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เมือ่ อากาศหนาว สมใจอยาก 
แมน่ ้าทกุสายกลายเป็นสฟ้ีา ทะเลสาบพันกอง กลายเป็นน ้าแข็ง และ ดอกแอปรคิอท บานฉ ่า 

เราจะไปเทีย่ว เลห ์ลาดักห ์กนัในเดอืนเมษายน 

 
 
ค ำเตอืน..ดว้ยรกัและหว่งใย 

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 หายใจไมท่นั หรอืหัวใจวาย  
และ ทรปินีห้นาวมากทีส่ดุ !! 
ดงัน ัน้  กรุณาอา่นโปรแกรมดีๆ กอ่นตัดสนิใจจอง  

ถา้ร่างกายไมแ่ข็งแรง เป็นโรคหัวใจ ความดนัสงู หอบหดื ไม่ควรเดนิทาง ..  
หากชวนเพือ่นกรุณาบงัคับใหเ้พือ่นอา่นดว้ย เพือ่นทีเ่รือ่งเยอะ หา้มชวน !  

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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ใชร้ถ Mahindra Xylo/Scorpio *น ัง่คนัละ 3 คน 

ทกุคนไดน่ั้งรมิหนา้ตา่ง ขึน้ลงสะดวกสบาย เกบ็กระเป๋าดา้นในรถ 

  

  

  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

     

DAY 01 วนัศกุรท์ี ่5 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

เสน้ทาง Bangkok-Delhi 

AI335 เวลา 21.05-23.45 

 

     เริม่โปรแกรมทัวร-์ 
   

      18.00 น. พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ 
 

      *รับ O2 ออกซเิจน แพ็คใสก่ระเป๋า คนละ 1 กระป๋อง  
 

 

bangkok - delhi  
 
เชค็อนิบตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ  
*สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม  เทา่นัน้ เชค็อนิเสร็จแลว้ ผา่น ตม. รอขึน้เครือ่งพรอ้มกนั 
21.05 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง *กนิอาหารค า่บนเครือ่งบนิ 

23.45 น. ถงึแผน่ดนิอนิเดยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
น่ังๆนอนๆ รอตอ่เครือ่งภายในสนามบนิ 

   
DAY 02 วนัเสารท์ี ่6 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

เสน้ทาง Bangkok-Delhi 

AI445 เวลา 06.45-08.20 

 

delhi - leh  
 

รอตอ่เครือ่งไปเลห ์ 
*กนิอาหารเชา้ทีส่นามบนิ  (คา่อาหารไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 
06.45 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก 
08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเลห ์  

  

leh - lamayuru  
น่ังรถ 3-4 ชัว่โมง *ระยะทางประมาณ 140 กม. 
 
รถมารับทีส่นามบนิ เดนิทางตอ่สู ่ลำมำยรุ ุ(Lamayuru) *ระยะทางประมาณ 140 กโิลเมตร  น่ังรถนาน 3-4 ชม. 
เทีย่ง- เขา้ถงึโรงแรมทีพ่ัก  กนิอาหารกลางวัน แลว้พกัผอ่นใหห้ายเหนือ่ยจากการเดนิทาง 
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ลำมำยรุ ุ(Lamayuru) 
อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 3,510 เมตร ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของลามายรุนัุน้เคยเป็นทะเลสาบมากอ่น ปัจจบุนัทอ้งทะเลสาบแหง้สนทิ 
เห็นชัน้ดนิทีธ่ารน ้าแข็งกดัเซาะเป็นรอ่งลกึ และเป็นชัน้ๆสวยงามแปลกตา จนถกูขนานนามวา่ Moon Land หรอื โลกพระจันทร ์   

  

รถทีเ่ราใชต้ลอดการเดนิทาง น ัง่คนัละ 3 คน เต็นทห์อ้งน ้าของเรา ปวดฉีจ่อดไดท้นัท ี

 

 

Lamayuru Gompa วดัลามายุรุ Moon Land หบุเขา้โลกพระจันทร ์
 

 

Lamayuru Gompa 
ชว่งบา่ย ไปเดนิเทีย่ว *เดนิเบาๆปรับสภาพรา่งกายกนัหน่อย 
ไปกนัที ่วดัลำมำยรุ ุ(Lamayuru Gompa) วหิารของวัดตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูแวดลอ้มดว้ยเทอืกเขาขนาด
ใหญ ่ภายในวัดมถี ้าเล็กๆซึง่ประดษิฐานรปูปัน้ ทา่นมอราปะ ลามะองคส์ าคญั ผูก้อ่ตัง้นกิาย Kagyupa ซึง่เชือ่กนัวา่ทา่น
เคยมาปฏบิตัสิมาธภิาวนาในถ ้าแหง่นี ้

 
Moon Land 
หบุเขาทีก่ลา่วกนัวา่ดคูลา้ยพืน้ผวิดวงจันทรม์ากทีส่ดุ เรยีกวา่ Moon Land  ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของลามายรุนัุน้เคยเป็น
ทะเลสาบมากอ่น ปัจจบุนัทอ้งทะเลสาบแหง้สนทิเห็นชัน้ดนิทีธ่ารน ้าแข็งกดัเซาะเป็นรอ่งลกึ มองเห็นเป็นชัน้ๆสวยงาม
แปลกตา จนถกูขนานนามวา่โลกพระจันทร ์
   
กนิอาหารเย็น ทีโ่รงแรมทีพั่ก แลว้พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

ทีพ่ักคนืนี ้ Hotel Moon Land   
หรอื เทยีบเทา่ in LAMAYURU 
ววิสวยมาก  
หอ้งพักไมส่ะอาดนัก  
พอพักได ้
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DAY 03 วนัอาทติยท์ี ่7 เมษายน พ.ศ. 2562  
 

lamayuru - temisgang - alchi 
น่ังรถครึง่วัน แวะเทีย่วตามทีต่า่งๆ *ระยะทางประมาณ 60 กม. 
 
กนิอาหารเชา้ ออกเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นอลัช ิ *ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร น่ังรถนาน 2-3 ชัว่โมง  
 
Temisgang 
ระหวา่งทางแวะเทีย่ว พระรำชวงั Tingmosgang และ วดั Tingmosgang Gompa 
   

  

 พระราชวงั Tingmosgang และ วดั Tingmosgang Gompa  
  

หมูบ่ำ้น Temisgang Village  
ตัง้อยูบ่นเนนิเขา รมิฝ่ังแมน่ ้าสนิธ ุแตเ่ดมิทีน่ี่เคยเป็นเมอืงหลวงโบราณของ ราชอาณาจักรแชม (Syham Kingdom)  
เป็นทีต่ัง้ของ ปราสาท Tingmosgang Castle และ วัด Tingmosgang Gompa  สรา้งขึน้โดยกษัตรยิ ์Drag-pa-Bum  
ในศตวรรษที ่15 ตอ่มาภายหลังกษัตรยิ ์Bhagan ซึง่คอืหลานปู่ ของ Drag-pa-Bum ไดข้ยายอาณาจักรจนยิง่ใหญ ่และ 
เป็นผูก้อ่ก าเนดิราชวงศนั์มเกล (Namgyal Dynasty) อนัมคีวามหมายวา่ชยัชนะ  ราชวงศนั์มเกล นับไดว้า่เป็นราชวงศ ์
ทีส่องของลาดักห ์ทีม่อี านาจทางการปกครองมากในสมยันัน้ เชือ้สายของราชวงศน์ี ้ปัจจบุนัยังคงอาศัยอยูท่ี ่ 
พระราชวังสต็อก (Stok Palace) ไมไ่กลจากเมอืงเลห ์
Tingmosgang 
ยังมคีวามส าคัญในดา้นประวตัศิาสตร ์คอื หลังจากการสิน้พระชนมข์อง ดาไลลามะองคท์ี ่5 แหง่ทเิบต ผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค ์ไดส้ง่คณะทตูน าโดย สงัฆราชา แหง่นกิายดรกุปะ (Drukpa) มาที ่Tingmosgang ในปี ค.ศ. 1684 และไดม้กีารเซน็
ลงนามภายใต ้สนธสิญัญา Tingmosgang  ระหวา่งราชอาณาจักรทเิบตและลาดักห ์ในประเด็นเขตแดนระหวา่งสอง
ราชอาณาจักร ขอ้ตกลงทางศาสนาและการคา้ ทีย่ังคงยดึถอืมาจนถงึปัจจบุนั 

        

  

แมน่ ้าสนิธ ุ(indus river) วดัอัลช ิ(Alchi Gompa) ชว่งดอกแอปรคิอทบาน 
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วดัอัลช ิ(Alchi Gompa) พระโพธสิตัวิ ์ภายในวดัอลัช ิ 
      
Alchi Gompa 
เดนิทางถงึหมูบ่า้นอลัช ิ เขา้สูท่ีพั่ก แลว้กนิอาหารกลางวัน 
แลว้ไปเทีย่วชม วดัอลัช ิ(Alchi Gompa) วดัเกา่แกอ่ายหุลายรอ้ยปี เป็นวดัเล็กๆในหมูบ่า้นทีด่เูงยีบสงบ วหิารของวัด
นีส้รา้งดว้ยไม ้ผสมโครงสรา้งทีเ่ป็นอฐิ ในรปูแบบดัง้เดมิของชาวลาดกัห ์ภายในวหิารเกา่ๆนัน้ มพีระพทุธรปูดนิปัน้เกา่แก่
และงดงามมาก ประดษิฐานอยูด่ว้ย ดา้นหลังวดัตดิกบัล าธารทีม่นี ้าสฟ้ีาสวยทเีดยีว 
บา่ยถงึเย็น- เดนิเลน่ในหมูบ่า้น กนิอาหารเย็น คนืนีพ้กัผอ่นสบายๆ 

       

ทีพ่ักคนืนี ้ Hotel in Alchi   
โรงแรมเล็กๆ  
บรรยากาศพืน้เมอืง 
หอ้งพักสะอาด  
สะดวกสบาย 

  

 
DAY 04 วนัจันทรท์ี ่8 เมษายน พ.ศ. 2562  
 

alchi - basgo - leh 
น่ังรถ 3-4 ชัว่โมง *ระยะทางประมาณ 80 กม. 
 
กนิอาหารเชา้ แลว้ออกเดนิทางสู ่เมอืงเลห ์  *ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร น่ังรถนาน 3-4 ชัว่โมง  
  

เมอืงเลห ์(Leh)    
     อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 3,500 เมตร  เป็นเมอืงหลวงของลาดักห ์คอืดนิแดนทีซ่อ่นเรน้อยูท่า่มกลางขนุเขา ทางทศิ
ตะวันตกเฉียงใตข้องเทอืกเขาหมิาลัย เต็มไปดว้ยภเูขาหมิะทีส่งูกวา่ 7,000 เมตร จากระดับน ้าทะเล เทอืกเขาสงูทีโ่อบลอ้ม 
ท าใหเ้ลหก์ลายเป็นดนิแดนลีล้ับทีย่ากแกก่ารเขา้ถงึ  
     ลาดักหใ์นอดตี เคยเป็นอาณาจักรใหญท่ีรุ่ง่เรอืง เป็นชมุทางการคา้ขายของ 1 ใน 3 เสน้ทางส าคัญของหมิาลัยโบราณ อนั
ไดแ้ก ่เสน้ทางสายไหม เสน้ทางเกลอื และ เสน้ทางเครือ่งเทศ พอ่คา้มากมายเดนิทางมาพบปะเจรจา แลกเปลีย่นซือ้ขาย
สนิคา้ ทีน่ีจ่งึเป็นจดุเชือ่มตอ่วฒันธรรมและอารยธรรม ระหวา่งเอเชยีกลาง เอเชยีตะวันตก ตะวนัออกกลาง และยโุรป 

       
Basgo 
แวะไปเทีย่วกนัที ่บำสโก ้(Basgo) หมูบ่า้นบาสโก ้ชมุชนเล็กๆอยูไ่มไ่กลจากหมูบ่า้นอลัช ิบาสโกม้ชี ือ่เสยีง
เพราะ UNESCO Asia-Pasific Heritage ภายในมวีดัและพระพทุธรปู พระศรอีารยิเมตไตรย ์ขนาดใหญท่ีปั่น้ดว้ยดนิ
เหนยีว เกา่แกแ่ละงดงามมากองคห์นึง่  
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บาสโก ้(Basgo) แมน่ ้าสนิธ ุพบ แมน่ ้าซนัสการ ์(Nimmu) 
 

   
Nimmu 
ระหวา่งเสน้ทาง แวะถา่ยรปูที ่Nimmu เป็นจดุทีแ่มน่ ้าสองสาย คอื แมน่ ้าสนิธ ิ(Indus River) และ แมน่ ้าซนัสการ ์
(Zanskar River) ไหลมาบรรจบกนั แลว้ขงึเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเลห ์ 
   
เทีย่ง กนิอาหารกลางวัน  
   
Leh Palace  
แลว้ไปเทีย่วตอ่กนัที ่พระรำชวงัเลห ์(Leh Palace) เป็นพระราชวัง ทีต่ัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่กลางเมอืงเลห ์สรา้งในราว
ปี ค.ศ. 1630 มลีกัษณะรปูแบบสถาปัตยกรรมใกลเ้คยีงกบัพระราชวังโปตาลาในทเิบต คอืมผีนังเอยีงเขา้หากนัทกุดา้น 
     

 

 

พระราชวงัเลห ์(Leh Palace) วดั Namgyal Tsemo Gompa 
 

 
Namgyal Tsemo Gompa 
แวะเทีย่ว วดั Namgyal Tsemo Gompa สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.1430 ภายในประดษิฐานพระพทุธรปูขนาดใหญ ่และพระ
คัมภรีเ์กา่แกจ่ากทเิบต บรเิวณเหนอืตัววดัจะเป็นป้อมปราการเกา่ เป็นจดุชมววิทีส่ามารถเห็นเมอืงเลหไ์ดอ้ยา่งสวยงาม 
 
แลว้เขา้สุโ่รงแรมทีพั่ก  "ใหเ้วลำอสิระ เดนิเลน่ เพลนิๆ พักผอ่น เทีย่วตลาด ตามอธัยาศยั" 
  
มือ้เย็น กลับมากนิอาหารค ่าทีโ่รงแรม  หรอืจะเลอืกกนิเอง ขา้งนอกกต็ามสะดวก สบายๆกนัเลย 
แลว้แยกยา้ยเขา้นอน คนืนีห้ลับสบายกนัทีเ่ลห ์
 

ทีพ่ักคนืนี ้ Hotel Kidar   
หรอื เทยีบเทา่ in LEH  
โรงแรมเล็กๆน่ารัก  
บรรยากาศพืน้เมอืง 
สะอาด มนี ้าอุน่ และ WIFI 
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DAY 05 วนัองัคารที ่9 เมษายน พ.ศ. 2562  
 

leh 
น่ังรถและเดนิเทีย่วในเมอืง 
 
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ แลว้ไปเทีย่วสบายๆกนัตอ่ ในเมอืงเลห ์
 
Shey Palace 
เริม่ที ่พระรำชวงัเชย ์(Shey Palace)  แตเ่ดมิเมอืงเชย ์เป็นเมอืงหลวงเกา่ของลาดกัห ์พระราชวังนีส้รา้งโดย
กษัตรยิ ์Deldan Namgyal  เพือ่ระลกึถงึผูเ้ป็นพระบดิา Singge Namgyal ก าแพงของพระราชวังถกูฉาบดว้ยทองค าผสม
ทองแดง กอ่สรา้งเพือ่เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิแ์หง่ลาดักห ์ภายในมอีงคพ์ระศากยมณีุทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคนี ้
 
Hemis Gompa 
แลว้ไปตอ่ที ่วดัเฮมสิ (Hemis monastery) เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีง วดัใหญท่ีส่ดุและมัง่คั่งทีส่ดุในลาดักห ์
ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าสนิธ ุ(Indus River) เชน่เดยีวกบัวัดส าคญัอืน่ๆ เชน่ Lamayuru, Alchi, Stok และ Thiksey 
     

  

ววิดา้นหนา้พระราชวงัเชย ์(Shey Palace)  องคพ์ระศากยมณุี ภายในพระราชวงัเชย ์

  

องคค์รุุปัทมสมัภวะ ภายในวดัเฮมสิ วดัเฮมสิ (Hemis Monastery)  

  
กลางวัน- ไดเ้วลาทอ้งหวิ กนิอาหารกลางวัน 
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วดัธคิเซย ์(Thiksey Monastery) พระศรอีารยเมตไตรย ์วัดธคิเซย ์

  

Shanti Stupa  ววิยามพระอาทติยต์ก มองจาก Shanti Stupa  

 
Thiksey Gompa 
แลว้ไปตอ่ที ่วดัธคิเซย ์(Thiksey Monastery) เป็นวัดทีส่วยงามทีส่ดุของลาดักห ์อยูใ่นนกิายเกลคุปา ภายในวดัมี
องคพ์ระศรอีารยะเมตไตรย ์ซึง่ชาวพทุธสายมหายานเชือ่วา่ เป็นพระโพธสิตัวอ์งคต์อ่ไป ทีจ่ะคอยชว่ยเหลอืมนุษย ์
   
Shanti Stupa 
แลว้ปิดทา้ยของวันนีก้นัที ่Shanti Stupa  ชมบรรยากาศยามเย็น อยูห่า่งจากตวัเมอืงเลหป์ระมาณ 2 กโิลเมตร  Shanti 
Stupa เป็นเจดยีส์นัตภิาพทีส่รา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ น ทีน่ีเ่ป็นจดุชมววิทีส่ามารถเห็นตวัเมอืงเลห ์ไดอ้ยา่งชดัเจน แสงสทีอง
จับทวิเขาขณะอาทติยล์ับขอบฟ้า สวยงามจับใจ 
 
 
เย็นถงึค า่- กนิอาหารค ่า แลว้แยกยา้ยเขา้นอน คนืนีห้ลบัสบายกนัทีเ่ลห ์
   

ทีพ่ักคนืนี ้ Hotel Kidar   
หรอื เทยีบเทา่ in LEH  
โรงแรมเล็กๆน่ารัก  
บรรยากาศพืน้เมอืง 
สะอาด มนี ้าอุน่ และ WIFI 
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DAY 06 วนัพธุที ่10 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 

leh - pangong lake  
น่ังรถ 5-6 ชม. *การเดนิทางขึน้อยูก่บัสภาพถนน 
   
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ วันนีต้อ้งเดนิทางไกลมากอกีครัง้   
 
Pangong Tso 
ขึน้รถมุง่หนา้สู ่ทะเลสำบพนักอง (Pangong Tso) 
วันนีเ้ราเดนิทาง เสน้ทางผา่นเทอืกเขา่ คดเคีย้ว และสงูชนั ชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม ระหวา่งเสน้ทางสูท่ะเลสาบพันกอง 
   
กนิอาหารกลางวัน ระหวา่งทาง 

 

 

  

ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ในฤดหูนาว ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ในฤดหูนาว  

      

ทะเลสำบพนักอง (Pangong Lake) 
มคีวามยาวถงึ 40 ไมล ์กวา้ง 2-4 ไมล ์พืน้ที ่75% ของทะเลสาบอยูใ่นดนิแดนทเิบต อกี 25% อยูใ่นเขตของอนิเดยี เป็น
ทะเลสาบน ้าเค็มทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก คอื 4,350 เมตร จากระดับน ้าทะเล ชืน่ชมความงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาสงูเป็นฉาก
หลัง น ้าในทะเลสาบแหง่นีม้สีสีนัทีง่ดงามมาก โดยเฉพาะในชว่งเย็นน ้าจะมสีนี ้าเงนิเขม้ งดงามจับใจ ถา่ยรปู พักผอ่นชืน่ชม
ธรรมชาตกินัตามอธัยาศัย 

    
บา่ยถงึเย็น- เขา้สูแ่คมป์ทีพั่ก พักผอ่นตามสบาย ถา่ยรปู ดืม่ด ่ากบัความงามของทะเลสาบ ชืน่ชมธรรมชาตกินัเต็มที ่
  
ชว่งค ่า- กนิอาหารค ่า คนืนีห้ลับใหส้บายรมิทะเลสาบแสนงาม 
    

ทีพ่ักคนืนี ้ Camp at Pangong Lake   
พักแรมรมิทะเลสาบ 
 
 *ถา้อากาศปิด จะไมไ่ดน้อนแคม้ป์รมิทะเลสาบ 
   ตอ้งพักโรงแรม หรอื Homestay ใกลเ้คยีง 
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DAY 07 วนัพฤหสับดทีี ่11 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 

pangong lake - leh  
น่ังรถ 5-6 ชม. *การเดนิทางขึน้อยูก่บัสภาพถนน 
   
ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้กนั วนันีเ้ราจะกลบัเมอืงเลห ์
   
ใชเ้สน้ทางทีผ่า่น ชำงลำ (Chang La Pass) ถนนซึง่สงูเป็นอนัดับ 3 ของโลก 
*ระยะทางถงึเลหป์ระมาณ 200 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 5-6 ชัว่โมง 
   
เทีย่ง- กลับถงึเมอืงเลห ์กนิอาหารกลางวัน แลว้เขา้สูท่ีพั่ก 
     

 

 

ชางลา (Chang la Pass)  ชางลา (Chang la Pass) 

  

แมน่ ้าระหวา่งทาง กลายเป็นน ้าแข็ง ความงดงามระหวา่งทาง  

       
ชว่งบา่ย- ใหเ้วลาตามอธัยาศัย Shopping ตามสะดวก 
   
Special Dinner   ชว่งค า่- กนิอาหารเย็น ทีร่า้นอาหารอรอ่ยๆในเมอืง คนืนีห้ลับสบายกนัทีเ่ลห ์
  

ทีพ่ักคนืนี ้ Hotel Kidar   
หรอื เทยีบเทา่ in LEH  
โรงแรมเล็กๆน่ารัก  
บรรยากาศพืน้เมอืง 
สะอาด มนี ้าอุน่ และ WIFI 
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DAY 08 วนัศกุรท์ี ่12 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

เสน้ทาง Leh-Delhi 

AI446 เวลา 11.55-13.30 

 

     leh - delhi  
       
      ตืน่นอน- กนิอาหารเชา้ แลว้ออกเดนิทางไปสนามบนิเลห ์
      ถงึสนามบนิ Check in บตัรโดยสารและโหลดสมัภาระ  
      *สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม 

 

 

 
11.55 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูส่นามบนิเดลล ี*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี
13.30 น. ถงึสนามบนิเดลล ี 
        

  

รา้น Anokhi Shop Shopping ซือ้ของฝากกลับบา้น  

    
รถมารับออกไป กนิอำหำรกลำงวนั ในเมอืง "พาไป Shopping ทีเ่ดลล ีระหวา่งรอตอ่เครือ่ง" 
กนิอาหารค ่า ทีส่นามบนิ *มเีงนิสดใหค้นละ 500 รปีู 
   
23.00 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม  *บนเครือ่งบนิมบีรกิารอาหารใหด้ว้ย 

 
DAY 09 วนัเสารท์ี ่13 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

เสน้ทาง Delhi-Bangkok 

AI334 เวลา 23.00-04.45 

 

delhi - bangkok   
 
04.45 น. ถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
พรอ้มกบัมมุมองใหม่ๆ ในโลกใบเดมิทีแ่คบลงเสมอ  
เมือ่การเดนิทางสิน้สดุ  
 
สวัสดเีมอืงไทย 

จบโปรแกรมทัวร-์ 
 

  

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
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คา่ทัวร ์ 39,000  บาท 

ตัว๋เครือ่งบนิ-  ประมาณ* 1x,x00  บาท 
  *เป็นราคาตัว๋โดยประมาณ จา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิตามจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋  

   

เงือ่นไข-  ตอ้งการนอนเดีย่ว  กรณุาโทรสอบถามราคา  
              วซีา่เป็นแบบ อายวุซีา่ 6-12 เดอืน Multiple Entry 

สว่นลดพเิศษ-  (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) 
มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ท าวซีา่เอง  ลดคา่วซีา่ 3,500 บาท  
เคยเดนิทางกบั วันแรมทาง ลด 1,000 บาท 

 

ราคานีร้วม- 
    

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ทกุเสน้ทางตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิไทย-อนิเดยี  
คา่วซีา่อนิเดยี  
ยา Acetazolamide (Diamox) 250 mg มสี าหรับทกุทา่น 
O2 ออกซเิจน ฟร ี.. สว่นตัวคนละ 2 กระป๋อง , ตดิรถเป็นกองกลาง 1 แท็งค ์
อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
น ำ้ดืม่ (น ้าเปลา่บรรจขุวด) ไมจ่ ากดัจ านวน .. กรุณำดืม่อยำ่งรูค้ณุคำ่ 
ทีพ่กั โรงแรมเทยีบเทา่ตามทีร่ะบ ุพักหอ้งละ 2 ทา่น   
        ถา้ตอ้งการพักหอ้งละ 3 ทา่น ทา่นที ่3 ตอ้งนอนเตยีงเสรมิ *ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  
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 เป็นไขห้วัด 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 2,800 รปีู หรอื 1,400 บำท ส าหรับ 7 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 29,000 
บาท จา่ยภายในวันที ่ 5 มนีำคม 2562 

 

 

*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 
 


