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่ ่ คือสวรรค ์
เส ้นทางแห่งออ้ มกอดหิมาลัย ...ลาดักห ์ เลห ์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย " สวรรค ์ปลายขอบฟ้ า" ทีนี
้ั ่ ง..ของการ
บนดินของนักเดินทางอย่างแทจ้ ริง... …มาเห็ นและสัมผัส เลห ์ ลาดักห ์ ดว้ ยตาคุณเองสักครงหนึ
เดินของท่านกับเรา...
้ ่ต อนเหนื อ สุด ของประเทศอิน เดีย และเป็ นดิน แดนที่
ที่นี่ ทิเบตน้อ ยแห่ งอิน เดีย (little Tibet) รฐั ที่ตังอยู
งดงามด ว้ ยวัฒ นธรรมทิเบต... ดิน แดนแห่ ง วัฒ นธรรมทิเบต วัดเฮมิส วัดธิคเซย ์ พระราชวัง เลห ์ สตอค
พาเลซ หุบเขานู บร ้าวัลเลย ์ ทะเลสาบพันกอง…พาชมจุด Highlight สาคัญๆ ครบตลอดเสน
้ ทาง...ชมวิว
่
่
ทิวทัศน์อน
ั สวยงาม โดยทีมงานมัคคุเทศก ์ทีชานาญเส ้นทาง ทีพักระดับมาตรฐานอาหารไทยเสริม ทุกมือ้

(พักโรงแรมเมืองเดลี 1 คืน, เมืองเลห์ 4 คืนและนูบร้าวัลเลย์ 1 คืน)

พื้นที่ตอนบนสุดของลาดักห์..เคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบตตะวันตก เคยถูกพวกโทคระ
รุกรานจนตกมาเป็นของอินเดียในศตวรรษที่ 19 ...พาชมจุด Highlight สาคัญๆ ครบตลอด
เส้นทาง

1
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กำหนดกำรเดิ นทำง
มิ ถนุ ำยน – ตุลำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอิ นเดีย)
06.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 7 สายการบิน Jet Airways (9W) โดย
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
08.40 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ 9W065
(ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัวโมง
่ 30 นาที) (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
11.40 น.
ถึงท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติ อินทิ รำคำนธี ร์ เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาท้องถิน่ ผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ เดิน ทางสู่ อำศรัธ ำม (Akshardham) หรือ อัช ดัม วัดฮิน ดูท่ีใหญ่ ท่สี ุ ด ในโลก สถานที่ท่ีน่ า
เลื่อมใสของมหาชนทัวประเทศอิ
่
นเดีย ในอินเดียมีวดั ลักษณะเช่นนี้อยู่มากแต่ในที่สุด บริษทั กินเนสก็
มอบใบประกาศนียบัตร วัดฮินดูใหญ่ท่สี ุดในโลก ให้กบั วัดนี้ ด้วยเหตุผลคือเป็ นวัดใหญ่ทส่ี ุดสร้างโดย
เอกชนและถือว่าเป็ นวัดฮินดูท่ใี หญ่ท่สี ุด เพราะมีบริเวณกว้างมากถึง 86,342 ตารางฟุต วัดนี้มคี วาม
อัศจรรย์มากมาย สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลัก และปูพ้นื ด้วยหินอ่อน มียอดโดมเป็ นหินทราย
ชมพูแกะสลักตัวโดมสูง 72 ฟุต มีเสา โดม ล้อม 1,160 ต้น รอบโดมแกะเป็ นเศียรคชสารจานวน 148
เศียร ด้านในบรรจุเทพเจ้าฮินดูแกะสลักกว่า20,000 องค์ ใช้เวลาสร้าง 5 ปี เท่านัน้ โดยท่านประมุข
สวามีมหาราช เป็ นผู้ออกแบบเพียงคนเดียวเป็ นสถาปั ตยกรรมฮินดูที เก่ า แก่ท่สี ุดก่อ สร้างโดยช่าง
อาสาสมัครมีทงั ้ นักบวชช่างศิลปะรวมถึงนักแสวงบุญทุกคน

จากนัน้ น าท่ า นชม รำชปำติ ภำวัน ที่ พ ำนั ก ของประธำนำธิ บดี (Presidential Palace หรือ
Rashtrapati Bhavan) เป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบโมกุ ล ผสานกับ แบบตะวัน ตกที่ม ีข นาดใหญ่ โต และ
ซับซ้อนแห่งนี้เป็ นหนึ่งในที่พานักของประธานาธิบดีท่ใี หญ่ ท่สี ุดในโลกอ ที่พานักของประธานาธิบดี
อินเดีย (Rashtrapati Bhavan) ในนิวเดลีเป็ นหนึ่งในบ้านพักของประมุขแห่งรัฐที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดใน
โลก อาคารมีขนาด 19,000 ตารางเมตร (200,000 ตารางฟุต) มีสช่ี นั ้ และ 340 ห้อง ตัง้ อยู่บนพื้นที่ 130
เฮกตาร์ (320 เอเคอร์) ณ ใจกลางของเมือง รูปแบบสถาปั ตยกรรมผสมผสานคตินิยมแบบโมกุลและ
ยุโรปในลักษณะอันมีเสน่หน์ ่าทึง่
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นาท่านชม ประตูเมืองอิ นเดีย (Indian Gate) ใช้เป็ นอนุสาวรียข์ องทหารทีเ่ สียชีวติ ในสงครามโลกครัง้
ทีห่ นึ่ง จุดไฟ อมรชีวนิ บูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดับ ตัง้ แต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปั จจุบนั มี
ชื่อจารึกไว้ทแ่ี ผ่นหิน 85,000 ชื่อ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ทีพ่ กั HOTEL RADISSON BLU (คืนที1่ ) หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง
03.30 น.
04.30 น.
06.15 น.

เดลลี –เมืองเลห์ – พระรำชวังเลห์ – เจดียส์ นั ติ ภำพ – เมืองเชย์ – วัดธิ คเซย์
เช้าปลุกตื่น
ออกเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ บริการอาหาร แบบกล่อง (3)
ออกเดินทางเดินทางสู่ เมืองเลห์ โดยสำยกำรบิ น JET AIRWAYS เที่ยวบิ นที่ 9W2366 (ใช้เวลาบิน
1 ชัวโมง
่
20 นาที) ตอนเช้าจากนิวเดลีเที่ยวบินนี้เป็ นหนึ่งในเทีย่ วบินที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก ในวันที่
ชัด เจนจากด้ า นหนึ่ ง ของเครื่อ งบิน ที่ส ามารถเห็ น ได้ ใ นระยะทางที่ ย อดของ K2,Nanga Parbat,
Gasherbrum และในด้านอื่นๆ
เดินทางถึงสนำมบิ นเมืองเลห์ …เมืองศูนย์กลำงของกำรท่ องเที่ ยว เป็ นเมืองทีอ่ ยู่ในความสูงระดับ
3,505 เมตรจากระดับน้ าทะเล และยังคงมีมกี ลิน่ อายวัฒนธรรมของชาวทิเบตหลงเหลือให้เห็นอากาศ
เบาบาง
จากนัน้ นาท่านเข้าโรงแรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า (4)
หลังอาหารให้ท่านได้พกั ผ่อนเพื่อปรับสภาพอากาศทีเ่ บาบาง เนื่องจากเลห์อยูส่ ูงกว่าระดับน้ าทะเลราว
3,500 เมตรจากระดับน้ าทะเลหากอยู่ท่สี ูงแนะนาให้ด่มื น้ าบ่อยๆค่ะเพราะอากาศค่อนข้างแห้งและเบา
บางท าให้ร่างกายสูญ เสีย น้ าได้ง่ายและจานวนมากซึ่งทางทีม งานมีย าป้ อ งกัน โรคแพ้ค วามสูงให้
รับประทานก่อนเดินทางมายังเมืองเลห์
เลห์ เมืองหลวงของแคว้นลำดักห์ เขตแคชเมียร์ประเทศอินเดียมีอกี ชื่อคือทิเบตน้ อย(Little Tibet)
เพราะวัฒ นธรรมส่ ว นใหญ่ ม าจากทิเ บต เลห์ เป็ นเมือ งเล็ก ๆในอ้ อ มกอดแห่ ง ขุ น เขาอยู่สู ง เหนื อ
ระดับ น้ า ทะเลถึง 12,00 ฟุ ต หรือ รวม 3500 เมตร ที่น่ี ม ีส่ ว นผสมของวัฒ นธรรมและเชื้อ ชาติ ท่ี

07.45 น.
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หลากหลายเดินไปไหนก็เห็นแขกอินเดีย แขกขาวแบบปากีสถาน บางคนหน้าออกไปทางจีนและธิเบต
ผูค้ นแถบนี้ยม้ิ แย้มแจ่มใส ใจดี ใช้ชวี ติ แบบช้าๆ อยูก่ บั ธรรมชาติ

กลางวัน
13.30 น.

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านเดินทางไปชม พระรำชวังเลห์ (Leh Palace) โบราณสถานบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนจากจัตุรสั กลางเมืองเลห์สร้างขึน้ เมื่อศตวรรษที่ 17 เคยเป็ นพระตาหนักที่ประทับของราชวงศ์
แห่งลาดัก จากจัตุรสั กลางเมืองเลห์เคยเป็ นพระตาหนักทีป่ ระทับของราชวงศ์แห่งลาดัก
จากนัน้ เดินทางต่อไปยังวัด Tsemo Gompa และ ป้ อมปราการ Tsemo และไปชม เจดี ย์สนั ติ ภำพ
(Shanti Stupa) ชมพระอาทิตย์ตกดินเจดีย์สนั ติภาพตัง้ อยู่บนเขาเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิวเมือง
เลห์ในมุมสูงได้อย่างโรแมนติกและงดงามมากค่ะ เจดียน์ ้ีสร้างโดยญี่ป่ ุนเพื่อประกาศพระศาสนาและ
จรรโลงสันติภาพ.....สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย (6)
ทีพ่ กั HOTEL HOLIDAY LADAKH ในเมืองเลห์ (คืนที2่ ) หรือ เทียบเท่า
***หมายเหตุ - เพื่อ ป้ อ งกัน เกิด อาการแพ้ค วามสูง ควรกิน ยาป้ อ งกันโรคแพ้ค วามสูง หรือ Attitude
Sickness ในคืนนี้***
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วันที่สำม
เมืองเลห์ – วัดเฮมิ ส – Matho Gompa – วัดทิ กเซ่ – พระรำชวังเชย์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
08.00 น. นาท่านออกเดินทางสู่ วัด เฮมิ ส (Hemis Gompa) เป็ น
วัดที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองรองจากวัดติ๊กเชย์ เป็ นวัดหลัก
ของนิกายนิงมาปะ หรือนิกายหมวกแดงที่ใหญ่และสาคัญ
ที่สุ ด ในแคว้น ลาดัก และยังมีรูป ปั ้น องค์ปั ท มาสมภพที่
ใหญ่ท่สี ุดตัง้ อยู่ในวัดแห่งนี้ด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่
Matho Gompa เป็ นวัดพุ ท ธทิเบต อยู่ห่ างจากตัว เมือ ง
เลห์ทางตะวันออกเฉียงใต้ 26 กม. ฝั ง่ แม่น้ าสินธุ สามารถมองเห็นวัดติก๊ เซ่ได้จากทีว่ ดั แห่ งนี้ ก่อตัง้ ขึน้ ใน
ศตวรรษที่ 1410 โดยลามะ Dugpa Dorje
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / โรงแรม (8)
13.30 น. นาท่านเทีย่ วชม วัดทิ กเซ่ (Thiksey Gompa) เป็ นวัดทีต่ งั ้ โดดเด่นอยูบ่ นเนินเขามีภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม วัด
นี้ก่อตัง้ เมื่อศตวรรษที่ 15 เป็ นวัดในนิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง (นิกายเดียวกับดาไลลามะองค์
ปั จจุบนั ) ทีว่ ดั ยังมีพระศรีอาริยเมตไตรย์ ซึง่ ถือเป็ นมาสเตอร์พซี ฝีมอื ช่างศิลป์ ใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ดว้ ยกัน
จากนัน้ นาท่าน เดินทางต่อไปยัง พระรำชวังเชย์ (Shey Palace) เมืองเชเคยเป็ นเมืองหลวงทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุด
ของลาดัก ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็ นพระราชวังฤดู
ร้อ นมีอ ายุราว 500 ปี ข องกษัต ริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ ในอดีต
พระราชวังหลวงและพระอารามสร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่
16 เพื่ อ เป็ นที่ ป ระทั บ ของกษั ต ริย์ และประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปทองแดงที่สูงใหญ่ขนาดตึกสามชัน้ สร้างโดย
กษัตริย์ Deldan Namgyal และโปรดเกล้าให้สร้างสถูป
Numgyal Chorten หรือสถูปแห่งชัยชนะ (Victory Stupa)
ทีด่ า้ นบนของสถูปสร้างด้วยทองคาบริสุทธิ ์.… สมควรแก่เวลาเดินทางกลับตัวเมืองเลห์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม (9) อิสระตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั HOTEL HOLIDAY LADAKH ในเมืองเลห์ (คืนที3่ ) หรือ เทียบเท่า
สาคัญมาก…คืนนี้จดั กระเป๋ าขนาดเล็กสาหรับเดินทางไปพักทีน่ ูบร้าวัลเล่ย์ 1 คืน โดยเราจะฝากกระเป๋ าใบ
ใหญ่ไว้ทโ่ี รงแรม
วันที่สี่
07.00 น.
08.00 น.

เมืองเลห์ - ถนนที่สงู ที่สดุ ในโลก Khardung La Pass - นูบร้ำวัลเล่ย์ – วัดดิ สกิ ต- ขี่อฐู ที่ฮนุ เดอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (10)
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ นูบร้ำวัลเล่ย์ (Nubra Valley) (ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชัวโมง)
่
โดยวันนี้เราจะ
ใช้ เ ส้ น ทางถนนที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก Khardung La Pass ที่ ร ะดั บ ความสู ง ราว 5,600 เมตร จาก
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ระดับน้ าทะเลเป็ นเส้ นทางที่ส วยมาก จากจุดนี้เราสามารถมองเห็น เทือ กเขาคาราโครัมในประเทศ
ปากีสถานได้เลย และที่จุดสูงสุดนี้เราจะไม่ให้คณะอยู่นานนัก เพราะอากาศที่เบาบางอาจทาให้เราแพ้
ความสูงและไม่สบายได้ นูบร้ำวัลเล่ย (Nubra Valley) หรือหุบเขาแห่งดอกไม้ทางเหนือของเมืองเลย์
ชมดอกไม้นานาพันธุ์ เช่นดอกแอปเปิ้ ล สวนแอปริคอต และนกนานาชนิด เส้นทางนี้เป็ นเส้นลางลัด
เลาะหุบเขา

12.00 น.
บ่าย

ค่า

วันที่ห้ำ
07.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / โรงแรม (11)
นาท่านออกเดินทางสู่ หุบเขำนูบรำวัลเลย์ และ แวะวัดเดสกิต (Deskit Monastery) ตัง้ อยูบ่ นเนินเขา
เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยงาม วัดดิสกิตเป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ท่สี ุดในหุบเขานูบรา ภายในประดิษฐานพระ
ศรีอาริยเมตไตขนาดใหญ่มากมองเห็นได้จากทัวทุ
่ กซอกมุมของนูบร้าวัลเลย์ และตัววัดก็มฉี ากหลังเป็ น
ยอดเขาหิมะทีส่ วยงาม วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 500 ปี
จากนัน้ นาท่านสนุ กสนานกับการ ขี่ อูฐ ที่ ทะเลทรำยบนเทื อกเขำหิ มำลัย (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ
ประมาณ 500-1,000 รูปี) ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของหุบเขานูบรา ทีน่ ูบร้าวัลเล่ยเ์ ป็ นแหล่งปลูกแอป
เปิ้ ลและแอปปลิคอท มากมาย และมีอากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ ในความสูงระดับประมาณสองพัน
กว่าเมตร ดังนัน้ จึงเป็ นเมืองทีส่ บายๆคล้ายกับบ้านเรา
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) หลังอาหารอิสระพักผ่อน
ทีพ่ กั NATURE’S NEST NORTH CAMP(คืนที4่ ) หรือเทียบเท่า
นูบร้ำวัลเล่ย์ -เมืองเลห์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (13)
สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเมืองเลห์ ...ก่อนอาลา “หุบเขาดอกไม้” นาท่าน ผ่ำนหมู่บ้ำนซูเมอร์แวะ
ชมวัดซัมสทันลิ่ ง ( Samstanling Monastery) วัดพุทธสไตล์ทเิ บต ของนิกายหมวกเหลือง ที่มคี วาม
เก่าแก่มากกว่า 100 ปี เป็ นวัดทีม่ พี ระและเณรจานวนมาก มีภาพจิตรกรรมฝาผนังทีอ่ นุ รกั ษ์ ดูแลไว้เป็ น
อย่างดี...จากนัน้ เดินทางสู่เมืองเลห์ ข้ำมคำร์ดงุ ลำ Khardung La ถนนที่สูงทีส่ ุดในโลก อีกรอบผ่าน
ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชัวโมง
่ โดยใช้เส้นทางผ่าน Khardungla Pass เส้นทางเดิมทีม่ า
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รับประทานอาหารกลางวัน (14) ระหว่างทาง
น าท่ า นเดิน ทางถึง เมื อ งเลห์ (Leh) เมือ ง
Leh Ladakh เมื อ งท างเห นื อ ของป ระเท ศ
อินเดียที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหิมะ ธรรมชาติ
แสนยิ่งใหญ่ และวัฒ นธรรมของชาวลาดัก ห์
ใครบอกอิน เดีย ไม่ ม ีข องดี “หิม าลายัน ฮอลิ
เดย์” ยืน ยัน ว่ ามี และมีเ ยอะมากๆๆ ที่น่ี ค ือ
สวรรค์บนดินของนักเดินทางอย่างแท้จริง...มา เห็น เลห์ ลาดักห์ ด้วยตาคุณเองสักครัง้ หนึ่งในชีวติ
จากนัน้ ชม Tsemo Gompa เป็ นวัดทีส่ ร้างใน ค.ศ. 1430 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสูงขนาดตึก 3
ชัน้ และพระคัมภีรเ์ ก่าแก่ วัดนี้เป็ นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ทีส่ ามารถเห็นตัวเมืองเลห์ได้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม (15)อิสระพักผ่อนตาม
ทีพ่ กั Hotel Holidays Ladakh (คืนที5่ ) หรือเทียบเท่า

วันที่หก
06.30 น.
07.00 น.

เมืองเลห์ – ทะเลสำบพันกอง-เมืองเลห์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบพันกอง” (Pangong Lake) ระดับความสูง 4,350 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมงโดยนั
่
่ งรถผ่านถนนเส้นทีส่ ูง
เป็ นอันดับ 3 ของโลก Chang La pass ระหว่างทางขึน้ มันก็สวยแบบเกินคาบรรยาย...

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง (17)
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ชมความงามของ ทะเลสำบพันกอง (Pangong Lake) ซึ่งมีความยาวถึง 40 ไมล์ และกว้าง 2-4 เป็ น
ทะเลสาบน้ าเค็มที่อยู่สูงสุดในโลกคือ มีความสูงถึง 4300 เมตร จากระดับน้ าทะเล ชมความงามของ
ทะเลสาบทีม่ ภี ูเขาสูงเป็ นฉากหลัง น้ าในทะเลสาบแห่งนี้มสี สี นั ทีง่ ดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ าจะ
มีสนี ้ าเงินเข้ม ส่วนในช่วงเช้าจะมีสที ่อี ่อนกว่า และพื้นที่ 75% ของทะเลสาบอยู่ในดินแดนทิเบต อีก
25% อยู่ในเขตของประเทศอินเดีย ..อิสระถ่ายรูปกับ ทะเลสาบพันกอง เป็ นวิวที่เรียกว่า ได้รบั ความ
นิยมสูงสุดของเลห์..

ค่า

วันที่เจ็ด
06.30 น.
07.40 น.
09.10 น.

ได้เวลาอันสมควร.. จากนัน้ เดินทางกลับสู่เมืองเลห์ โดยใช้เส้นทางเดิม โดยการเดินทางในวันนี้จะผ่าน
จุดที่สูงที่สุดของถนนสายนี้คอื ประมาณ 5,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล เรียกจุดนี้ว่า Chang La Pass
เราจะจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปสักครู่ ไม่ควรอยู่นานเกินไปเพราะจะทาให้เราไม่สบายได้..ออกเดินทางต่อ
ค่ะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางเปิ ดโอกาสให้จอดถ่ายรูปเป็ นระยะๆ ถึงเมืองเลห์...นาท่านเดินเล่น ช็
อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้ำของฝำก ของที่ระลึก ที่ถนนเมนบำร์ซำร์
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม (18) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั HOTEL HOLIDAY LADAKH ในเมืองเลห์ (คืนที6่ ) หรือ เทียบเท่า
เมืองเลห์ – เดลลี-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (19)
จากนัน้ นาท่านเดินทาง สู่สนามบินเลห์
ออกเดินทางสู่ เดลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS เทีย่ วบินที่ 9W 2369
เดินทางถึงสนามบินเดลี หลังจากทีไ่ ด้กระเป๋ าและสัมภาระครบแล้ว นาท่านเดินทางเช็คอินต่อ ทีเ่ คาท์
เตอร์สายการบิน JET AIRWAYS ผ่านพิธ ี ตม.
จากนัน้ รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 20) ภายในสนามบินโดยมี Cash Back กลับให้ท่านคนละ
500 รูปี

IND HMY04(9W)JUN-OCT

14.00 น.
19.45 น.

9

ออกเดินทางกลับเมืองไทยโดย สายการบิน JET AIRWAYS เทีย่ วบินที่ 9W 66
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
************************************************

หมายเหตุ :
1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนา
การเปลีย่ นแปลงการนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครัง้ จากหัวหน้าทัวร์
2.บริษทั อาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ภูมอิ ากาศ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ ง
เลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเทีย่ วได้ตามรายการ
**รายการนี้เป็ นเส้นทางกึง่ ผจญภัย เหมาะสาหรับผูเ้ ดินทางทีร่ กั และหลงใหลในธรรมชาติอย่างแท้จริง**
และเส้นทางท่องเทีย่ วบางครัง้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศและความปลอดภัยเป็ นสาคัญ***
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) มิ ถนุ ำยน – ตุลำคม 2561
วันเดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็ ก อายุ 2-12 ปี เด็ก อายุ 2-12ปี เด็ก อายุ 2-12 ปี พัก เดี่ย ว
พัก 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
เพิม่
3 ท่าน
3 ท่าน มีเตียง 3 ท่าน
ไม่มเี ตียง
11-17 มิ ถนุ ำยน 2561
49,900
49,900
49,900
49,900
7,500
16-22 มิ ถนุ ำยน
49,900
49,900
49,900
49,900
7,500
27 กรกฎำคม – 2 สิ งหำคม
49,900
49,900
49,900
49,900
7,500
11-17 สิ งหำคม
49,900
49,900
49,900
49,900
7,500
24-30 กันยำยน
49,900
49,900
49,900
49,900
7,500
20-26 ตุลำคม
49,900
49,900
49,900
49,900
7,500
*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรออกทัวร์กรณี มีผ้เู ดิ นทำงไม่ 15-20 ท่ ำน ตำมที่ ได้ ตกลงกับ
ทำงบริ ษทั ฯ
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อัตรำนี้ รวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบินกรุงเทพ-เดลี-เลห์-เดลี-กรุงเทพ
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั พักห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุ / น้าดื่มวันละ 2 ขวด
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ทีเ่ ดลี , และ ค่ารถ Toyota Innova ทีเ่ ลห์ แบบไม่ปรับอากาศ นังคั
่ นละ 4 ท่าน เพื่อ
ความสะดวกในกาถ่ายภาพจับจองคนละหน้าต่างรถ
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางไทย
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท (วงรักษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้ )ทัง้ นี้
ย่อมขึน้ อยูใ่ นข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วง
เทศกาล , ราคาน้ามันทีส่ งู ขึน้ ตามภาวะตลาดโลก

อัตรำค่ำบริ กำรไม่รวม
1. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
4. ค่าทาเอกสารผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างด้าว/ค่าวีซ่าทีม่ คี ่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
5. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบกากับภาษี)
6. ค่าน้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม และกิจกรรมต่างๆตามฤดูกาลเช่นขีจ่ ามรี,สกี ฯลฯ
7. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ วันละ 5USD/วัน/ท่าน
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
9. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
**การให้ทปิ ตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มผี ลประโยชน์ใดๆทัง้ สิ้นขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของท่านเพื่อเป็ น
กาลังใจให้กบั ไกด์ และคนขับรถ **
เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวอิ นเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตวั )
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มอี ายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
และมีหน้าว่างสาหรับปิ ดวีซ่า
2. รูป ถ่ า ยสี พื้น หลัง สีข าว ขนาด 2 x 2 นิ้ ว จ านวน 2 ใบ (ห้ า มใส่ เ ครื่อ งแบบ
ราชการ) และไม่ใช่รปู สติกเกอร์หากท่านส่งรูปมาไม่ถูกต้องตามทีบ่ ริษทั ฯแจ้งไว้
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ทางบริษทั ฯขอเรียกเก็บค่าทารูปใหม่ท่านละ 300 บาทเพื่อดาเนินการทารูปด่วนใหม่ให้ทนั ต่อการยื่นขอวีซ่า
3. สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รบั รองสาเนาถูกต้อง 1 ชุด
4. สาเนาสูตบิ ตั ร (สาหรับผูเ้ ดินทางเป็ นเด็ก)
5. สาเนาหน้าวีซ่าทีเ่ คยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)
เงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2. หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
3. ส่งมอบเอกสารสาหรับการเตรียมการยืน่ ขอวีซ่าตามทีก่ าหนด
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั ๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ
เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
5. กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ า
,ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็ นจริง
6. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดยไกด์
ท้องถิน่ ดูแลคณะ
หมำยเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกาหนดการเดินทาง ในกรณีท่ไี ม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15
ท่าน และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
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เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติ ในนาม
ของบริษทั ฯ เมื่อ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
ก าหนดการเดินทางอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ท างบริษัท ฯ จะยึดถือ ผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

