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รายการท่องเท่ียว 

วนัที่ (1) กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย) - L D 
01.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์ สายการบิน SPICEJET (SG) โดย

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแก่ท่าน 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรณุางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทาง
ใบใหญ่หา้มนําติดตวัขึน้เครือ่งบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทําการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

 
 
(แนะนําใหโ้หลดของท่ีไม่จาํเป็นลงใตท้อ้งเคร่ือง  เพราะเจา้หน้าท่ีอินเดียตรวจคอ่นขา้งละเอียด เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลา  
แนะนําใหถื้อเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีคา่ขึน้เคร่ืองเท่านัน้) 

*****บริการชดุอาหารเชา้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ**** 
03.50 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi)ประเทศอินเดีย (India)โดยสายการบินSPICEJET (SG)เท่ียวบินท่ี SG88 

**หมายเหต*ุ* สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการอาหาร 

ขอนําเสนอ ออ้มกอดหิมาลยั...ลาดกัห ์ เลห ์ ทิเบตน้อยแหง่อินเดีย  "สวรรคป์ลายขอบฟ้า" ที่น่ี
คือสวรรคบ์นดินของนกัเดินทางอยา่งแทจ้ริง... …มาเหน็และสมัผสั เลห ์ ลาดกัห ์ ดว้ยตาคุณเอง
สกัครัง้หน่ึง..ของการเดินของท่านกบัเรา...ที่น่ี ทิเบตน้อยแหง่อินเดีย ( little Tibet) รฐัที่ต ัง้อยู่
ตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย  

Full Service 
**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมือ้แบบจดัเตม็ 
**พิเศษ** โรงแรมที่เลหร์ะดบั 4ดาว/นอนเตน็ทเ์ติมเตม็บรรยาย ณ หุบเขานุบรา 
**พิเศษ** หวัหน้าทวัรผู์ช้าํนาญเสน้ทาง                      
**พิเศษ**รถโตโยตา้อินโนวา ตลอดการเดินทาง 
**พิเศษ** บริการอาหารวา่งระหวา่งเดินทาง 



 
 
 

 

(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  เวลาท่ีอินเดียชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
06.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระออกเดินทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพ่ือตอ่เคร่ืองเขา้สู่เมืองศรี
นาคา( แคชเมียร ์ )  

08.30 น. นําท่านเชค็อิน เพ่ือเดินทางสู่แคชเมียร ์   
10.45 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมียร ์(Kashmir) 

โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เท่ียวบินท่ี SG973  
12.05น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้นําทา่น

เดินทางสูพ่าฮาลแกม โดยขบวนรถโตโยตา้อีโนว่า  (4 -5 ท่าน/คนั)  
เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัาคาร ถอ้งถิ่น ในเมืองศรีนาคา  
จากน้ัน   นําท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

ออ้มกอดหิมาลยัท่ีโซนามารค์ทอ้งทุ่งแห่งทองคาํ Meadow of 
gold แห่งแคชเมียร ์ สงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 2 ,740 เมตร เป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยวอนัมีวิวทิวทศันอ์นัสวยงาม อยูบ่นเสน้ทางระหวา่งเมืองศรีนาคา
กบัเมืองเลห ์ ในบริเวณหุบเขาโซนามารก์นีมี้ธารนํา้แขง็สีขาวบริสทุธิท์ี่

ปกคลมุอยูต่ามลาดไหลเ่ขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะที่สะทอ้นแสงแดดเป็น
ประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชือ่ โซนามารค์ และยงัมีเทือกเขาหิมาลยั
เป็นฉากหลงั ที่เรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภเูขาซึง่ปกคลมุไป
ดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่นํา้สินธ ์ ลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน 
“โซนามารค์” เป็นสถานีเริ่มตน้ที่จะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์ หรือเป็นรูจ้กักนั
ดีในชือ่วา่ “ประตสููล่าดคัห ”์ เสน้ทางนีจ้ะเป็นเสน้ทางที่มีทิวทศันส์วยงาม 
ตลอดสองขา้งทาง ยงัมี “ธารนํา้แขง็กราเซยี ” (Thajiwas Glacier) ที่

เกิดจากการทบัถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารนํา้แขง็ตามแนว
เขา....ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางที่ใหข้บัรถไปถา่ยรปูไป...เลยทีเดียว 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
              นําท่านเขา้ท่ีพกั Sonamarg glacier หรือเทียบเท่า  

วนัที่ (2) โซนามารค์ – คากิลร ์(Kargil) B L D 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. จากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่ คากิลร ์(KARGIL) โดยขบวนรถโตโยตา้อีโนว่า  (4 ท่าน/คนั)  (ระยะทาง 125 

กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ช ัว่โมง) .....เสน้ทางที่สวยงามจนเปรียบเสมือนถนนโลกพระจนัทร ์ ..เสน้ทางนี้
จะเปิดใหร้ถวิ่งในชว่งฤดรูอ้น ชว่งที่หิมะเริ่มละลาย เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตลุาคม นอกน้ันฤดอูื่นถนนเสน้
นีจ้ะเป็นนํา้แขง็ มีหิมะเกาะคลมุไปทัว่) คากิลร ์ตัง้อยูท่ี่ระดบัความสงู 2,650 เมตร จากระดบันํา้ทะเล เป็นเมืองที่
มีการคา้ขายกบัชายแดนปากีสถาน มีประชากรแสนกวา่คน สว่นมากนับถือศาสนาอิสลามนิกาย Shia มี
ฮินดแูละซกิข ์ เพียงเล็กนอ้ย 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั  ณ ภ ั ตตาคารถอ้งถิ่น ระหว่างทาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

บ่าย  เดินทางตอ่ ผ่าน Zojila Pass (3,540 m)  พาสแรกที่เราผ่านที่เป็นเหมือนดา่นแรกใหเ้ราไดป้รบัตวับนที่สงู 
เสน้ทางนีจ้ะเปิดชว่งเดือน ปลายเมษายนของทกุปี และ เมือง Dras(ห่างจากโซนามารค์ 60 กิโลเมตร)  
คารกิ์ลเป็นเมืองสดุทา้ยที่เป็นเขตอิสลามกอ่นเขา้เขตเมืองศาสนาพุทธ ถึงแมเ้ป็นเมืองใหญแ่ตนั่กทอ่งเที่ยวมกัใช ้
เป็นเมืองทางผ่านแวะคา้งคืนเป็นเมืองที่ใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากเลห ์
 เดินทาง ตอ่ตลอดเสน้ทางจะเห็น วิถีชวีิตและวฒันธรรมเกา่แกข่องชาวแคชเมียร ์ ชมวิวทิวทศันท์ี่สดุแสน
มหศัจรรย ์ แลว้เราจะถึง เมือง Kargil ชว่งคํ่าๆ เขา้สูท่ี่พกั ถึง เมืองคารกิ์ล  ใหท้า่นได ้ อิสระ เดินเลน่ชม
บรรยากาศยามเย็น ยา่นตลาดสินคา้พืน้เมือง กนัตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
        นําท่านเขา้ท่ีพกั Hotel Zojila Residency  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ (3)            คากิลร ์(Kargil)-ลามายูรู (Lamayuru)-เลห ์(Leh) B L D 
06.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
07.30 น. นําทา่นออกเดินโดยขบวนรถโตโยตา้อีโนว่า  (4 -5 ท่าน/คนั) สูเ่มืองเลห ์Leh Ladakh ตามทางหลวงไร ้

หมายเลข ไปจนถึงเมือง เลห ์ เมืองหลวงแห่ง ลาดกัห ์… เมืองทางเหนือของประเทศอินเดียที่ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา
หิมะ ธรรมชาติแสนย่ิงใหญ ่ และวฒันธรรมของชาวลาดกัห ์ (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 
9 ช ัว่โมง)…ระหว่างทางผ่าน  Mulbekh Monastery นําทา่นแวะชม  พระพุธรปูแกะสลกัที่หนา้ผาเล็กๆ เป็น
วดัเล็กๆ รปูแกะสลกัความสงูขององคพ์ระอริยะเมตตรยั ราวๆ 9 เมตร เป็นอีกจดุที่แสดงถึงการเขา้มาของศาสนา
พุทธในภมิูภาคนี ้

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณภั ตตาคารถอ้งถิ่น ระหว่างทาง 
บ่าย ออกเดินทางตอ่ไป เมืองลามายูรุ  (Lamayuru) ซึง่เป็นหุบเขาแหง้แลง้เหมือนเรากาํลงัเดินทางผ่านดาวองัคาร 

ตลอดเสน้ทางจะเห็น วิถีชวีิตและวฒันธรรมเกา่แกข่องชาวแคชเมียร ์ ชมวิวทิวทศันท์ี่สดุแสนมหศัจรรย ์  นําทา่น
วดัลามายูรู(Lamayuru Monastery) ซึง่อยูห่่างจากเลห ์ 125 ก.ม. โดยวดัแห่งนีถ้กูสรา้งโดยหินทราย เป็น
วดัในนิกาย Drigungpa อดีตเคยอยูใ่นความดแูลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบทิเบต กอ่นที่
จะถกูนิกาย Drigungpa เขา้ยึดครองในที่สดุตัง้อยูบ่นยอดเขาหินทราย แวดลอ้มไปดว้ยดินแดนที่เรียกวา่ 
Moon Land ดแูปลกตา จากน้ันเราจะผ่านแม่น้ําสินธุ ( Indus River)และแม่น้ําซนัสการ ์ ((Zanskar 
River) มาบรรจบกนัเป็นแม่นํา้สองสี อีกหน่ึงสถานที่ที่น่าสนใจนําพาทา่นจอดชม Magnetic Hill น่ีจริงๆแลว้มี
ชือ่เรียกอีกชือ่วา่ Gravity Hill ประเด็นมนัมีอยูว่า่ ถา้จอดรถเอาไวต้รงจดุที่เคา้กาํหนดไวแ้ลว้ดบัเครื่องยนต ์ เรา
จะเห็นเหมือนกบัวา่ รถมนัไหลขึน้ภเูขาไดเ้อง ซึง่จริงๆแลว้มนัเป็นภาพลวงตา ทางถนนจริงๆมนัเป็นทางลงเขา
ตา่งหาก แตมุ่มมองที่มองมนัเหมือนกบัขึน้ภเูขาน่ันเอง 



 
 
 

 

จากนัน้ เดินทางตอ่ตามทางหลวงไรห้มายเลข ไปจนถึงเมืองเลห ์   ..นําทา่นเขา้สูท่ี่พกัและพกักผ่อน 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 

วนัที่(4) เมืองเลห ์(Leh) - ถนนท่ีสูงท่ีสุดในโลก Khardung La Pass - นูบรา้วลัเล่ย ์ – 
วดัดิสกิต- ขีอู่ฐท่ีฮุนเดอร ์ -หุบเขานูบรา(Nubra Valley ) B L D 

หมายเหตุ:กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กเพือ่ พกัในหุบ เขานูบรา 1 คืน 
07.00 น.  บริการอาหาร ณ ท่ีพกั 
08.00 น. จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ นูบรา้วลัเล่ย  ์ (Nubra Valley) (ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) โดยวนันี้เราจะใชเ้สน้ทาง

ถนนท่ีสูงท่ีสุดในโลก  Khardung La Pass ท่ีระดบัความสูงราว 5,600 เมตร จากระดบันํ้าทะเลเป็นเสน้ทางท่ีสวยมาก  จาก
จดุนี้เราสามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครมัในประเทศปากีสถานไดเ้ลย  และท่ีจดุสูงสุดนี้เราจะไม่ใหค้ณะอยู่นานนัก  เพราะ
อากาศท่ีเบาบางอาจทําใหเ้ราแพค้วามสูงและไม่สบายได“้นูบรา้วลัเล่ย” (Nubra Valley) หรือหุบเขาแห่งดอกไมท้างเหนือ
ของเมืองเลย ์ ชมดอกไมน้านาพนัธุ  ์เชน่ดอกแอปเป้ิล สวนแอปริคอต และนกนานาชนิด  เสน้ทางนี้เป็นเสน้ลางลดัเลาะหุบ
เขา และแม่นํ้า สมัผสับรรยากาสท่ีงดงามจนไม่กลา้พลาดแม่แต่นาทีเดียว 

12.30 น.  บริการกลางวนั ณ ณ ภตัตาคาร / โรงแรม 
บ่าย เดินทางตอ่ไปยงั หบุเขานูบรา วลัเลยแ์ละแวะวดัเดสกิต (Deskit Monastery)ตัง้อยู่บนเนินเขาเป็นจดุชมวิวท่ี

สวยงามวดัดิสกิตเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในหุบเขานูบรา  ภายในประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตขนาดใหญ่มาก มองเห็น
ไดจ้ากทัว่ทุกซอกมุมของนูบรา้วลัเลยแ์ละตวัวดัก็มีฉากหลงัเป็นยอดเขาหิมะท่ีสวยงามวดัเก่าแก่อายุมากกว่า 500ปี  

จากน้ัน จากนัน้นําท่านสนุกสนานกบัการ ขีอู่ฐ ท่ีทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลยั (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการประมาณ 500-
1,000 รปีู) ชมวิวทิวทศันอ์นัสวยงามของหุบเขานูบรา ท่ีนูบรา้วลัเล่ยเ์ป็นแหล่งปลูกแอปเป้ิลและแอปปลิคอท มากมาย  และมี
อากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ ในความสูงระดบัประมาณสองพนักว่าเมตร ดงัน้ันจึงเป็นเมืองท่ีสบายๆคลา้ยกบับา้นเรา 

คํา่  บริการ อาหารคํา่ ณ โรงแรมหลงัอาหารอิสระพกัผ่อน 
 

ท่ีพกั ณ NATURE’S NEST NORTH CAMP หรือ TENT หรือเทียบเท่า 
 



 
 
 

 

วนัที่(5) หุบเขานูบรา-เมืองเลห ์ B L D 
07.00 น.  บริการอาหาร ณ ท่ีพกั 
จากนัน้ สมควรแกเ่วลาเ ดินทางกลบัเมืองเลห ์ ... กอ่นอาํลา “หบุเขา

ดอกไม”้ นําท่าน ผ่านหมู่บา้นซเูมอรแ์วะชมวดัซมัสทนัลิ่ง  ( Samstanling 
Monastery) วดัพุทธสไตลทิ์เบต ของนิกายหมวกเหลือง ท่ีมีความเก่าแก่
มากกว่า 100 ปีเป็นวดัท่ีมีพระและเณรจาํนวนมาก มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ท่ีอนุรกัษด์ูแลไวเ้ป็นอย่างดี...จากนัน้เดินทางสู่เมืองเลห ์ ขา้มคารด์งุลา 
“Khardung La” ถนนท่ีสูงท่ีสุดในโลก อีกรอบผ่าน ใชเ้วลาประมาณ 5-
6 ช ัว่โมง โดยใชเ้สน้ทางผ่าน Khardungla Pass เสน้ทางเดิมท่ีมา 

เท่ียง               บริการอาหารกลางวนั ณ เมืองเลห ์ 
บ่าย เมือง Leh Ladakh … เมืองทางเหนือของประเทศอินเดียท่ีลอ้มรอบไปดว้ย

ภเูขาหิมะ ธรรมชาติแสนย่ิงใหญ่ และวฒันธรรมของชาวลาดกัห ์ ใครบอก
อินเดียไม่มีของดี ยืนยนัว่ามี และมีเยอะมากๆๆ  ท่ีน่ีคือสวรรคบ์นดินของนัก
เดินทางอย่างแทจ้ริง...….มา เห็น เลห ์ ลาดกัห ์ ดว้ยตาคุณเองสกัครัง้หน่ึงใน
ชวิีตชมพระราชวงัเลหพ์ระราชวงัเลห ์ ตัง้อยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นได ้
ชดัเจนจากจตัุรสักลางเมืองเลห ์ พระราชวงัเลหส์รา้งขึน้เม่ือศตวรรษท่ี 17 มี
ทัง้หมด 9 ช ัน้ ในอดีตเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของราชวงศแ์ห่งลาดกัห ์
จากนัน้ชม  Tsemo Gompa เป็นวดัท่ีสรา้งใน ค.ศ. 1430 ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรปูสูงขนาดตึก 3 ช ัน้ และพระคมัภีรเ์ก่าแก่ วดันี้เป็น
จดุชมวิวอีกจดุหน่ึง ท่ีสามารถเห็นตวัเมืองเลหไ์ดอ้ย่างสวยงาม 

ชมและสกัการะเจดียส์นัติภาพ(Shanti Stupa)เจดียส์นัติภาพ เป็นเจดียสี์ขาว ขนาดใหญ่โดยญี่ปุ่นเป็นผูส้รา้งขึน้
เพ่ือประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสนัติภาพแห่งโลก รอบๆเจดียส์ามารถมองเห็นหิวทศันข์องเมืองเลหไ์ดอ้ย่างรอบดา้น 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 

วนัที่(6) เมืองเลห ์ – ทะเลสาบพนักอง-เมืองเลห ์ B L D 
06.30 น.  บริการอาหาร ณ ท่ีพกั 
07.00 น. จากนัน้นําท่านเดินทางสู่  “ทะเลสาบพนักอง” (Pangong Lake)  ระดบัความสูง 4,350 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล 

ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมงโดยน่ั งรถผ่านถนนเสน้ท่ีสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก Chang La 
pass ระหว่างทางขึน้มนัก็สวยแบบเกินคําบรรยาย... 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ระหว่างทาง  
  ชมความงามของ ทะเลสาบ พนักอง (Pangong Lake) ซึง่มีความยาวถึง 40 ไมล ์ และกวา้ง 2-4 เป็นทะเลสาบ

นํ้าเค็มท่ีอยู่สูงสุดในโลกคือ มีความสูงถึง 4300 เมตร จากระดบันํ้าทะเล ชมความงามของทะเลสาบท่ีมีภเูขาสูงเป็นฉากหลงั 
นํ้าในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสนัท่ีงดงามมาก โดยเฉพาะในชว่งเย็นนํ้าจะมีสีนํ้าเงินเขม้ ส่วนในชว่งเชา้จะมีสีท่ีอ่อนกว่า  และพืน้ท่ี 
75% ของทะเลสาบอยู่ในดินแดนทิเบต อีก 25% อยู่ในเขตของประเทศอินเดีย ..อิสระถ่ายรปูกบั ทะเลสาบพนักอง เป็นวิว
ท่ีเรียกว่า ไดร้บัความนิยมสูงสุดของเลห.์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควร.. จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมืองเลห ์  โดยใชเ้สน้ทางเดิม  โดยการเดินทางในวนันี้จะผ่านจดุท่ีสูงท่ีสุดของ

ถนนสายนี้คือประมาณ 5,300 เมตรจากระดบันํ้าทะเล เรียกจดุนี้ว่า Chang La Pass เราจะจอดใหท่้านไดถ้า่ยรูปสกัครู่ 
ไม่ควรอยู่นานเกินไปเพราะจะทําใหเ้ราไม่สบายได.้.ออกเดินทางต่อค่ะ เพลิดเพลินกบัวิวสองขา้งทางเปิดโอกาสใหจ้อดถ่ายรปู
เป็นระยะๆ  ถึงเมืองเลห.์..นําท่านเดินเล่น ชอ็ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก ท่ีถนนเมนบารซ์าร ์

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 

วนัที่(7) เมืองเลห ์ – เดลลี-กรุงเทพฯ  B L D 
06.00 น.  บริการอาหาร ณ ท่ีพกั 
07.00 น. จากน้ันนําทา่นเดินทาง สูส่นามบินเลห ์
08.10   น. เหินฟ้ากลบัเดลี โดยสายการบิน  SPICEJET (SG) เท่ียวบินท่ี  SG122     
09.45   น. เดินทางถึงสนามบินเดลี หลงัจากที่ไดก้ระเป๋าและสมัภาระครบแลว้   
จากนัน้ เดินทางสู่  อาศรธัาม (Akshardham) หรือ อชัดมั วดัฮินดทูี่ใหญท่ี่สดุในโลก สถานที่ที่น่าเลื่อมใสของ

มหาชนทัว่ประเทศอินเดีย ในอินเดียมีวดัลกัษณะเชน่นีอ้ยูม่ากแตใ่นที่สดุ บริษทักินเนสก็มอบใบประกาศนียบตัร 
วดัฮินดใูหญท่ี่สดุในโลก ใหก้บัวดันี ้ ดว้ยเหตผุลคือเป็นวดัใหญท่ี่สดุสรา้งโดยเอกชนและถือวา่เป็นวดัฮินดทูี่ใหญ่
ที่สดุ เพราะมีบริเวณกวา้งมากถึง 86,342 ตารางฟุต วดันีมี้ความอศัจรรยม์ากมาย สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพู 
แกะสลกั และปูพืน้ดว้ยหินออ่น มียอดโดมเป็นหินทรายชมพูแกะสลกัตวัโดมสงู 72 ฟุต มีเสา โดม ลอ้ม 1,160 
ตน้ รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจาํนวน 148 เศียร ดา้นในบรรจเุทพเจา้ฮินดแูกะสลกักวา่20,000 องค ์ ใชเ้วลา
สรา้ง 5 ปีเทา่น้ัน โดยทา่นประมุขสวามีมหาราช เป็นผูอ้อกแบบเพียงคนเดียวเป็นสถาปัตยกรรมฮินดทูี  เกา่แก่
ที่สดุกอ่สรา้งโดยชา่งอาสาสมคัรมีทัง้นักบวชชา่งศิลปะรวมถึงนักแสวงบุญทกุคน  

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
เท่ียง                บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  นําทา่น ผ่านชม ราชปาติภาวนั ท่ีพํานกัของประธานาธิบดี ( Presidential Palace หรือ 

Rashtrapati Bhavan) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมกลุผสานกบั
แบบตะวนัตกที่มีขนาดใหญโ่ต และซบัซอ้นแห่งนีเ้ป็นหน่ึงในที่พํานัก
ของประธานาธบิดีที่ใหญท่ี่สดุในโลก อ ที่พํานักของประธานาธบิดี
อินเดีย (Rashtrapati Bhavan) ในนิวเดลีเป็นหน่ึงในบา้นพกัของ
ประมุขแห่งรฐัที่มีขนาดใหญท่ี่สดุในโลก อาคารมีขนาด 19,000 
ตารางเมตร (200,000 ตารางฟุต) มีสี่ช ัน้และ 340 หอ้ง ตัง้อยูบ่น
พืน้ที่ 130 เฮกตาร ์ (320 เอเคอร)์ ณ ใจกลางของเมือง รปูแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานคตินิยมแบบโมกลุและยโุรปในลกัษณะอนัมี
เสน่หน่์าทึ่ง  นําทา่นชม  ประตูเมืองอินเดีย ( Indian Gate) ใช ้
เป็นอนุสาวรียข์องทหารที่เสียชวีิตในสงครามโลกครัง้ที่หน่ึง จดุไฟ 
อมรชวีินบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดบั ตัง้แต ่ พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 
1931) จวบจนปัจจบุนั มีชือ่จารึกไวท้ี่แผ่นหิน 85,000 ชือ่ 

18.00 น.  นําทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี   
ทาํการเชค็อินเคา้เตอรส์ายการบิน SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เคร่ืองบิน และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง 

อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   เพ่ือความสะดวกในการเชค็อินและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง  
21.20 น.   ออกเดินทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เท่ียวบินท่ี SG87  
  (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง ) 

วนัที่ (8) เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ B L - 
03.00 น.        ถึง... ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ…….. 

 
หมายเหตุ :  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรม
อีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน 
โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อน
การเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเที่ยว ไดต้ามรายการ  

อตัราค่าบริการ  (โปรแกรมเมียร-์เลห ์8 วนั 6 คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

อตัราค่าบริการหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ข้ึนไป) เดินทางตั้งแต ่20 ทา่นข้ึนไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) พกัเดี่ยวเพิ่ม 

22-29 มิ.ย. 
13-20 ก.ค./27 ก.ค.-3ส.ค. 

10-17 ส.ค. /14-21ก.ย. 
12-19 ต.ค. 

39,999.- 7,500.- 

**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางถึง 15+ ท่านขึน้ไป 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง (ท่ีท่านควรทราบกอ่นสํารองท่ีนั่ง) 
กรุณาชาํระเงินมดั ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน ์ หลงัการจองภายใน 3 
วนัส่วนท่ีเหลือชาํระท ัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการย่ืนขอวีซา่ตามท่ีกาํหนด *** 
หมายเหตุ: อน่ึงกรณุาส่งหลกัฐานการชาํระเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบ เก็บหลกัฐานเพ่ือประโยชนข์องท่าน  
ในกรณีท่ีท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักล่าวไม่รวมคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการของธนาคารทุกกรณี 
สําคญัมาก !!!การยกเลิกบตัร และการคืนเงิน“สายการบินโลวค์อสต”์    
 สายการบิน SPICEJET เป็นสายการบิน สายการบินโลวค์อสต ์  หลงัการจองโดยชาํระมดัจาํแลว้ หากทา่นตอ้งการ

ยกเลิกการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆกอ้ตามไม่สามารถ Refund คืนเงินได ้ เวน้แตจ่ะมีคนเดินทางแทน ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูว่า่
ทางบริษทัฯยงัไม่ออกบตัรโดยสารดว้ย เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุป๊เหมาจา่ย “สายการบินโลวค์อสต”์ จ่ายถูกแตมี่ขอ้
แลกเปล่ียน ขอใหท่้านทําความเขา้ใจก่อนชาํระเงิน   เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือ
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้  

อตัราคา่บริการรวม : 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลบักรงุเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรงุเทพฯช ัน้ประหยดัโดยสายการบิน SPICEJET และภายในประเทศที่

ระบุ  
 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งและคา่ประกนัภยัสายการบิน  
 คา่ที่พกัโรงแรมระดบั 3- 4  ดาวตามระบใุนรายการ 
 รถโคช้ปรบัอากาศรบั-สง่สนามบินระหวา่งอาคารภายในประเทศและตา่งประเทศ, และโตโยตา้อีโนวา่หรือรถ Tempo ปรบั

อากาศในแคชเมียรต์ามระบใุนรายการ 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ/คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ  
 คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้)ทัง้นีย้อ่มขึน้อยูใ่น

ขอ้จาํกดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวีิต  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรบัหนงัสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
อตัราคา่บริการไม่รวม  
 คา่จดัทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  
 คา่ธรรมเนียมนํา้มนัของสายการบิน (ถา้มี)  
 คา่วีซา่ที่มีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ที่จา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 คา่นํา้หนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่น,พนกังานขบัรถ 50 USD /ท่าน ตลอดการเดินทางมอบใหก้บัหวัหน้าทวัร ์  
 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจในบริการของท่าน  

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของ
ท่านเพือ่เป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัร ถ 



 
 
 

 

การยกเลิก 
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั คืน (คืนเฉพาะคา่ใชจ่า่ยในตา่งประเทศเทา่น้ัน) 
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั (คืนเฉพาะคา่ใชจ่า่ยในตา่งประเทศเทา่น้ัน) 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั (คืนเฉพาะคา่ใชจ่า่ยในตา่งประเทศ ตามคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จริง) 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
5. กรุป๊ที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุป๊ที่มีการการนัตีคา่มดัจาํหอ้งพกัโดยตรง
หรือผ่านตวัแทนในตา่งประเทศและที่อาจขอเงินคืนได ้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT 
จะไม่มีการคืนเงินเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากคา่จากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินน้ันๆ 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที่ยว และอตัราคา่บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตาม

ความเหมาะสม 
 กรณีที่คณะไม่ครบจาํนวน 15 ทา่นทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการที่จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัที่ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นังสือ
เดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนไดเ้พราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 
 เม่ือทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 ขอ้แนะนําบางประการใหน้กัท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น บริษทัฯ ขอแนะนําให ้
นักทอ่งเที่ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเที่ยวมากกวา่  

 หากออกตั๋วแลว้นักทอ่งเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดห้รือตามเง่ือนไขของการสายการ
บินน้ันๆ 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรบัช ัน้ทอ่งเที่ยว ทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน20 กิโลกรมั) 
เน่ืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาติให ้กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิฉะนัน้ทาง
บริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
เอกสารในการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน ์ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไมเ่กิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว) 1 รูป พืน้หลงัสีขาว  
 สําเนาหนงัสือเดินทางอายุการใชง้านไมต่าํกวา่ 6 เดิน หา้มขีดทบั 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ    
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาวีซา่อินเดียหากท่านเคยเดินทางเขา้อินเดียแลว้ 1 ชดุ 

เอกสารทัง้หมดสามารถส่งแบบออนไลน ์  Line , Email ไดเ้ลยครบั^^ 
 


