
 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

รายการทัวร์ 
** พิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกม้ือ ** พิเศษ ** พักโรงแรมระดับ 4  ดาว และ ระดับ A ที่เลห์ 
** พิเศษ ** หัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทาง ** พิเศษ ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง 
** พิเศษ ** ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ 

วันที่ 1                          กรุงเทพฯ - เดลลี - ศรีนาคา - L D 

00.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบินสไปซ์เจท (SG) โดยเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน 

บริการทุกท่าน อาหารว่าง แซนวิส น ้าดื่ม และ น ้าผลไม้ ก่อนขึ้นเครื่องบิน 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

▪ วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟัน สเปรย์ เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน100 ml.  

(แนะน าให้โหลดของที่ไม่จ าเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา  แนะน าให้ถือ
เฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าข้ึนเครื่องเท่านั้น) 
03.45 น. เหินฟ้าสู่ เดลล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบินสไปซ์เจท  เที่ยวบินที่ SG741  
**หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET (มีอาหารขายบนเครื่องบิน เช่น แซนวิส ขนมขบเคี้ยวต่างๆ บะหมี่คัพกึ่งส าเร็จรูป มีน ้าร้อน

บริการ และชา กาแฟ)  
เวลาทีอิ่นเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง 

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์เมืองเดลลี ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...
น าท่านเดินทางเข้าเช็คอินเพื่อเดินทางต่อในประเทศ 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสายการบินสไปซ์เจท  เที่ยวบินที่ SG8373 
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของรัฐจัมมูและแคชเมียร์ พร้อมรับสัมภาระแล้วเปลี่ยนเป็นรถ

เทมโป น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองศรีนาคา 



 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ บ้านเรือ 
บ่าย  น าท่านเดินทางไปชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนโมกุล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแบบชาวเปอร์เซีย คือ 

ล าธาร สระน ้า และ แปลงดอกไม้นานาพันธุ์หลายหลายสี สวยงาม แล้วยังมี ลานน ้าพุท่ีทอดยาว จากที่ต ่าขึ้นที่สูง หัน
หน้าสู่ทะเลสาบดาล สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่าง
สวยงาม จากนั้นน าท่านชม โรงงานพรมแคชเมียร์ 

 
น าท่าน ล่องเรือชิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ1 ชม. “ชิคาร่า(Shikara) เรือพาย
โบราณ เป็นพาหนะส าหรับท ามาหากินของชาวแคชเมียร์ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน ้า       ที่ส าคัญใบพายเป็นรูปหัวใจ...ให้
ท่านชมความงดงาม ทะเลสาบดาล ทะเลสาบได้รับการขนานนามว่า “เพชรยอดมงกุฏของแคชเมียร์” หรือ “อัญมณี
แห่งศรีนาคา” เนื่องจากเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของ ชาวแคชเมียร์  
 



 

 
ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ บ้านเรือ 
ที่พักโรงแรมเรือ Meena Deluxe Houseboat 
ให้ทุกท่านพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย ก่อนที่เราจะเที่ยวกันสนุก ๆ เนื่องจากเลห์อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลราว 3,500 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล เราจะค่อยๆเดินทางขึ้นไป และคืนนี้ทีมงานเราจะมียาป้องกันโรคแพ้ความสูงให้บริการส าหรับท่านที่ต้องการนะค้า 
...แต่เส้นทางนี้รายนี้ปรับมาเพื่อคนที่รักธรรมชาติและเป็นรายการที่เหมาะแก่คนไทยโดนเฉพาะดังนั้นไม่ต้องกังวลนะค้า..ไปเที่ยว
เลห์ต้องเลือก..Sweetheart  
 



 

 



 

วันที่ 2                          ศรีนาคา - โซนามาร์ค - คาร์กิล B L D 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ 
จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง ระหว่างสองข้างชมวิวความ

สวยงามตลอดทาง “โซนามาร์ค” ทุ่งทองค าแห่งแคชเมียร์ มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นประตูโบราณเส้นทาง
สายไหมเชื่อมต่อจัมมูและแคชเมียร์กับทิเบต เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดักห์ หรือเป็นรู้จักกันดีในชื่อว่า“ประตู
สู่ลาดักห์” เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางท่ีมีทิวทัศน์สวยงามตลอดสองข้างทาง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (โซนาร์ค) 
บ่าย  ออกเดินทางสู่ คาร์กิล (Kargil)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. ระหว่างสองข้างทางท่านจะพบกับทิวทัศน์ที่น่าตื่น

ตาตื่นใจ ไตร่ะดับความสูงขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆ โดยใช้เส้นทาง โซจิ ลา (Zojila Pass) ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างแคชเมียร์กับ
ลาดักห์ มีความยาวเพียงแค่ 9 กิโลเมตรเท่านั้น แต่อยู่บนความสูงระดับ 3,500 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล นั่งชมวิว
ภูเขาสูงสลับซับซ้อน วิถีชีวิตชาวแคชเมียร์ตลอดทาง  



 

 ผ่านเมืองดราส (Dras) ตั้งอยู่บนทางด่วนสาย NH 1 ระหว่างช่องเขาโซจิ ลา กับเมืองคาร์กิล ดราสเป็นสถานที่อยู่
อาศัยที่หนาวเย็นที่สุดในอินเดียและเป็นอันดับสองของโลก (ไซบีเรียเป็นที่แรก) หมู่บ้านบนภูเขาของ Dras เริ่มเป็นที่
รู้จักในปี 1999 เมื่อการรุกรานของกองทัพปากีสถานน าไปสู่สงครามคาร์กิล (Kargil War)   เริ่มตั้งแต่ 26 พฤษภาคม - 
26 กรกฎาคม ค.ศ. 1999  ถึงแม้อินเดียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแต่อินเดียพบกับความสูญเสียมหาศาล เนื่องจาก
สูญเสียทหารไปจ านวนมาก น าท่านชม อนุสรณ์สถานสงครามคาร์กิล (Kargil War Memorial)  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
อนุสรณ์สถานสงครามดราส สร้างโดยกองทัพอินเดียเพื่อร าลึกถึงสงครามในปี ค.ศ.1999 ตรงข้ามเขาไทเกอร์ (Tiger 
Hill) จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของสงครามคาร์กิล อีกทั้งยังมีเปลวไฟชั่วนิรันดร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอินเดียที่
เสียชีวิตในช่วงสงคราม  

 

 
 
 เดินทางต่อไปยังเมืองคาร์กิล...เมืองชายแดนรอยต่อระหว่างแคชเมียร์ ลาดักห์และปากีสถาน ตั้งอยู่ริมแม่น ้าซูร ู(Suru 

River) ครั้งหนึ่งเมืองนี้เคยเป็นสมรภูมิอันดุเดือด "สงครามคาร์กิล" ระหว่างอินเดียและปากีสถาน เมื่อปี 1999 เมืองนี้
อยู่ในเขตลาดักห์แต่มีวัฒนธรรมคล้ายกับเขตบัลติสถานของแคชเมียร์ฝั่งปากีสถาน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็น     ชาว
มุสลิม...เดินทางถึงเมืองคาร์กิลในช่วงค ่าๆ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 



 

ที่พักโรงแรม Higland Mountain Resort Kargil หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3                       คาร์กิล - มูลเบกห์ - ลามายูรู - เลห์ B L D 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้น ออกเดินทางไป มูลเบกห์ (Mulbek) ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. ระหว่างทางจะสังเกตเห็น

ทิวทัศน์ระหว่างทางที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ภูเขาโล้นสีน ้าตาล ต้นไม้ข้างทางที่พบได้มากคือต้อนป็อปลาร์ (Poplar) พอ
เริ่มเข้าเขตเมืองมูลเบกห์จะเริ่มเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ผู้คนอยู่ในเมืองมีหน้าตาคล้ายกับคนในทิเบต นับถือ
ศาสนาพุทธมหายาน ตามบ้านเรือน วัด และอาคารประดับด้วยธงมนต์ ชาวทิเบตเชื่อว่า ธงมนต์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนธง
จะมีบทสวดอยู่ ชาวทิเบตมักจะน าธงมนต์ไปผูกไว้ในที่ส าคัญทุกที่ เช่นตามยอดเขาสูง หน้าผาสูงชันหรือถนนริมเขาท่ี
อันตราย บ้านเรือน แม้แต่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยความที่เชื่อกันว่าเมื่อลมพัดผ่านธงมนต์ ก็จะน าพาบทสวดไป
ปกปักรักษาผู้คน  

 
 
 น าท่านชม วัดมูลเบกห์ (Mulbekh Monastery) มีรูปแกะสลัก พระศรีอริยเมตไตรย บนผาหินขนาดสูง 9 เมตร 

เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 วัดมูลเบกห์เป็นวัดพุทธในนิกายเกลุกปะภายในวัดมีทั้งภาพพระบฏและจารึกอักษรโบราณที่



 

ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง น าท่านเดินทางสู่ เมืองลามายูรู (Lamayuru) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. ผ่านจุดสูงสุดบน
เส้นทางศรีนาคา-เลห์ฟอร์ทูล่า ท็อป (Fotula Top) ระดับความสูง 4,108 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
 

 
บ่าย น าท่านชม วัดลามายูรู (Lamayuru Monastery) วัดทางพุทธศาสนาแบบทิเบต เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของลาดักห์ มี

อายุประมาณ 1000 ปี สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 โดย Mahasiddhacharya Naropa 
 จุดเด่นของที่นี่คือสถาปัตยกรรมโบราณ มีมนต์ขลัง และทัศนียภาพที่ตระการตาเนื่องจากตั้งอยู่บน              ภูเขาสูง
ทีไ่ด้ชื่อว่าเป็น “The Moon land” เพราะว่ามีภูมิประเทศที่คล้ายดวงจันทร์ 

 

 
 



 

 ...ออกเดินทางสู่เมืองเลห์ (Leh) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง แวะถ่ายรูป จุดชมวิวแม่น ้าสองสี (Sangam 
View Point) ที่มองเห็นแม่น ้าสินธุสีเขียวฟ้า และแม่น ้าซันสการ์สีน ้าตาลข้น ไหลมาบรรจบกัน เป็นวิวซึ่งสวยงาม
แปลกตามากๆ ก่อนเดินทางเข้าเมืองเลห์จะผ่าน Magnetic Hill ถ้าจอดรถเอาไว้ตรงจุดที่ก าหนดไว้แล้วดับ
เครื่องยนต์ เราจะเห็นเหมือนรถไหลขึ้นภูเขาได้เอง ซึ่งจริงๆแล้วเป็นภาพลวงตา ถนนจริงๆเป็นทางลงเขาต่างหาก...
เดินทางต่อจนถึง เมืองเลห ์(Leh) ตั้งอยู่บนความสูง 3,524 เมตรจากระดับน ้าทะเล ประชากรส่วนใหญ่ในเลห์สืบเชื้อ
สายจากชาวทิเบต พูดภาษาลาดักห ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ที่พักโรงแรม Northern Singge Leh หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ:กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กเพื่อพักในหุบเขานูบรา 1 คืน 
 

 

 



 

พักที่เลห์ “เลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดักห์” อีกชื่อคือทิเบตน้อย(Little Tibet)เพราะวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากทิเบต เลห์เป็น
เมืองเล็กๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขาอยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเลถึง 3500 เมตร ที่นี่มีส่วนผสมผสานของวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่
หลากหลายเดินไปไหน ก็เห็นแขกอินเดีย แขกขาวแบบปากีสถาน บางคนหน้าออกไปทางจีนและธิเบต ผู้คนแถบนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส 
ใจดี ใช้ชีวิตแบบช้าๆ อยู่กับธรรมชาติ แนะน าให้ดื่มน ้าบ่อยๆค่ะเพราะอากาศค่อนข้างแห้งและเบาบางท าให้ร่างกายสูญเสียน ้าได้
ง่ายและจ านวนมากซึ่งทาง 
 

วันที่ 4             เลห์ - คาร์ดุง ลา - ฮุนเดอร์ - เดสกิต - นูบร้าวัลเลย์ B L D 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ นูบร้าวัลเล่ย์ (Nubra Valley) ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ผ่านเส้นทาง      ขึ้นเขาทีน่ับเป็นอีก

หนึ่งไฮไลท์ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนลาดักห์  คาร์ดุง ลา พาส (Khardung La Pass) จากจุดนี้เราสามารถมองเห็น
เทือกเขาคาราโครัมในประเทศปากีสถานได้เลย สวยจนแทบหยุดหายใจ นั่งรถขึ้นเขาไต่ระดับไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่สูง
ที่สุดบนเส้นทางนี้ ความสูงอยู่ท่ี 5,359 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล  

 
 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับป้ายอดีตทางผ่านส าหรับยานยนต์ที่สูงที่สุดในโลก (ปัจจุบันคือ Umling La, Ladakh ระดับ

ความสูงอยู่ที่ 5,883 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล) ถ่ายรูปเช็คอินลงโซเชียลให้เพ่ือนๆได้อิจฉา เราจะไม่ให้คณะอยู่นานนัก 
เพราะอากาศที่เบาบางอาจท าให้เราแพ้ความสูงและไม่สบายได้...ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางต่อจนถึงนูบร้า
วัลเลย์ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ โรงแรม 
 



 

 
 
บ่าย ออกเดิทาง ไป หมู่บ้านฮุนเดอร์ น าท่านชม ทะเลทรายสีเงินแห่งหุบเขานูบร้า หรือ Silver Sand Dune of Nubra 

เนื้อทรายสีขาวละเอียดมองไปได้สุดลูกหูลูกตา โอบล้อมด้วยภูเขาใหญ่หลายลูก    น าท่าน“ขี่อูฐนูบร้า” อูฐนูบร้าเป็น
พันธุ์แบกเทรียน Bactrian มีสองหนอก ตัวไม่ใหญ่มากนัก มีขนหนาปกคุลมทั่วร่างกายเพื่อช่วยในการรักษาความ
อบอุ่นในฤดูหนาว  เดิมทีใช้เป็นพาหนะหลักส าหรับขนส่งสินค้าตามเส้นทางแถบเอเชียกลาง ให้ท่านถ่ายรูปได้ชิคๆมี
รูปเริ่ดๆไปอัพลงโซเชียลรัวๆแน่นอน เพราะอูฐที่นี่เชื่องและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากอีกด้วย...น าท่านชม วัด
เดสกิต (Deskit Monastery) 

 

  
วัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบร้า มีการสร้างพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย        ขนาดมหึมา 
ประดิษฐานอยู่บนยอดเนิน สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทางในหุบเขา พระศรีอริยเมตไตรยหรือที่นิยมเรียกว่าพระศรี
อาริย์ เป็นพระโพธิสัตว์ผู ้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้ ภายในวัดยังมี



 

จิตรกรรมฝาผนังโบราณ “กงล้อแห่งชีวิต” หรือ Wheel of Life ที่สะท้อนถึงการเวียนว่ายตายเกิด…น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พัก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 

ที่พักโรงแรม Nubra Ethic Camp หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5                      นูบร้าวัลเล่ย์ - คาร์ดุง ลา- เลห ์ B L D 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางกลับเมืองเลห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. ระหว่างทางแวะชม วัดซัมสทันลิ่ง (Samstanling 

Monastery) วัดทิเบตของนิกายหมวกเหลือง ภายในวัดประกอบไปด้วยวัดน้อยใหญ่รวมกันกว่า 7 วัด ที่มีความ
เก่าแก่มากกว่า 100 ปีเป็นวัดที่มีลามะจ านวนมาก มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อนุรักษ์ดูแลไว้เป็นอย่างดี...ออกเดินทาง
ต่อโดยใช้เส้นคาร์ดุง ลา เส้นทางเดิม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ โรงแรม 



 

บ่าย  น าท่านชม พระราชวังเลห์  (Leh Palace) ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากจัตุรัสกลางเมือง สร้างขึ้น
เมื่อศตวรรษท่ี 17 มีท้ังหมด 9 ชั้น ในอดีตเป็นพระราชวังที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดักห์  

ชมและสักการะ เจดีย์สันติภาพ(Shanti Stupa) เป็นเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ โดยชาวญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นเพ่ือประกาศ
พระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก รอบๆเจดีย์สามารถมองเห็นหิวทัศน์ของเมืองเลห์ได้อย่างรอบด้าน 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 



 

ที่พักโรงแรม Northern Singge Leh หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6                       เลห์ - ทะเลสาบพันกอง - เลห์ B L D 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง วันนี้เราจะนั่งรถผา่น 

อดีตถนนเส้นที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชาง ลา (Chang La pass) ระดับ ความสูง 5,360 เมตรจากระดับน ้าทะเล 
ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  

 

 



 

 
ถ้าท่านโชคดี ก ่อนจะถึงทะเลสาบพันกองท่านจะได ้พบกับ มาร ์มอต 
(Marmot) สัตว์ตระกูลเดียวกับกระรอก ที่ขุดหลุมใต้ดินไว้เป็นอาณาจักร
ส่วนตัว เป็นดาวเด่นของภูเขาแถบนี้ก็ว่าได้ เพราะใคร ๆ ต้องจอดรถ ลงไป
ทักทาย และดูท่ามาร์มอตเองก็ชินคนไม่น้อย ดูจากการวิ่งเข้าใส่หรือไต่ขึ ้นมา
บนตัก ในช่วงฤดูหนาวพวกมันจะจ าศีลและอยู่ได้ด้วยพลังงานที่กักเก็บไว้ใน
ร่างกาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ โรงแรม  
บ่าย น าท่านชม ทะเลสาบพันกอง ทะเลสาบผางกงโฉ (ในภาษาจีน) ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของแคว้นลาดักห์ พื้นที่พรมแดน

ทับซ้อนของอินเดียและจีน (พื้นที่เขตการปกครองตนเองทิเบต) พื้นที่ของทะเลสาบเองก็มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อของ
ทั้ง 2 ประเทศเช่นกัน โดย 40% ของความยาวทะเลสาบจะอยู่ในอินเดียและส่วนอีก 60% ที่เหลือจะอยู่ในดินแดนจีน 
ระดับความสูง 4,350 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

 

 
 

สาเหตุที่ท าให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื ่อเสียงมาจาก ภาพยนตร์เรื ่อง 3 Idiots ภาพยนตร์เสียดสีระบบการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอินเดียแบบมันส์หยด! เล่าเรื่องของรานโช ฟาร์ฮาน และราจู เพ่ือนรักสามคนที่เคยสัญญากันเอาไว้ว่าอีก 
10 ปีข้างหน้า พวกเขาจะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เพื่อดูว่าใครคือคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตได้มากกว่ากัน ซึ่งใน
สมัยมหาวิทยาลัยนั้น พวกเขาเรียนคณะวิศวะด้วยกันในมหาลัยที่ขึ้นชื่อว่าเข้ายากที่สุดในอินเดีย พวกเขาได้สร้าง
วีรกรรมเอาไว้มากมาย รวมถึงการตอกหน้าระบบการศึกษาที ่มีอยู่ เพราะไม่เชื ่อว่าการเรียนรู้แบบนี้จะน าไปสู่



 

ความส าเร็จและความสุขในชีวิตให้กับบรรดานักศึกษาได้ จนท าให้พวกเขาต้องเผชิญกับเรื่องวุ่นๆ ที่ตามมา พร้อมทั้ง
จัดการกับปัญหาชีวิตและมิตรภาพของพวกเขาเองไปด้วยซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากที่ไปถ่ายท ากันที่ทะเลสาบพัน
กองด้วย หลังจากภาพยนตร์ออกฉายท าให้คนอินเดียหาว่าทะเลสาบในเรื่องคือที่ไหน หลังจากนั้นจึงกลายเป็นกระแส
ดังจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในที่สุด ใครได้ชมภาพยนตร์แล้วอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับจุดเช็คอินที่นี่ได้...ได้
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับเมืองเลห์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ที่พักโรงแรม Northern Singge Leh หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7                             เลห์ - เดลลี - กรุงเทพฯ B L - 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินเลห์ 
12.20 น. ออกเดินทางสู่เดลลี โดยสายการบินสไปซ์เจ็ท เที่ยวบินที่ SG124 
13.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองนิวเดลล ี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (เดลลี) 
จากนั้น น าท่าน ผ่านชมประตูอินเดีย โครงสร้างเป็นซุ้มหินทรายที่สร้างขึ้นโดยชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 20 อนุสาวรีย์ที่มี

ชื่อเสียงเป็นเครื่องหมายของทหารอังกฤษอินเดียที่สูญหาย 70,000 นายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้รับการออกแบบ
โดย Sir Edward Lutyens. ตั้งแต่ปี 1971  



 

        
ผ่านชมราษฏรปติภวัน ที่พ านักทางการของประธานาธิบดีอินเดีย ตั้งอยู่ปลายฝั่งตะวันตกของราชปัถในนิวเดลี อาคาร
หลักประกอบด้วยห้อง 340 ห้อง การปฏิสังขรณ์ครั้งแรกเริ่มขึ้นในปี 1985 และเสร็จสิ้นในปี 1989 ส่วนในครั้งที่สอง
ได้เริ่มต้นในปี 2010 น าท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดจันปาร์ต (Janpath Market) มีสินค้าพื้นเมืองของประเทศอินเดีย
ที่มาทั่วสารทิศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย...น าท่านเดินทางสู่สนามบินนิวเดลลี 

21.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสไปซ์เจ็ท เที่ยวบินที่ SG740 
**หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET (มีอาหารขายบนเครื่องบิน เช่น แซนวิส ขนมขบเคี้ยวต่างๆ บะหมี่คัพกึ่งส าเร็จรูป มีน ้าร้อน

บริการ และชา กาแฟ)  

วันที่ 8                                   กรุงเทพฯ - - - 

02.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... 
 

*****************       
หมายเหตุ : เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์ บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึด
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  
 
อัตราค่าใช้จ่าย  โปรแกรม Sweetheart เลห์ - ลาดักห ์แคชเมียร์ เลห์ ลาดักห์  8 วัน 6คืน ) 
เนื่องจากเป็นสายการบิน low Cost Airlines สามารถ REFUND ได้กรณ ี

 
ก าหนดวันเดินทาง 

อัตราค่าใช้จ่าย:  เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน  
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

27พ.ค.-3 มิ.ย.66 47,900.- 8,500.- 



 

28ก.ค.-4 ส.ค. 66 49,900.- 9,500.- 

12 -19 สิงหาคม 66 49,900.- 9,500.- 

16-23 กันยายน 66 49,900.- 9,500.- 

14-21 ตุลาคม 66 49,900.- 9,500.- 

21-28 ตุลาคม 66 49,900.- 9,500.- 

 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป / หรือปรับเปลื่ยนราคาหรือตามท่ีได้ตกลงกับทางบริษัทฯ 
 
การช าระเงิน  
งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 20,000 บาท วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตาม เจ้าหน้าที่ก าหนด  
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 

หากท่านช าระเงินมัดจ าแล้วคือการยืนยันที่นั่งของท่าน  
โปรดอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนช าระเงิน...ขอบคุณค่ะ/ครับ 

อัตราใช้จ่ายการเดินทาง  
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามระบุในรายการ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน ตามระบุในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว) 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. ท่านละ 1 ใบ/กระเป๋าเล้กขึ้นเครื่อง 7 กก. 
• ค่าท่ีพักโรงแรมระดับ มาตารฐานนักท่องเทียว  3-4 ดาว ตามระบุในรายการ 
• ค่าข่ีอูฐที่หุบเขานูบร้า ตามระบุในรายการ 
• ค่าชมโชวร์พื้นเมือง ที่นูบร้า 
• ค่าล่องเรือชิคาล่า ที่ศรีนาคา 
• รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง ตามระบุในรายการ 
• ค่าอาหารมื้อ ตามระบุในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ 



 

• ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัย 
อายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) ประกันครอบคลุมการติดโควิด
และการรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และหลังจากกลับจากต่างประเทศต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงิน
คุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการ
ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

อัตราใช้จ่ายไม่รวม  
• ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี) 
• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
• ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี) 
• ค่าธรรมเนียมการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3%  
• ค่าน ้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ 50 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน /ทริป 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
• ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นก าลังใจให้กับไกด์ และ
คนขับรถ 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 

♣ ส าหรับห้องพัก 3 เตียงกรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี  เดินทางเป็น
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้เปิดห้องพัก 2 ห้องเพ่ือสะดวกกับท่านมากว่า  

♣     กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรือตั๋วหมู่คณะ หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

♣ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ 1 ใบ น าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน ้าหนักไม่เกิน 7 กก 
กรณียกเลิก  

•  หากมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท 



 

•  ยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น มัดจ าตั๋ว
เครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรืออ่ืนๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมาย
เหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจ าล่วงหน้า 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)  

• แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของราคาทัวร์ + ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
• แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100 % ของราคาทัวร์ 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการน าพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่า
ค่าใช่จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม  
ยกเลิกช่วงเทศกาล  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 - 60 วัน ช าระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท + และใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น มัด
จ าตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรืออ่ืนๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ 
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจ าล่วงหน้า 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร์ 
 
 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 

♣     กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) *ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับ
คณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วย
ตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก เที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน หรือตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ 

5.  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

6.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ 

9.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

12.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

13. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

14. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็น
กรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

15. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
16. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
17. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 



 

18. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัด
กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถามทางบริษัทอีก
ครั้ง 

19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมีเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

20. หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุก
กรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 

 
            

    เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว) 
• รูปสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) พ้ืนหลังสีขาว,ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 

 (สามารถถ่ายด้วยตนเองไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นไม่สวมเครื่องประดับ ส่งเป็นไฟล์ให้เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานได้ค่ะ ) 
• หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
• ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
• ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด 
• ส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 
• เอกสารรับรองการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 (วัคซีนพาสปอร์ตเล่มสีเหลืองหรือInternational Vaccine Certificate 

จากแอพหมอพร้อม) 
 “ราคาทัวร์ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”***พาสปอร์ตต่างชาติโปรดติดต่อเรา** 
 
 
 
 
 

 


