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ว ันแรกของการเดินทาง :

กรุงเทพฯ - เดลี

06.00 น. ผูเ้ ดิ นทางพร้อมกันที่ ส นามบิ นสุ วรรณภูมิ ประตู 7- 8พบกัน ที่ ช่องWรับ เอกสารเดิ น ทางจาก
เจ้าหน้าที่ และป้ ายชื่อติดกระเป๋าแล้วส่งขึ้ นสายพานที่หน้าเคาน์เตอร์ AIR INDIA
08.55 น. เดินทางสู่ประเทศอินเดีย โดยAir India เที่ยวบินที่ AI333(มีอาหารเสริฟ์บนเครื่องบิน)
12.00 น. (เวลาท้อ งถิ่ นซึ่ ง ช้ากว่าไทย 1.30 ช.ม.) ถึ ง ท่ าอากาศยานนานาชาติ อิน ทิ ร าคานธี เมือ งเดลี
ประเทศอินเดียผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง
14.00 น. เดินทางไปยัง Akshardham Temple ปี 2005 ได้เกิดศาสน
สถานฮินดูแห่งใหม่ในเดลีที่มีขนาดใหญ่โตมาก มีชื่อว่าอัก
ชารดาห์ม Akshardhamหมายถึ ง ศาสนสถานนิ รัน ดร์ก าล
ของพระเจ้าสูงสุด ตามที่ปรากฏในพระเวทของศาสนาฮินดู
วัด นี้ เป็ นฮิ น ดู นิ ก ายหนึ่ ง ที่ เรี ย กชื่ อ ตามศาสดาว่ า สวามี
นารายั น Swaminarayanจุ ด เริ่ ม แรกของศาสนสถานที่
ยิ่งใหญ่นี้ มาจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าของ BrahmaswarupYogijiMaharajศาสดาหรื อกู รู
องค์ที่ 4 ของนิ กาย Swaminarayanเมื่อปี ค.ศ. 1968 ที่อยากจะให้มีวดั ของนิ กาย ริมแม่น้ ายมุนา
ความฝั นนี้ ได้รบั การทาให้เป็ นจริงโดย Pramukh Swami Maharajกูรูองค์ที่ 5 และองค์ปัจจุบนั
อัศจรรย์งานก่อสร้างวัด Akshardhamใช้เวลาสร้า งเพี ยง 5 ปี ด้วยการควบคุ ม อย่า งใกล้ชิด จาก
Pramukh Swami Maharajองค์ปัจจุบนั เป็ นงานที่รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างมากถึง 300 ล้านชม.
มีอาสาสมัครช่ วยงานมากกว่า 11,000 คนรวมทั้งสาธุ (พระสงฆ์ข องนิ กาย) ในจานวนนี้ เป็ น
ช่างฝี มือประมาณ 7000 คนจากตระกูลช่างฝี มือชั้นยอดจากทั้งในอินเดียและต่างประเทศ เยาวชน
และสาวกของมูลนิ ธิ BAPS SwaminarayanSansthaซึ่ งเป็ นองค์กรการกุศลของนิ กาย กล่าวกันว่า
การก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้ ตามปรกติจะต้องใช้เวลานานถึ ง 40 ปี แต่ดว้ ยความมุ่งมัน่ อย่างแรง
กล้าของผูส้ ร้าง Pramukh Swami Maharajทาให้สามารถก่อสร้างเสร็จในเวลาอันสั้นเพียง 5 ปี
จากนั้น

นาเที่ยวชมขับรถผ่าน India Gate , Parliament and President House

18.00

รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม DELUXE= ITC WELCOM (DWARKA) SUPERIOR=UDMAN RESORTS

(หมายเหต** หากเครื่องบินดี เลย์หรือ ตม.ช้า ทาให้ตอ้ งปรับโปรแกรมทางทัวร์ขออนุ ญาตตัดโปรแกรมเที่ยว
Akshardhamออกเนื่ องจากต้องการให้ท่านพักผ่อนเพียงพอเพราะวันรุ่งขึ้ นต้องตื่ นตี สาม เพื่อลด
การเสี่ยงการเป็ น AMS)
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ว ันทีส
่ องของการเดินทาง : เดลี - เลห์
05.55 น. ออกเดินทางไปเลห์โดยAIR INDIAเที่ยวบินที่ AI445ระหว่างนั ง่ บนเครื่องท่านสามารถมองเห็นวิว
สวย ๆ จากบนเครื่องได้
07.15 น. ถึงเมืองเลห์ รับกระเป๋าจากสายพาน จากนั้นพบเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นรอต้อนรับที่หน้าประตูทางออก
เลห์( LEH)เป็ นเมื อ งหลวงของลาดัก ห์ แคว้น แคชเมี ย ร์
ตะวันออก (Jammu Kashmir)และอยูท่ างตอนเหนื อสุดของ
ประเทศอินเดีย ทิศเหนื อและทิศตะวันออกติดกับทิเบต
ลาดัก ห์ (Ladakh) คื อ เมือ งพุ ท ธเก่า แก่เพี ย งแห่ง เดี ย วที่
หลงเหลืออยู่ในประเทศอินเดี ย ห่างห่างจากเมืองนิ วเดลลี ประมาณ 615 ก.ม. พื้ นที่ ท้งั หมดเป็ น
เทือกเขาสูง เมืองต่างๆกระจายอยู่ตามที่ราบหุบเขา เมืองเลห์( Leh)ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,505
เมตร ในขณะที่หลังคาโลกอย่างทิิเบต ตั้งอยูบ่ นระดับความสูงประมาณ3,700 เมตร
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม เพื่อปรับร่างกายก่อน
บ่าย

พาท่านเยี่ยมชม Shanti Stupa สร้างโดยชาวญี่ปุน จากShanti Stupa จะเห็นเมืองโดยรอบของเลห์
จากนั้ นพาท่านไปยัง TsemoGompa วัดอายุเก่าแก่กว่า 580 ปี ภายในประดิ ษฐานพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่และคัมภีรจ์ ากทิเบต บริเวณตัววัดจะเป็ นป้ อมปราการเก่า และมองเห็นตัวเมืองเลห์ได้
จากจุดนี้

18.00

รับประทานอาหารเย็นที่ โรงแรม
พักที่โรงแรม DELUX = GRAND HIMALAYA SUPERIOR = LHARIMO

ว ันทีส
่ ามของการเดินทาง : Hemis Monastery
08.00

หลังรับประทานอาหารเช้า เที่ยวชม วัด Hemis Monastery วัดที่ใหญ่ที่สุดในลาดัก ห่างจากเลห์
45 กม. ตั้งอยูบ่ นฝั ง่ แม่น้ าสินธุ ทุกๆ12ปี จะมีการจัดการงานเทศกาล Hermis Festival หรือการขึง
ผ้าทังก้าที่ใหญ่มาก

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน
ชมวัดทิคเซย์ (Thikse Monastery) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเลห์ไปทางทิ ศใต้ประมาณ 17 กิโลเมตร
เป็ นวัดของพระลามะนิ กายหมวกเหลือง หรื อ เกลุ กปะ (Gelukpa) ซึ่งเป็ นนิ กายเดี ยวกับองค์ดา
ไลลามะองค์ปัจจุบัน ตั้งอยู่ฝั่งเหนื อของแม่น้ าสิ นธุ เป็ นพระอารามขนาดใหญ่ประดิ ษฐานอยู่บน
ยอดเขากลางทุ่งราบ ฉาบด้วยสีแดงและขาวเรียงรายลดหลัน่ ตามเนิ นเขานับร้อยหลัง มีกุฏิราย
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ล้อมอยู่รอบอารามหลักสู ง 12 ชั้น ด้วยรูปทรงของวัดมีความคล้ายคลึ งกับ พระราชวังโปตาลา
(Potala Palace) ที่ลาซา ทิเบต จึงได้รบั ฉายาว่าMini Potala
พักที่เลห์ โรงแรม DELUX = GRAND HIMALAYA SUPERIOR = LHARIMO

ี่ องการเดินทาง : เลห์ - นูบร้าว ัลเล่ย ์
ว ันทีส
่ ข
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วเดินทางไปนู บร้าวัลเล่ย ์ (Nubra Valley)ซึ่งอยูท่ างตอนเหนื อ
ของเลห์นูบร้าเป็ นพื้ นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ าชย็อกไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกว่า และ พื้ นที่อยู่
ระดับตา่ กว่าเลห์ ทาให้อากาศสบายๆ และเหมาะแก่การปลูกผลไม้เช่น แอปเปิ้ ลแอปปริคอต การ
เดินทางมายังนู บร้าวัลเล่ย ์ จะต้องผ่านเส้นทางถนนที่สู ง
ที่ สุ ด ใน โ ล ก แ ล ะผ่ า น จุ ด ที่ สู ง ที่ สุ ด ข อง เ ส้ น ท า ง
คื อ Khardung La Pass ที่ ร ะดั บ ความสู ง ราว 5,600
เมตรจากระดั บ น้ า ทะเล จากจุ ด สู ง สุ ด ของเส้น ทาง
สามารถเห็ นแนวเขาคาราโครัมแห่งปากี สถาน ที่ปก
คลุ ม ไปด้ ว ยหิ ม ะตลอดปี การมาที่ นู บร้ า วั ล เลย์
นักท่องเที่ยวต้องทา permit เช่นเดี ยวกับการเดินทางไปทะเลสาบปั นกอง เพราะเป็ นพื้ นที่ห่างไกล
และอยู่ใกล้ชายแดน วิวระหว่างทางสู่นูบร้าวัลเล่ยก์ ็สวยแปลกตา โดยการเดิ นทางจะต้องแวะพัก
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แล้วจึงเดินทางต่อใช้เวลาประมาณ6-7 ช.ม. จึงจะถึงนู บ
ร้าวัลเล่ย ์
ข้อแนะนา การหยุ ดเที่ ยวที่ Khardung La Pass ไม่ควรอยู่ตรงนี้ นานเกินไปเพราะมีความสู งถึ ง
5,600 เมตรจากระดับน้ าทะเล อากาศจะเบาบางมากอาจจะให้เราไม่สบาย หรื อ มีอาการแพ้
ความสูงได้ ควรอยูส่ กั 15-20 นาทีก็นัง่ รถลงจากจุดนี้ มาได้ หากรูส้ ึกว่าเหนื่ อยมากให้พกั ที่รถจะ
ดีกว่า

ชม วัดดิสกิต (DisketGompa) เป็ นวัดเก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในแถบนู บร้าวัลเล่ย ์ สร้างในปี ค.ศ.
1420 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เห็นโดดเด่น อยูข่ า้ งหน้าวัด วัดนี้ มีการเก็บค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าเข้า
ชม ที่วดั ยังเป็ นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่ งที่สามารถเห็ นหมู่บา้ นดิ สกิตและหมู่บา้ นฮุ นเดอร์ที่อยู่ ทาง
ซ้ายมือที่ไกลออกไป
ชม หมู่บา้ นฮุนเดอร์เรียกว่า หมู่บา้ นธารน้ าไหล เพราะไม่ว่าจะไปทางไหนของหมู่บา้ นจะได้ยิน
เสี ยงธารน้ าไหลตลอดเวลา ที่ ฮุนเดอร์ยงั มีเนิ นทะเลทราย สี ขาว มี อูฐไว้บริ การนักท่องเที่ย ว
สาหรับขี่และถ่ายรูป (ค่าชี้ อุฐประมาณ 200 รูปี / 30 นาที/ คน – ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) เมื่อ
มองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมพร้อมเนิ นทรายอยูข่ า้ งหน้าสวยมาก ช่วงเวลาที่
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เหมาะสาหรับการชมทะเลทรายคือ ช่วงเวลาเช้า หรือ เย็น เนื่ องจากเป็ นช่วงเวลาที่มีแสงสวยและ
ไม่รอ้ นจนเกินไป
เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

พักโรงแรม DELUXE = DESERT HIMALAYA (LUXARY TENT), DESERT HIMALAYA (DELUXE TENT)
ว ันทีห
่ า้ ของการเดินทาง : นูบร้าว ัลเล่ย ์ - ทะเลสาบแปงกอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วเดิ นทางไปชม
ทะเลสาบน้ าเค็ มที่ สูงที่ สุดในโลกทะเลสาบแปงก
อง (Pangong Tso) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6
ช.ม. ทะเลสาบมีความยาวราว 130 ก.ม. กว้าง 67 ก.ม. โดยมีพื้นที่ 30 % ของทะเลสาบอยู่ในเขต
ของประเทศอินเดี ย และ พื้ นที่อีก 70 % อยู่ในเขต
ประเทศจีน เป็ นทะเลสาบน้ าเค็มแต่ก็ไม่ได้เค็มจัด
แค่กร่อยๆ ความสูงประมาณ 4,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล

เที่ยง

ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อ

บ่าย

ชื่นชมความงามของทะเลสาบ ที่มีสีฟ้าใส ล้อไปกับสีของผืนฟ้ า ตัดกับภูเขาดินทรายสีแดงที่มี หิมะ
ปกคลุมยอด และ คืนนี้ ท่านจะได้พกั ค้างแรมที่แคมป์ ริมทะเลสาบโดยที่แคมป์ จะเป็ นหลังๆ มี
ห้องน้ าในตัว
เนื่ องจากช่วงที่ไปอากาศหนาวจัดจังไม่ได้นอนในตัวแคมป์ จะนอนที่ตวั ตีกของโรงแรม
พักโรงแรม DELUXE/SUPERIOR = PANGONG HERITAGE RESORT

ว ันทีห
่ กของการเดินทาง : ทะเลสาบแปงกอง - เลห์
เช้า

รับ ประทานอาหารเช้าที่ แ คมป์ แล้วเดิ น ทางกลับ เลห์ ท ะเลสาบปั น กองห่ า งจากตัว เมื อ งเลห์
ประมาณ 125 กิโลเมตรใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
5-6 ช.ม. โดยเส้น ทางไปเลห์ต ้อ งผ่ า นเส้น ทาง
เรียกว่า Chang La Pass ที่ความสูงประมาณ 5,360
เมตร จากระดับน้ าทะเล ซึ่งถื อว่าเป็ นเส้นทางหรื อ
ถนนที่สูงเป็ นอันดับสามของโลก ระหว่างทางกลับ
เราอาจพบเห็นสัตว์อนุ รกั ษ์คือตัวมอมอต (คน
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ท้องถิ่นเรียก “มามุต”) คล้ายกระรอกตัวโต ซึ่งจะปรากฏออกมาให้เราเห็นในช่วงฤดูรอ้ น
เที่ยง

ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อ

บ่าย

เย็น

จะเดินชมตลาดสินค้าพื้ นเมือง เพื่อเลือกซื้ อของฝาก

พักโรงแรม DELUX = GRAND HIMALAYA SUPERIOR = LHARIMO

ว ันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง : เลห์ - เดลี - กรุงเทพฯ
เช้าตรู่

อาหารเช้า ที่ โรงแรมจากนั้ น เตรี ยมตัวเช็ คเอ้าท์และออกเดิ นทางสู่ส นามบิ น เลห์เพื่อ เดิ น ทาง
กลับไปยังเดลลี

11:00 น. เหินฟ้ าสู่กรุงนิ วเดลลี โดยAIR INDIA เที่ยวบินที่ AI446
12:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี น าท่ า นเดิ น ทางจากสนามบิ น ภายในประเทศ ต่ อ ไปยัง
สนามบินระหว่างประเทศเพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพมหานคร
13:50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยAIR INDIA เที่ยวบินที่ AI332(มีอาหารเที่ยงบริการบนเครื่องบิน)
19:35 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
………………..จบการเดินทาง................

อัตราค่าบริการ/ท่าน ออกเดินทาง 10 ท่านขึ้ นไป โดยมีหวั หน้าทัวร์
วันเดินทาง
18-24 พ.ค.62

พัก2-3ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

45,900 บาท

7,500 บาท

13-19 ก.ค.62

45,900 บาท

7,500 บาท

12-18 ต.ค.62

44,900 บาท

7.500 บาท

อัตรานี้ รวม:
- ที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
- อาหารตามมื้ อที่ระบุ
- น้ าเปล่าวันละ 2 ลิตร
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วีซ่าประเทศอินเดีย แบบ E-visa
ประกันภัย วงเงิน 1 ล้านบาท (มีประกันสุขภาพ)แบบกลุ่ม
ออกซิเจนถังสาหรับช่วยผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน (ไม่มีออกซิเจนกระป๋อง)ติดรถ
ค่าขี่อูฐ Hunder
ค่ารถเดินทาง Innovaในเลห์ลาดัก
ค่ารถเดินทาง tempo ในอินเดีย
ตัว๋ เครืองบินไปกลับกรุงเทพ-เดลี-เลห์ลาดัก ชั้นประหยัด

อัตรานี้ ไม่รวม:
-ทิปไกด์ คนขับรถ เด็กยกกระเป๋า ,ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ,

การชาระเงิน:
 งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง ชาระมัดจา 15,000 บาท ภายใน 7 วัน โอนเข้าบัญชี
 งวดที่สอง ชาระเงิน ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
อัตราทิปไกด์และคนขับ :ท่านละ 1500 รูปีโดยมอบวันสุดท้ายของการเดินทางที่เลห์
อัตราทิปหัวหน้าทัวร์ : ท่านละ 400 บาท โดยมอบวันสุดท้ายของการเดินทางที่เลห์

วีซ่าอินเดีย
1.หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง พร้อมสาเนา 2 ฉบับที่มีอายุใช้งานได้ไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และต้อง
ครอบคลุมการเดินทางไปอินเดีย หรือตามอายุของระยะเวลาวีซ่าที่รอ้ งขอ และ ต้องมีหน้า Visa ว่างมากกว่า 2
หน้า ขึ้ นไป หากมีการชารุดหรือขาดไม่สามารถใช้ได้
2.รูปถ่ายสีปัจจุบนั (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือน) ขนาด 2x2 นิ้ ว จานวน 2รูป พื้ นหลังสี
ขาวเท่านั้น และต้อง 2x2 นิ้ วเท่านั้น ไม่ขาดไม่เกิน ต้องเห็นหน้าชัด ตั้งแต่หวั ไหล่ไปจนสุด
ศีรษะ ห้ามแม็ครูปในแบบฟอร์ม ให้ติดกาวเท่านั้น
3.สาเนาบ้านเลขที่พร้อมเซ็นกากับ 2 ใบ
4.สาเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นกากับ 2 ใบ
5. กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) ตามแบบฟอร์มด้านล่าง
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ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
ศาสนา
อาชีพ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่ งงาน
ชื่อ/ที่อยูบ่ ริษัท
ที่อยูป่ ั จจุบนั
ชื่อบิดา
สัญชาติ
ชื่อมารดา
สัญชาติ
สถานภาพ  โสด  สมรส

จังหวัดที่เกิด
จังหวัดที่เกิด
ชื่อคู่สมรส

วันที่จะเดินทางไป
......../............./............ ลงเครื่องที่เมือง
อินเดีย
......../............./............
เคยไปประเทศอะไรบ้าง
(กรอกทุกประเทศ)

เคยเดินทางไปอินเดียหรือไม่ เคย  ไม่เคย

ใน 3 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศเอเซียใต้
หรือไม่
บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน:
ที่พกั อินเดีย:
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :

จังหวัดที่เกิด
Delhi

ถ้าเคยระบุเลขที่วีซ่า
วันที่เดินทาง
ชื่อที่พกั
เนปาล พ.ศ.
ภูฏาน พ.ศ.
ศรีลงั กา พ.ศ.
อัฟกานิ สถาน พ.ศ.
ปากีสถาน พ.ศ.
หมายเลขโทรศัพท์ :
ITC WELCOM
205 Delhi Rd, Sector 10 Dwarka, Dwarka,
Delhi,
+91 11 4222 9222

6.กาหนดส่งเอกสารเพื่อทาวีซ่า
6.1 ก่อนเดินทาง 30 วัน
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