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06.00 น. ผูเ้ดินทางพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7- 8พบกันท่ีช่องWรับเอกสารเดินทางจาก

เจา้หนา้ท่ี และป้ายชื่อติดกระเป๋าแลว้ส่งขึ้ นสายพานท่ีหนา้เคาน์เตอร ์AIR INDIA 

08.55 น. เดินทางสู่ประเทศอินเดีย โดยAir India เท่ียวบินท่ี AI333(มีอาหารเสริฟ์บนเคร่ืองบิน) 

12.00 น. (เวลาทอ้งถ่ินซ่ึงชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.)  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลี 

ประเทศอินเดียผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง 

14.00 น. เดินทางไปยงั Akshardham Temple ปี 2005 ไดเ้กิดศาสน

สถานฮินดูแห่งใหม่ในเดลีท่ีมีขนาดใหญ่โตมาก มีชื่อว่าอกั

ชารดาห์มAkshardhamหมายถึงศาสนสถานนิรันดร์กาล

ของพระเจา้สูงสุด ตามท่ีปรากฏในพระเวทของศาสนาฮินดู 

วัดน้ีเป็นฮินดูนิกายหน่ึงท่ีเรียกชื่อตามศาสดาว่า สวามี

นารายัน Swaminarayanจุดเ ร่ิมแรกของศาสนสถานท่ี

ยิ่งใหญ่น้ี มาจากความปรารถนาอย่างแรงกลา้ของ BrahmaswarupYogijiMaharajศาสดาหรือกูรู

องคท่ี์ 4 ของนิกาย Swaminarayanเม่ือปี ค.ศ. 1968 ท่ีอยากจะใหมี้วดัของนิกาย ริมแม่น ้ายมุนา 

ความฝันน้ีไดร้บัการท าใหเ้ป็นจริงโดย Pramukh Swami Maharajกูรูองคท่ี์ 5 และองคปั์จจุบนั 

อัศจรรยง์านก่อสรา้งวัด Akshardhamใชเ้วลาสรา้งเพียง 5 ปี ดว้ยการควบคุมอย่างใกล้ชิดจาก 

Pramukh Swami Maharajองคปั์จจุบนั เป็นงานท่ีรวมเวลาท่ีใชใ้นการก่อสรา้งมากถึง 300 ลา้นชม.

มีอาสาสมัครช่วยงานมากกว่า 11,000 คนรวมทั้งสาธุ (พระสงฆ์ของนิกาย) ในจ านวนน้ีเป็น

ชา่งฝีมือประมาณ  7000 คนจากตระกูลชา่งฝีมือชั้นยอดจากทั้งในอินเดียและต่างประเทศ เยาวชน

และสาวกของมูลนิธิ BAPS SwaminarayanSansthaซ่ึงเป็นองค์กรการกุศลของนิกาย กล่าวกันว่า

การก่อสรา้งขนาดใหญ่เช่นน้ี ตามปรกติจะตอ้งใชเ้วลานานถึง 40 ปี แต่ดว้ยความมุ่งมัน่อยา่งแรง

กลา้ของผูส้รา้ง Pramukh Swami Maharajท าใหส้ามารถก่อสรา้งเสร็จในเวลาอนัสั้นเพียง 5 ปี 

จากน้ัน  น าเท่ียวชมขบัรถผ่าน  India Gate , Parliament and President House 

18.00  รบัประทานอาหารเยน็ท่ี ภตัตาคาร 

พกัท่ีโรงแรม Radisson 

(หมายเหต** หากเคร่ืองบินดีเลยห์รือ ตม.ชา้ ท าใหต้อ้งปรบัโปรแกรมทางทัวรข์ออนุญาตตดัโปรแกรมเท่ียว 

Akshardhamออกเน่ืองจากตอ้งการใหท่้านพกัผ่อนเพียงพอเพราะวนัรุ่งขึ้ นตอ้งต่ืนตีสาม เพ่ือลด

การเส่ียงการเป็น AMS) 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  :    กรงุเทพฯ - เดล ี
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06.45 น. ออกเดินทางไปเลหโ์ดยAIR INDIAเที่ยวบินที่ AI445ระหว่างนัง่บนเคร่ืองท่านสามารถมองเห็นวิว

สวย ๆ จากบนเคร่ืองได ้

08.20 น. ถึงเมืองเลห ์รบักระเป๋าจากสายพาน จากน้ันพบเจา้หน้าท่ี

ทอ้งถ่ินรอตอ้นรบัท่ีหนา้ประตทูางออก 

 เลห์(LEH)เป็นเมืองหลวงของลาดักห์ แควน้แคชเมียร์

ตะวนัออก (Jammu Kashmir)และอยูท่างตอนเหนือสุดของ

ประเทศอินเดีย ทิศเหนือและทิศตะวนัออกติดกบัทิเบต 

 ลาดักห์ (Ladakh) คือเมืองพุทธเก่าแก่เพียงแห่งเดียวท่ี

หลงเหลืออยู่ในประเทศอินเดียห่างห่างจากเมืองนิวเดลลีประมาณ 615 ก.ม.  พ้ืนท่ีทั้งหมดเป็น

เทือกเขาสูง เมืองต่างๆกระจายอยูต่ามท่ีราบหุบเขา เมืองเลห(์Leh)ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 3,505 

เมตร ในขณะท่ีหลงัคาโลกอยา่งทิิเบต ตั้งอยูบ่นระดบัความสูงประมาณ3,700 เมตร 

น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม เพื่อปรบัร่างกายก่อน 

บ่าย พาท่านเยีย่มชม Shanti Stupa สรา้งโดยชาวญ่ีปุน จากShanti Stupa จะเห็นเมืองโดยรอบของเลห ์

จากน้ันพาท่านไปยงั TsemoGompa  วดัอายุเก่าแก่กว่า 580 ปี ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่และคมัภีรจ์ากทิเบต บริเวณตวัวดัจะเป็นป้อมปราการเก่า และมองเห็นตวัเมืองเลหไ์ด้

จากจุดน้ี 

18.00  รบัประทานอาหารเยน็ท่ี โรงแรม 

พกัท่ีโรงแรม Omasila 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมแลว้เดินทางไปนูบรา้วัลเล่ย ์(Nubra Valley)ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือ

ของเลหนู์บรา้เป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณแ์ละมีแม่น ้าชยอ็กไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกวา่ และ พ้ืนท่ีอยู่

ระดบัต า่กว่าเลห ์ท าใหอ้ากาศสบายๆ และเหมาะแก่การปลกูผลไมเ้ชน่ แอปเป้ิลแอปปริคอต การ

เดินทางมายงันูบรา้วลัเล่ย ์จะตอ้งผ่านเสน้ทางถนนท่ีสูง

ท่ี สุ ด ใน โลกและ ผ่ าน จุ ด ท่ี สู ง ท่ี สุ ด ขอ ง เ ส้นทา ง

คือ  Khardung La Pass ท่ี ระดับความสู งราว 5,600 

เมตรจากระดับน ้ าทะเล จากจุดสูงสุดของเส้นทาง

สามารถเห็นแนวเขาคาราโครมัแห่งปากีสถาน ท่ีปก

คลุมไปด้วยหิมะตลอดปี  การมา ท่ี นูบร้า วัล เลย์

นักท่องเท่ียวตอ้งท า permit เช่นเดียวกบัการเดินทางไปทะเลสาบปันกอง เพราะเป็นพ้ืนท่ีห่างไกล

วนัทีส่องของการเดนิทาง   : เดล ี- เลห ์

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  : เลห ์- นบูรา้วลัเลย่ ์
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และอยู่ใกลช้ายแดน วิวระหว่างทางสู่นูบรา้วลัเล่ยก็์สวยแปลกตา โดยการเดินทางจะตอ้งแวะพกั

รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง แลว้จึงเดินทางต่อใชเ้วลาประมาณ6-7 ช.ม. จึงจะถึงนูบ

รา้วลัเล่ย ์

ขอ้แนะน า การหยุดเท่ียวท่ี Khardung La Pass ไม่ควรอยู่ตรงน้ีนานเกินไปเพราะมีความสูงถึง 

5,600 เมตรจากระดับน ้าทะเล อากาศจะเบาบางมากอาจจะใหเ้ราไม่สบาย หรือ มีอาการแพ้

ความสูงได ้ควรอยูส่กั 15-20 นาทีก็นัง่รถลงจากจุดน้ีมาได ้หากรูสึ้กว่าเหน่ือยมากใหพ้กัท่ีรถจะ

ดีกวา่ 

 

ชม วัดดิสกิต (DisketGompa) เป็นวดัเก่าแก่ และใหญ่ท่ีสุดในแถบนูบรา้วลัเล่ย ์ สรา้งในปี ค.ศ. 

1420 มีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ เห็นโดดเด่น อยูข่า้งหน้าวดั วดัน้ีมีการเก็บค่าใชจ้่ายส าหรบัค่าเขา้

ชม ท่ีวดัยงัเป็นจุดชมวิวท่ีดีอีกจุดหน่ึงท่ีสามารถเห็นหมู่บา้นดิสกิตและหมู่บา้นฮุนเดอร์ท่ีอยู่ทาง

ซา้ยมือท่ีไกลออกไป 

ชม หมู่บา้นฮุนเดอรเ์รียกว่า หมู่บา้นธารน ้าไหล เพราะไม่ว่าจะไปทางไหนของหมู่บา้นจะไดย้ิน

เสียงธารน ้าไหลตลอดเวลา ท่ีฮุนเดอร์ยงัมีเนินทะเลทราย สีขาว มีอูฐไวบ้ริการนักท่องเที่ยว

ส าหรบัขี่และถ่ายรูป (ค่าชี้ อุฐประมาณ 200 รูปี / 30 นาที/ คน – ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร)์ เม่ือ

มองไปสุดลูกหลููกตาก็จะเห็นภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมพรอ้มเนินทรายอยูข่า้งหน้าสวยมาก ชว่งเวลาท่ี

เหมาะส าหรบัการชมทะเลทรายคือ ช่วงเวลาเชา้ หรือ เยน็ เน่ืองจากเป็นชว่งเวลาท่ีมีแสงสวยและ

ไม่รอ้นจนเกินไป 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ท่ีโรงแรม 

พกัโรงแรม Grand Nurbra 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมแลว้เดินทางไปชม

ทะเลสาบน ้ าเค็มท่ีสูงท่ีสุดในโลกทะเลสาบแปงก

อง (Pangong Tso)  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 

ช.ม. ทะเลสาบมีความยาวราว 130 ก.ม. กวา้ง 6-

7 ก.ม. โดยมีพ้ืนท่ี 30 % ของทะเลสาบอยู่ในเขต

ของประเทศอินเดีย และ พ้ืนท่ีอีก 70 % อยูใ่นเขต

ประเทศจีน เป็นทะเลสาบน ้าเค็มแต่ก็ไม่ไดเ้ค็มจดั

แค่กร่อยๆ ความสูงประมาณ 4,300 เมตรจากระดบัน ้าทะเล  

เท่ียง ทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง แลว้เดินทางต่อ 

วนัทีส่ ี ่ของการเดนิทาง  : นูบรา้วลัเลย่ ์- ทะเลสาบแปงกอง 
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บ่าย ชื่นชมความงามของทะเลสาบ ท่ีมีสีฟ้าใส ลอ้ไปกบัสีของผืนฟ้า ตดักบัภูเขาดินทรายสีแดงท่ีมี หิมะ

ปกคลุมยอด และ คืนน้ีท่านจะไดพ้กัคา้งแรมท่ีแคมป์ริมทะเลสาบโดยท่ีแคมป์จะเป็นหลงัๆ มี

หอ้งน ้าในตวั  

 เน่ืองจากชว่งท่ีไปอากาศหนาวจดัจงัไม่ไดน้อนในตวัแคมป์ จะนอนท่ีตวัตีกของโรงแรม 

 พกัโรงแรม 100 Sky Camp 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีแคมป์ แลว้เดินทางกลับเลห์ทะเลสาบปันกองห่างจากตัวเมืองเลห์

ประมาณ 125 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

5-6 ช.ม. โดยเส้นทางไปเลห์ต้องผ่านเส้นทาง

เรียกวา่ Chang La Pass ท่ีความสูงประมาณ 5,360 

เมตร จากระดบัน ้าทะเล ซ่ึงถือว่าเป็นเสน้ทางหรือ

ถนนที่สูงเป็นอนัดบัสามของโลก ระหว่างทางกลบั

เราอาจพบเห็นสัตว์อนุรักษ์คือตัวมอมอต (คน

ทอ้งถ่ินเรียก “มามุต”) คลา้ยกระรอกตัวโต ซ่ึงจะ

ปรากฏออกมาใหเ้ราเห็นในชว่งฤดูรอ้น 

เท่ียง ทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง แลว้เดินทางต่อ 

วดั Hemis Monastery วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในลาดกั ห่างจากเลห ์45 กม. ตั้งอยูบ่นฝั่งแม่น ้าสินธุ ทุกๆ12ปีจะมีการ

จดัการงานเทศกาล Hermis Festival หรือการขึงผา้ทงักา้ท่ีใหญ่มาก 

12.00  รบัประทานอาหารกลางวนั 

ชมวัดทิคเซย ์(Thikse Monastery) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเลหไ์ปทางทิศใตป้ระมาณ 17 กิโลเมตร 

เป็นวดัของพระลามะนิกายหมวกเหลือง หรือ เกลุกปะ (Gelukpa) ซ่ึงเป็นนิกายเดียวกบัองคด์า

ไลลามะองคปั์จจุบัน ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของแม่น ้ าสินธุ เป็นพระอารามขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บน

ยอดเขากลางทุ่งราบ ฉาบดว้ยสีแดงและขาวเรียงรายลดหลัน่ตามเนินเขานับรอ้ยหลัง มีกุฏิราย

ลอ้มอยู่รอบอารามหลักสูง 12 ชั้น ดว้ยรูปทรงของวดัมีความคลา้ยคลึงกับ พระราชวงัโปตาลา 

(Potala Palace) ท่ีลาซา ทิเบต จึงไดร้บัฉายาวา่Mini Potala 

 พกัท่ีเลห ์โรงแรม Omasila 

 

บ่าย เยน็ จะเดินชมตลาดสินคา้พ้ืนเมือง เพื่อเลือกซ้ือของฝาก 

พกัโรงแรม DELUX = GRAND HIMALAYA SUPERIOR = LHARIMO 

 

วนัทีห่า้ ของการเดนิทาง  : ทะเลสาบแปงกอง - เลห ์
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08.00  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ เท่ียวชม  

Likir Monastery หากจากเลหป์ระมาณ 52 กม. สรา้งขึ้ นใน ศตวรรษท่ี 11 สรา้งครอบพระพุทธรูปทองค าสูง 

25 ฟุต จากระเบียงคุณจะมองเห็นวิวอนัสวยงาม  

Alchi Monastery เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแหท่ี่สุด มีภาพเขียนตั้งแต่สมยัศตวรรณท่ี 10 ใกลแ้ม่น ้าสินธุ  

รบัประทานอาหารกลางวนั 

Lamayuru Monastery หรือ Yuru Gampa เป็นวดัทิเบตท่ีมีพระสงฆจ์ าวดัประมาณ 150 รูป เป็นวดัท่ีมีชื่อเสียง 

และเป็นสถานท่ีท่ีตอ้งมาเยอืนสกัครั้งเม่ือเดินทางมาท่ีเลห ์ 

เยน็ เดินทางกลบัเลหแ์ละเลือกซ้ือของฝากท่ีตลาดเลห ์

รบัประทานอาหารค า่ท่ีโรงแรม 

พกัท่ีโรงแรม Omasila 

  

 

 

เชา้ตรู่ อาหารเชา้ ท่ี โรงแรมจากน้ันเตรียมตัวเช็คเอา้ท์และออกเดินทางสู่สนามบินเลห์เพ่ือเดินทาง

กลบัไปยงัเดลลี 

11:55  น. เหินฟ้าสู่กรุงนิวเดลลี  โดยAIR INDIA เท่ียวบินท่ี AI446 

13.30  น. ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี น าท่านเดินทางจากสนามบินภายในประเทศ ต่อไปยัง

สนามบินระหวา่งประเทศเพ่ือต่อเคร่ืองกลบักรุงเทพมหานคร  

23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยAIR INDIA เท่ียวบินท่ี AI334  

04.45 น.(25 พ.ค.62)  ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

………………..จบการเดินทาง................ 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง  : Lamayuru 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  : เลห ์- เดล ี- กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการตอ่ท่าน (บาท) ไม่รวมตัว๋เครือ่งบินจากไทย  

โรงแรม 2 ท่าน 3 ท่าน 4-6 ท่าน 7-9ท่าน 10-14 ท่าน 

4 Star 35,900 31,900 30,900 28,900 26,900 

4 STAR มีหวัหนา้ทวัร ์ 63,900 45,900 41,900 32,900 29,900 

พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 บาท 

อตัราน้ีรวม:    

- ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

- อาหารตามม้ือท่ีระบุ 

- น ้าเปล่าวนัละ 2  ลิตร 

- วีซ่าประเทศอินเดีย แบบ E-visa  

- ประกนัภยั วงเงิน 1 ลา้นบาท (มีประกนัสุขภาพ)แบบกลุ่ม 

- ออกซิเจนถงัส าหรบัชว่ยผูป่้วยฉุกเฉิน (ไม่มีออกซิเจนกระป๋อง)ติดรถ 

- ค่าข่ีอฐู Hunder 

- ค่ารถเดินทาง Innovaในเลหล์าดกั 

- ค่ารถเดินทาง tempo ในอินเดีย 

 

อตัราน้ีไม่รวม:   

-ทิปไกด ์คนขบัรถ เด็กยกกระเป๋า ,ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ,  

- ตัว๋เครืองบินไปกลบักรุงเทพ-เดลี-เลหล์าดกั ชั้นประหยดั ราคาประมาณ 12xxx-16xxxx บาท 

อตัราทิปไกดแ์ละคนขบั :ไกดว์นัละ 300-400 รูปี คนขบัรถวนัละ 300-400 รูปี 

อตัราทิปหวัหนา้ทวัร ์: ไม่ระบุ ตามความสมคัรใจ 

 

การช าระเงิน:  

 งวดแรก หลงัจากยนืยนัการจอง  ช าระมดัจ า 15,000 บาท ภายใน 7 วนั โอนเขา้บญัชี 

 งวดท่ีสอง ช าระเงิน ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั 
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วีซ่าอินเดีย 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบบัจริง พรอ้มส าเนา 2 ฉบบัท่ีมีอายุใชง้านไดไ้ม่ต า่กวา่ 6 เดือน และตอ้ง

ครอบคลุมการเดินทางไปอินเดีย หรือตามอายุของระยะเวลาวีซ่าท่ีรอ้งขอ และ ตอ้งมีหนา้ Visa วา่งมากกวา่ 2 

หนา้ ข้ึนไป หากมีการช ารุดหรือขาดไม่สามารถใชไ้ด ้

 2.รูปถ่ายสีปัจจุบนั (ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6เดือน) ขนาด 2x2 น้ิว จ านวน 2รูป พ้ืนหลงัสี

ขาวเท่าน้ัน และตอ้ง 2x2 น้ิวเท่าน้ัน ไม่ขาดไม่เกิน ตอ้งเห็นหนา้ชดั ตั้งแต่หวัไหล่ไปจนสุด

ศีรษะ หา้มแม็ครูปในแบบฟอรม์ ใหติ้ดกาวเท่าน้ัน 

3.ส าเนาบา้นเลขท่ีพรอ้มเซ็นก ากบั 2 ใบ 

4.ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มลายเซ็นก ากบั  2 ใบ 

5. กรอกขอ้มลูส่วนตวั (ภาษาองักฤษ) ตามแบบฟอรม์ดา้นล่าง  
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ชื่อ-นามสกุล  

เบอรโ์ทร  

ศาสนา  

อาชีพ  

ระดบัการศึกษา  

ต าแหน่งงาน  

ชื่อ/ท่ีอยูบ่ริษัท  

ท่ีอยูปั่จจุบนั  

 

ชื่อบิดา สญัชาติ จงัหวดัท่ีเกิด  

ชื่อมารดา สญัชาติ จงัหวดัท่ีเกิด  

สถานภาพ   โสด     สมรส   ชื่อคู่สมรส  จงัหวดัท่ีเกิด  

วนัท่ีจะเดินทางไป

อินเดีย 

......../............./............ 

......../............./............ 

ลงเคร่ืองท่ีเมือง  Delhi 

เคยไปประเทศอะไรบา้ง 

(กรอกทุกประเทศ) 

 

 

 

 

 

เคยเดินทางไปอินเดียหรือไม่ เคย  ไม่เคย ถา้เคยระบุเลขท่ีวีซ่า 

วนัท่ีเดินทาง 

ชื่อท่ีพกั 

ใน 3 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศเอเซียใต้

หรือไม่ 

เนปาล พ.ศ.          ภูฏาน พ.ศ.  

ศรีลงักา พ.ศ.        อฟักานิสถาน พ.ศ. 

ปากีสถาน พ.ศ. 

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน:  หมายเลขโทรศพัท ์:  

ท่ีพกัอินเดีย: ITC WELCOM 

ท่ีอยู ่    :  205 Delhi Rd, Sector 10 Dwarka, Dwarka, 

Delhi,  

เบอรโ์ทร :  +91 11 4222 9222 

6.ก าหนดสง่เอกสารเพื่อท าวีซ่า  

6.1 ก่อนเดินทาง 30 วนั 


