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                                         ..เดลล ีครุ ุมะนาล ีจสิป้า ซารช์ ูทะเลสาบโซการ ์ทะเลสาบโซโมรริ ิเลห ์
               ลามายรุ ุอัลช ิลกิรี ์บาสโก ้นูบราวลัเลย่ ์turtuk village ทะเลสาบพันกอง เลห ์อัลช ิเดลลี  ..
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โปรแกรมการเดนิทาง 

             
วันแรก  วันอาทติยท์ี ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2559  (แรม 10 คํา่)  

 

เทีย่วบนิ ระหวา่งประเทศ 

AI333 สายการบนิ Air India 

    BKK-DEL 

     เวลา 08.50-12.05 
 

 

 

เสน้ทาง bangkok-delhi 
เดนิทาง กรุงเทพ-เดลล ี, น่ังเครือ่ง 4 ชม. 

สนามบนิ-ทีพั่ก , น่ังรถประมาณ 15 นาท ี
รถตูป้รับอากาศ 

ทีพั่ก Hotel HOLIDAY INN AIRPORT   

DELHI AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
Business Hotel พักสบาย ใกลส้นามบนิ 

 

 

 

          

  06.00 น. พบกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเมือ่ทกุทา่นมากันพรอ้ม ทมีงานจะพาไปทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ 
เพือ่เช็คอนิบตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ   

*สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม   
เช็คอนิเสร็จแลว้ แยกยา้ยกันเขา้ดา้นใน ผา่น ตม. รอขึน้เครือ่งพรอ้มกัน 

08.50 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี  
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง  *กนิอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

12.05 น. ถงึแผน่ดนิอนิเดยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   
 

          

  

ปลา' Tour Leader พาเทีย่ว  เทีย่ว กตุปุ มนีาร ์(Tower of Victory) 
 

         

  กนิอาหารกลางวนัทีร่า้นอาหาร *อาหารไทย Ego Thai Restaurant 
  
อิม่แลว้พาไป Shopping ทีต่ลาด Khan Market รา้นเสือ้ผา้กิ๊บเก ๋Anokhi Shop 
  

บา่ย- แวะเทีย่ว กตุปุ มนีาร ์(Tower of Victory) หอคอยแหง่ชยัชนะ สงู 72.50 เมตร  
สญัลักษณ์ของกรงุนวิเดล ี 
   

เย็นถงึคํา่ - เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก กนิอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
แลว้รบีเขา้นอนเก็บแรงไวเ้ดนิทางในวนัรุง่ข ึน้ 

 

      
 
 

http://www.airindia.com/
http://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304551-d4884442-Reviews-Holiday_Inn_New_Delhi_International_Airport-New_Delhi_National_Capital_Territory_of_De.html
http://www.airindia.com/
http://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304551-d4884442-Reviews-Holiday_Inn_New_Delhi_International_Airport-New_Delhi_National_Capital_Territory_of_De.html
http://www.airindia.com/
http://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304551-d4884442-Reviews-Holiday_Inn_New_Delhi_International_Airport-New_Delhi_National_Capital_Territory_of_De.html
http://www.airindia.com/
http://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304551-d4884442-Reviews-Holiday_Inn_New_Delhi_International_Airport-New_Delhi_National_Capital_Territory_of_De.html
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วันทีส่อง  วันจนัทรท์ี ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2559   (แรม 11 คํา่) 

 

เทีย่วบนิ ภายในประเทศ 

AI9805 สายการบนิ Air India 

    DEL-KUU 

     เวลา 06.30-07.50 
 

 

 

เสน้ทาง delhi - kullu - manali 
เดนิทาง delhi-kullu น่ังเครือ่ง 1 ชม 20 นาท ี

kullu-manali ประมาณ 40 กม. น่ังรถ 1 ชม. 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  
น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา  

ทีพั่ก Hotel Keylinga Inn    

หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว  in MANALI 
โรงแรมเล็กๆ เนน้ววิสวย  

หอ้งพักสะอาด ปลอดภัย 
 

 

 

         

  04.00 น. ตืน่เชา้ไปสนามบนิ เช็คอนิโหลดกระเป๋า กนิอาหารเชา้ 
*ตา่งคนตา่งกนิทีส่นามบนิ คา่อาหารไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์
06.30 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูส่นามบนิครุ ุ(Bhuntar Airport) 
*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี
07.50 น. เดนิทางถงึเมอืงครุ ุรถมารับทีส่นามบนิ 
แวะเทีย่วเมอืงครุ ุกันสกันดิ แลว้เดนิทางเขา้สูเ่มอืงมะนาล ี 
*ระยะทางประมาณ 40 กโิลเมตร น่ังรถนาน ประมาณ 1 ชัว่โมง 

 

         

  

น่ังเครือ่งสูเ่มอืงครุุ (Bhuntar Airport) รถทีใ่ชต้ลอดการเดนิทาง 

  

เต็นทห์อ้งน้ําของเรา ปวดฉีจ่อดไดท้นัท ี O2 ออกซเิจน มพีรอ้มใหท้กุคน 
 

 

มะนาล ีManali  
เป็นเมอืงเล็กๆในหบุเขา ทีอ่ยู่สงูกวา่ระดบัน้ําทะเลเพยีง 2,050 เมตร (6,730 ฟตุ) ทีเ่ทีย่วหลกัๆในมะนาล ีทีไ่มค่วรพลาดคอื 

วดั Hadimba Temple วดัฮนิดกูลางป่าสน สรา้งขึน้เพือ่บชูา Hadimba Devi สรา้งดว้ยไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน มะนาล ี 
วดั Vashisht Temple วดัฮนิด ูทีม่บีอ่น้ําพุรอ้นอยูใ่นบรเิวณวดั  
Old Manali เขตเมอืงเกา่ บา้นโบราณ และแหลง่ฮปิๆของนักทอ่งเทีย่วฝร่ังเมากญัชา 

 

             

 

http://www.airindia.com/
http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
http://www.airindia.com/
http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
http://www.airindia.com/
http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
http://www.airindia.com/
http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
http://www.airindia.com/
http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
http://www.airindia.com/
http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
http://www.airindia.com/
http://www.keylinga-inn.com/keylinga_inn_photo_gallery.htm
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ววิสวยๆของมะนาล ี ปลาเทราตส์ดๆจากแมน้ํ่า Beas River 
 

 

  เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนั 
ชว่งบา่ย- เทีย่ว เมอืงมะนาล ีเนน้การเดนิเทีย่ว เดนิปรับสภาพรา่งกาย 
เหนือ่ยกันหน่อย แตก็่ตอ้งเดนิ เพือ่วนัพรุง่นีท้ีด่กีวา่ 
เย็นถงึคํา่- กนิอาหารเย็น จากนัน้พักผอ่น เก็บแรงไวเ้ดนิทางในวนัรุง่ข ึน้ 

 

                   
       

วันทีส่าม  วันองัคารที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2559   (แรม 12 คํา่) 
 

  
วนันีเ้ดนิทางไม่ไกลมาก เสน้ทางสวยงาม แตถ่นนไมด่อีย่างแรงในหลายๆชว่ง  
รถวิง่ไดช้า้ ถนนหลายชว่งขรุขระและเป็นหลมุลกึมาก ใหทํ้าใจเรือ่งความลําบากในการน่ังรถกระแทก 

กระเด็นกระดอน รวมถงึอาการเมารถ และการเขา้หอ้งน้ําระหวา่งทาง 
 

 

เสน้ทาง manali - Jispa 
เดนิทาง manali-jispa  

ประมาณ 140 กม. น่ังรถ 5-6 ชม. 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  
น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา  

ทีพั่ก Hotel Padma Lodge   

หรอื เทยีบเทา่ in JISPA 
โรงแรมเล็กๆ เนน้ววิสวย หอ้งพักสะอาด ปลอดภัย 

 

 

 

            

  

ดอกไมข้า้งทาง ปลายฤดฝูน จามร ี(yak) 

  

ระหวา่งเสน้ทาง จากมะนาล ี- จสิป้า Rohthang Pass 
 

http://www.padmalodgejispa.com/
http://www.padmalodgejispa.com/
http://www.padmalodgejispa.com/
http://www.padmalodgejispa.com/
http://www.padmalodgejispa.com/
http://www.padmalodgejispa.com/
http://www.padmalodgejispa.com/
http://www.padmalodgejispa.com/
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จสิป้า (Jispa) 

ทีน่ีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน้ําทะเล 3,200 เมตร (10,500 ฟตุ) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ รัฐหมิาจัลประเทศ ประเทศอนิเดยี 

ตามการสาํรวจสาํมะโนประชากรเมือ่ ปี ค.ศ. 2001 หมูบ่า้นนีม้ ี78 ครัวเรอืน มคีนอาศยัอยูเ่พยีง 332 คน เป็นชาย 235 คน 
หญงิ 97 คน ทีห่มูบ่า้นมลีานจอดเฮลคิอปเตอร ์ทีทํ่าการไปรษณีย ์วดั และ พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นขนาดเล็ก 

จสิป้า มักเป็นทีห่ยุดพักแรมของนักเดนิทางจากมะนาลสีูเ่ลห ์
 

       

  ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงจสิป้า (Jispa) 

*ระยะทางประมาณ 140 กโิลเมตร น่ังรถนาน 5-6 ชัว่โมง  
ระหวา่งทาง ผา่น Rohthang Pass ถนนทีส่งูทีส่ดุบนเสน้ทางจากมะนาล ีไปสูเ่มอืงเลห ์ทีค่วาม
สงู 3,978 เมตร (13,050 ฟตุ) เหนอืจากระดับน้ําทะเล 

เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนั  
บา่ย- เดนิทางถงึจสิป้า เดนิเลน่ในเมอืง เดนิเยอะๆปรับสภาพรา่งกาย 

เย็นถงึคํา่- กนิอาหารเย็น จากนัน้พักผอ่น เก็บแรงไวเ้ดนิทางในวนัรุง่ข ึน้ 
 

               
     

วันทีส่ ี ่ วันพธุที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2559   (แรม 13 คํา่) 
 

  
วนันีต้อ้งเดนิทางไกล ขึน้สูพ่ืน้ทีส่งูระดบัเกนิ 4,000 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล  
ถนนไมด่ใีนหลายๆชว่ง ตอ้งขับผ่านทางสงูชนั เสน้ทางลัดเลาะไปตามภเูขาสงู ทางเลยีบหนา้ผา 

รถวิง่ไดช้า้ ถนนหลายชว่งขรุขระและเป็นหลมุลกึ ใหเ้ตรยีมตวั เรือ่งความลําบากในการน่ังรถ 
กระแทก กระเด็นกระดอน รวมถงึอาการเมารถ และการเขา้หอ้งน้ําระหวา่งทาง   

*คนืนีค้า้งคนืรมิทะเลสาบโซการ ์ทีร่ะดับความสงู 4,530 เมตร (14,860 ฟตุ) เหนอืระดับน้ําทะเล   

บางคนอาจจะเมารถ และมอีาการแพค้วามสงู เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน 
นอนไมห่ลับ หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย ใหด้ืม่น า้เยอะๆ  ทํากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด 

 

 

เสน้ทาง Jispa - Sarchu - Tsokar lake 
เดนิทาง jispa-sarchu ประมาณ 85 กม. 2-3 ชม. 

sarchu-tsokar ประมาณ 140 กม. 4-5 ชม. 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  

น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา  
ทีพั่ก Pastureland Camp  

หรอื เทยีบเทา่ in TSOKAR LAKE 

พักแรมทีแ่คมป์ รมิทะเลสาบ 
 

 

 

            

 

ซารชู์ (Sarchu) 

เป็นทุง่ราบทา่มกลางหบุเขา อยูส่งูกวา่ระดบัน้ําทะเล 4,290 เมตร (14,070 ฟตุ)  
การเดนิทางจากมะนาลถีงึเลห ์ตอ้งขบัรถไปตามทางหลวง มะนาล-ีเลห ์(Manali-Leh Highway) แตด่ว้ยระดบัความสงูและ

สภาพถนนทีไ่มด่นัีก การเดนิทางระหวา่งสองเมอืงนี้ จงึตอ้งใชเ้วลาถงึ 2 วนั 

ซารช์ ู(Sachu) เป็นจดุทีต่ัง้อยู่ระหวา่งรัฐหมิาจัลประเทศและรัฐจัมมแูละแคชเมยีร ์ผูท้ีต่อ้งเดนิทางไปมาระหวา่งสองเมอืง  

จงึนยิมแวะพักกนัทีน่ี่ เสน้ทางนี ้รวมถงึแคม้ป์ทีพั่ก จะปิดลงในฤดหูนาวทีห่มิะทว่มสงูจนรถไมส่ามารถวิง่ได  ้
 

 

แคม้ป์ทีซ่ารช์ ู(Sarchu Camp) 
 

          

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297625-d4867273-Reviews-Pastureland_Camp-Leh_Ladakh_Jammu_and_Kashmir.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297625-d4867273-Reviews-Pastureland_Camp-Leh_Ladakh_Jammu_and_Kashmir.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297625-d4867273-Reviews-Pastureland_Camp-Leh_Ladakh_Jammu_and_Kashmir.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297625-d4867273-Reviews-Pastureland_Camp-Leh_Ladakh_Jammu_and_Kashmir.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297625-d4867273-Reviews-Pastureland_Camp-Leh_Ladakh_Jammu_and_Kashmir.html
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  ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้แลว้รบีออกเดนิทาง วนันี้เราตอ้งเดนิทางไกลมาก 

จดุหมายแรกคอืแวะพักครึง่ทางที ่ซารชู์ (Sarchu Camp) 

*ระยะทางประมาณ 85 กโิลเมตร น่ังรถนาน 2-3 ชัว่โมง  
เทีย่ง- แวะพักทีแ่คม้ป์ กนิอาหารกลางวนั  
ทีต่รงนีส้งูมาก เดนิชา้ๆ กนิชา้ๆ ดืม่น้ําเยอะๆไมต่อ้งกลัวน้ําหมด 

 

         

 

ทะเลสาบโซการ ์(Tsokar Lake) 

ทะเลสาบงดงาม อยู่สงูกวา่ระดับน้ําทะเล 4,530 เมตร (14,860 ฟตุ)  

เป็นทะเลสาบน้ําเค็ม อยูบ่นทีร่าบสงู Rupshu ทางตอนใตข้องลาดักห ์ในรัฐจัมมแูละแคชเมยีร ์ 
ปัจจุบนัชาวเผา่เร่ร่อน Changpa ใชน้ํ้าในทะเลสาบมาผลติเป็นเกลอื สง่ออกไปยังทเิบต 

บรเิวณนีม้คีวามผันผวนทางสภาพอากาศมาก ในฤดหูนาวอาจหนาวเย็นไดถ้งึ -40 องศา และอาจสงูถงึ 30 องศา ในฤดรูอ้น 
ฝนแทบไมต่กเคยมใีนพืน้ทีแ่ถบนี้ 

 

  

ทะเลสาบโซการ ์ในเดอืนตลุาคม ทะเลสาบโซการ ์ในเดอืนสงิหาคม 
 

        

  ถา่ยรปูดืม่ดํา่กับธรรมชาต ิและปรับตัวใหเ้ขา้กับพืน้ทีส่งู  
พักพอหายเหนือ่ย แลว้ออกเดนิทางตอ่สู ่ทะเลสาบโซการ ์(Tsokar Lake) 

*ระยะทางประมาณ 140 กโิลเมตร น่ังรถนาน 4-5 ชัว่โมง  
บา่ยถงึเย็น- เขา้สูแ่คมป์ทีพั่ก พักผอ่นตามสบาย  
ชว่งคํา่- กนิอาหารเย็น คนืนีพ้ยายามหลับใหไ้ด ้รมิทะเลสาบแสนงาม 

 

              
วันทีห่า้ วันพฤหสับดทีี ่1 กนัยายน พ.ศ. 2559   (แรม 14 คํา่) 

 

  
วนันีต้อ้งเดนิทางไกล ขึน้สูพ่ืน้ทีส่งูระดบัเกนิ 4,000 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล  
ถนนไมด่ใีนหลายๆชว่ง ตอ้งขับผ่านทางสงูชนั เสน้ทางลัดเลาะไปตามภเูขาสงู ทางเลยีบหนา้ผา 

รถวิง่ไดช้า้ ถนนหลายชว่งขรุขระและเป็นหลมุลกึ ใหเ้ตรยีมตวั เรือ่งความลําบากในการน่ังรถ 

กระแทก กระเด็นกระดอน รวมถงึอาการเมารถ และการเขา้หอ้งน้ําระหวา่งทาง   
*คนืนีค้า้งคนืรมิทะเลสาบโซโมรริ ิทีร่ะดบัความสงู 4,522 เมตร (14,836 ฟตุ) เหนอืระดบัน้ําทะเล    

บางคนอาจจะเมารถ และมอีาการแพค้วามสงู เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน 
นอนไมห่ลับ หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย ใหด้ืม่น า้เยอะๆ  ทํากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด 

 

 

เสน้ทาง tsokar lake - tsomoriri lake 
เดนิทาง tsokar - tsomoriri  

ประมาณ 90 กม. น่ังรถ 3-4 ชม. 
  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  

น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา  
ทีพั่ก Tsomoriri Resort & Camp  

หรอื เทยีบเทา่ in TSOMORIRI LAKE 

พักแรมทีแ่คมป์ รมิทะเลสาบ 
 

 

 

        

 

ทะเลสาบโซโมรริ ิ(Tsomoriri Lake) 

ทะเลสาบงดงาม อยู่สงูกวา่ระดับน้ําทะเล 4,522 เมตร (14,836 ฟตุ)  
ในภาษาทเิบตทะเลสาบนีม้ชี ือ่วา่ ไวล ี(Wylie) หรอื lha mo bla mtsho  

ทะเลสาบโซโมรริ ิอยูใ่นทีเ่ขตทีร่าบสงู Changthang เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคทางตอนเหนอืในเขตหมิาลยัของ
อนิเดยี มพีืน้ทีต่ดิกบัทัง้ลาดกัห ์ซนัสการ ์และทเิบต 
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ถงึแลว้ทะเลสาบโมรริ ิ(Tsomoriri Lake)  ทางชา้งเผอืกในคนืเดอืนมดื  
 

           

  ตืน่เชา้ - กนิอาหารเชา้ แลว้เดนิเทีย่วชมบรรยากาศสบายๆรมิทะเลสาบ 
อยา่ลมืวา่ทีต่รงนีส้งูมาก เดนิชา้ๆ กนิชา้ๆ ดืม่น้ําเยอะๆไมต่อ้งกลัวน้ําหมด 

ออกเดนิทางสู ่ทะเลสาบโซโมรริ ิ(Tsomoriri Lake)  
*ระยะทางประมาณ 90 กโิลเมตร น่ังรถ 3-4 ชัว่โมง  
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 

บา่ยถงึเย็น- เขา้สูแ่คมป์ทีพั่ก พักผอ่นตามสบาย  
ชว่งคํา่- กนิอาหารเย็น คนืนีพ้ยายามหลับใหไ้ด ้รมิทะเลสาบแสนงาม 

 

                 
วันทีห่ก วันศกุรท์ี ่2 กนัยายน พ.ศ. 2559   (ขึน้ 1 คํา่) 

 

  
คนืนีค้า้งคนืทีร่ะดับความสงู 3,500 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล บางคนอาจจะมอีาการแพค้วามสงู  

เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน นอนไมห่ลับ หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย  
ใหด้ืม่น า้เยอะๆ  ทํากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด 

 

 

เสน้ทาง tsomoriri - leh 
เดนิทาง tsomoriri - leh 

ประมาณ 220 กม. น่ังรถ 6-7 ชม. 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  

น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา  
ทีพั่ก Hotel Kidar  in LEH 

เล็กๆพอพักได ้บรรยากาศพืน้เมอืง 

ใหอ้ารมณ์การพักกับชาวบา้น 
 

 

 

      

   
 ขึน้ไปชมทะเลสาบในมมุสงู ยามเชา้ ระหวา่งทางกลบัเลหม์องหา ลาป่า (Wild Ass) 

 

        

  ตืน่เชา้ - กนิอาหารเชา้ แลว้เดนิเทีย่วชมบรรยากาศสบายๆรมิทะเลสาบ 
อยา่ลมืวา่ทีต่รงนีส้งูมาก เดนิชา้ๆ กนิชา้ๆ ดืม่น้ําเยอะๆไมต่อ้งกลัวน้ําหมด 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงเลห ์(Leh)  
*ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร น่ังรถ 6-7 ชัว่โมง  
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 

บา่ยถงึเย็น- เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก พักผอ่นตามสบาย  
ชว่งคํา่- กนิอาหารเย็น คนืนีอ้าบน้ําใหช้ืน่ฉ่ํา หลับใหเ้ต็มทีก่ันเลย 
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วันทีเ่จ็ด วันเสารท์ี ่3 กนัยายน พ.ศ. 2559   (ขึน้ 2 คํา่) 
 

  
คนืนีค้า้งคนืทีร่ะดับความสงูเกนิ 3,500 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล บางคนอาจจะมอีาการแพค้วามสงู 
เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน นอนไมห่ลับ หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย  

ใหด้ืม่น า้เยอะๆ  ทํากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด  
 

 

เสน้ทาง leh 
เดนิทาง เดนิเลน่ - น่ังรถเลน่ในเมอืง 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  

น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา  
ทีพั่ก Hotel Kidar   in LEH 

เล็กๆพอพักได ้บรรยากาศพืน้เมอืง 

ใหอ้ารมณ์การพักกับชาวบา้น 
 

 

 

                

 

เมอืงเลห ์(Leh) 

อยู่สงูกวา่ระดับน้ําทะเล 3,500 เมตร (10,500 ฟตุ) เป็นเมอืงหลวงของลาดักห ์คอืดนิแดนทีซ่อ่นเรน้อยู่ทา่มกลางขนุเขา 

ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องเทอืกเขาหมิาลยั เต็มไปดว้ยภเูขาหมิะทีส่งูกวา่ 7,000 เมตร จากระดบัน้ําทะเล 

เทอืกเขาสงูทีโ่อบลอ้ม ทําใหเ้ลหก์ลายเป็นดนิแดนลีล้บัทีย่ากแกก่ารเขา้ถงึ ลาดักหใ์นอดตีเคยเป็นอาณาจักรใหญ่ทีรุ่่งเรอืง 
เป็นชมุทางการคา้ขายของ 1 ใน 3 เสน้ทางสาํคัญของหมิาลยัโบราณ อนัไดแ้ก ่เสน้ทางสายไหม เสน้ทางเกลอื และ 

เสน้ทางเครือ่งเทศ พ่อคา้มากมายเดนิทางมาพบปะเจรจา แลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้ ทีน่ี่จงึเป็นจดุเชือ่มตอ่วัฒนธรรมและ
อารยธรรม ระหวา่งเอเชยีกลาง เอเชยีตะวนัตก ตะวนัออกกลาง และยโุรป 

 

       

  ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ แลว้ไปเทีย่วสบายๆในเมอืงเลห ์ 
เริม่ที ่พระราชวงัเชย ์(Shey Palace) ตอนแสงสวยๆ 

แลว้ไปตอ่ที ่วดัเฮมสิ (Hemis monastery)  
 

     
ววิดา้นหนา้พระราชวงัเชย ์(Shey Palace) องคพ์ระศากยมณุี ภายในพระราชวงัเชย ์

  

องคค์รุุปัทมสมัภวะ ภายในวดัเฮมสิ  วดัเฮมสิ (Hemis Monastery) 
 

          

 

พระราชวงัเชย ์(Shey Palace) 

แตเ่ดมิเมอืงเชย ์เป็นเมอืงหลวงเกา่ของลาดักห ์พระราชวงันี้สรา้งโดยกษัตรยิ ์Deldan Namgyal เพือ่ระลกึถงึผูเ้ป็นพระ

บดิา Singge Namgyal กําแพงของพระราชวงัถกูฉาบดว้ยทองคําผสมทองแดง กอ่สรา้งเพือ่เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของ
กษัตรยิแ์หง่ลาดักห ์ภายในมอีงคพ์ระศากยมณุีทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคนี้ 

วดัเฮมสิ (Hemis monastery)  
เป็นวดัเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีง จัดไดว้า่ใหญ่ทีส่ดุและมั่งคัง่ทีส่ดุในลาดักห ์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าสนิธ ุ(Indus River) เชน่เดยีวกบัวัด

สาํคัญอืน่ๆ ไมว่า่จะเป็น Lamayuru, Alchi, Stok และ Thiksey 
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วดัธคิเซย ์(Thiksey Monastery)  
เป็นวดัทีส่วยงามทีส่ดุของลาดักห ์อยูใ่นนกิายเกลคุปา ภายในวดัมอีงคพ์ระศรอีารยะเมตไตรย ์ 

ซึง่ชาวพุทธสายมหายานเชือ่วา่เป็นพระโพธสิตัวอ์งคต์อ่ไป ทีจ่ะคอยชว่ยเหลอืมนุษย ์

วดั Namgail Tsemo Gompa  

สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.1430 ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระคมัภรีเ์กา่แกจ่ากทเิบต บรเิวณเหนอืตวัวดัจะเป็น
ป้อมปราการเกา่ เป็นจดุชมววิทีส่ามารถเห็นเมอืงเลหไ์ดอ้ย่างสวยงาม 

 

     
วดัธคิเซย ์(Thiksey Monastery) พระศรอีารยเมตไตรย ์วัดธคิเซย ์

  

พระราชวงัเลห ์(Leh Palace) Shanti Stupa 
 

 

พระราชวงัเลห ์(Leh Palace) 

เป็นพระราชวงั ทีต่ัง้อยู่อยา่งโดดเดน่กลางเมอืงเลห ์ขนาดความสงู 9 ชัน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1630 มลีกัษณะรูปแบบ

สถาปัตยกรรมใกลเ้คยีงกบัพระราชวงัโปตาลาในทเิบต คอืมผีนังเอยีงเขา้หากนัทกุดา้น 
Shanti Stupa 

อยูห่า่งจากตวัเมอืงเลหป์ระมาณ 2 กโิลเมตร  

Shanti Stupa เป็นเจดยีส์นัตภิาพทีส่รา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ น และมกีารทําพธิเีปิดโดยองคด์าไลลามะ เมือ่ปี ค.ศ.1985  
ทีน่ีเ่ป็นจดุชมววิทีส่ามารถเห็นตวัเมอืงเลห ์และ พระราชวงัเลห ์ไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

   

 แลว้ปิดทา้ยของวนันีก้ันที ่Shanti Stupa  
ชมบรรยากาศยามเย็น แสงสทีองจับทวิเขาขณะอาทติยต์กลับขอบฟ้า สวยงามจับใจ 

เย็นถงึคํา่- กลับเขา้สูท่ีพั่ก แลว้เขา้นอนใครตอ้งการไปเดนิเลน่ในเมอืง  
หรอืจะไป Shopping ก็ตามสะดวก แลว้คอ่ยกนิอาหารเย็นพรอ้มกัน 

คนืนีห้ลับสบายกันทีเ่ลห ์
 

        
วันทีแ่ปด วันอาทติยท์ี ่4 กนัยายน พ.ศ. 2559   (ขึน้ 3 คํา่) 

 

  
คนืนีค้า้งคนืทีร่ะดับความสงูเกนิ 3,500 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล บางคนอาจจะมอีาการแพค้วามสงู 
เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน นอนไมห่ลับ หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย  

ใหด้ืม่น า้เยอะๆ  ทํากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด  
 

 

เสน้ทาง leh - lamayuru 
เดนิทาง leh-lamayuru  

ระยะทางประมาณ 140 กม. น่ังรถ 5-6 ชม. 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  
น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา 

ทีพั่ก Hotel Moon Land   

หรอื เทยีบเทา่ in LAMAYURU 
ววิสวยมาก หอ้งพักไมส่ะอาดนัก พอพักได ้
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 ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ แลว้ออกเดนิทาง  
เชา้นีเ้ราจะไปเทีย่วกันที ่บาสโก ้(Basgo) และ วดัลคิรี ์(Likir Gompa)  
*ระยะทางประมาณ 70 กโิลเมตร น่ังรถประมาณ 2-3 ชัว่โมง  

 

           

 

วดัลคิรี ์(Likir Gompa)  
วดันีม้พีระพุทธรูปพระศรอีารยิเมตไตรย ์ขนาดใหญ ่ทวิทศันบ์รเิวณหบุเขาทีอ่ยูร่ะหวา่งทางไปสูว่ดัลคิรี ์ผา่นโตรกลกึ ลําธาร
น้ําใส ถนนพับไปพับมาตามไหลเ่ขา ทําใหห้มูบ่า้นสดชืน่มชีวีติชวีา 

บาสโก ้(Basgo) 

แหง่หมูบ่า้นบาสโก ้ชมุชนเล็กๆกอ่นเขา้ถงึ หมูบ่า้นอลัช ิบาสโกม้ชี ือ่เสยีงเพราะ UNESCO Asia-Pasific Heritage ภายในมี

วดัและพระพุทธรูปพระศรอีารยิเมตไตรย ์ขนาดใหญท่ีปั่น้ดว้ยดนิเหนยีว เกา่แกแ่ละงดงามมากองคห์นึง่  
 

  
ววิจากวดัลกิรี ์(View from Likir Gompa) 

  

บาสโก ้(Basgo) วดัลกิรี ์(Likir Gompa) 
 

            

 

ลามายรุุ (Lamayuru) 

อยู่สงูกวา่ระดับน้ําทะเล 3,510 เมตร (10,520 ฟตุ) ดว้ยทําเลทีต่ัง้ของลามายรุุนัน้เคยเป็นทะเลสาบมากอ่น  

ปัจจุบนัทอ้งทะเลสาบแหง้สนทิเห็นชัน้ดนิทีธ่ารน้ําแข็งกดัเซาะเป็นร่องลกึและเป็นชัน้ๆสวยงามแปลกตา  
จนถกูขนานนามวา่ Moon Land หรอื โลกพระจันทร ์ 

วดัลามายรุุ (Lamayuru Gompa) วหิารของวดัตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูแวดลอ้มดว้ยเทอืกเขาขนาดใหญ่ ภายในวดัมถ้ํีาเล็กๆ

ซึง่ประดษิฐานประตมิากรรมรูปลามะองคส์าํคัญไดแ้กท่า่นมอราปะ ผูก้อ่ตัง้นกิาย Kagyupa ซึง่เชือ่กนัวา่ทา่นเคยมาปฏบิัติ
สมาธภิาวนาในถ้ําแหง่นี้ 

 

    
Moon Land หบุเขา้โลกพระจันทร ์ Lamayuru Gompa วดัลามายุรุ 
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 กลางวนั- กนิอาหารกลางวนั แลว้ออกเดนิทางตอ่สู ่ลามายรุ ุจดุหมายปลายทางของเราในวนันี้ 
*ระยะทางประมาณ 70 กโิลเมตร น่ังรถประมาณ 2-3 ชัว่โมง  
ระหวา่งทางผา่นหบุเขาทีส่ภาพคลา้ยผวิดวงจันทรม์ากทีส่ดุ แวะถา่ยรปูกันทีเ่รยีกวา่ Moon Land  
ถงึลามายรุ ุไปเทีย่วกันที ่วดัลามายรุ ุ(Lamayuru Gompa) 

ชว่งเย็น- เขา้สูท่ีพั่ก กนิอาหารคํา่ 
จากนัน้พักผอ่นกันตามอัธยาศัย เก็บแรงไวเ้ดนิทางในวนัรุง่ข ึน้ 

 

                      
วันทีเ่กา้ วันจนัทรท์ี ่5 กนัยายน พ.ศ. 2559   (ขึน้ 4 คํา่) 

 

  
คนืนีค้า้งคนืทีร่ะดับความสงูเกนิ 3,500 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล บางคนอาจจะมอีาการแพค้วามสงู 
เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน นอนไมห่ลับ หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย  

ใหด้ืม่น า้เยอะๆ  ทํากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด  
 

 

เสน้ทาง lamayuru - alchi  
เดนิทาง lamayuru-alchi    

ระยะทางประมาณ 60 กม. น่ังรถ 2-3 ชม. 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  
น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา 

ทีพั่ก Hotel Zemkhang หรอื เทยีบเทา่ in ALCHI 

พอพักได ้บรรยากาศพืน้เมอืง 
 

 

 

        

 ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้แลว้ ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอัลช ิ 
*ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร น่ังรถนาน 2-3 ชัว่โมง  
ระหวา่งทางแวะเทีย่ว หมูบ่า้น Temisgang Village 

เทีย่วชม พระราชวงั Tingmosgang และ วดั Tingmosgang Gompa 
 

      

 

หมูบ่า้น Temisgang Village  
ตัง้อยู่อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าสนิธุ แตเ่ดมิทีน่ีเ่คยเป็นเมอืงหลวงโบราณของ ราชอาณาจักรแชม (Syham Kingdom)  

บนเนนิเขาเป็นทีต่ัง้ของ ปราสาท Tingmosgang Castle และ วดั Tingmosgang Gompa 

Tingmosgang สรา้งขึน้โดยกษัตรยิ ์Drag-pa-Bum ในศตวรรษที ่15 ตอ่มาภายหลงักษัตรยิ ์Bhagan ซึง่คอืหลานปู่ ของ 
Drag-pa-Bum ไดข้ยายอาณาจักรจนยิง่ใหญ ่และเป็นผูก้อ่กําเนดิราชวงศนั์มเกล (Namgyal Dynasty) อนัมคีวามหมายวา่

ชยัชนะ  ราชวงศนั์มเกล นับไดว้า่เป็นราชวงศท์ีส่องของลาดกัห ์ทีม่อํีานาจทางการปกครองมากในสมัยนัน้ เชือ้สายของ
ราชวงศน์ี้ปัจจุบนัยังคงอาศยัอยูท่ี ่พระราชวงัสต็อก (Stok Palace) ไมไ่กลจากเมอืงเลห ์

 

 

พระราชวงั Tingmosgang และ วดั Tingmosgang Gompa 
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Tingmosgang  

ยังมคีวามสาํคญัในดา้นประวัตศิาสตร ์คอื หลงัจากการสิน้พระชนมข์องดาไลลามะองคท์ี ่5 แหง่ทเิบต ผูส้าํเร็จราชการแทน

พระองค ์ไดส้ง่คณะทตูนําโดย สงัฆราชา แหง่นกิายดรุกปะ (Drukpa) มาที ่Tingmosgang ในปี ค.ศ. 1684 และไดม้กีาร
เซ็นลงนามภายใต ้สนธสิญัญา Tingmosgang  ระหวา่งราชอาณาจักรทเิบตและลาดกัห ์ในประเด็นเขตแดนระหวา่งสอง

ราชอาณาจักร ขอ้ตกลงทางศาสนาและการคา้ ทีย่ังคงยดึถอืมาจนถงึปัจจบุนั 
 

          

    
วดัอัลช ิ(Alchi Gompa) พระโพธสิตัวิ ์ภายในวดัอลัช ิ

 

 

วดัอลัช ิ(Alchi Gompa) 

วดัเกา่แกอ่ายหุลายรอ้ยปี เป็นวดัเล็กๆในหมูบ่า้นทีด่เูงยีบสงบ วหิารของวดันี้สรา้งดว้ยไมผ้สมโครงสรา้งทีเ่ป็นอฐิ  
ในรูปแบบดัง้เดมิของชาวลาดักห ์ภายในวหิารเกา่ๆนัน้มพีระพุทธรูปทองคําประดษิฐานอยู่ดว้ย  

ดา้นหลงัวัดตดิกบัลําธารทีม่น้ํีาสฟ้ีาสวยทเีดยีว 
 

                   

 เทีย่ง- เดนิทางถงึหมูบ่า้นอัลช ิเขา้สูท่ีพั่ก กนิขา้วกลางวนั 

แลว้ไปเทีย่วชม วดัอลัช ิ(Alchi Gompa) ตอ่เลย 

บา่ยถงึเย็น- เดนิเลน่ในหมูบ่า้น กนิอาหารเย็น คนืนีพั้กผอ่นสบายๆ 
 

          
      
วันทีส่บิ วันองัคารที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2559   (ขึน้ 5 คํา่) 

 

  
วนันีต้อ้งเดนิทางไกล ขึน้สูพ่ืน้ทีส่งูระดบัเกนิ 5,500 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล  

ถนนไมด่ใีนหลายๆชว่ง ตอ้งขับผ่านทางสงูชนั เสน้ทางลัดเลาะไปตามภเูขาสงู ทางเลยีบหนา้ผา 

รถวิง่ไดช้า้ ถนนหลายชว่งขรุขระและเป็นหลมุลกึ ใหเ้ตรยีมตวั เรือ่งความลําบากในการน่ังรถ 

กระแทก กระเด็นกระดอน รวมถงึอาการเมารถ และการเขา้หอ้งน้ําระหวา่งทาง   

*คนืนีค้า้งคนืทีนู่บราวลัเลย ์ทีร่ะดบัความสงูเกนิ 3,048 เมตร (10,000 ฟตุ) เหนอืระดบัน้ําทะเล    
บางคนอาจจะเมารถ และมอีาการแพค้วามสงู เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน 

นอนไมห่ลับ หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย ใหด้ืม่น า้เยอะๆ  ทํากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด 
 

 

เสน้ทาง alchi - leh - nubra valley 
เดนิทาง alchi-leh ระยะทาง 80 กม. น่ังรถ 2-3 ชม. 

leh-nubra ระยะทาง 150 กม. น่ังรถ 5-6 ชม. 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  
น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา 

ทีพั่ก Hotel Grand Nubra  

หรอื เทยีบเทา่ in NUBRA VALLEY 
บรรยากาศสบายๆ กลางหบุเขาทีร่่มรืน่ 

 

 

 

 

 ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้กัน วนันีต้อ้งเดนิทางไกลมากอกีครัง้ 
ขึน้รถมุง่หนา้สู ่เมอืงเลห ์(Leh)  
*ระยะทางประมาณ 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2-3 ชัว่โมง 
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนั แลว้ขึน้รถมุง่หนา้สู ่นบูราวลัเลย่ ์(Nubra Valley)  
*ระยะทางประมาณ 150 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชัว่โมง 
ผา่นเสน้ทางรถยนตส์งูทีส่ดุในโลกคอื กาดงุลาพาส Khardung-La Pass (altitude 5,578 m)  
แวะถา่ยรปู สนุกสนานกันตามสมควรแกเ่วลา 
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นูบราวลัเลย ์(Nubra Valley)   
อยู่สงูกวา่ระดับน้ําทะเล 3,048 เมตร (10,000 ฟตุ) เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางคารวานในอดตี เชือ่มตอ่กบัเสน้ทางสายไหม

อนัโดง่ดงั นูบราหมายถงึหบุเขาแหง่ดอกไม ้เป็นแหลง่ปลกู Apricot และผลไมห้ลากหลายของลาดกัห ์เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ 
นกนานาชนดิ อยูห่า่งจากเลหไ์ปทางเหนอื ประมาณ 150 กโิลเมตร โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลยัและเทอืกเขาคาราโครัม 

(Karakoram Range) ซึง่เทอืกเขาคาราโครัมนี ้เป็นเขตแดนตามธรรมชาตกิัน้อนิเดยีกับปากสีถาน 
 

  
Khardung-La Pass ขีอ่ฐูสองหนอก ที ่sand dune 

 

            

 ชว่งบา่ย- เดนิทางถงึ นบูราวลัเลย ์เขา้สูท่ีพั่ก เก็บของพักเหนือ่ย  
พอแดดรม่ๆไปเทีย่วที ่เนนิทราย Sand Dunes ไปดอูฐู 2 หนอก (Bactrian camels) ทีห่ลงเหลอืมา
จากสมัยทีข่บวนคาราวานยังผา่นไปมาในเสน้ทางสายไหม Trans-Karakoram อันเกา่แก ่ทกุวนันีอ้ฐู
ทํางานรับจา้งบรกิารนักทอ่งเทีย่ว แทนอาชพีคาราวานดัง้เดมิ เราจะ ขีอ่ฐู เดนิเลน่บนผนืทะเลทรายกัน 

*คา่อูฐ และคา่ทปิใหค้นจงูอฐู ไมร่วมอยู่ในคา่ทวัร ์ตา่งคนตา่งจา่ยกนัตรงนัน้ เผือ่เงนิคา่อฐูและทปิ ประมาณ 500-600 รูปี 

เย็นถงึคํา่- แวะไปเทีย่วเดนิตลาดเล็กๆในหมูบ่า้น แลว้กลับเขา้สูท่ีพั่ก  
กนิอาหารเย็น คนืนีห้ลับสบายกันที ่นูบราวลัเลย่ ์

 

             

      
วันทีส่บิเอ็ด วันพธุที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2559   (ขึน้ 6 คํา่) 

 

เสน้ทาง nubra - turtuk - samstanling 
เดนิทาง น่ังรถเทีย่วทัง้วนั 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  
น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา 

ทีพั่ก Hotel Grand Nubra   

หรอื เทยีบเทา่ in NUBRA VALLEY 

บรรยากาศสบายๆ กลางหบุเขาทีร่่มรืน่ 
 

 

 

         

 ขึน้รถมุง่หนา้สู ่หมูบ่า้น Turtuk Village 
*ระยะทางประมาณ 90 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2-3 ชัว่โมง 

สบายๆเทีย่วชมบรรยากาศในหมูบ่า้น เบือ่แลว้คอ่ยกลับทีพั่ก 
 

     
Turtuk Valley เด็กนอ้ยที ่Turtuk Village 
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หมูบ่า้น Turtuk Village    
เป็นหมูบ่า้นสดุทา้ยชายแดนอนิเดยี ตดิเขตแดนปากสีถาน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่า Shyok ในหบุเขานูบรา (Nubra Valley)  

หา่งจากเมอืงเลห ์ประมาณ 205 กม. ทีน่ี่ไดช้ ือ่วา่เป็นประตสูู ่ธารน้ําแข็ง Siachen Glacier ชาวบา้นสว่นใหญท่ีอ่าศยัอยูใ่น
หมูบ่า้นเป็นชาวมสุลมิ พูดภาษา Baltistani ภาษาอรูด ูและภาษาลาดักห ์หมูบ่า้น Turtuk อยู่ภายใตก้ารปกครองของ

ปากสีถาน ตัง้แตเ่มือ่ครัง้ทีอ่นิเดยีและ ปากสีถานไดรั้บเอกราชจากองักฤษ จนกระทัง่ในชว่งสงครามอนิโด-ปากสีถาน  
ในปี ค.ศ. 1971 อนิเดยีจงึไดค้วบคมุพืน้ทียุ่ทธศาสตรแ์หง่นี้ ทัง้สองประเทศมคีวามขดัแยง้รุนแรงอกีครัง้เหนอื 

       พืน้ทีบ่รเิวณนีใ้นปี ค.ศ. 1999 ในระหวา่งสงครามการก์ลิ (Kargil War) จงึไมแ่ปลกทีร่ะหวา่งสองขา้งทาง เราจะพบ
อนุสาวรยีเ์ล็กๆ ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึทหารผูก้ลา้ทีส่ละชวีติจากสงครามดว้ยทศันยีภาพของหบุเขาทีส่วยงาม หมูบ่า้นแหง่นี้

เพิง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้มาเยอืนไดใ้นปี ค.ศ. 2010 แมว้า่จะเป็นหมู่บา้นของชาวมสุลมิ แตก็่พอมวีดัเกา่แกใ่น

ศาสนาพุทธใหเ้ห็นอยู่บา้ง 
 

       

     
พระศรอีารยเมตไตรย ์วดั Diskit นูบราวลัเลย ์(Nubra Valley) 

 

         

 เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนั  
เริม่ที ่วดัดสิกติ (Diskit Gompa) วดัเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1420 

แลว้ขา้มฝ่ังแมน้ํ่าไปเทีย่วตอ่ที ่วดั Samstanling Gompa ระหวา่งทางเป็นเสน้ทางทีส่วยแปลกตา
มาก วดันีเ้ป็นวดัของนกิายหมวกเหลอืง (Gelug-pa) ทีค่อ่นขา้งใหม ่อายเุพยีงกวา่รอ้ยปี คอืสรา้งเมือ่ 
ปี ค.ศ. 1841 ใน guidebook บอกวา่เป็นวดัทีเ่ป็นทีเ่ลือ่มใสทีส่ดุในหบุเขานูบรา 

เย็นถงึคํา่- กลับทีพั่ก กนิอาหารเย็น คนืนีห้ลับสบายกันอกีสกัคนืที ่นูบราวลัเลย่ ์
 

             
       

วันทีส่บิสอง วันพฤหสับดทีี ่8 กนัยายน พ.ศ. 2559   (ขึน้ 7 คํา่) 
 

  
วนันีต้อ้งเดนิทางไกล ขึน้สูพ่ืน้ทีส่งูระดบัเกนิ 5,300 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล  

ถนนไมด่ใีนหลายๆชว่ง ตอ้งขับผ่านทางสงูชนั เสน้ทางลัดเลาะไปตามภเูขาสงู ทางเลยีบหนา้ผา 

รถวิง่ไดช้า้ ถนนหลายชว่งขรุขระและเป็นหลมุลกึ ใหเ้ตรยีมตวั เรือ่งความลําบากในการน่ังรถ 
กระแทก กระเด็นกระดอน รวมถงึอาการเมารถ และการเขา้หอ้งน้ําระหวา่งทาง   

*คนืนีค้า้งคนืรมิทะเลสาบพันกอง ทีร่ะดบัความสงู 4,350 เมตร (14,270 ฟตุ) เหนอืระดับน้ําทะเล    
บางคนอาจจะเมารถ และมอีาการแพค้วามสงู เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน 

นอนไมห่ลับ หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย ใหด้ืม่น า้เยอะๆ  ทํากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด 
 

 

เสน้ทาง nubra velley - pangong lake 
เดนิทาง nubra valley - pangong lake  

เสน้ทางผา่นแมน้ํ่า shyok river 
น่ังรถทัง้วัน *ชัว่โมงการเดนิทางขึน้อยูก่ับสภาพถนน 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  

น่ังคนัละ 3 คน เก็บของบนหลังคา 
ทีพั่ก Shambala Camp   

หรอื เทยีบเทา่ in PANGONG LAKE 

พักแรมทีแ่คมป์ รมิทะเลสาบ 
 

 

 

    

 ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้กัน วนันีต้อ้งเดนิทางไกลมากอกีครัง้ 
ขึน้รถมุง่หนา้สู ่ทะเลสาบพนักอง (Pangong Tso)  
*เสน้ทาง ระยะทาง และชัว่โมงการเดนิทาง ประมาณไมไ่ด ้ขึน้อยูก่ับสภาพถนนในวนันัน้ 
วนันีเ้ราเดนิทางเรยีบแมน้ํ่า Shyok River  
เทีย่ง- กนิขา้วกลางวนั ท่ามกลางววิทีส่วยงาม ระหวา่งเสน้ทางสูท่ะเลสาบพันกอง 
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ทะเลสาบพนักอง (Pangong Lake)  
มคีวามยาวถงึ 40 ไมล ์กวา้ง 2-4 ไมล ์พืน้ที ่75% ของทะเลสาบอยูใ่นดนิแดนทเิบต อกี 25% อยูใ่นเขตของอนิเดยี  
เป็นทะเลสาบน้ําเค็มทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก คอื 4,350 เมตร (14,270 ฟตุ) จากระดับน้ําทะเล  
ทะเลสาบทีม่ภีเูขาสงูเป็นฉากหลงั น้ําในทะเลสาบแหง่นีม้สีสีนัทีง่ดงามมาก  

โดยเฉพาะในชว่งเย็นน้ําจะมสีน้ํีาเงนิเขม้ งดงามจับใจ  
 

  

 แมน้ํ่า Shyok River  ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake)  
 

         

  บา่ยถงึเย็น- เขา้สูแ่คมป์ทีพั่ก พักผอ่นตามสบาย  
ถา่ยรปู ดืม่ดํา่กับความงามของทะเลสาบ ชืน่ชมธรรมชาตกิันเต็มที ่
ชว่งคํา่- กนิอาหารคํา่ คนืนีห้ลับใหส้บายรมิทะเลสาบแสนงาม 

 

        
           
วันทีส่บิสาม วันศกุรท์ี ่9 กนัยายน พ.ศ. 2559   (ขึน้ 8 คํา่) 

 

  
วนันีต้อ้งเดนิทางไกล ขึน้สูพ่ืน้ทีส่งูระดบัเกนิ 5,300 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล  

ถนนไมด่ใีนหลายๆชว่ง ตอ้งขับผ่านทางสงูชนั เสน้ทางลัดเลาะไปตามภเูขาสงู ทางเลยีบหนา้ผา 

รถวิง่ไดช้า้ ถนนหลายชว่งขรุขระและเป็นหลมุลกึ ใหเ้ตรยีมตวั เรือ่งความลําบากในการน่ังรถ 

กระแทก กระเด็นกระดอน รวมถงึอาการเมารถ และการเขา้หอ้งน้ําระหวา่งทาง   
*คนืนีค้า้งคนืทีร่ะดับความสงูเกนิ 3,500 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล   

บางคนอาจจะเมารถ และมอีาการแพค้วามสงู เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน 

นอนไมห่ลับ หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย ใหด้ืม่น า้เยอะๆ  ทํากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด 
 

 

เสน้ทาง pangong lake - leh 
เดนิทาง pangong lake - leh  

ระยะทางประมาณ 200 กม. น่ังรถ 5-6 ชม. 

  รถสว่นตวั mahindra scorpio/xylo  

น่ังคนัละ 4 คน เก็บของบนหลังคา 
ทีพั่ก Hotel Kidar in LEH 

เล็กๆพอพักได ้บรรยากาศพืน้เมอืง 
ใหอ้ารมณ์การพักกับชาวบา้น 

 

 

 

             

       
ชางลา (Chang la Pass) ความงดงามระหวา่งทาง 
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ความงดงามระหวา่งทาง กอ่นกลับเขา้เมอืงเลห ์ 
 

 

 ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้กัน วนันีเ้ราจะกลับเมอืงเลห ์  
ใชเ้สน้ทางทีผ่า่น ชางลา (Chang La Pass) ถนนซึง่สงูเป็นอันดับ 3 ของโลก 
*ระยะทางถงึเลหป์ระมาณ 200 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 5-6 ชัว่โมง 
เทีย่ง- กลับถงึเมอืงเลห ์กนิอาหารกลางวนั แลว้เขา้สูท่ีพั่ก 
ชว่งบา่ย- ใหเ้วลาตามอัธยาศัย Shopping ตามสะดวก 
ชว่งคํา่-  Special Dinner  กนิอาหารเย็นพรอ้มกนัทีร่า้นอาหารอรอ่ยๆ  
คนืนีห้ลับสบายกันทีเ่ลห ์

 

      
         
วันทีส่บิสี ่ วันเสารท์ี ่10 กนัยายน พ.ศ. 2559   (ขึน้ 9 คํา่) 

 

เทีย่วบนิ ภายในประเทศ + ระหวา่งประเทศ 

  สายการบนิ Air India 

AI446 IXL-DEL       เวลา 08.00-09.20 

AI332 DEL-BKK      เวลา 13.45-19.20 
 

 

 

เสน้ทาง leh - delhi - bangkok 
เดนิทาง leh-delhi น่ังเครือ่งประมาณ 1 ชม. 

delhi-bangkok น่ังเครือ่งประมาณ 4 ชม. 
ชอ้ปป้ิงในสนามบนิ พักผ่อนบนเครือ่งบนิ 

"duty free shopping" 
 

 

 

               

 05.00 น. ตืน่กันแตเ่ชา้มดื เก็บกระเป๋าออกมาไวห้นา้หอ้งกันเลย  
ทมีงานจะลําเลยีงกระเป๋าขึน้รถ กนิอาหารเชา้ แลว้ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
ถงึสนามบนิเลห ์Check in บัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ  
*สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม 
08.00 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูส่นามบนิเดลล ี*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
09.20 น. ถงึสนามบนิเดลล ีไปเปลีย่นเครือ่งกลับกรงุเทพ 
13.45 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม 20 นาท ี กนิอาหารกลางวนับนเครือ่งบนิ 
19.20 น. ถงึสวุรรณภมู ิกลับสูอ่อ้มกอดของดนิแดนมาตภุมูโิดยสวสัดภิาพ  
พรอ้มกับมมุมองใหม่ๆ ในโลกใบเดมิทีแ่คบลงเสมอ เมือ่การเดนิทางสิน้สดุ .....สวสัดเีมอืงไทย 

 

             

 

 
หมายเหต ุ   โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะ 
 
 

http://www.airindia.com/
http://www.airindia.com/
http://www.airindia.com/
http://www.airindia.com/
http://www.airindia.com/
http://www.airindia.com/
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ราคาคา่เดนิทาง    

   เฉพาะคา่ทวัร ์ 59,000 บาท 

    * คา่ตั๋วเครือ่งบนิ *19,000 บาท 

        หมายเหต-ุ จา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิตามจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ *เป็นราคาตั๋วโดยประมาณ 

    
 

 

โปรดทราบ-  

การคํานวณคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ คดิจากอตัราแลกเปลีย่น ที ่ 36.00 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ  
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ปรับเปลีย่นราคาคา่เดนิทาง หากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของ
อตัราแลกเปลีย่น โดยยดึอตัราแลกเปลีย่น ณ วันทีจ่า่ยเงนิคา่ทวัรค์รบเต็มจํานวนเป็นหลัก 

 

 เงือ่นไข-  
ตอ้งการนอนเดีย่ว ตอ้งการนอนเดีย่ว จา่ยเพิม่ ทา่นละ 12,000 บาท 
 สว่นลดพเิศษ-  
ทําวซีา่อนิเดยีเอง ลด 2,000 บาท 
เคยเดนิทางกบั วันแรมทาง ลด 1,000 บาท 
    

 ราคานีร้วม- 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ สายการบนิ Air India  
เสน้ทาง   BKK-DEL-KUU  
เสน้ทาง   LEH-DEL-BKK 
คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ไทย-อนิเดยี 
คา่วซีา่อนิเดยี  
ยา Acetazolamide (Diamox) 250 mg มสํีาหรับทกุทา่น 
O2 ออกซเิจน ฟร ี.. สว่นตัวคนละ 2 กระป๋อง , ตดิรถเป็นกองกลาง 1 แท็งค ์ 
อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
คา่น้ําดืม่ (น้ําเปลา่บรรจขุวด) ไมจํ่ากดัจํานวน 
ทีพ่กั โรงแรมเทยีบเทา่ตามทีร่ะบ ุพักหอ้งละ 2-3 ทา่น    

คา่รถตลอดเสน้ทาง น่ังคันละ 3 คน (ทกุคนไดน่ั้งรมิหนา้ตา่ง) 

คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ (เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม) 
คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย และ ไกดท์อ้งถิน่  (ไมร่วมทปิ) 

   ประกนัอุบตัเิหต ุCHARTIS New Hampshire Insurance  

    วงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
    เงือ่นไข- ภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ครอบคลมุเฉพาะกรณีอบุตัเิหต ุ 
   ไมค่รอบคลมุกรณี เจ็บไข ้ป่วย เป็นไขห้วดั ทอ้งเสยี หรอื อาหารเป็นพษิ ระหวา่งเดนิทาง 

 

 ราคานีไ้มร่วม- 
คา่กลอ้งถา่ยรปู และ คา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเกบ็เป็นบางสถานที ่
คา่กจิกรรมตา่งๆ เชน่ขีอ่ฐู เป็นตน้ 
คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย 
คา่ทปิ guide หรอื escort  ชาวอนิเดยี 
คา่ทปิ พนักงานบรกิารในโรงแรม , คนขบัรถ , เด็กยกกระเป๋า และทปิอืน่ๆ 
คา่ทปิ คนจงูอฐู 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 

 คา่ทปิ-  
 ทมีงานอนิเดยี (Guide , escort และ คนขบัรถ)  

   เผือ่เงนิไวป้ระมาณ  5,600 รปีู  หรอื  2,800 บาท  สําหรับ 14 วัน ในอนิเดยี 

 เด็กยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ควรใหไ้มตํ่่ากวา่ 20 รปีู ตอ่ครัง้ 

 หัวหนา้ทวัรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
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 เบอรต์ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ- 

ประเทศไทย นุย้ +66 8 1692 8233  ประเทศอนิเดยี  ปลา +91 9163 743702 
รับสายไดท้ั่วโลก          
ยกเวน้พืน้ที ่แคชเมยีร ์ลาดกัห ์         

Email:  info@wanramtang.com 
  Facebook:   www.facebook.com/wanramtang 

นุย้ Line ID:   wanramtang     

ปลา Line ID:   wanramtang2   

วันแรมทาง Line ID:  wanramtang3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

  จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีกํ่าหนด  
ชําระเงนิตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด 

 

 กรณีลกูทวัรแ์จง้ขอยกเลกิการเดนิทาง 
 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  คนืเงนิคา่ทัวร ์โดยหักคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน หักเงนิคา่ทัวร ์50% 
 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวนในทกุกรณี 

 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่  
ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 

 

           
         

A Himalayan Trekking Company 

Mountain View Trek & Tour 

Mr. Rigzin (SAM) 
Raku Complex fort road , Leh, Ladakh  
Office No:  +91 1982 256430   
Mobile:  +91 9469 561666 ,  +91 9622 960141 

Email:  travel_ladakh007@yahoo.com   
 

Royal Thai Embassy, New Delhi 
D-1/3 Vasant Vihar, New Delhi, 110057  
Phone :  +91 9599 321 484  (กรณีฉุกเฉนิ)  

+91 11 4977 4100 
Fax :   +91 11 2615 0128-29  
Website :  http://newdelhi.thaiembassy.org  
Email:  thaiemb.india@gmail.com 

consular.del@gmail.com 
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รายชือ่ผูร้ว่มเดนิทาง 

คณะวันแรมทาง 28 สงิหาคม – 10 กนัยายน 2559 
 

    

ลําดับ ชือ่เลน่ ชือ่-นามสกลุ อาวโุส เบอรโ์ทรศพัท ์ ทีอ่ยู ่(ตดิตอ่) 

1 ปลา  คณุ ชนติา   กลัยาณมติร  44 0898119139 
info@wanramtang.com 
Line ID: wanramtang3  

2 บมี  คณุ มทันนิ  บตุรจันทร ์ 60     

3 ออ้ย  คณุ มนทริา  จฑูะพทุธ ิ 54   

4 ปุ้ม  คณุ ประภสัสร วโิรทัย 52     

5 แอว๊  คณุ จรรัีตน ์ โรจนาจณิ 64     

6 หน่อย  คณุ เยาวลกัษณ์ คณุาวฒุ ิ 58   

7 แอด๊  คณุ  ฐติกิร  โชคสวุณชิ 53   

8   คณุ สกุานดา  ภสิชัเพ็ญ 54   

9 นก  คณุ สไุพลนิ  สขุศรวีงศ ์ 44   

10 ใหญ ่  คณุ ณราภรณ์  วงคว์เิศษ 52   

 

 

 


