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เทีย่ว SPITI VALLEY     ใจไมรั่กไปไมไ่ด ้ 

  
ยิง่กวา่ค าวา่ เจาะลกึ กบัอารยธรรมทีซ่อ่นตวัอยูใ่นหบุเขาไกลโพน้ 

ชวนไปถา่ยรปู ใชเ้วลาเต็มเหนีย่ว แสงเชา้ แสงเย็น แสงดาว  

ทางชา้งเผอืก ทอ้งทุง่กวา้ง แมน่ ้าสฟ้ีา ทอ้งฟ้าสเีงนิ 

นอนโฮมสเตย ์สมัผัสวถิชีวีติ ในดนิแดนทีน่อ้ยคนนักจะไดไ้ปเยอืน 
 

 

 

       หบุเขาสปิต ิ เสน้ทางตอนเหนอืของอนิเดยี ในรัฐหมิาจัลประเทศ ตดิทเิบต ตดิเทอืกเขาหมิาลัย 
 

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

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว 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..ดว้ยรักและหว่งใย 
เขาบอกกนัวา่ทีน่ี ่คอื "สถานทีท่ีส่วรรคก์ับโลกมนุษยม์าบรรจบกนั" ถงึแมว้า่ เสน้ทางนีง้ดงามเกนิบรรยาย  
ชนดิทีเ่รยีกวา่ ควรไปเห็นดว้ยตาใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ ถงึแมว้า่ เสน่หข์องทรปินี ้อยู่ทีว่วิสองขา้งทาง สวยงามจนหลบัตาไม่ลง 

แต ่ทรปินีไ้ม่ไดส้ะดวกสบาย ไปล าบาก น่ังรถเหนือ่ยมาก อาหารพืน้เมอืงไมอ่ร่อย กนิกนัไม่คอ่ยได ้!   
ดว้ยเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่สงูเหนอืจากระดบัน ้าทะเลเกนิกวา่ 4,000 เมตร  

จงึสุม่เสีย่งตอ่อาการแพค้วามสงู ท าใหป้วดหัว อาเจยีน หายใจไม่ทนั หรอืหัวใจวาย 
ดงัน ัน้  กรุณาอา่นโปรแกรมดีๆ กอ่นตัดสนิใจจอง  ถา้ร่างกายไมแ่ข็งแรง เป็นโรคหัวใจ ความดนัสงู หอบหดื ไมค่วรเดนิทาง ..  

หากชวนเพือ่นกรุณาบงัคับใหเ้พือ่นอา่นดว้ย เพือ่นทีเ่รือ่งเยอะ หา้มชวน !  

 

หบุเขาสปิต ิหรอื สปิตวิลัเลย่ ์  เสน้ทางตอนเหนอืใน รัฐหมิาจัลประเทศ ประเทศอนิเดยี ตดิทเิบต ตดิเทอืกเขา
หมิาลัย เป็นดนิแดนทีย่ากตอ่การเขา้ถงึ ไมม่เีครือ่งบนิ บนิตรงสูเ่มอืงนี ้ตอ้งน่ังรถเขา้ไปเทา่นัน้ สองขา้งทางทีต่อ้งผา่น
เขา้ไปในแตล่ะเมอืง สวยงามมากอยา่น่าอศัจรรย ์มอีารยธรรมทีแ่ตง่ตา่งและแปลกตา เหมอืนหลดุเขา้ไปอกีโลกใบ
หนึง่ ครัง้หนึง่ในชวีติ ควรไปใหไ้ดส้กัครัง้ 

                

 

จดุนดัพบ 
สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู10 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู

เชา้มดื วันเสารท์ี ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 02.30 น. (ตสีองครึง่) 

              

โปรแกรมการเดนิทาง 

     

DAY 01 วันเสารท์ี ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

เทีย่วบนิ ระหวา่งประเทศ 

AI337  

    bangkok-chandigarh 

     เวลา 05.45-09.20 
 

 

 

เสน้ทาง  bangkok-chandigarh-shimla 
เดนิทาง bkk-chandigarh น่ังเครือ่งประมาณ 5 ชม. 

chandigarh-shimla น่ังรถ 4-5 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคนัละ 3 คน 

ทีพั่ก Hotel Sukhsagar Regency  
(3 ดาว) , SHIMLA 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
 

 

 

 
เริม่โปรแกรมทวัร-์ 
 

02.30 น. พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเชค็อนิบตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ  
*รับ O2 ออกซเิจน แพ็คใสก่ระเป๋าใครกระเป๋ามนั คนละ 1 กระป๋อง 
*สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม  เทา่นัน้ 
เชค็อนิเสร็จแลว้ แยกยา้ยกนัเขา้ดา้นใน ผา่น ตม. รอขึน้เครือ่งพรอ้มกนั 

http://www.airindia.com/
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ปลา' Tour Leader พาเทีย่ว O2 ออกซเิจน แจกทีส่นามบนิ 
 

05.45 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี  
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง *กนิอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 
09.20 น. ถงึแผน่ดนิอนิเดยีทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงจันดกิาร ์
รถมารับเดนิทางตอ่สูเ่มอืงซมิลา *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง 

  

รถทีเ่ราใชต้ลอดการเดนิทาง น่ังคันละ 3 คน เต็นทห์อ้งน ้าของเรา ปวดฉี่จอดไดท้ันท ี

  

เมอืงซมิลา เมอืงซมิลา ยามค ่าคนื 
 

เมอืงซมิลา Shimla  
เป็นเมอืงหลวงของรัฐหมิาจลัประเทศ (Himachal Pradesh) ซึง่เป็นรัฐหนึง่ทีอ่ยูใ่นเขตเทอืกเขาหมิาลัย เป็นรัฐ
ชายแดนของอนิเดยี มพีืน้ทีต่ดิตอ่กบัทเิบตทางทศิตะวันออก เมอืงซมิลา เป็นเมอืงทีอ่งักฤษใชเ้ป็น เมอืงหลวงในฤดู
รอ้น (Summer Capital) ในสมยัทีป่กครองอนิเดยี ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1864 เป็นเมอืงทีม่คีวามเป็นสหราชอาณาจกัร แทรก
ซมึอยูม่ากมาย ทัง้สถาปัตยกรรมของ อาคารบา้นเมอืง เป็นทีรู่จั้กในชือ่ เมอืงแหง่รสีอรท์ เป็นสถานทีต่ากอากาศของ
ชาวอนิเดยี เพราะอากาศดใีนฤดรูอ้น และทศันยีภาพสวยงามมากในฤดหูนาว นอกจากนัน้ ในฤดใูบไมผ้ลยิงัสะพร่ัง
ดว้ยดอกไมห้ลากสสีนั นานาพันธุ ์ท าใหเ้มอืงซมิลา เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดต้ลอดปี 

เดนิทางถงึ เมอืงซมิลา  เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  กนิอาหารกลางวัน 
ชว่งบา่ย เดนิเทีย่ว ถา่ยรปู ในเมอืงตามอธัยาศัย 
เย็นถงึค า่- กนิอาหารค ่า แลว้รบีเขา้นอนเก็บแรงไวไ้ปสมัผัสเสน่หข์องอนิเดยีแบบเต็มๆในวันรุง่ขึน้ 
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DAY 02 วันอาทติยท์ี ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง 
 shimla-sarahan 

เดนิทาง shimla-saharan  น่ังรถทัง้วัน 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Hotel Shrikhand  
(Hill Resort) , SARAHAN 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อิม่แลว้ออกเดนิทางกนัเลย 
มุง่หนา้สู ่Sarahan *ใชเ้วลาเดนิทางทัง้วัน ประมาณ 6-7 ชัว่โมง 
ระหวา่งทาง ผา่นเมอืงตา่งๆ เชน่ เมอืง Narkanda เมอืงรามปรู ์และ ยอดเขา Hattu Peak แวะเทีย่วไปเรือ่ยๆ 

เมอืง Narkanda  เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการปลกูแอปเป้ิล  
ยอดเขา Hattu Peak  มวีดัเกา่แกช่ือ่ Hatto Mata Temple 

  

ฤดกูาลเก็บแอปเป้ิล ยอดเขา Hattu Peak 
 

เมอืงรามปรู ์ (Rampur)  
เมอืงนีเ้มือ่กอ่นเป็นศนูยก์ลางการคา้ ทีม่ทีัง้ชาวจนี ทเิบต และ ลาดกัห ์เขา้มาคา้ขาย เป็นเสน้ทางการคา้โบราณที่
ส าคญั บนเสน้ทาง ฮนิดสูถานไฮเวย-์ทเิบต ในปัจจบุนัเมอืงรามปรู ์ก็ยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ทีส่ าคญัทีส่ดุของเมอืง
ซมิลา จากนัน้ผา่นเมอืง Jeori และเดนิทางถงึเมอืง Sarahan ในทีส่ดุ 

แวะกนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงระหวา่งทาง 
เย็นถงึค า่- เขา้สูท่ีพั่ก กนิอาหารค า่ แลว้พกัผอ่น 

             

DAY 03 วันจันทรท์ี ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง 
 sarahan-wangtu-sangla 

เดนิทาง saharan-sangla น่ังรถ 5-6 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Hotel Prakash Regency  
(Hill Resort) , SANGLA 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อิม่แลว้ออกเดนิทางกนัเลย 
มุง่หนา้สู ่Sangla *ใชเ้วลาเดนิทางทัง้วัน ประมาณ 5-6 ชัว่โมง 
ระหวา่งทาง ผา่นเมอืงตา่งๆ แวะเทีย่วไปเรือ่ยๆ 

วดั Bhima Kali Temple   วัดฮนิดทูีม่คีวามส าคญั สรา้งขึน้เพือ่บชูาเจา้แมก่าล ี
สะพาน Wangtu Bridge   สะพานขา้มแมน่ ้าทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ ตอ้งแวะชม  
เมอืง Karcham  ผา่นเขือ่นทีม่กีารกกัน ้าเพือ่น ามาใชผ้ลติกระแสไฟฟ้า หลังจากกระแสน ้า ไหลผา่นประตเูขือ่น น ้า
จะถกูสง่กลับไปทีแ่มน่ ้า Sutlej โดยคลองสง่น ้าทีม่คีวามยาว 1.2 กม. 
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  วัด Bhima Kali Temple เสน้ทางเรยีบผา อันน่าหวาดเสยีว   

  

 วัดพทุธ แหง่เดยีวในหมู่บา้น หมูบ่า้นแซงลา   

เมอืงแซงลา (Sangla)  
เมอืงสวยในหบุเขาบาสป้า หรอืหบุเขาแซงลาในเขตคนินัวร ์ตัง้อยูบ่นความสงู 2,700 เมตร ลอ้มรอบดว้ยป่าสน ล า
ธาร ไรแ่อปเป้ิล และสวนเชอรร์ี ่หบุเขาแซงลา ไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในหบุเขาทีส่วยทีส่ดุในเทอืกเขาหมิาลัย ทีซ่ ึง่ไดช้ือ่
วา่ เป็นทีป่ระทับของพระเจา้ ในภาษาธเิบต ค าวา่ sang แปลวา่ แสง สว่นค าวา่ la แปลวา่ ทางผา่น ดังนัน้ Sangla 
จงึแปลวา่ ทางเดนิของแสง น่ันเอง 

แวะกนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงระหวา่งทาง 
ชว่งบา่ย- เดนิทางถงึ เมอืง Sangla เขา้สูท่ีพั่ก แลว้ไปเดนิเทีย่วถา่ยรปูกนัที ่วัดฮนิด ูวัดพทุธ และตลาดในหมูบ่า้น  
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น  

             

DAY 04 วันองัคารที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง 
 sangla-chitkul 

เดนิทาง sangla-chitkul น่ังรถ 2-3 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Guesthouse  
(Small Guesthouse) , CHITKUL 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ออกเดนิทางกนัเลย 
มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้น Chitkul *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
ระหวา่งเดนิทางเพลดิเพลนิกบัววิแมน่ ้า Baspa ทีเ่ชือ่มตอ่จากแมน่ ้า Sutlej 
เดนิทางถงึ หมูบ่า่น Chitkul  เขา้สูท่ีพั่ก กนิอาหารกลางวัน  
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ความสวยงามของ แมน่ ้า Baspa หมูบ่า่น Chitkul อันเงยีบสงบ 
 

หมูบ่า้น Chitkul 
เป็นมอืงชายแดนทีต่ดิกบัธเิบต ส าหรับชาวอนิเดยีเป็นหมูบ่า้นสดุทา้ย ทีจ่ะผา่นเขา้มาโดยไมต่อ้งใชใ้บอนุญาต ทาง
หลวงอนิเดยีกส็ ิน้สดุลงทีเ่มอืงนิเ้ชน่กนั 

ชว่งบา่ยถงึเย็น- ใหเ้วลาอสิระ ดืม่ด า่ธรรมชาตอินับรสิทุธิใ์หเ้ต็มทีใ่นเมอืง  
ไปเทีย่ววดัฮนิด ูเดนิเลน่ ถา่ยรปูและชมทอ้งทุง่ขา้วสาลรีอบๆ ตามอธัยาศัย 
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น 

            

DAY 05 วันพธุที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง 
 chitkul-kalpa 

เดนิทาง chitkul-kalpa น่ังรถ 3-4 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Hotel Kinner Villa  
(Hill Resort) , KALPA 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อิม่แลว้ออกเดนิทางกนัเลย 
มุง่หนา้สู ่เมอืงคลัปา Kalpa *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
*ท าเรือ่งใบ permit ขอเขา้เขตแดน สปิตวิลัเลย ์ 
กนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารในตัวเมอืงคัลป้า 
ระหวา่งทาง แวะเทีย่ว หมบูา้นคลัปา ชมววิและวดัตา่งๆ 

  

 หมูบ่า้นคัลปา Kalpa Village หมูบ่า้นคัลปา Kalpa Village  

เมอืงคลัปา (Kalpa)  
ในหบุเขาคนินัวร ์ตัง้อยูบ่นความสงู 2,960 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล มอีายยุอ้นหลังไปมากกวา่สองพันปี เดมิมชีือ่วา่ 
ชนิี ่ตามต านานกลา่ววา่ เมอืงชนิี ่เปรยีบเสมอืนเป็นพระราชวังฤดหูนาวขององคพ์ระศวิะ ในฤดหูนาวพระองคจ์ะเสด็จ
จากหมิาลัย มาประทับทีน่ีแ่ละเสพกญัชาอยา่งมคีวามสขุ ในสมยัอาณานคิม ชาวองักฤษก็นยิมมาพกัผอ่นทีน่ี ่ดว้ย
ทวิทศันท์ีง่ดงามและเงยีบสงบ นอกจากนัน้ ทีน่ีย่งัเคยเป็นเสน้ทางการคา้โบราณของอนิโดจนีดว้ย 
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หมูบ่า้นคลัปา (Kalpa Village)  หมูบ่า้นเล็กๆในหบุเขา ลอ้มรอบดว้ยไรแ่อปเป้ิล ทุง่ดอกไม ้และล าธารใส 
ทวิทศันข์องยอดเขา คนินัวรไ์กรลาส ยอดเขาศกัดิส์ทิธิ ์ทีส่งู 6,500 เมตร งดงามดังสวรรคบ์นดนิ 
วดัฮนิด ู สถาปัตยกรรมโดดเดน่มเีอกลกัษณ์ งานแกะสลักไมอ้อ่นชอ้ย 
วดัพุทธ  วัดพทุธทเิบตเกา่แก ่ซึง่ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเดยีวกนั 

 

คนินวัรไ์กรลาส  Kinnaur Kailash  
ยอดเขาทีม่คีวามสงู 6,500 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล เป็นยอดเขาศกัดิส์ทิธิท์ัง้ในความ
เชือ่ของศาสนาพทุธและฮนิด ูตามต านานกลา่ววา่ มอีสรูตนหนึง่ชือ่ Bhasmasur ไดรั้บ
พรวเิศษจากพระศวิะ วา่เมือ่ใดทีอ่สรูตนนี ้ชีน้ิว้ไปทีห่ัวของใคร คนคนนัน้จะกลายเป็น
เถา้ธลุ ีแตห่ลังจากไดรั้บพร อสรูตนนีก้ลับตอ้งการฆา่พระศวิะ เพราะหลงรักพระนาง
ปวารต ี พระศวิะจงึตอ้งหนแีละแอบซอ่นตัวตามทีต่า่งๆ พระศวิะซอ่นตัวที ่เขาคนินัวร์
ไกรลาส อยูช่ว่งเวลาหนึง่ จนกระทั่ง พระวษิณุ ทีต่อ้งการชว่ยเหลอืใหพ้ระศวิะ รอดพน้
จากอนัตราย ไดก้ลายรา่งเป็น หญงิสาวแสนสวย มายัว่ยวนอสรูใหห้ลงกล ชวนใหอ้สรู
เคลบิเคลิม้ชีน้ิว้ไปทีศ่รีษะตวัเอง อสรูจงึกลายเป็นเถา้ถา่นดว้ยนิว้ของตัวเอง ในทีส่ดุ 

 

ชว่งบา่ยถงึเย็น- เดนิเลน่ในหมูบ่า้น ไปเทีย่ววดัฮนิด ูวัดพทุธ 
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น 

             

DAY 06 วันพฤหสับดทีี ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง 
 kalpa-nako 

เดนิทาง kalpa-nako น่ังรถ 5-6 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Kinner Camps Nako  
(Camp) , NAKO 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อิม่แลว้ออกเดนิทางกนัเลย 
มุง่หนา้สู ่เมอืงนาโก Nako *ใชเ้วลาเดนิทางทัง้วัน ประมาณ 5-6 ชัว่โมง 
แวะกนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงระหวา่งทาง  
การเดนิทางในชว่งนี ้ภเูขาทีเ่คยเขยีวชอุม่ในวันแรกๆ จะเริม่เปลีย่นเป็นภเูขาโลน้ๆ ไมค่อ่ยมตีน้ไมใ้บหญา้สกัเทา่ไหร ่
แตก่็สวยมเีสน่หไ์ปอกีแบบ ระหวา่งทาง ผา่นเมอืงตา่งๆ แวะเทีย่วไปเรือ่ยๆ 

 

 หมูบ่า้นนาโก ้Nako Village 
 

หมูบ่า้นนาโก ้(Nako Village)  
เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ของชาวพทุธทเิบต เงยีบสงบงดงาม อยูร่มิทะเลสาบนาโก ้ในเขตคนินัวร ์(Kinnaur) ทีร่ะดบัความ
สงู 3,662 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล องิแอบแนบชดิอยูใ่นออ้มกอดของ เทอืกเขา เรยีว เพริค์ยลั มยีอดเขาทีส่งู 
6,816 เมตร เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน รัฐหมิาจลัประเทศ  
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ทะเลสาบนาโก ้   
ทะเลสาบเล็กๆ ทีร่ม่รืน่สวยงาม ดว้ยตน้วลิโลว ์และ ตน้ป๊อปลา่ อยูท่า่มกลางเทอืกเขาทีม่หีมิะปกคลมุ ทุง่ดอกไม ้ไร่
ถั่ว บา้นเรอืนแปลกตา 

ชว่งบา่ย- เดนิทางถงึ หมูบ่า้นนาโก ้ เขา้สูท่ีพั่ก 
แลว้ไปเทีย่วชม หมูบ่า้นและทะเลสาบ สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้น และรอยยิม้ของเด็กนอ้ยทีม่ใีหก้บัผูม้าเยอืน 
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น 

               

DAY 07 วันศกุรท์ี ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง 
 nako-tabo 

เดนิทาง nako-tabo น่ังรถ 3-4 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Hotel Tiger Den  
(Guesthouse) , TABO 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

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

  

วัดนาโก ้Nako Monastery เด็กชาวบา้นรอบๆวัดนาโก ้ 
 

วดันาโก ้ (Nako Monastery)  
เป็นอกีวดัหนึง่ทีม่อีายเุกา่แกม่าก มโีครงสรา้งเป็นดนิเหนยีว ไดรั้บการดแูลรักษาอยา่งดเีพือ่คงสภาพเดมิของวดั
เอาไว ้ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนัง ทีม่อีายยุอ้นไปถงึศตวรรษที ่11 วา่กนัวา่ ทีน่ีม่รีอยพทุธบาทของ ทา่น ครุ ุรนิ
โบเช อยูด่ว้ย 

  

อารามสงฆต์าโบ Tabo Monastery อารามสงฆต์าโบ Tabo Monastery 
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เมอืงตาโบ Tabo  อยูเ่หนอืระดับน ้าทะเล 3,280 เมตร  
อารามสงฆต์าโบ  (Tabo Monastery)  
วัดเกา่แกท่ีส่รา้งตัง้แตช่ว่งปลายศตวรรษที ่9 ในปี ค.ศ. 996 หรอื 1,021 ปี ลว่งมาแลว้ โดยทา่น รนิเชน ซงัโป ใน
พืน้ทีท่ีแ่หง้แลง้และหนาวเยน็ บนความสงู 3,280 เมตร ตัวอาคารสรา้งดว้ยอฐิ ในปี ค.ศ.1975 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหว ท า
ใหต้ัวอารามเกา่พังเสยีหาย จงึไดส้รา้งอารามหลังใหมข่ึน้ ในปี ค.ศ.1983 วัดแหง่นีปั้จจบุนัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น
มรดกโลก ภายในวดัยงัเป็นทีเ่กบ็รักษาภาพทังกา้ หรอื ภาพพระบส ทีส่วยงามอกีดว้ย เมือ่ปี ค.ศ.1996 ไดจ้ดัพธิี
เฉลมิฉลองครบรอบสหัสวรรษของอารามสงฆต์าโบ องคด์ะไลลามะ เสด็จมาแสดงธรรมทีน่ี ่ครัง้นัน้มผีูศ้รัทธาหลาย
พันคนจากทั่วโลกเขา้รว่มงาน  

 

Painting ภาพจติกรรมฝาผนงั ทีห่า้มพลาด 
ภายในวดัมภีาพจติรกรรมฝาผนังแบบปนูเปียก หรอื เฟรสโก ทีง่ดงามหาชมไดย้าก 
และถกูขนานนามวา่ เป็น อชนัตา้และเอลโลรา่แหง่หมิาลัย (Ajanta and Ellora of the 
Himalayas) 
 
ถ า้ตาโบ  (Tabo Cave) 
มมีากมายหลายถ ้า อยูเ่หนอืวัดตาโบขึน้ไปบนเขา สนันษิฐานวา่ พระลามะขดุถ ้าเหลา่นี้
ไว ้เพือ่อาศัยในฤดหูนาว  บางถ ้าแบง่เป็นหลายหอ้ง ใชเ้ป็นหอ้งสวดมนต ์และ ท า
สมาธ ิภายในขดุอยา่งเรยีบงา่ย ไมม่ภีาพเขยีนใดๆบนผนังถ ้า 

 

บา่ย- เดนิทางถงึ เมอืงตาโบ  เขา้สูท่ีพั่ก  
กนิอาหารกลางวัน *วันนีอ้าจตอ้งกนิกลางวันกนัชา้หน่อย   
บา่ยถงึเย็น- ไปเทีย่วชม วดัตาโบ (Tabo Monastery) วดัเกา่แก ่ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น  

              

DAY 08 วันเสารท์ี ่4 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง 
 tabo-lhalung-dhankar 

เดนิทาง tabo-dhankar น่ังรถ 2-3 ชม. 
dhankar lake เดนิเทา้ 1-2 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Dhankar Homestay  
(Homestay) , DHANKAR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 
ไปเดนิเทีย่วชม เมอืงตาโบในยามเชา้  อยา่ลมืเลอืกซือ้ของฝากจากรา้นขายของทีร่ะลกึในหมูบ่า้น 
จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นดันการ ์Dhankar *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
เดนิทางถงึ หมูบ่า้นดนัการ ์ เขา้สูท่ีพั่ก  กนิอาหารกลางวัน 
บา่ย- ไปเทีย่วชม วดัดนัการ ์(Dhankar Monastery) 
วัดในพทุธศาสนา นกิายเกลกุปะ หรอื นกิายหมวกเหลอืง ชมววิสวยๆของแมน่ ้าสองสาย ทีม่าบรรจบกนั คอืแมน่ ้า
สปิต ิ(Spiti River) และ แมน่ ้าพนิ (Pin River) ใหเ้วลาเทีย่วชม ถา่ยรปู ตามอธัยาศยั 

 

วดัดนัการ ์Dhankar Monastery บนยอดเขา 
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วดัดนัการ ์ (Dhankar Monastery)  
บนเสน้ทางทีค่ดเคีย้วไปตามไหลเ่ขา ทา่มกลางววิทวิทศัน ์ทีง่ดงามแปลกตาดั่งอยูบ่นดวงจันทร ์มอีารามสงฆอ์ายพุัน
กวา่ปี สรา้งเดน่อยูบ่นชะงอ่นผาสงู  บนความสงู 3,894 เมตร วัดนีเ้ป็นเกา่แกใ่นพทุธศาสนานกิายเกลกุปะ หรอืนกิาย
หมวกเหลอืง ค าวา่ Dhan แปลวา่ หนา้ผา และค าวา่ kar แปลวา่ ป้อมปราการ ดังนัน้ Dhankar จงึแปลวา่ ป้อม
ปราการบนหนา้ผา น่ันเอง ในอดตี อารามสงฆด์ันการ ์เคยใชเ้ป็นป้อมปราการดว้ย ปัจจบุนัเป็นโรงเรยีนเผยแพร่
ศาสนาพทุธนกิายเกลกุปะแบบทเิบต มพีระลามะประมาณ 150 รปู 

Trekking Day 

จากนัน้ ออกเดนิเทา้ มุง่หนา้สู ่ทะเลสาบดนัการ ์(Dhankar) 
ทะเลสาบงดงาม อยูเ่หนอืขึน้ไปจากหมูบ่า้น ระยะทางเดนิประมาณ 3 กโิลเมตร *อาจใชเ้วลาเดนิ 1-2 ชัว่โมง 
ถา่ยรปูสวยๆใหเ้ต็มที ่ใหส้มกบัทีเ่ดนิเหนือ่ยมาก กวา่จะขึน้เขามาถงึทะเลสาบ  

  

ทะเลสาบ Dhankar อารามสงฆต์าโบ Tabo Monastery 
 

ทะเลสาบ Dhankar   
เป็นทะเลสาบเล็กๆทีอ่ยูบ่นภเูขา เหนอืหมูบ่า้นและวดัดนัการ ์ตัวทะเลสาบ อยูส่งู 4,136 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล วา่
กนัวา่ในทะเลสาบมปีลาสวยๆมากมาย การจะไปเทีย่วทะเลสาบนี ้ตอ้งเดนิไปเทา่นัน้ 

ชว่งเย็น- เดนิกลบัลงมายงัทีพ่ัก พกัใหห้ายเหนือ่ย  
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

         

DAY 09 วันอาทติยท์ี ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง dhankar-lhalung-mud 

เดนิทาง dhankar-lhalung น่ังรถ 1 ชม. 
lhalung - mud village น่ังรถ 2-3 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Tara Guesthouse  
(Guesthouse) , MUD VILLAGE 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 
จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นลาลงุ Lhalung *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
ไปเทีย่วชม วดัลาลงุ (Lhalung Monastery) อกีหนึง่ใน อารามสงฆ ์ทีเ่กา่ทีส่ดุทีต่ัง้อยูใ่น หบุเขาสปิต ิ 

  

 วัดลาลงุ Lhalung Monastery  ภาพเขยีนภายใน วัดลาลงุ   
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เมอืงลาลงุ  (Lhalung)   
ชือ่เมอืงนีแ้ปลวา่ดนิแดนแหง่เทพเจา้ Land of God ตัง้อยูเ่ชงิเขา Tangmar เชือ่กนัวา่ภเูขาลกูนีจ้ะเปลีย่นสไีดต้าม
อารมณ์ของเทพเจา้ เมือ่ใดที ่ภเูขาเป็นสแีดง หมายความวา่เทพเจา้ก าลังโกรธ  เมือ่ใดที ่ภเูขาเป็นสเีหลอืง น่ัน
หมายถงึเทพเจา้ก าลังมคีวามสขุ 
วดัลาลงุ  (Lhalung Monastery)  
หรอื วหิารสทีอง สาเหตทุีเ่รยีกวา่ วหิารสทีอง เพราะ ภายในมกีารเก็บ ใบระกาสทีอง เอาไว ้อารามสงฆล์าลงุ แหง่นี้
เป็นอกีหนึง่ในอารามสงฆท์ีเ่กา่ทีส่ดุ ทีพ่บในหบุเขาสปิต ิสรา้งโดยทา่น รนิเชน ซงัโป ราวตน้ศตวรรษที ่10 อยูใ่น
ระดับความสงู 3,658 เมตร ดา้นในมรีปูภาพจติรกรรมฝาผนังเป็นศลิปะแบบ Fresco ปนูเปียก อายนัุบพันปี  

ขึน้รถออกเดนิทางตอ่ ขา้มหบุเขาไปยงั Pin Valley 
มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้น Mud Village *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง 

  

  หบุเขาพนิ  (Pin Valley) หมูบ่า้น Mud Village 
 

หบุเขาพนิ  (Pin Valley)  
อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงคาซา (Kaza) หบุเขาซึง่มแีมน่ ้าสองสายมาบรรจบกนั คอื แมน่ ้าพนิ (Pin River) 
และแมน่ ้าสปิต ิ(Spiti River) อยูใ่นพืน้ทีข่อง จังหวดั Lahaul & Spiti รัฐหมิาจัลประเทศ เชน่กนักบั หบุเขาสปิต ิ
อทุยานแหง่ชาตพินิวลัเลย่ ์ (Pin Valley National Park)  
มพีืน้ที ่675 ตารางกโิลเมตร ทวิทัศนส์วยงาม เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์เป็นความงดงามทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ วา่กนั
วา่ทีน่ีค่อื ดนิแดนของ แพะภเูขา (ibex) (blue sheep) และ เสอืดาวหมิะ (snow leopards) 
หมูบ่า้น Mud Village   
หา่งออกไป 33 กโิลเมตรจากทางหลวง อยูท่ีร่ะดับความสงู 3,770 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีม่คีน
อาศัยอยูเ่พยีง สองรอ้ยกวา่คน ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว ทีน่ีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางเดนิป่าทีอ่ทุยานแหง่ชาตพินิวัลเลย่ ์

เดนิทางถงึ หมูบ่า้น Mud Village  กนิอาหารกลางวนั 
แลว้ขึน้รถ ไปเทีย่วชม ความงดงามของ หบุเขาพนิ (Pin Valley)  
ดืม่ด า่กบัววิสวยๆ ถา่ยรปู กนัใหเ้ต็มที ่ 
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น 

              

DAY 10 วันจันทรท์ี ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง mud village - langza 

เดนิทาง mud village - kaza น่ังรถ 2-3 ชม. 
kaza - langza น่ังรถ 2-3 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Langza Homestay  
(Homestay) , LANGZA 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 
จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นแลงซา Langza *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง 
แวะพักทีเ่มอืงหลวงของสปิตวิลัเลย่ ์เมอืงคาซา Kaza  
กนิอาหารกลางวัน 
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หมูบ่า้นแลงซา (Langza Village)  
หรอื หมูบ่า้นฟอสซลิ (Fossil Village) ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาทีด่เูหมอืนชามขนาดใหญ ่คนในหมูบ่า้นสว่นใหญเ่ป็นชาว
พทุธศากยะนกิาย ของพทุธศาสนาในทเิบต หมูบ่า้นมคีนอยูป่ระมาณ 137 คน อาศยัอยูใ่น 33 ครัวเรอืน อาชพีหลกั
ของชาวบา้นในสมยักอ่นคอื การท าถว้ยชามดนิเผา ศลิปะนีม้อียูม่าจนถงึทกุวันนี ้ถว้ยชามดนิเผาตา่งๆถกูผลติและ
จ าหน่ายไปทัว่ประเทศ เกษตรกรรมเป็นอกีอาชพีหนึง่ทีส่ าคญัในหมูบ่า้นแหง่นี ้ปลกูพชืเชน่ขา้วและมนัฝร่ัง เหนอื
หมูบ่า้นม ีพระพุทธรปูสทีอง  ขนาดใหญ ่เชือ่กนัวา่มอีายกุวา่ 1,000 ปี ปางประทับน่ัง โดดเดน่บนระดับความ
สงู 4,400 เมตร 

  

  หมูบ่า้นแลงซา (Langza Village)   พระพทุธรปู ทีห่มูบ่า้นแลงซา 
 

 

ฟอสซลิ (Fossil) แหง่แลงซา  
ประวัตศิาสตรท์างธรณีวทิยาของสปิต ิตอ้งยอ้นกลับไป
ถงึ 500 ลา้นปี เมือ่มนัจมอยูใ่ตท้ะเลใตเ้ทธสิ (Tethys) จน
เทอืกเขาหมิาลัยเกดิขึน้ จากการยกตวั หลังการปะทะกนั
ของแผน่หนิอนิเดยีและเอเชยี เมือ่หลายลา้นปีกอ่น ทะเล
เทธสิกห็ายไป ทิง้ไวเ้พยีงรอ่งรอย ฟอสซลิซากสตัวด์กึด า
บรรพ ์ของสิง่มชีวิติทางทะเลในยคุนัน้  

 

การมาเทีย่วหมูบ่า้นนี ้จะไมส่มบรูณ์หากไมม่กีารคน้หา ฟอสซลิดกึด าบรรพ ์พวกนี ้วธิหีาฟอสซลิ คอืการเดนิเทีย่ว
รอบๆหมูบ่า้นแลว้มองหามนัจากพืน้ดนิหรอืใตก้อ้นหนิ ซึง่มนัเหนือ่ยมากและหาไมค่อ่ยไดแ้ลว้ในปัจจบุนั วธิงีา่ยกวา่ 
คอืซือ้ตอ่จากเด็กๆชาวบา้นทีม่าวิง่เลน่ใกล ้ๆ เรา ตอ่รองไดแ้ละราคาไมแ่พง 

บา่ย- เดนิทางถงึ หมูบ่า้นแลงซา เขา้สูท่ีพั่ก  
เดนิเทีย่วชม หมูบ่า้นแลง Langza  สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้น  
(อยา่ลมืกม้หนา้มองพืน้ดนิ ตามหาซากฟอสซลิ เป็นทีร่ะลกึกนัดว้ย) 
ดืม่ด า่กบัววิสวยๆ ถา่ยรปูกบัแสงยามเย็น กนัใหเ้ต็มที ่ตามอธัยาศัย 
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น 

                

DAY 11 วันองัคารที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง langza-komic-hikkim-kaza 

เดนิทาง langza-komic น่ังรถ 30 นาท ี
komic-hikkim น่ังรถ 20-30 นาท ี
hikkim-kaza น่ังรถ 2-3 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Hotel Sakya Abode  
(Small Hotel) , KAZA 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 
ไปเดนิเทีย่วชม หมูบ่า้นแลงซา Langza ยามเชา้ ดืม่ด ่ากบัววิสวยๆ กนัอกีสกัหน่อย 
จากนัน้มุง่หนา้สู ่เมอืงคาซา Kaza *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
ระหวา่งเสน้ทาง แวะเทีย่ว หมูบ่า้น Komic  และ หมูบ่า้น Hikkim  
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หมูบ่า้น Komic ทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก ไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในโลก หมูบ่า้น Hikkim 
 

หมูบ่า้น Komic    วา่กนัวา่ทีน่ีเ่ป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในเอเชยี (หรอืบางคนกลา่ววา่ทีส่ดุในโลก) ทีค่วามสงูถงึ 
5,150 เมตร เหนอืระดบัน ้าทะเล หมูบ่า้นนีม้วีัดเพยีงวดัเดยีว บา้นเรอืน 12 หลัง และคนอาศัยประมาณ 150 คน  
นับรวมพระลามะทีว่ดัแลว้ดว้ย 
หมูบ่า้น Hikkim   ตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 4,440 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล 
มทีีท่ าการไปรษณียส์งูสดุของโลก  
เราสามารถสง่โปสการด์ไปตามทีอ่ยูน่ีไ้ด ้- 
Hikkim Post office, Kaza, Lahaul & Spiti,  
Himachal Pradesh PIN- 172114 
หรอืลองสง่โปสการด์ จากไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในโลกแหง่นี ้สกัใบสองใบ 

บา่ย- เดนิทางถงึ เมอืงคาซา Kaza เขา้สูท่ีพั่ก 
กนิอาหารกลางวัน 
ครึง่วันบา่ยถงึเย็น- ใหเ้วลาอสิระ เดนิเทีย่วตลาด เมอืงคาซา ตามอธัยาศัย 
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น 

              

DAY 12 วันพธุที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง kaza-kye-kibber-kaza 

เดนิทาง kaza-kye น่ังรถ 1 ชัว่โมง 
kye-kibber น่ังรถ 30 นาท ี
kibber-kaza น่ังรถ 1-2 ชม. 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Hotel Sakya Abode  
(Small Hotel) , KAZA 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 
แลว้มุง่หนา้สู ่วดัค ีKye Monastery *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
พระอารามสงฆ ์ทีเ่กา่และใหญท่ีส่ดุใน หบุเขาสปิต ิ
เมือ่ถงึวัด เชา้นีต้อ้งออกแรงเดนิกนัหน่อย *เดนิขึน้เนนิเขาประมาณ 10-15 นาท ี
ขึน้ไปชมทวิทศันอ์นัสวยงามของ วดัค ีKye Monastery ในมมุสงู 

  

วัดค ีKye Monastery วัดค ีKye Monastery 
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วดัค ี Kye Monastery   
ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขา เป็นพระอารามสงฆท์ีเ่กา่และใหญท่ีส่ดุ ในหบุเขาสปิต ิตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 4,166 
เมตร กลา่วกนัวา่ สรา้งราว ค.ศ. 1008-1064 โดยทา่นลามะ Dromtön ซึง่เป็นลกูศษิยข์อง ทา่นอาจารย ์Atisha ลา
มะผูม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีเ่คารพอยา่งยิง่ในยคุนัน้ วดัแหง่นี ้มกีารบรูณะใหมอ่กีหลายครัง้ หลังจากถกูรกุราน ทัง้จาก
พวกมองโกล ชาวลาดักหแ์ละพวกซกิข ์รวมถงึความเสยีหายจาก เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวใหญ ่เมือ่ปี ค.ศ. 1975 วัด
แหง่นีม้คีวามโดดเดน่ในเชงิสถาปัตยกรรม ไดรั้บอทิธพิลมาจากงานศลิปะของจนี ในชว่งศตวรรษที ่14 มหีอ้งและ
ระเบยีงทางเดนิสลับซบัซอ้นดังเขาวงกต ครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยใชเ้ป็นป้อมปราการดว้ย ปัจจบุนัเป็นศนูยฝึ์กอบรมพระลามะ
ทางพทุธศาสนา นกิายเกลกุปะ และเป็นทีเ่ก็บรักษาผา้ทังกา้โบราณ หรอื ภาพพระบส อนัมคีา่ยิง่ 

จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้น Kibber *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี
กนิอาหารกลางวัน ทีห่มูบ่า้น 
เดนิเทีย่วชม หมูบ่า้น Kibber  สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้น  
ดืม่ด า่กบัววิสวยๆ ถา่ยรปูกนัใหเ้ต็มที ่

หมูบ่า้น Kibber Village   
ทีค่วามสงู 4,270 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล Kibber เป็นหมูบ่า้นทีเ่งยีบสงบ มคีนอาศัยอยูเ่พยีงสามรอ้ยกวา่คน และ
ลาอกีกวา่สองรอ้ยตัว ทา่มกลางภมูปิระเทศทีแ่หง้แลง้เต็มไปดว้ยลมและฝุ่ น หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นเหมอืนโอเอซสิ ทีอ่ดุม
สมบรูณ์ ในอดตีชาวบา้นปลกูขา้วและองุน่ และน าผลผลติเดนิเทา้กวา่ 3 วันไปยงัลาดักห ์เพือ่ขายแลกเปลีย่นเป็นมา้
หรอืเงนิสด  

  

หมูบ่า้น kibber Village หมูบ่า้น kibber Village 
 

บา่ยแวะเทีย่วชมความงดงามภายในบรเิวณ วดัค ีKye Monastery  กนัตอ่  
(ชว่งเชา้เดนิขึน้เขาไปชมววิจากดา้นบน ยงัไมไ่ดเ้ขา้ชมความงดงามภายในวดั) 
ชว่งเย็น เดนิทางกลับ กลับเมอืงคาซา 
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น 

                

DAY 13 วันพฤหสับดทีี ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง kaza - chandrataal lake 

เดนิทาง kaza - chandrataal lake  น่ังรถ 3-4 ชม. 

*ขึน้อยูก่ับสภาพถนน 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

ทีพ่ัก Chandrataal Lake Camp  
(Tent) , CHANDRATAAL LAKE 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้  
ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่ทะเลสาบจันทรา Chandrataal  
*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง  
ระหวา่งทาง ผา่นทุง่กวา้ง แมน่ ้า ววิสวยอศัจรรย ์จอดรถแวะถา่ยรปูตามสบาย 
ถงึทะเลสาบ เขา้สูแ่คมป์ทีพั่ก กนิอาหารกลางวัน 
 
 
     

https://www.tripoto.com/trip/exploring-mighty-himalayas-through-road-less-traveled-part-ii-spiti-valley-58176f6b5d8c5
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ทะเลสาบจันทรา ยามตอ้งแสงแดด ทะเลสาบจันทรา สงบรม่เย็น 
 

ทะเลสาบจนัทรา (Chandrataal Lake)  
หรอื Lake of the Moon ทะเลสาบแหง่ดวงจันทร ์อยูท่ีร่ะดับความสงูประมาณ 4,300 เมตร มขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 
2.5 ตารางกโิลเมตร เทา่นัน้ ชือ่ทะเลสาบจันทรา ถกูเรยีกขานตามลกัษณะของทะเลสาบ ทีม่องเห็นไดเ้หมอืนเสีย้ว
พระจันทร ์ทะเลสาบจันทรา มทีวิทศันส์วยงามน่าตืน่ตาตืน่ใจ น ้าในทะเลสาบเป็นสนี ้าเงนิเขม้ ยามตอ้งแสงแดด กบั
ฉากหลังของเทอืกเขาทีร่ายลอ้มอยูท่กุดา้น 

แลว้ขึน้รถ ไปชมความงดงามของ ทะเลสาบจนัทรา Chandrataal  
*น่ังรถประมาณ 30 นาท ี
*เดนิเทา้ตอ่อกีประมาณ 30-45 นาท ี
ดืม่ด า่กบัความงดงามของทะเลสาบ จนแสงคลอ้ย อาทติยต์กลับขอบฟ้า 
กลับเขา้แคมป์ทีพ่กั กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น 

               

DAY 14 วันศกุรท์ี ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง chandrataal-manali 
เดนิทาง chandrataal lake - manali  น่ังรถทัง้วัน 

*ขึน้อยูก่ับสภาพถนน 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

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

 

 

 

ตืน่เชา้มดื-  ออกไปชมแสงยามเชา้ของ ทะเลสาบจนัทรา Chandrataal กนัอกีรอบ 
กลา่วกนัวา่ เงาสะทอ้นบนผวิน ้าของทะเลสาบยามตอ้งแสงเชา้ งดงามยิง่นัก 
กลับมากนิอาหารเชา้ ทีแ่คมป์ทีพั่ก 
ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงมะนาล ีmanali  *วันนีน่ั้งรถทัง้วัน  

  
 

ตอ้งกนิอาหารพืน้เมอืง หรอื มามา่ รา้นอาหาร ระหว่างเสน้ทาง  

http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
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ระหวา่งเสน้ทาง ที ่Rohthang Pass ระหวา่งเสน้ทางไปมะนาล ี
 

เสน้ทาง Rohtang Pass   
ทีค่วามสงู 3,978 เมตร เหนอืจากระดับน ้าทะเล ทางตอนเหนอืของ มะนาล ีเป็นชว่งทีเ่ราสามารถมองเห็นความแปร
ผันของภมูทิัศนไ์ดด้ทีีส่ดุ จากทวิทัศนท์ีง่ดงามของภเูขาหนิโลน้และแหง้แลง้ ในดนิแดนของ หบุเขาสปิต ิสูค่วาม
เขยีวชอุม่ของหบุเขา ทวิสน ธารน ้าแข็ง และแมน่ ้าทีง่ดงาม 

แวะกนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืง ระหวา่งทาง 
ผา่น Rohthang Pass ถนนทีส่งูทีส่ดุบนเสน้ทางไปมะนาล ีกลบัเขา้สูเ่ขตของความเขยีวชอุม่กนัอกีครัง้ 
เย็น- เดนิทางถงึ เมอืงมะนาล ี(Manali)  เขา้สูท่ีพั่ก 
กนิอาหารค ่า แลว้พักผอ่น  

          

DAY 15 วันเสารท์ี ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง manali 
เดนิทาง เดนิ/น่ังรถเทีย่วในเมอืง 

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 

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

 

 

 

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 
พาเทีย่วสบายๆใน เมอืงมะนาล ี  ไปเทยีว วดั Vashisht , วดั Hadimba , เขตเมอืงเกา่ Old Manali  

  
 

ววิสวยๆของมะนาล ี ปลาเทราตส์ดๆจากแมน่ ้า Beas River 
 

มะนาล ีManali  เป็นเมอืงเล็กๆในหบุเขา ทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลเพยีง 2,050 เมตร  
วดั Hadimba Temple  เป็นวัดฮนิดกูลางป่าสน สรา้งขึน้เพือ่บชูา Hadimba Devi เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน มะนาล ี
วดั Vashisht Temple  วดัฮนิด ูทีม่บีอ่น ้าพรุอ้นอยูใ่นบรเิวณวดั  
Old Manali  เขตเมอืงเกา่ บา้นโบราณ และแหลง่ฮปิๆของนักทอ่งเทีย่วฝร่ัง 

กนิอาหารกลางวัน  
ชว่งบา่ย- ใหเ้วลาอสิระ พักผอ่นตามอธัยาศัย  เตรยีมเกบ็กระเป๋า พรุง่นีเ้ราจะกลับบา้นกนั 

http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
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DAY 16 วันอาทติยท์ี ่12 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

 

เทีย่วบนิ ภายในประเทศ 

AI9806  

    kullu-delhi 

     เวลา 08.35-09.50 
 

 

 

เสน้ทาง Manali-kullu 

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

  รถ Toyota Innova  น่ังคันละ 3 คน 
 

 

 

04.00 น. ตนืแตเ่ชา้มดื  
ออกเดนิทางไป สนามบนิเมอืงครุ ุBhuntar Airport  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
ถงึสนามบนิครุ ุCheck in บตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ *สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นักไมเ่กนิ 25 กโิลกรัม 
กนิอาหารเชา้ทีส่นามบนิ *แพ็คกลอ่งมาจากโรงแรม 
08.35 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูส่นามบนิเดลล ี*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 
09.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเดลล ี 
ไปเปลีย่นเครือ่งกลับกรงุเทพ *รอตอ่เครือ่งประมาณ 4 ชม. 

เมอืงครุ ุKullu  เป็นเมอืงเล็กๆในหบุเขา ทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลเพยีง 1,279 เมตร เมอืงครุ ุKullu หรอื Kulu อยู่
หา่งจากสนามบนิ Bhuntar Airport เพยีง 10 กโิลเมตร ตัง้อยูใ่นต าบลครุ ุรัฐหมิาจัลประเทศ ประเทศอนิเดยี Kullu 
Valley เป็นหบุเขากวา้ง มแีมน่ ้าเบยีส (Bias River) ไหลผา่นกลาง เป็นหบุเขางดงามทีป่กคลมุไปดว้ยป่าสน มวีัด
ศักดิส์ทิธิข์องชาวฮนิด ูมากมายในหบุเขาแหง่นี ้

                

เทีย่วบนิ ระหวา่งประเทศ 

AI332  

    kullu-delhi 

     เวลา 13.50-19.35 
 

 

 

เสน้ทาง kullu-delhi 
เดนิทาง delhi-bkk น่ังเครือ่งประมาณ 4 ชม. 

  รอตอ่เครือ่งประมาณ 4 ชม. 

 ชอ้ปป้ิงในสนามบนิ พักผอ่นบนเครือ่งบนิ 
"duty free shopping" 

 

 

 

13.50 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก  
*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม  กนิอาหารกลางวัน *บนเครือ่งบนิ 
19.35 น. ถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
พรอ้มกบัมมุมองใหม่ๆ ในโลกใบเดมิทีแ่คบลงเสมอ เมือ่การเดนิทางสิน้สดุ  
 
สวัสดเีมอืงไทย 
 

จบโปรแกรมทัวร-์ 

                    
หมายเหต-ุ โปรแกรมการเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

http://www.airindia.com/
http://www.airindia.com/
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ราคาทวัร-์  64,000 บาท   *ไมร่วมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ต ัว๋เครือ่งบนิ-  ประมาณ 18,500 บาท* 

*เป็นราคาตัว๋โดยประมาณ จา่ยคา่ตัว๋เครือ่งบนิตามจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋  

  
โปรดทราบ- การค านวณคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ คดิจากอตัราแลกเปลีย่น ที ่32.00 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการแจง้ปรับเปลีย่นราคาคา่เดนิทาง หากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราแลกเปลีย่น โดยยดึอตัรา
แลกเปลีย่น ณ วันทีจ่า่ยเงนิคา่ทัวรค์รบเต็มจ านวนเป็นหลัก 

เงือ่นไข-  ตอ้งการนอนเดีย่ว  จา่ยเพิม่ทา่นละ 15,000 บาท  

สว่นลดพเิศษ-  (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) 
มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ท าวซีา่เอง  ลดคา่วซีา่ 1,800 บาท 
เคยเดนิทางกบั วันแรมทาง ลด 1,000 บาท 

ราคานีร้วม- 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
สายการบนิ     
เสน้ทาง Bangkok-Chandigarh // Kullu-Delhi-Bangkok 
คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ไทย-อนิเดยี 
คา่วซีา่อนิเดยี 
ยา Acetazolamide (Diamox) 250 mg มสี าหรับทกุทา่น 
O2 ออกซเิจน ฟร ี.. สว่นตัวคนละ 1 กระป๋อง , ตดิรถเป็นกองกลาง 1 แท็งค ์
อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
คา่น ้าดืม่ (น ้าเปลา่บรรจขุวด) ไมจ่ ากดัจ านวน 
ทีพ่ักโรงแรมตามทีร่ะบ ุหอ้งละ 2-3 ทา่น 
คา่รถตลอดเสน้ทาง น ัง่คนัละ 3 คน  
คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ (เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม) 
คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย (ไมร่วมทปิ) 
คา่บรกิาร ไกดท์อ้งถิน่ 
ประกนัอบุตัเิหต-ุ  CHARTIS New Hampshire Insurance  
วงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
เงือ่นไข- ภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ  
ครอบคลมุเฉพาะกรณีอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุกรณี เจ็บป่วย เป็นไขห้วัด ทอ้งเสยี หรอื อาหารเป็นพษิ ระหวา่งเดนิทาง 

ราคานีไ้มร่วม- 

คา่กลอ้งถา่ยรปู และ คา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเกบ็เป็นบางสถานที ่
คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย  
คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ 
คา่ทปิ เด็กยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

คา่ทปิ- (ใหใ้นวันสดุทา้ย ของการเดนิทาง) 
ทมีงานอนิเดยี (ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ)  
เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 6,400 รปีู หรอื 3,200 บาท ส าหรับ 16 วัน ในอนิเดยี 
เด็กยกกระเป๋า ควรใหไ้มต่ า่กวา่ 20 รปีู ตอ่ครัง้ 
หัวหนา้ทัวรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
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การช าระเงนิ 

1) จา่ยมดัจ า จ านวน 10,000 บาท   
ทันททีีจ่อง *ยดึมนัจ าถา้ขอเลกิการเดนิทาง 
 

2) จา่ยคา่ตัว๋เครือ่งบนิ จ านวน 18,500 บาท  ทันททีีจ่อง  
ตามราคาออกตัว๋จรงิ *กรณุาโทรสอบถามคา่ตัว๋กอ่นโอนเงนิ 
 

3) จา่ยสว่นทีเ่หลอื จ านวน 54,000 บาท จา่ยภายในวันที ่ 27 มถินุายน 2561 

 
 
 

โอนเงนิไดท้ี ่

  
 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 
จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด ช าระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้ 
   
ขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 
    
เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศในรายการ
เดนิทาง หรอื เกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล  
ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด  

  


