
 

แวะกนิอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงระหวา่งทาง  
ชว่งบา่ย- เดนิทางถงึเมอืง Sangla เขา้สูท่ีพั่ก   
แลว้ไปเดนิเทีย่วถา่ยรปูกันที ่วดัฮนิด ูวดัพทุธ และตลาดในหมูบ่า้น   กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น 

 

DAY 05 วันองัคารที ่22 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

 
     

 

 
 

ชว่งบา่ยถงึเย็น- ใหเ้วลาอสิระ ดืม่ดํา่ธรรมชาตอิันบรสิทุธิใ์หเ้ต็มทีใ่นเมอืง   
ไปเทีย่ววดัฮนิด ูถา่ยรปูและชมทอ้งทุง่ขา้วสาลรีอบๆ ตามอัธยาศัย 
กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น 

 

DAY 05 วันองัคารที ่22 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง sangla-chitkul-kalpa 

เดนิทาง  sangla-chitkul น่ังรถ 2-3 ชม.
chitkul-kalpa น่ังรถ 3-4 ชม. 

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Hotel Kinner Villa  
(Hill Resort) , KALPA 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั   

 

 

 

 
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ออกเดนิทาง มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้น Chitkul *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
ระหวา่งเดนิทางเพลดิเพลนิกับววิแมน้ํ่า Baspa ทีเ่ชือ่มตอ่จากแมน้ํ่า Sutlej 
เดนิทางถงึ หมูบ่า้น Chitkul ดืม่ดํา่ธรรมชาตอิันบรสิทุธิใ์หเ้ต็มที ่ 
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ถา่ยรปูและชมทอ้งทุง่ขา้วสาลรีอบๆ ตามอัธยาศัย 
   
หมูบ่า้น Chitkul   เป็นมอืงชายแดนทีต่ดิกับธเิบต สาํหรับชาวอนิเดยี หมูบ่า้นนีเ้ป็นหมู่บา้น 

สดุทา้ยทีจ่ะผ่านเขา้มาโดยไม่ตอ้งใชใ้บอนุญาต ทางหลวงอนิเดยีก็สิน้สดุลงทีเ่มอืงนิ ้

     

  

  หมู่บ่าน Chitkul อนัเงียบสงบ หมู่บา้นคลัปา  (Kalpa Village) 
 

   
มุง่หนา้สู ่เมอืงคัลปา Kalpa *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
กนิอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารในตัวเมอืงคัลป้า  
 
ท าเร ือ่งใบ permit  ขอเขา้เขตแดน สปิตวิลัเลย ์ ตอ่ควิ ถา่ยรปู ทลีะคน เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที ่ออกใบ permit 
ไดใ้บ permit แลว้ เดนิทางตอ่ ระหวา่งทาง แวะเทีย่ว หมบูา้นคัลปา ชมววิและวดัตา่งๆ 
 
เมอืงคลัปา (Kalpa)   ในหบุเขาคนินัวร ์ตัง้อยูบ่นความสงู 2,960 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล มอีายุยอ้นหลงัไปมากกวา่สองพันปี  

เดมิมชีือ่วา่ ชนิี่ ตามตํานานกลา่ววา่ เมอืงชนิี ่เปรยีบเสมอืนเป็นพระราชวงัฤดหูนาวขององคพ์ระศวิะ ในฤดหูนาวพระองคจ์ะเสด็จจาก
หมิาลยั มาประทับทีน่ีแ่ละเสพกญัชาอย่างมคีวามสขุ ในสมัยอาณานคิม ชาวองักฤษก็นยิมมาพักผอ่นทีน่ี ่ดว้ยทวิทศัน์ทีง่ดงามและเงยีบ

สงบ นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยังเคยเป็นเสน้ทางการคา้โบราณของอนิโดจนีดว้ย 

   

  

 หมูบ่า้นคลัปา Kalpa Village  หมูบ่า้นคลัปา Kalpa Village 
 

 

คนินวัรไ์กรลาส  Kinnaur Kailash  

   
ยอดเขาทีม่คีวามสงู 6,500 เมตรเหนอืระดบัน้ําทะเล  

เป็นยอดเขาศกัดิส์ทิธิท์ัง้ในความเชือ่ของศาสนาพุทธและฮนิด ู 

 
ตามตํานานกลา่ววา่ มอีสรูตนหนึง่ชือ่ Bhasmasur ไดรั้บพรวเิศษจากพระศวิะ วา่  

เมือ่ใดทีอ่สรูตนนี้ ชีน้ิว้ไปทีห่ัวของใคร คนคนนัน้จะกลายเป็นเถา้ธลุ ีแตห่ลงัจากไดรั้บพร  
อสรูตนนี้กลับตอ้งการฆา่พระศวิะ เพราะหลงรักพระนางปวารต ี พระศวิะจงึตอ้งหนแีละแอบ

ซอ่นตัวตามทีต่า่งๆ พระศวิะซอ่นตวัที ่เขาคนินัวรไ์กรลาส อยู่ชว่งเวลาหนึง่ จนกระทัง่ พระ

วษิณุ ทีต่อ้งการชว่ยเหลอืใหพ้ระศวิะ รอดพน้จากอนัตราย ไดก้ลายร่างเป็นหญงิสาวแสนสวย 
มาย่ัวยวนอสรูใหห้ลงกล ชวนใหอ้สรูเคลบิเคลิม้ชีน้ิว้ไปทีศ่รีษะตวัเอง อสรูจงึกลายเป็นเถา้

ถา่นดว้ยนิว้ของตัวเอง ในทีส่ดุ 
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หมูบ่า้นคลัปา (Kalpa Village)  หมูบ่า้นเล็กๆในหบุเขา ลอ้มรอบดว้ยไร่แอปเป้ิล ทุง่ดอกไม ้และลําธารใส ทวิทศันข์องยอดเขา  
คนินัวรไ์กรลาส ยอดเขาศักดิส์ทิธิ ์ทีส่งู 6,500 เมตร งดงามดังสวรรคบ์นดนิ 

 

วดัฮนิดู  ทีม่สีถาปัตยกรรมโดดเดน่ มเีอกลักษณ์เฉพาะในดา้น งานแกะสลกัไมอ้อ่นชอ้ย 
วดัพุทธ  วดัพุทธทเิบตเกา่แก ่ซึง่ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเดยีวกนั 

   
ชว่งเย็น- ใหเ้วลาอสิระ เดนิเลน่ในหมูบ่า้น  ไปเทีย่ววดัฮนิด ูวดัพทุธ ถา่ยรปูตามอัธยาศัย 
กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น 

 

DAY 06 วันพธุที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง kalpa-nako 

เดนิทาง kalpa-nako น่ังรถ 5-6 ชม. 

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Kinner Camps Nako  
(Camp) , NAKO 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  
  

 

 

 

   
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ออกเดนิทาง มุง่หนา้สู ่เมอืงนาโก Nako *ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 5-6 ชัว่โมง 
แวะกนิอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงระหวา่งทาง  
การเดนิทางในชว่งนี ้ภเูขาทีเ่คยเขยีวชอุม่ในวนัแรกๆ จะเริม่เปลีย่นเป็นภเูขาโลน้ๆ ไมค่อ่ยมตีน้ไมใ้บหญา้สกั
เทา่ไหร ่แตก็่สวยมเีสน่หไ์ปอกีแบบ  ระหวา่งทาง ผา่นเมอืงตา่งๆ แวะเทีย่วไปเรือ่ยๆ 

 

 หมูบ่า้นนาโก ้Nako Village 
 

 
หมูบ่า้นนาโก ้(Nako Village)   เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ของชาวพุทธทเิบต เงยีบสงบงดงาม อยูร่มิทะเลสาบนาโก ้ในเขตคนินัวร ์

(Kinnaur) ทีร่ะดับความสงู 3,662 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล องิแอบแนบชดิอยูใ่นออ้มกอดของ เทอืกเขา เรยีว เพริค์ยัล มยีอดเขาทีส่งู 
6,816 เมตร เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน รัฐหมิาจัลประเทศ 

 
ทะเลสาบนาโก ้  ทะเลสาบเล็กๆ ทีร่่มรืน่สวยงาม ดว้ยตน้วลิโลว ์และ ตน้ป๊อปลา่ อยูท่า่มกลางเทอืกเขาทีม่หีมิะปกคลมุ ทุง่ดอกไม ้ 
ไร่ถั่ว บา้นเรอืนแปลกตา   

       

ชว่งบา่ย- เดนิทางถงึ หมูบ่า้นนาโก ้เขา้สูท่ีพั่ก  แลว้ไปเทีย่วชม หมูบ่า้นและทะเลสาบ  
สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้น และรอยยิม้ของเด็กนอ้ยทีม่ใีหก้ับผูม้าเยอืน  กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น 
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DAY 07 วันพฤหสับดทีี ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง nako-tabo 

เดนิทาง nako-tabo น่ังรถ 3-4 ชม. 

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Hotel Tiger Den  
(Guesthouse) , TABO 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  
  
  

 

 

 

   
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้  อากาศดีๆ  เก็บภาพสวยๆจากบรเิวณหนา้ทีพั่ก  
แลว้เดนิไปเทีย่วชม วดันาโก ้(Nako Monastery) 
จากนัน้มุง่หนา้สู ่เมอืงตาโบ Tabo *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
        

  

วดันาโก ้Nako Monastery เด็กชาวบา้นรอบๆวัดนาโก ้ 
 

วดันาโก ้ (Nako Monastery)   เป็นอกีวดัหนึง่ทีม่อีายเุกา่แกม่าก มโีครงสรา้งเป็นดนิเหนียว ไดรั้บการดแูลรักษาอย่างด ี

เพือ่คงสภาพเดมิของวัดเอาไว ้ภายในมภีาพ จติรกรรมฝาผนัง ทีม่อีายยุอ้นไปถงึศตวรรษที ่11 วา่กนัวา่ ทีน่ีม่รีอยพุทธบาทของ  

ทา่น ครุุ รนิโบเช อยู่ดว้ย  
      

  

 อารามสงฆต์าโบ Tabo Monastery    อารามสงฆต์าโบ Tabo Monastery  
 

 

เมอืงตาโบ Tabo  อยูเ่หนอืระดบัน้ําทะเล 3,280 เมตร เป็นเมอืงเล็กๆในหบุเขาสปิต ิ 

อารามสงฆต์าโบ  (Tabo Monastery)  วดัเกา่แกท่ีส่รา้งตัง้แตช่ว่งปลายศตวรรษที ่9 ในปี ค.ศ. 996 หรอื 1,021 ปี ลว่งมาแลว้ 

โดยทา่น รนิเชน ซงัโป ในพืน้ทีท่ีแ่หง้แลง้และหนาวเย็น บนความสงู 3,280 เมตร ตวัอาคารสรา้งดว้ยอฐิ ในปี ค.ศ.1975 ไดเ้กดิ
แผน่ดนิไหว ทําใหต้ัวอารามเกา่พังเสยีหาย จงึไดส้รา้งอารามหลงัใหมข่ึน้ ในปี ค.ศ.1983 วัดแหง่นีปั้จจบุนัไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น

มรดกโลก ภายในวดัยังเป็นทีเ่ก็บรักษาภาพทงักา้ หรอื ภาพพระบส ทีส่วยงามอกีดว้ย เมือ่ปี ค.ศ.1996 ไดจ้ัดพธิเีฉลมิฉลองครบรอบ
สหัสวรรษของอารามสงฆต์าโบ องคด์ะไลลามะ เสด็จมาแสดงธรรมทีน่ี ่ครัง้นัน้มผีูศ้รัทธาหลายพันคนจากทัว่โลกเขา้ร่วมงาน  
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Painting ภาพจติกรรมฝาผนงั   ทีห่า้มพลาด 
ภายในวดัมภีาพจติรกรรมฝาผนัง  

แบบปนูเปียก หรอื เฟรสโก ทีง่ดงามหาชมไดย้าก และ  

ถกูขนานนามวา่ เป็น อชนัตา้และเอลโลร่าแหง่หมิาลยั  
(Ajanta and Ellora of the Himalayas) 

 
ถ า้ตาโบ  (Tabo Cave)  
มมีากมายหลายถ้ํา อยูเ่หนอืวดัตาโบขึน้ไปบนเขา  

สนันษิฐานวา่ พระลามะขดุถ้ําเหลา่นีไ้ว ้ 
เพือ่อาศยัในฤดหูนาว  บางถ้ําแบง่เป็นหลายหอ้ง  

ใชเ้ป็นหอ้งสวดมนต ์และ ทําสมาธ ิ 
ภายในขดุอย่างเรยีบง่าย ไมม่ภีาพเขยีนใดๆบนผนังถ้ํา 

 

   
บา่ย- เดนิทางถงึ เมอืงตาโบ เขา้สูท่ีพั่ก  กนิอาหารกลางวนั *วนันีอ้าจตอ้งกนิกลางวนักันชา้หน่อย   
บา่ยถงึเย็น- ไปเทีย่วชม วดัตาโบ (Tabo Monastery) 
หนึง่ในวดัเกา่แก ่ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น 

 

DAY 08 วันศกุรท์ี ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง tabo - dhankar - mud village 

เดนิทาง tabo-dhankar น่ังรถ 2-3 ชม. 
 dhankar - mud village น่ังรถ 2-3 ชม.

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Tara Guesthouse  
(Guesthouse) , MUD VILLAGE 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั    

 

 

 

  
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้  ไปเดนิเทีย่วชม เมอืงตาโบ  ยามเชา้ 
จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นดันการ ์ Dhankar *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง  
เดนิทางถงึ หมูบ่า้นดันการ ์ Dhankar  กนิอาหารกลางวนั  
 
บา่ย- ไปเทีย่วชม วดัดนัการ ์(Dhankar Monastery) วดัในพทุธศาสนา นกิายเกลกุปะ หรอื นกิายหมวกเหลอืง 
ชมววิสวยๆของแมน้ํ่าสองสาย ทีม่าบรรจบกัน คอืแมน้ํ่าสปิต ิ(Spiti River) และ แมน้ํ่าพนิ (Pin River)  
ใหเ้วลาเทีย่วชม ถา่ยรปู ตามอัธยาศัย  กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น     
    

 

วดัดนัการ ์Dhankar Monastery บนยอดเขา 
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วดัดนัการ ์(Dhankar Monastery)  บนเสน้ทางทีค่ดเคีย้วไปตามไหลเ่ขา ทา่มกลางววิทวิทศัน์ ทีง่ดงามแปลกตาดัง่อยูบ่นดวง
จันทร ์มอีารามสงฆอ์ายพัุนกวา่ปี สรา้งเดน่อยู่บนชะง่อนผาสงู บนความสงู 3,894 เมตร วดันีเ้ป็นเกา่แกใ่นพุทธศาสนานกิายเกลกุปะ  

หรอืนกิายหมวกเหลอืง คําวา่ Dhan แปลวา่ หนา้ผา และคําวา่ kar แปลวา่ ป้อมปราการ  
ดงันัน้ Dhankar จงึแปลวา่ ป้อมปราการบนหนา้ผา น่ันเอง  ในอดตี อารามสงฆด์นัการ ์เคยใชเ้ป็นป้อมปราการดว้ย  

ปัจจุบนัเป็นโรงเรยีนเผยแพร่ศาสนาพุทธนกิายเกลกุปะแบบทเิบต มพีระลามะประมาณ 150 รูป  
 

แลว้ออกเดนิทางตอ่ ขา้มหบุเขาไปยัง Pin Valley  มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้น Mud Village  
*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
    
เย็น- เดนิทางถงึ หมูบ่า้น Mud Village แหง่หบุเขาพนิ เขา้สูท่ีพั่ก  
เดนิเทีย่วชมหมูบ่า้น สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้น ตามอัธยาศัย  กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น 

          

DAY 09 วันเสารท์ี ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง mud village - kibber 

เดนิทาง mud village - kaza น่ังรถ 2-3 ชม. 
kaza-kibber น่ังรถ 1 ชม. 

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Norling Homestay  
(Guesthouse) , KIBBER 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั    

 

 

 

   
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้   
ไปเดนิเทีย่วชม ความงดงามของ หบุเขาพนิ (Pin Valley) และ หมูบ่า้น Mud Village ยามเชา้  
ดืม่ดํา่กับววิสวยๆ ถา่ยรปู กันใหเ้ต็มที ่ 
 
จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้น Kibber *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
 
หบุเขาพนิ (Pin Valley)  อยูท่างตะวนัออกเฉยีงใตข้องเมอืงคาซา (Kaza) หบุเขาซึง่มแีมน้ํ่าสองสายมาบรรจบกนั คอื  

แมน้ํ่าพนิ (Pin River) และแมน้ํ่าสปิต ิ(Spiti River) อยูใ่นพืน้ทีข่อง จังหวดั Lahaul & Spiti รัฐหมิาจัลประเทศ เชน่กนักับ หบุเขาสปิต ิ

อทุยานแหง่ชาตพินิวัลเลย่ ์ (Pin Valley National Park) มพีืน้ที ่675 ตารางกโิลเมตร ทวิทัศนส์วยงาม เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์
เป็นความงดงามทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ วา่กนัวา่ทีน่ีค่อื ดนิแดนของ แพะภเูขา (ibex) (blue sheep) และ เสอืดาวหมิะ (snow leopards) 

 
หมูบ่า้น Mud Village  หา่งออกไป 33 กโิลเมตรจากทางหลวง อยูท่ีร่ะดบัความสงู 3,770 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ 

ทีม่คีนอาศยัอยูเ่พยีง สองรอ้ยกวา่คน สาํหรับนักทอ่งเทีย่ว ทีน่ีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางเทรคกิง้เดนิป่า ทีอ่ทุยานแหง่ชาตพินิวลัเลย่ ์

     
 

 

 หบุเขาพนิ  (Pin Valley) แพะภเูขา Ibex 
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 วดัค ีKye Monastery  วดัค ีKye Monastery  
 

 
จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้น Kibber *ใชเ้วลาเดนิทาง 2-3 ชัว่โมง   แวะกนิอาหารกลางวนั ทีเ่มอืงคาซา Kaza  
 

ระหวา่งทางเทีย่วชม วดัค ีKye Monastery  พระอารามสงฆ ์ทีเ่กา่และใหญท่ีส่ดุใน หบุเขาสปิต ิแวะถา่ยรปู 
วดัจากในมมุสงู ตอ้งแสงยามเชา้ มองเห็นแมน้ํ่าสปิตเิบือ้งลา่ง ใชเ้วลา เทีย่วชมและถา่ยรปูในวดั ใหเ้ต็มที ่
 
วดัค ี Kye Monastery  ตัง้ตระหงา่นอยู่บนยอดเขา เป็นพระอารามสงฆท์ีเ่กา่และใหญ่ทีส่ดุ ในหบุเขาสปิต ิตัง้อยู่ทีร่ะดับความสงู 

4,166 เมตร กลา่วกนัวา่ สรา้งราว ค.ศ. 1008-1064 โดยทา่นลามะ Dromtön ซึง่เป็นลกูศษิยข์อง ทา่นอาจารย ์Atisha ลามะผูม้ี

ช ือ่เสยีงและเป็นทีเ่คารพอย่างยิง่ในยคุนัน้ วดัแหง่นี ้มกีารบรูณะใหมอ่กีหลายครัง้ หลงัจากถกูรุกราน ทัง้จากพวกมองโกล ชาวลาดักห ์
และพวกซกิข ์รวมถงึความเสยีหายจาก เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวใหญ ่เมือ่ปี ค.ศ. 1975 วดัแห่งนีม้คีวามโดดเดน่ในเชงิสถาปัตยกรรม 

ไดรั้บอทิธพิลมาจากงานศลิปะของจนีในชว่งศตวรรษที ่14 มหีอ้งและระเบยีงทางเดนิสลับซับซอ้นดงัเขาวงกต ครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยใชเ้ป็น
ป้อมปราการดว้ย ปัจจบุนัเป็นศนูยฝึ์กอบรมพระลามะทางพุทธศาสนา นกิายเกลกุปะ และเป็นทีเ่ก็บรักษาผา้ทงักา้โบราณ หรอื ภาพ

พระบส อนัมคีา่ยิง่ 

 

แลว้เดนิทางตอ่ไป หมูบ่า้น Kibber *ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท ี
      

  

หมูบ่า้น Mud Village   หมูบ่า้น kibber Village    

   

หมูบ่า้น Kibber Village  ทีค่วามสงู 4,270 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล Kibber เป็นหมูบ่า้นทีเ่งยีบสงบ มคีนอาศยัอยูเ่พยีงสามรอ้ย

กวา่คน และลาอกีกวา่สองรอ้ยตวั ทา่มกลางภมูปิระเทศทีแ่หง้แลง้เต็มไปดว้ยลมและฝุ่ น หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นเหมอืนโอเอซสิ 
ทีอ่ดุมสมบรูณ์ ในอดตีชาวบา้นปลกูขา้วและองุน่ และนําผลผลติเดนิเทา้กวา่ 3 วนัไปยังลาดักห ์เพือ่ขายแลกเปลีย่นเป็นมา้หรอืเงนิสด 

 

เย็น- เขา้สูท่ีพั่ก เดนิเทีย่วชม หมูบ่า้น Kibber สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้น  
ดืม่ดํา่กับววิสวยๆ ถา่ยรปูกับแสงยามเย็น ตามอัธยาศัย 
  
 
 
 
 

https://www.tripoto.com/trip/exploring-mighty-himalayas-through-road-less-traveled-part-ii-spiti-valley-58176f6b5d8c5
https://www.tripoto.com/trip/exploring-mighty-himalayas-through-road-less-traveled-part-ii-spiti-valley-58176f6b5d8c5
https://www.tripoto.com/trip/exploring-mighty-himalayas-through-road-less-traveled-part-ii-spiti-valley-58176f6b5d8c5
https://www.tripoto.com/trip/exploring-mighty-himalayas-through-road-less-traveled-part-ii-spiti-valley-58176f6b5d8c5
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DAY 10 วันอาทติยท์ี ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง kibber-langza-hikkim-komic-kaza 

เดนิทาง kibber-langza น่ังรถ 1-2 ชม. 
 langza-kaza น่ังรถ 2-3 ชม.

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Hotel Sakya Abode  
(Small Hotel) , KAZA 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั     

 

 

 

 
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้  ไปเทีย่ว หมูบ่า้น Langza  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1-2 ชัว่โมง  
ไปเดนิเทีย่วชม หมูบ่า้น Langza ยามเชา้ ดืม่ดํา่กบัววิสวยๆ กันใหเ้ต็มที ่
แลว้อยา่ลมืกม้หนา้มองพืน้ดนิ ตามหาซากฟอสซลิ เป็นทีร่ะลกึกันดว้ย 
 
หมูบ่า้นแลงซา (Langza Village)  หรอื หมูบ่า้นฟอสซลิ (Fossil Village) ตัง้อยูร่ะหวา่งหุบเขาทีด่เูหมอืนชามขนาดใหญ่ คนใน
หมูบ่า้นสว่นใหญเ่ป็นชาวพุทธ ศากยะนกิาย ของพุทธศาสนาในทเิบต หมูบ่า้นมคีนอยูป่ระมาณ 137 คน อาศัยอยูใ่น 33 ครัวเรอืน 

อาชพีหลักของชาวบา้นในสมัยกอ่นคอื การทําถว้ยชามดนิเผา ศลิปะนีม้อียูม่าจนถงึทกุวนันี้ ถว้ยชามดนิเผาตา่งๆถกูผลติและจําหน่าย
ไปทัว่ประเทศ เกษตรกรรมเป็นอกีอาชพีหนึง่ทีส่าํคัญในหมูบ่า้นแหง่นี ้ปลกูพชืเชน่ขา้วและมันฝร่ัง เหนอืหมูบ่า้นม ีพระพุทธรูปสทีอง   

ขนาดใหญ ่เชือ่กนัวา่มอีายุกวา่ 1,000 ปี ปางประทับน่ัง โดดเดน่บนระดับความสงู 4,400 เมตร 
   

  

หมูบ่า้นแลงซา (Langza Village)   พระพุทธรูป ทีห่มูบ่า้นแลงซา 
 

 

ฟอสซลิ (Fossil) แหง่แลงซา  
ประวตัศิาสตรท์างธรณีวทิยาของสปิต ิตอ้งยอ้นกลบัไปถงึ 500 ลา้นปี  

เมือ่มันจมอยูใ่ตท้ะเลใตเ้ทธสิ (Tethys) จนเทอืกเขาหมิาลยัเกดิขึน้จาก

การยกตวั หลงัการปะทะกนัของแผน่หนิอนิเดยีและเอเชยี เมือ่หลาย
ลา้นปีกอ่น ทะเลเทธสิก็หายไป ทิง้ไวเ้พยีงร่องรอย ฟอสซลิซากสตัว ์

ดกึดําบรรพ ์ของสิง่มชีวิติทางทะเลในยคุนัน้ 
 

การมาเทีย่ว หมูบ่า้นแลงซา จะไมส่มบรูณ์หากไมม่กีารตามหา ฟอสซลิ
ดกึดําบรรพ ์พวกนี้ วธิหีาฟอสซลิ คอื การเดนิไปเทีย่วรอบๆภูเขา และ

มองหามันจากพืน้ดนิหรอืใตก้อ้นหนิ ซึง่มันเหนือ่ยมาก และ หาไมค่อ่ย

ไดแ้ลว้ในปัจจบุนั วธิงีา่ยกวา่คอื ซือ้ตอ่จากเด็กๆชาวบา้นทีม่าวิง่เลน่
ใกล ้ๆ เรา ตอ่รองได ้และราคาไมแ่พง 

 

 
กนิขา้วกลางวัน ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงในหมูบ่า้น จากนัน้ขึน้รถไปเทีย่วหมูบ่า้นสวยๆใกล ้ๆ กัน 
หมูบ่า้น Hikkim *ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 30 นาท ี 
หมูบ่า้น Komic *ใชเ้วลาเดนิทาง ตอ่ไปอกีประมาณ 20 นาท ี
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ไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในโลก หมู่บา้น Hikkim  หมูบ่า้น Komic ทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก 
 

 
หมูบ่า้น Komic  วา่กนัวา่ทีน่ีเ่ป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูท่ีส่ดุในเอเชยี (หรอืบางคนกลา่ววา่ทีส่ดุในโลก) ทีค่วามสงูถงึ 5,150 เมตร เหนอื
ระดบัน้ําทะเล หมู่บา้นนีม้วีัดเพยีงวดัเดยีว บา้นเรอืน 12 หลงั และคนอาศยัประมาณ 150 คน นับรวมพระลามะทีว่ดัแลว้ดว้ย  

 
หมูบ่า้น Hikkim  ตัง้อยู่ทีร่ะดับความสงู 4,440 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล มทีีทํ่าการไปรษณียส์งูสดุของโลก เราสามารถสง่โปสการด์
ไปตามทีอ่ยูน่ี้ได ้- Hikkim Post office, Kaza, Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh PIN- 172114 

หรอืลองสง่โปสการด์ จากไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในโลกแหง่นี ้สกัใบสองใบ 
 

บา่ย- เดนิทางถงึ เมอืงคาซา Kaza เขา้สูท่ีพั่ก  กนิอาหารกลางวนั  
ครึง่วนับา่ยถงึเย็น- ใหเ้วลาอสิระ เดนิเทีย่วตลาด เมอืงคาซา ตามอัธยาศัย  กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น 

 

DAY 11 วันจันทรท์ี ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง kaza - chandrataal Lake 

เดนิทาง kaza - chandrataal lake  น่ังรถทัง้วัน 
*ขึน้อยูก่บัสภาพถนน 

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Chandrataal Lake Camp  
(Tent) , CHANDRATAAL LAKE 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั    

 

 

 

 
วนันีต้ ืน่แตเ่ชา้- กนิอาหารเชา้   ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่ทะเลสาบ Chandrataal *วนันีน่ั้งรถทัง้วนั  
ระหวา่งทาง ผา่นทุง่กวา้ง แมน้ํ่า ววิสวยอัศจรรย ์จอดแวะถา่ยรปูตามสบาย 
แวะกนิอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืง ระหวา่งทาง 
   

  

ตอ้งกนิอาหารพืน้เมอืง หรอื มามา่  รา้นอาหาร ระหวา่งเสน้ทาง  
 



หนา้ 15 จาก 23 

 
 
บา่ยถงึเย็น- เดนิทางถงึ ทะเลสาบ Chandrataal  เขา้สูแ่คมป์ทีพั่ก  กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น 
   
ชว่งคํา่ถงึดกึ- เป็นอกีคนืทีพั่กกลางทุง่กวา้ง ในคนืเดอืนมดื ดาวเต็มฟ้า มองเห็นทางชา้งเผอืก  
เพลนิกับการถา่ยรปูดาวกนัไดทั้ง้คนื 

 

DAY 12 วันองัคารที ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง chandrataal Lake - manali 

เดนิทาง chandrataal lake - manali  น่ังรถทัง้วัน 
*ขึน้อยูก่บัสภาพถนน 

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Hotel Keylinga Inn  
(เทยีบเทา่ 3 ดาว) , MANALI 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
      

  

 

 
วนันีต้ ืน่แตเ่ชา้- กนิอาหารเชา้   
เดนิไปชมความงดงามของ ทะเลสาบ Chandrataal  ใหเ้วลาดืม่ดํา่กับความงดงามของทะเลสาบ  
 
ทะเลสาบจนัทรา (Chandrataal Lake)  หรอื Lake of the Moon ทะเลสาบแหง่ดวงจันทร ์ทีร่ะดบัความสงูประมาณ 4,300 เมตร  

เป็นทะเลสาบเล็กๆ มขีนาดพืน้ทีเ่พยีงประมาณ 2.5 ตารางกโิลเมตร เทา่นัน้ ชือ่ทะเลสาบจันทรา ถกูเรยีกขานตามลักษณะของ

ทะเลสาบ ทีม่องเห็นไดเ้หมอืนเสีย้วพระจันทร ์ทะเลสาบจันทรา มทีวิทศัน์สวยงามน่าตืน่ตาตืน่ใจ น้ําในทะเลสาบเป็นสน้ํีาเงนิเขม้ ยาม
ตอ้งแสงแดด กับฉากหลงัของเทอืกเขาทีร่ายลอ้มอยู่ทกุดา้น  
   

  

ทะเลสาบจันทรา ยามตอ้งแสงแดด ทะเลสาบจันทรา สงบร่มเย็น 

 

  

ระหวา่งเสน้ทาง ที ่Rohthang Pass ระหวา่งเสน้ทางไปมะนาล ี
 

   

http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
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แลว้คอ่ยเดนิทางกันตอ่   ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงมะนาล ีmanali *วนันี้น่ังรถทัง้วนั  
แวะกนิอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืง ระหวา่งทาง 
 
เสน้ทาง Rohtang Pass  ทีค่วามสงู 3,978 เมตร เหนอืจากระดบัน้ําทะเล ทางตอนเหนอืของ มะนาล ีเป็นชว่งทีเ่ราสามารถมองเห็น

ความแปรผันของภมูทิัศนไ์ดด้ทีีส่ดุ จากทวิทศัน์ทีง่ดงามของภเูขาหนิโลน้และแหง้แลง้ ในดนิแดนของ หุบเขาสปิต ิสูค่วามเขยีวชอุม่
ของหบุเขา ทวิสน ธารน้ําแข็ง และแมน้ํ่าทีง่ดงาม  

 
ผา่น Rohthang Pass ถนนทีส่งูทีส่ดุบนเสน้ทางไปมะนาล ี กลับเขา้สูเ่ขตของความเขยีวชอุม่กันอกีครัง้ 
เย็น- เดนิทางถงึ เมอืงมะนาล ี(Manali)  เขา้สูท่ีพั่ก  กนิอาหารคํา่ แลว้พักผอ่น  

    

DAY 13 วันพธุที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง manali 

เดนิทาง  เดนิ/น่ังรถเทีย่วในเมอืง

รถยนต ์ Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 

ทีพ่ัก Hotel Keylinga Inn  
(เทยีบเทา่ 3 ดาว) , MANALI 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
      
  

  

 

 
ตืน่นอน- กนิอาหารเชา้   วนันีพั้ก เดนิเลน่ กนิ ชอ้ป สบายๆในเมอืงมะนาล ี
  
มะนาล ีManali  เป็นเมอืงเล็กๆในหบุเขา ทีอ่ยู่สงูกวา่ระดบัน้ําทะเลเพยีง 2,050 เมตร ทีเ่ทีย่วหลกัๆในมะนาล ีทีไ่มค่วรพลาดคอื 
วดั Hadimba Temple  เป็นวดัฮนิดกูลางป่าสน สรา้งขึน้เพือ่บชูา Hadimba Devi เป็นวดัทีส่รา้งดว้ยไม ้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน มะนาล ี 

วดั Vashisht Temple  วดัฮนิด ูทีม่บีอ่น้ําพุรอ้นอยูใ่นบรเิวณวดั  

Old Manali  เขตเมอืงเกา่ บา้นโบราณ และแหลง่ฮปิๆของนักทอ่งเทีย่วฝร่ังเมากญัชา 

   

  

ววิสวยๆของมะนาล ี ปลาเทราตส์ดๆจากแม่น ้า Beas River 
 

 

พอไดเ้วลาก็ไป กนิอาหารกลางวนั  
ชว่งบา่ย- เทีย่วสบายๆใน เมอืงมะนาล ีตามอัธยาศัย  กนิอาหารคํา่ เก็บกระเป๋าเดนิทาง แลว้พักผอ่น 
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DAY 14 วันพฤหสับดทีี ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เทีย่วบนิ ภายในประเทศ 

AI9806 
 

    kullu-delhi 

     เวลา 08.10-09.40 
 

 

 

เสน้ทาง manali-kullu 

เดนิทาง manali-kullu น่ังรถ 1-2 ชม. 
 kullu-delhi น่ังเครือ่งประมาณ 1 ชม. 30 นาที

 
รถยนต ์
เครือ่งบนิ 

 
Toyota Innova / Scorpio น่ังคันละ 3-4 คน 
เครือ่งบนิใบพดั 
 

       
  

 

 
เมอืงครุุ Kullu  เป็นเมอืงเล็กๆในหบุเขา ทีอ่ยู่สงูกวา่ระดบัน้ําทะเลเพยีง 1,279 เมตร เมอืงครุุ Kullu หรอื Kulu อยูห่่างจากสนามบนิ 

Bhuntar Airport เพยีง 10 กโิลเมตร ตัง้อยูใ่นตําบลครุุ รัฐหมิาจัลประเทศ ประเทศอนิเดยี Kullu Valley เป็นหบุเขากวา้ง มแีมน้ํ่าเบยีส 

(Bias River) ไหลผา่นกลาง เป็นหบุเขางดงามทีป่กคลมุไปดว้ยป่าสน มวีดัศักดิส์ทิธิข์องชาวฮนิด ูมากมายในหบุเขาแหง่นี้ 
 

04.00 น. ตนืแตเ่ชา้มดื ออกเดนิทางไป สนามบนิเมอืงคลุ ุKullu Airport  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

06.00 น. ถงึสนามบนิ เช็คอนิบัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ  *โหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั 
กนิอาหารเชา้ทีส่นามบนิ 

 

08.10 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูส่นามบนิเดลล ี *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 
09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเดลล ี ไปเปลีย่นเครือ่งกลับกรงุเทพ *รอตอ่เครือ่งประมาณ 4 ชม. 
     
   

เทีย่วบนิ ระหวา่งประเทศ 

AI332 
 

    Delhi-bkk 

     เวลา 13.45-19.20 
 

 

 

เสน้ทาง delhi-bangkok 

เดนิทาง del-bkk น่ังเครือ่งประมาณ 4 ชม. 

 รอตอ่เครือ่งประมาณ 4 ชม. 

     

ชอ้ปป้ิงในสนามบนิ พกัผอ่นบนเครือ่งบนิ 
 duty free shopping 
   

 

 

 

   
13.45 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง  
กนิอาหารกลางวนั บนเครือ่งบนิ 
19.20 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกลับถงึบา้นโดยสวัสดภิาพ  สวสัดปีระเทศไทย  
  
   

 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
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     คา่ทวัร ์    กรณีเดนิทาง 6-7 ทา่น 70,000 บาท 

   คา่ทวัร ์    กรณีเดนิทาง 8 ทา่น ขึน้ไป 65,000 บาท 

   
       
      * คา่ตั๋วเครือ่งบนิ อกีประมาณ 

*20,000 บาท 

          หมายเหต-ุ จา่ยคา่ตัว๋เครือ่งบนิตามจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว  *ราคานีเ้ป็นราคาตัว๋โดยประมาณ 
 

 

   
เงือ่นไข-   ราคารวม "คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และทกุอยา่งแลว้" ตอ้งการนอนเดีย่ว กรณุาโทรสอบถามราคา 
   
 

สว่นลดพเิศษ-   (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) 
มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ทําวซีา่เอง ลด 4,400 บาท          *หา้มท าวซีา่ออนไลน ์E-visa     
  
 

ราคานีร้วม- 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ทกุเสน้ทางตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิไทย-อนิเดยี  
คา่วซีา่อนิเดยี  
ยา Acetazolamide (Diamox) 250 mg มสํีาหรับทกุทา่น 
O2 ออกซเิจน ฟร ี.. สว่นตัวคนละ 2 กระป๋อง , ตดิรถเป็นกองกลาง 1 แท็งค ์
อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
น้ําดืม่บรรจขุวด (ไมจํ่ากดัจํานวน แตก่รณุาดืม่อยา่งรูค้ณุคา่) 
ทีพ่กั เทยีบเทา่ตามทีร่ะบ ุพักหอ้งละ 2-3 ทา่น   
คา่รถตลอดเสน้ทาง น่ังคันละ 3-4 คน 
คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม   
คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย/ไกดท์อ้งถิน่ (ไมร่วมทปิ)   
ประกนัอบุตัเิหต ุ   
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท   
เงือ่นไข- ภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ครอบคลมุเฉพาะกรณีอบุตัเิหต ุ 
ไมค่รอบคลมุกรณี มโีรคประจําตวั เจ็บป่วย เป็นไขห้วัด ทอ้งเสยี หรอือาหารเป็นพษิ ระหวา่งเดนิทาง 

 

ราคานีไ้มร่วม- 
คา่กลอ้งถา่ยรปู และคา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเก็บเป็นบางสถานที ่
คา่ทปิ ไกดท์อ้งถิน่ ชาวอนิเดยี  
คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย 
คา่ทปิ คนขบัรถ , เด็กรถ , เด็กยกกระเป๋า และทปิอืน่ๆ 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 

* คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี  
   (ไกดท์อ้งถิน่ชาวอนิเดยี คนขับรถ) เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 2,800 รปีู หรอื 1,400 บาท สําหรับ 14 วนั ในอนิเดยี 
* คา่ทปิ  พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ควรใหไ้มตํ่า่กวา่ 20 รปีู ตอ่ครัง้ 
* คา่ทปิ หัวหนา้ทวัรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
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โอนเงนิไดท้ี ่

 

 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 
จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีกํ่าหนด ชาํระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้ 
   
ขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยเต็มจํานวน 
    
เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศในรายการเดนิทาง 
หรอื เกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล  
ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การชาํระเงนิ 

   

1) จา่ยมัดจํา จํานวน 10,000 
บาท ทนัททีีจ่อง 

2) จา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิ จํานวน *20,000 บาท ทนัททีีจ่อง  *ราคาตามจรงิ ณ วนัทีอ่อกตั๋ว 

กรุณาสอบถามราคาอกีครัง้ กอ่นโอนเงนิจอง 
 

3) จา่ยงวดแรก จํานวน 30,000 
บาท ภายในวันที ่  18 มถินุายน 2560 

4) จา่ยสว่นทีเ่หลอื จํานวน 3x,000 
บาท ภายในวันที ่  18 กรกฎาคม 2560  

 



หนา้ 20 จาก 23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  เลม่จรงิ.. ทีม่อีายเุหลอือยูไ่มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

  

2. สาํเนาหนา้วซีา่อนิเดยีลา่สดุ 1 ชดุ  กรณีทีเ่คยเขา้อนิเดยี และ วซีา่เดมิกบัพาสปอรต์ไมไ่ดอ้ยูใ่นเลม่เดยีวกนั 

 

3. แบบฟอรม์ขอ้มูลสว่นตวั กรอกตามแบบฟอรม์ดา้นลา่ง (กรุณาแจง้ขอ้มูลจรงิ) 

   

4. รูปถา่ย 3 ใบ  
รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปส ีบนพืน้หลังสขีาว และตอ้งมขีนาด 2x2 นิว้ 

แนะนําใหบ้อกรา้นถา่ยรูปวา่ ขนาด 2x2 นิว้ เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เทา่กนัทัง้กวา้งและยาว 
หา้มสง่ขนาดอืน่ สถานทตูเขม้งวดมาก !  

รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปปัจจุบนั ทีถ่่ายใหมภ่ายใน 3 เดอืน 

รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปที ่ไม่ซ้ํา กบัรูปในวซีา่เดมิ (ถา้มวีซีา่เดมิ) 

  

 

5. สาํเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

6. สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

7. สาํเนาหนังสอืสทุธ ิ1 ชดุ *เฉพาะพระสงฆแ์ละแม่ช ี (ถา่ยสาํเนาหนา้แรก และหนา้ทีแ่สดงสงักดัวัดปัจจบุนั) 

 

8. นามบตัร 1 ใบ *ถา้ม ี (นามบตัร ตําแหน่งงานปัจจุบนั ตรงตามขอ้มลูทีแ่จง้) 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร-   

ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบใดๆ กรณีสถานทตูอนิเดยี ไมอ่นุมัตวิซีา่ หรอือนุมัตปิระเภทของวซีา่ใหไ้มต่รงตามทีย่ืน่ขอ เนือ่งจากทางสถานทตู
จะพจิารณาเป็นรายๆ ไป ขึน้อยู่กบัประวตักิารเดนิทางของแตล่ะบคุคลดว้ย 

 

 

 

ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสาร  

 
 

 

เอกสารทีต่อ้งจัดส่ง           เพื่อขอวซี่า อนิเดยี 

ชุดกรุ๊ปอินเดีย – form update 31 Jan 2017 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจินําเทีย่ว เลขที ่11/06037 

1/60 ซอยอนามัยงามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพ 10150 
Tel.  024054561, 0898119139, 0816928233  Fax. 024054560 

Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  
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 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตัวบรรจง เพือ่ประโยชนข์องผูส้มัครเอง 

                                    (กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้  

 

 
  

ชือ่และนามสกลุ ผูย้ืน่ขอวซีา่ 
กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 
1. ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีต่ดิตอ่ได ้  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทม์อืถอื  โทรศพัทบ์า้น   

 E-mail:   

 
2. อาชพีปัจจุบนั  ตําแหน่ง  

 * ถา้มนีามบตัร ขอ้นีไ้ม่ตอ้งกรอก ใหส้ง่นามบัตรแนบมาดว้ย 1 ใบ 

 * ถา้เกษียณแลว้  ใหแ้จง้วา่ เกษียณ * ถา้เป็นแมบ่า้น กรุณาแจง้ขอ้มลูทีทํ่างานของสามหีรอืบดิา              

 ชือ่บรษัิท/ชือ่หน่วยงาน  

 ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทท์ีทํ่างาน  โทรศพัทบ์า้น   

    
3. กรณีกําลงัศกึษาอยู่ นักเรยีน/นักศกึษา ระดบัชัน้การศกึษา  

 ชือ่โรงเรยีน/สถาบนัการศกึษา  

 ทีอ่ยู่  

  รหัสไปรษณีย ์  

 ระบอุาชพีของ ผูป้กครอง (บดิา) / คูส่มรส  

 ตําแหน่ง  

 ชือ่บรษัิท/ชือ่หน่วยงาน  

 ทีอ่ยู่  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทท์ีทํ่างานของ ผูป้กครอง (บดิา) / คูส่มรส   

 
4. วฒุกิารศกึษาสงูสดุทีเ่รยีนจบ เชน่ มัธยมศกึษา ม.6 , ปรญิญาตร ี, ปรญิญาโท เป็นตน้  

 
5. ศาสนาทีนั่บถอื เชน่ ศาสนาพุทธ ครสิต ์หรอื อสิลาม เป็นตน้    

 
6. หากแตง่งานแลว้ กรุณาแจง้                                                                                 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ สาม ี นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ ภรรยา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 กรณีคูส่มรส หยา่รา้งหรอืเสยีชวีติ - ใหแ้จง้วา่ หย่าแลว้ หรอื เสยีชวีติแลว้  

 
7. บดิาและมารดา (ทัง้สองทา่น)    *ตอ้งกรอกนามสกลุ                                                กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ บดิา นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ มารดา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 
8. ตําหน ิลักษณะรูปพรรณทีเ่ดน่ชดัในร่างกาย เชน่ ผวิสขีาว ผวิสองส ีตาสดํีา ตาสน้ํีาตาล ผมยาว ผมสัน้ ผมดํา เป็นตน้  

  

 
9. ผูรั้บผลประโยชน์    *สาํหรับการทําประกนัการเดนิทาง                กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 เลขทีบ่ัตรประชาชน   

 ความสมัพันธก์ับผูเ้ดนิทาง   
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หนา้ 22 จาก 23 

 

 

 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตัวบรรจง เพือ่ประโยชนข์องผูส้มัครเอง 

                                    (กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้ 

 

 
  

10. บคุคลอา้งองิทีต่ดิตอ่ไดท้ีป่ระเทศไทย                                                                   กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 ทีอ่ยู่  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้   

    
11. ถา้เคยเดนิทางเขา้อนิเดยีมาแลว้ กรุณาแจง้ขอ้มลูดงันี้    

 *ขอ้นี ้ถา้ครัง้ลา่สดุ เดนิทางพรอ้มกบั คณะวนัแรมทาง ไม่จําเป็นตอ้งกรอก    

 15.1 เลขทีว่ซีา่ลา่สดุ                                                        วนัทีอ่อกวซีา่  

 15.2 เมอืงทีเ่คยไป  

 15.3 ชือ่และทีอ่ยูข่องโรงแรมหรอืทีพั่ก ทีเ่คยไปพักลา่สดุ   

 ชือ่ทีพั่ก Place to Stay  

 ทีอ่ยู ่Address  

   

 โทรศพัท ์   

 
12. เคยเดนิทางเขา้ ออกประเทศในกลุม่ SAARC (อฟักานสิถาน ภฏูาน ปากสีถาน มัลดฟี บงัคลาเทศ ศรลีงักา เนปาล) หรอืไม่   

 ถา้เคยกรุณาระบรุายละเอยีด (ยอ้นหลงัแค ่4 ปี) 

 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

  เคย  ไมเ่คย  

 อฟักานสิถาน จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ภฏูาน จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ปากสีถาน จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 มัลดฟี     จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 บงัคลาเทศ    จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ศรลีงักา     จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 เนปาล จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 
13. ประเทศทีเ่ดนิทางไปในชว่ง 10 ปี ทีผ่่านมา   

  

  

  

 
14. อาหารทีรั่บประทาน ระหวา่งเดนิทาง ทีต่อ้งการรอ้งขอเป็นพเิศษ- เชน่ อาหารเจ มังสวรัิต ิไมท่านเนือ้ ไมท่านหม ูเป็นตน้ 

  

 
 การสง่เลม่พาสปอรต์คนื- ปกตเิราจะไมส่ง่เลม่พาสปอรต์คนืให ้เราจะถอืไปใหท้กุคนในวนัทีเ่ดนิทางเลย 

 แตท่า่นใดทีต่อ้งการเลม่พาสปอรต์คนืกอ่นการเดนิทาง กรุณาแจง้ใหท้ราบ 

  
 ชือ่ทีอ่ยู่สาํหรับสง่แผน่ DVD หรอื Flash Drive รวมภาพถา่ยเมือ่กลบัจากการเดนิทาง   
 

 ชือ่-นามสกลุ ผูรั้บ  

 ทีอ่ยู่  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทม์อืถอื   
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แผนที ่ศนูยรั์บยืน่วซีา่อนิเดยี 
อาคาร PS TOWER ชัน้ 10  

สขุมุวทิ 21 (อโศก) 

เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานอีโศก 

เดนิทางดว้ย รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT ลงสถานสีขุมุวทิ 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
ผูย้ืน่ขอวซีา่อนิเดยีทกุทา่น 

ทีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี จะตอ้งมาแสดงตน  
เพือ่ ถา่ยภาพ และ สแกนลายนิว้มอื 

ในวันทีส่มัครยืน่ขอวซีา่  
ดว้ยตวัเอง !! 
 

 

 


