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  เราเดนิทางทีร่ะดับความสงูเกนิ 3,500 เมตร เหนอืระดบัน ้าทะเล บางคนอาจจะมอีาการแพค้วามสงู 
เชน่ อาจเวยีนหัว ปวดหัว ปวดบา่ ปวดไหล ่ทอ้งเสยี อาเจยีน นอนไมห่ลบั หายใจไมถ่นัด เหนือ่ยงา่ย  

ใหด้ ืม่น ำ้เยอะๆ  ท ากจิกรรมชา้ๆ เดนิชา้ๆ ไมค่วรวิง่หรอืกระโดด   

 
  
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

     

DAY 01 วนัอาทติยท์ี ่7 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง Bangkok-Delhi 

AI335 เวลา 05.45-08.50 

 

เริม่โปรแกรมทวัร-์ 
เดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Air India 
มุง่หนา้สูส่นามบนิกรงุนวิเดล ีประเทศอนิเดยี  
เพือ่ตอ่เครือ่งตอ่ไปยงั เมอืงศรนีากา แคชเมยีร ์ 
 
05.45 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก   
08.50 น.  ตามเวลาทอ้งถิน่ เดนิทางถงึสนามบนิเดลล ี 
              แลว้ตอ่เครือ่งไปศรนีากา 
 
      อาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ  

 

 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทรำเวล จ ำกดั 
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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ทีพ่ัก Royal Houseboat   
in DAL LAKE 
บา้นเรอืสดุหร ู
ในทะเลสาบอนัเงยีบสงบ 

 
 

Delhi - Srinagar - Dal Lake 

เสน้ทาง Delhi-Srinagar 

AI825 เวลา 10.15-11.45 

 

10.15 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก  
 
11.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีากา  
รถมารับทีส่นามบนิ เดนิทางเขา้สูบ่า้นเรอืทีพั่ก  
    

 

 

House Boats หรอืบำ้นเรอื แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติและวัฒนธรรมทีส่บืทอดมาหลายชัว่อายคุนของชาวแคชเมยีร ์ชาว
แคชเมยีรส์ว่นใหญอ่พยพมาจากดนิแดนเปอรเ์ซยีคา้ขายโดยใชเ้รอืไมเ้ป็นบา้นลอ่งจากแมน่ ้ามายงัทะเลสาบ จนกระทั่ง
ถงึยคุอาณานคิมชาวองักฤษก็ไดด้ัดแปลงเรอืเหลา่นีใ้หก้ลายเป็นโรงแรมทีพ่ักและไดรั้บความนยิมมาก 

  

รถตู ้Tempo Traveller ทีใ่ชใ้นแคชเมยีร ์น่ังคนัละ 8 คน ทะเลสาบดาล และเรอื Sikara 

  

Houseboat บา้นเรอืทีพั่ก Houseboat บา้นเรอืทีพั่ก  
 
      กนิอาหารกลางวัน - ทีบ่า้นเรอื    
 
ชว่งบา่ย  เมือ่ทกุทา่นพรอ้มจะพาน่ังเรอื Shikara ออกไปสมัผัสชวีติชาวแคชเมยีรก์นัใหเ้ต็มอิม่  
 
เรอื Shikara พาลอ่ง ทะเลสำบดำล (Dal Lake) ทอ่งเทีย่วไปตามล าคลองสายเล็กสายนอ้ยในทะเลสาบ ไปแวะเทีย่ว 
มสัยดิขำว Hazratbal Mosque หรอื White Mosque มสัยดิทีช่าวแคชเมยีรเ์ชือ่กนัวา่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุ ภายในเก็บสิง่มี
คา่สงูสดุ คอืเคราของทา่นศาสดาโมฮมัหมดั ทีน่ีช่าวบา้นเชือ่วา่อธษิฐานขออะไรก็จะสมหวัง เดนิเลน่รอบๆมสัยดิ ชม
ตลาดพืน้เมอืง รา้นขนมโบราณ รา้นโรตแีผน่ยกัษ์ อรอ่ยมาก น่าลองกดัดสูกัค า 
 
 
    

http://www.royalhouseboats.com/gallery/gallery.html
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เรอืชคิารา ชมตลาดพืน้เมอืง รา้นขนมโบราณ  
ลอ่งเรอืชมวธิชีวีติความเป็นอยูแ่บบแท ้ๆ ของคนในทะเลสาบ การปลกูพชืผัก  แวะดอููต่อ่เรอืของชาวบา้น แวะรา้นขาย
น ้าผึง้ มทีัง้น ้าผึง้ทีเ่ลีย้งดว้ยเกสร ดอกฝ่ิน ดอกกญัชา ดอกซฟัฟรอน สรรพคณุลว้นน่าอศัจรรยใ์จ จนหลายคนยอมควัก
กระเป๋าเสยีตังคซ์ือ้กลบับา้นคนละขวดสองขวด แวะชอ้ปป้ิงทีโ่รงงานเปเปอรม์าเช ่โรงงานไมว้อลนัต 
  
เดนิทางกลับ บา้นเรอืทีท่ะเลสาบดาล          กนิอาหารค ่า ทีห่อ้งอาหารของบา้นเรอื พักผอ่นกนัตามอธัยาศัย 

   
DAY 02 วนัจันทรท์ี ่8 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

 

ทีพ่ัก Hotel Sonamarg Glacier   
หรอื เทยีบเทา่ in SONAMARG 
ววิสวยมาก  
หอ้งพักสะอาด  
อาหารอรอ่ย 

 
 

Floating Market 
เชา้มดื  ตืน่กนัแตเ่ชา้ ออกไปทอ่งตลาดน ้า Floating market ไปชมวถิชีวีติชาวบา้นทีน่ าพชืผักผลไม ้
มาแลกเปลีย่นซือ้ขายกนั           กนิอาหารเชา้ทีบ่า้นเรอื 
  

  

ชมตลาดเชา้ Floating Market เรอืดอกไม ้ตอนเชา้ๆ 
 

Srinagar - Sonamarg 

ออกเดนิทางสู ่โซนามารค์ (Sonamarg) *ระยะทางประมาณ 84 กโิลเมตร จากตัวเมอืงศรนีากา 
 
โซนำมำรค์ เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น ประตสููล่าดักห ์มคีวามหมายวา่ เมอืงทีย่ากแกก่ารคน้หา  
โซนามารค์ ตัง้อยูใ่นหบุเขาชนิ (Sindh) ชมความสวยงามของเทอืกเขาทาจวิาส  
ในฤดรูอ้น จะปกคลมุไปดว้ยทุง่หญา้เขยีวขจ ีมสีายน ้าตกและล าธารทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็ง  
ในฤดหูนาว จะไดพ้บกบัความงามของเทอืกเขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน 
 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1156060-d1162264-Reviews-Sonmarg_Glacier_Hotel-Sonmarg_Kashmir_Jammu_and_Kashmir.html
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รถทีเ่ราใชต้ลอดการเดนิทาง น่ังคนัละ 3 คน เต็นทห์อ้งน ้าของเรา ปวดฉีจ่อดไดท้นัท ี 

 
เดนิทางถงึโซนามารค์ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก           กนิอาหารกลางวัน 
ชว่งบา่ย- เดนิเทีย่ว หรอื ขีม่า้ เลน่กนั สนุกสนานกนัตามสมควรแกเ่วลา *คา่ขีม่า้ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์เผือ่เงนิคา่มา้
และทปิ 500-700 รปีู  
 
      กนิอาหารเย็น  ทีโ่รงแรมทีพ่ัก แลว้แยกยา้ยกนันอนหลับพักผอ่นกนัตามอธัยาศยั  

 
 

DAY 03 วนัองัคารที ่9 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 

ทีพ่ัก Hotel Moon Land   
หรอื เทยีบเทา่ in LAMAYURU 
ววิสวยมาก  
หอ้งพักไมส่ะอาดนัก  
พอพักได ้

 
 

Sonamarg - Lamayuru 
      กนิอาหารเชา้ แลว้รบีออกเดนิทาง วันนีเ้ราตอ้งเดนิทางไกลมาก 
                                     *ระยะทางประมาณ 230 กโิลเมตร น่ังรถนาน 8-10 ชัว่โมง  

 
 

ถนนจากโซนามารค์ หนา้ผาสงูชนั ระหวา่งทางจาก โซนามารค์-ดราส  

 
ระหวา่งทางผา่น เมอืงดราส (Drass) เมอืงทีถ่กูบนัทกึไวว้า่ "เป็นพืน้ทีท่ีม่คีนอาศัยอยูจ่รงิทีห่นาวเย็นทีส่ดุเป็น 
อนัดับสองของโลก"  (the second coldest inhabited place in the world)    
    
     กนิอาหารกลางวัน ระหวา่งทาง 
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ววิสวยๆจาก Fotula Top Chamba Statue พระศรอีารยเมตไตรย ์บนผาหนิ 
 

แวะที ่Chamba Statue ทีน่ีม่พีระพทุธรปูพระศรอีารยเมตไตรย ์แกะสลักอยูบ่นภเูขาหนิ อายเุกา่แกก่วา่พันปี แวะกราบ
นมสัการ ขอพรใหเ้ดนิทางปลอดภยั แลว้เดนิทางตอ่ผา่น Fotula Top จดุสงูสดุบนเสน้ทาง  
เลห-์ศรนีากา หรอื Highest Point the Srinagar Leh Road จดุนีอ้ยูส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 4,118 เมตร 
 

เดนิทางถงึ ลามายรุ ุ(Lamayuru) ถงึทีพ่ัก           กนิอาหารเย็น  พักผอ่นใหห้ายเหนือ่ยจากการเดนิทาง 

    

DAY 04 วนัพธุที ่10 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 

ทีพ่ัก Hotel in ALCHI 
โรงแรมเล็กๆ  
บรรยากาศพืน้เมอืง 
ใหอ้ารมณ์การพักแบบชาวบา้น 

 
 

Lamayuru - Alchi 
      กนิอาหารเชา้  แลว้ไปเทีย่วกนัที ่วดัลำมำยรุ ุ(Lamayuru Gompa) 
      วหิารของวดัตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูแวดลอ้มดว้ยเทอืกเขาขนาดใหญ่ ภายในวดัมถี ้าเล็กๆ ประดษิฐานประตมิากรรม 
รปูลามะองคส์ าคญั คอื ทา่นมอราปะ ผูก้อ่ตัง้นกิาย Kagyupa ซึง่เชือ่กนัวา่ทา่นเคยมาปฏบิตัสิมาธภิาวนาในถ ้าแหง่นี ้

 

 

ววิสวยงามยามเชา้ จากทีพั่กที ่Lamayuru ลามายรุุ Moon Land หบุเขา้โลกพระจันทร ์

  

วดัอัลช ิ(Alchi Gompa) ในฤดรูอ้น พระโพธสิตัวิ ์ภายในวดัอลัช ิ 
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ออกเดนิทางตอ่ สูห่มูบ่า้นอลัช ิ*ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร น่ังรถประมาณ 2 ชัว่โมง  
ระหวา่งทางผา่น หบุเขาทีส่ภาพคลา้ยผวิดวงจันทรม์ากทีส่ดุ แวะถา่ยรปูกนับรเิวณทีเ่รยีกวา่ Moon Land  
ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของลามายรุนัุน้เคยเป็นทะเลสาบมากอ่น ปัจจบุนัทอ้งทะเลสาบแหง้สนทิเห็นชัน้ดนิทีธ่ารน ้าแข็งกดั
เซาะเป็นรอ่งลกึ และเป็นชัน้ๆสวยงาม แปลกตา จนถกูขนานนามวา่ โลกพระจันทร ์        กนิอาหารกลางวัน     
       

ไปเทีย่ว วดัอลัช ิ(Alchi Gompa) วดัเกา่แกอ่ายหุลายรอ้ยปี เป็นวดัเล็กๆในหมูบ่า้นทีด่เูงยีบสงบ วหิารของวดันี้
สรา้งดว้ยไม ้ผสมโครงสรา้งทีเ่ป็นอฐิ ในรปูแบบดัง้เดมิของชาวลาดักห ์ภายในวหิารเกา่ๆนัน้มพีระพทุธรปูงดงามมาก 
ประดษิฐานอยู ่ดา้นหลังวดัตดิกบัล าธารทีม่นี ้าสฟ้ีาสวยทเีดยีว         กนิอาหารเย็น คนืนีพ้ักผอ่นสบายๆทีห่มูบ่า้นอลัช ิ

      

DAY 05 วนัพฤหสับดทีี ่11 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 

ทีพ่ัก Hotel KIDAR   
หรอื เทยีบเทา่ in LEH  
โรงแรมเล็กๆน่ารัก  
บรรยากาศพืน้เมอืง 
สะอาด มนี ้าอุน่  
และ WIFI 

 
 

Alchi - Likir - Basgo - Leh Palace 
      กนิอาหารเชา้  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเลห ์*ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร น่ังรถประมาณ 3-4 ชัว่โมง  
      แวะเทีย่ว วดัลกิรี ์(Likir Gompa) วดันีม้พีระพทุธรปูพระศรอีารยิเมตไตรยข์นาดใหญ ่ทวิทศันบ์รเิวณหบุเขาทีอ่ยู่
ระหวา่งทางไปสูว่ดัลกิรี ์ผา่นโตรกลกึ ล าธารน ้าใส ถนนพับไปพับมาตามไหลเ่ขา ท าใหห้มูบ่า้นสดชืน่มชีวีติชวีา  
   แวะเทีย่ว หมูบ่ำ้นบำสโก ้(Basgo) ตัง้อยูไ่มไ่กลจากวดัลกิรี ์บาสโกม้ชี ือ่เสยีง เพราะวัดพระศรอีารยิเมตไตรย ์ 
ไดรั้บรางวลั The Award of Excellence จาก UNESCO  

  

วดัลกิรี ์(Likir Gompa) บาสโก ้(Basgo) 

 

 

พระราชวงัเลห ์(Leh Palace) Shanti Stupa  

เดนิทางถงึเมอืงเลห ์ เลห ์ตัง้อยูท่ีร่ะดบัความสงู 3,505 เมตร จากระดับน ้าทะเล          กนิอาหารกลางวัน     
แลว้ไปเทีย่วตอ่ที ่พระรำชวงัเลห ์(Leh Palace) ซึง่เป็นพระราชวัง ทีต่ัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่กลางเมอืงเลห ์สรา้งในปี 
ค.ศ.1630 มลีกัษณะรปูแบบสถาปัตยกรรมใกลเ้คยีงกบัพระราชวังโปตาลาในทเิบต คอืมผีนังเอยีงเขา้หากนัทกุดา้น 
      แลว้ปิดทา้ยของวันนีก้นัที ่Shanti Stupa ซึง่อยูห่า่งจากตัวเมอืงเลหป์ระมาณ 2 กโิลเมตร  
Shanti Stupa เป็นเจดยีส์นัตภิาพทีส่รา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ น ทีน่ีเ่ป็นจดุชมววิทีส่ามารถเห็นตัวเมอืงเลห ์ละ พระราชวังเลห ์
ไดอ้ยา่งชดัเจน  ชมบรรยากาศยามเย็น แสงสทีองจับทวิเขาขณะอาทติยต์กลับขอบฟ้า สวยงามจับใจ 
    

     แลว้เขา้สูท่ีพั่ก         กนิอาหารเย็น คนืนีพ้ักผอ่นสบายๆในเมอืงเลห ์
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DAY 06 วนัศกุรท์ี ่12 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 

ทีพ่ัก Hotel KIDAR   
หรอื เทยีบเทา่ in LEH  
โรงแรมเล็กๆน่ารัก  
บรรยากาศพืน้เมอืง 
สะอาด มนี ้าอุน่  
และ WIFI 

 
 

Shey - Hemis - Thiksey 
      กนิอาหารเชา้  แลว้ไปเทีย่ว พระรำชวงัเชย ์(Shey Palace) แตเ่ดมิเมอืงเชย ์เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของ
ลาดักห ์พระราชวังนีส้รา้งโดยกษัตรยิ ์Deldan Namgyal เพือ่ระลกึถงึผูเ้ป็นพระบดิา Singge Namgyal ก าแพง
พระราชวังถกูฉาบดว้ยทองค าผสมทองแดง กอ่สรา้งเพือ่เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิแ์หง่ลาดักห์ ภายในม ี
พระพทุธรปูพระศากยมณีุ ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคนี ้

  

ววิดา้นหนา้พระราชวงัเชย ์(Shey Palace) พระพุทธรูป ภายในพระราชวงัเชย ์

  

องคค์รุุปัทมสมัภวะ ภายในวดัเฮมสิ วดัเฮมสิ (Hemis Monastery)  

      จากนัน้ไปเทีย่ว วดัเฮมสิ (Hemis monastery) 45 กโิลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเลห ์ 
เป็นวดัเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีง จัดไดว้า่ใหญท่ีส่ดุและมัง่คั่งทีส่ดุในลาดกัห ์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าสนิธ ุ(Indus) 

  

วดัธคิเซย ์(Thiksey Monastery) พระศรอีารยเมตไตรย ์วัดธคิเซย ์
 
      กนิอาหารกลางวัน  แลว้ไปเทีย่วตอ่ที ่วดัธคิเซย ์(Thiksey Monastery) ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีส่วยงามทีส่ดุของ
ลาดักห ์เป็นวดัของนกิายเกลคุปะ ภายในวดัมรีปูปัน้ของพระศรอีารยะเมตไตรย ์ซึง่ชาวพทุธสายมหายานเชือ่วา่ 
เป็นพระโพธสิตัวอ์งคต์อ่ไป ทีจ่ะคอยชว่ยเหลอืมนุษย ์         กนิอาหารเย็น  ใหเ้วลาอสิระ เดนิเทีย่วตลาดในเมอืง 

http://travel.paintedstork.com/blog/2009/08/ladakh-leh-palace-namgyal-tsemo.html
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DAY 07 วนัเสารท์ี ่13 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

 

ทีพ่ัก Hotel Grand Nubra   
หรอื เทยีบเทา่ in Nubra Valley 
บรรยากาศสบายๆ  
กลางหบุเขาทีร่ม่รืน่ 

 
 

Leh - Nubra Valley 

      กนิอาหารเชา้   
      ขึน้รถมุง่หนา้สู ่นบูรำวลัเลย่ ์(Nubra Valley) *ระยะทางประมาณ 150 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชัว่โมง  
กอ่นออกจากเมอืงเลห ์แวะเทีย่ว วดั Namgail Tsemo Gompa กนักอ่น วดันีส้รา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.1430  
ประมาณ 580 กวา่ปี มาแลว้ ทีว่ดั Namgail Tsemo Gompa นี ้ภายในประดษิฐานพระพทุธรปูขนาดใหญ่  
และพระคัมภรีเ์กา่แกจ่ากทเิบต บรเิวณเหนอืตวัวดัจะเป็นซากป้อมปราการเมอืงเกา่ วัดนีเ้ป็นจดุชมววิอกีจดุหนึง่ที ่
สามารถเห็นตวัเมอืงเลหไ์ดอ้ยา่งสวยงาม 
      จากนัน้ ออกเดนิทาง ผา่นเสน้ทางรถยนตส์งูทีส่ดุในโลกคอื กำดงุลำพำส Khardung-La Pass ทีร่ะดับ 
ความสงู 5,578 เมตร จากระดับน ้าทะเล แวะถา่ยรปู ตามสมควรแกเ่วลา 

  

วดั Namgyal Tsemo Gompa ววิสวยๆของเมอืงเลห ์

  

Khardung-La Pass วดัดสิกติ Diskit - Nubra Valley 
 

      กนิอาหารกลางวัน    ชว่งบา่ยเดนิทางถงึ นบูรำวลัเลย ์เขา้สูท่ีพั่ก    
 
นบูรำวลัเลย ์(Nubra Valley) เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางคาราวานในอดตี และเชือ่มตอ่กบัเสน้ทางสายไหมอนัโดง่ดัง  
นูบราหมายถงึหบุเขาแหง่ดอกไม ้เป็นแหลง่ปลกู Apricot และผลไมห้ลากหลายของลาดักห ์และเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ 
นกนานาชนดิ อยูห่า่งจากเลหไ์ปทางเหนอื ประมาณ 150 กโิลเมตร โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลัยและเทอืกเขาคารา
โครัม (Karakoram Range) ซึง่เทอืกเขาคาราโครัมนี ้เป็นเขตแดนตามธรรมชาตกิัน้อนิเดยีกบัปากสีถาน 
         ไปเทีย่วกนัที ่วดัดสิกติ (Diskit Gompa) วดัเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1420 สกัการะ พระศรอีารยเมตไตรย ์ 
องคใ์หญ ่ ถา่ยรปูทีร่ปูจดุชมววิตามอธัยาศัย    
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ขีอ่ฐูสองหนอก ที ่sand dune พระศรอีารยเมตไตรย ์วัดดสิกติ  
พอแดดรม่ๆ ไปเทีย่วที ่เนนิทรำย Sand Dunes ไปด ูอฐูหลัง 2 หนอก (Bactrian camels) ทีห่ลงเหลอืมาจาก 
สมยัทีข่บวนคาราวานยงัผา่นไปมาในเสน้ทางสายไหม Trans-Karakoram อนัเกา่แก ่ทกุวันนีอ้ฐูท างานรับจา้งบรกิาร
นักทอ่งเทีย่ว แทนอาชพีคาราวานดัง้เดมิ  เราจะขีอ่ฐูเดนิเลน่บนผนืทะเลทรายกนั  
      *คำ่อฐู และคา่ทปิใหค้นจงูอฐู ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์เผือ่เงนิคา่อฐูและทปิ ประมาณ 500-600 รปีู 
 
      กนิอาหารเย็น    นอนหลับพักผอ่น ใหห้ายเหนือ่ยจากการเดนิทาง 

   
DAY 08 วนัอาทติยท์ี ่14 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

 

ทีพ่ัก Camp at PANGONG LAKE 
พักแรมกนัรมิทะเลสาบ 

 
 

Nubra Valley - Pangong Lake 
      กนิอาหารเชา้  ขึน้รถมุง่หนา้สู ่ทะเลสำบพนักอง (Pangong Tso) 
      วันนีเ้ราเดนิทางเรยีบแมน่ ้า Sheyok River  ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงาม ระหวา่งเสน้ทางสูท่ะเลสาบพันกอง 
 
      ทะเลสำบพนักอง มคีวามยาวถงึ 40 ไมล ์กวา้ง 2-4 ไมล ์พืน้ที ่75% ของทะเลสาบอยูใ่นดนิแดนทเิบต  
อกี 25% อยูใ่นเขตของอนิเดยี เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก คอื 4,350 เมตร จากระดบัน ้าทะเล  
ชืน่ชมความงามของทะเลสาบ ทีม่ภีเูขาสงูเป็นฉากหลัง น ้าในทะเลสาบแหง่นีม้สีสีนัทีง่ดงามมาก  
      โดยเฉพาะในชว่งเย็นน ้าจะมสีนี ้าเงนิเขม้ งดงามจับใจ 

  

ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake)  
       กนิอาหารกลางวัน    แลว้เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก   พักผอ่นสกัครูแ่ลว้ออกไปเทีย่วชมทะเลสาบกนั  
 
       กนิอาหารเย็น    นอนหลับพกัผอ่น ใหห้ายเหนือ่ยจากการเดนิทาง  
       คนืนีน้อนพกัแรมกนัทีแ่คมป์รมิทะเลสาบ 
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DAY 09 วนัจันทรท์ี ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 

ทีพ่ัก Hotel KIDAR   
หรอื เทยีบเทา่ in LEH  
โรงแรมเล็กๆน่ารัก  
บรรยากาศพืน้เมอืง 
สะอาด มนี ้าอุน่  
และ WIFI 

 
 

Pangong Lake - Leh 
      กนิอาหารเชา้ วันนีเ้ราจะกลับเลห ์ ใชเ้สน้ทางทีผ่า่น ชำงลำ (Chang La Pass) ถนนซึง่สงูเป็นอนัดับ 3 ของโลก 
       *ระยะทางถงึเลหป์ระมาณ 200 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 5-6 ชัว่โมง 

 
 

ชางลา (Chang la Pass) ความงดงามระหวา่งทาง  

กลับถงึเมอืงเลห ์เขา้สูท่ีพั่ก        กนิอาหารกลางวัน    ชว่งบา่ย- ใหเ้วลาตามอธัยาศัย Shopping ตามสะดวก 
  

       Special Dinner  กนิอาหารค า่ พรอ้มกนักบัทมีคนขบัรถและไกด ์อิม่แลว้กลบัทีพ่ัก คนืนีห้ลับสบายกนัทีเ่ลห ์

  

DAY 10 วนัองัคารที ่16 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

 

เสน้ทาง Leh-Delhi 

AI446 เวลา 11.55-13.30 

 

     กนิอาหารเชา้ แลว้เก็บกระเป๋า กลับบา้นกนั 
 
08.00 น. ออกจากทีพ่ัก เดนิทางไปทีส่นามบนิเลห ์    
             ถงึสนามบนิ Check-in และ โหลดกระเป๋าเดนิทาง 
              *สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นักไมเ่กนิ 25 กโิลกรัม 

  11.55 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูส่นามบนิเดลล ี 
                          *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 
  13.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเดลล ี 
   รถมารับออกไป กนิอาหารกลางวัน ในเมอืง 
   พำไป Shopping ทีเ่ดลล ีระหวำ่งรอตอ่เครือ่ง 
 

        กนิอาหารค ่าทีส่นามบนิ *มเีงนิสดใหค้นละ 500 รูปี 

 
   23.00 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก จากสนามบนิเดลล ี

  

 

DAY 11 วนัพธุที ่17 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

 

เสน้ทาง Delhi-Bangkok 

AI334 เวลา 23.00-04.45 

 

04.45 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิสวัสดเีมอืงไทย 

  
จบโปรแกรมทัวร-์ 

 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
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คา่เดนิทาง    
คา่ทัวร ์ 46,700  บาท 

ตัว๋เครือ่งบนิ-  ประมาณ* 1x,x00  บาท 
*เป็นราคาตัว๋โดยประมาณ จา่ยคา่ตัว๋เครือ่งบนิตามจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว  

 

 

สว่นลดพเิศษ  (หกัจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) 

มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ท าวซีา่เอง  ลดคา่วซีา่ 3,500 บาท  
เคยเดนิทางกบั วันแรมทาง ลด 1,000 บาท 
 
เงือ่นไข- ตอ้งการนอนเดีย่ว ตอ้งจา่ยเงนิเพิม่ กรณุาสอบถามราคา 
 
ราคานีร้วม- 
    

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ สายการบนิ      
เสน้ทาง   Bangkok-Delhi-Srinagar // Leh-Delhi-Bangkok  
คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ 
    
คำ่วซีำ่อนิเดยี   
อายวุซีา่ 6-12 เดอืน Multiple Entry  
คดิราคาคา่วซีา่ไวท้ี ่3,500 บาท  
 

O2 ออกซเิจน ฟร ี.. สว่นตัวคนละ 1 กระป๋อง  
 
อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
น ำ้ดืม่ (น ้าเปลา่บรรจขุวด) ไมจ่ ากดัจ านวน .. กรุณำดืม่อยำ่งรูค้ณุคำ่ 
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 ตามฤดกูาล เชน่ ขีม่า้ ขีอ่ฐู เป็นตน้ 
คา่ทปิ escort หรอืผูช้ว่ยหัวหนา้ทวัร ์ชาวอนิเดยี 
คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย  
คา่ทปิ พนักงานบรกิารในโรงแรม , คนขบัรถ , เด็กรถ , เด็กยกกระเป๋า และทปิอืน่ๆ 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 

คา่ทปิ-  
 หวัหนา้ทวัรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
 ทมีงานอนิเดยี (ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ)  

   เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 4,000 รปีู หรอื 2,000 บำท ส าหรับ 10 วัน ในอนิเดยี 
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การช าระเงนิ 
    

1) มดัจ าทรปิ จ านวน 10,000 
บาท จา่ยทันททีีจ่อง   

*กรณีขอยกเลกิการเดนิทาง จะถกูยดึมัดจ า 
 

2) คา่ตั๋วเครือ่งบนิ จ านวน *1X,X00 
บาท จา่ยทันททีีจ่อง  *เป็นราคาโดยประมาณ 

 

3) สว่นทีเ่หลอื จ านวน 36,700 
บาท จา่ยภายในวันที ่ 6 กนัยำยน 2561 

 

 

*คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิ  จา่ยตามราคาจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ กรณุาสอบถามราคาตัว๋กอ่นโอนเงนิ 
  กรณีขอยกเลกิการเดนิทาง refund คนืคา่ตัว๋เทา่ทีส่ายการบนิคนืให ้

 
 

 
โอนเงนิไดท้ี ่

 

 
 
 

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

 

  


