
 
 

 

 



 

 



 

 

Julley Leh … “จุลเลย”์สวัสด ีเลห ์ค ำทักทำยสูด่นิแดนในฝันอันน่ำมหัศจรรย ์ทอ้งฟ้ำ ภูเขำ และทะเลสำบ 

ทีถ่อืไดว้่ำเป็นสวรรคบ์นดนิของนักเดนิทำง เลห ์(Leh) เมอืงหลวงของแควน้ดำลัก (Ladakh) ประเทศอนิเดยี เป็น 

Dream destination ของหมูม่วลนักทอ่งเทีย่วทีค่รัง้หนึง่ในชวีติตอ้งไปใหไ้ด ้แลว้คณุจะหลงรักอนิเดยีนะจ๊ะนำยจำ๋... 

 

อยา่ลงัเล เพราะเลหร์ออยู ่....เลห ์ลาดกัห ์อนิเดยี มนตเ์สนห่แ์หง่ขนุเขา 
เลหห์นา้หนาว   พฤศจกิำยน  –  มนีำคม    ขำว สวย หนำว (โคตร) เป็นเลหแ์บบอยูใ่นตูเ้ย็น 
เลหใ์บไมผ้ล ิ    เมษำยน – พฤษภำคม       ดอกไมเ้ริม่ออก เป็นเหมอืนกำรกลับมำของเลห ์สงกรำนตเ์ทีย่วได ้
เลหห์นา้รอ้น     มถินุำยน – สงิหำคม         ชว่งเวลำทีเ่ลหฮ์อตทีส่ดุ แทรกกงิได ้เทีย่วได ้อำกำศสบำยๆ 
เลหใ์บไมร้ว่ง    ตลุำคม –  พฤศจกิำยน      ชว่งเวลำทีเ่ลหก์ลำยเป็นสทีอง หนำวหนำว เงยีบๆ คนไม่เยอะ 
 
รายการทอ่งเทีย่ว 

วนัที ่1                          กรงุเทพฯ - เดลล ี -    - - 

15.30 น.  คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 2 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ Thai 

Airways โดยเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหค้วำมสะดวกแกท่ำ่น 

17.55 น. เหนิฟ้า สูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 
323 บรกิารอาหารเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง  

20.55 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตำมเวลำทอ้งถิน่ผำ่นพธิกีำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรับสมัภำระ  พำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กอยำ่งเต็มทีก่อ่นทีจ่ะเดนิทำงสูเ่มอืงเลหใ์นวันรุง้ขึน้ 

วนันีเ้ตรยีมความพรอ้ม เพราะเราตอ้งบนิตรงเขา้เมอืงเลห.์...เรามเีตรยีม(diamox) ใหทุ้กทา่น และ

แนะน าการใชย้าทีถ่กูตอ้ง  คนืนีห้ากใครไมม่ ัน่ใจ แนะน ากนิยา diamox ไปกอ่น 24-48 ชม. 

การใชย้าเพือ่ป้องกนั altitude sickness ในนกัท่องเทีย่วบางรายมคีวามจ าเป็น เพราะยาจะช่วย

ป้องกนัและลดบรรเทาอาการได ้แต่การใช้ยาควรจะปรกึษาแพทยก์่อนเสมอ เพราะแพทยต์อ้ง

พจิารณาแผนการเดนิทาง ขอ้บง่ชี ้ขอ้หา้มในการใชย้า  

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 

 



 

ทีพ่กั Hotel Radisson Blu Dwarka Delhi  หรอืเทยีบเทา่ 

 
เลห ์ลำดักห.์..ที่ๆ  ทกุคนควรไดม้ำซกัครัง้ในชวีติ เลห ์ลำดักห ์ในเขตอนิเดยีตอนเหนือ เป็นพืน้ทีสู่ง ตัวเมอืงเลหเ์อง

อยู่สูงประมำณ3500 m เหนือระดับน ้ำทะเล Pungong lake (4350m) และตอ้งเดนิทำงผ่ำนช่องเขำ 
Changla Pass(5360m)ควรจะตอ้งเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวเสมอ ยอดเขาเลห ์เรยีกอีกอย่างว่า ทิเบตน้อย 
(Little Tibet) เพราะว่าที่น่ีมีส่วนผสมของวฒันธรรมทิเบต แลว้มีหลากหลายเชือ้ชาติ ไม่ว่าจะเป็นทิเบต แขก
อนิเดยี แขกขาวแบบปากสีถาน แลว้บางคนหนา้ตาออกไปทางจนี ซ ึง่คนทีน่ี่ไม่ค่อยเหมอืนคนอนิเดยีจา้..นายจ๋า  

 

วนัที ่2                          เดลล ี– เลห ์ลาดกัห ์      D 

07.00 น.  บรกิำรอำหำร ณ โรงแรมทีพ่ัก (บฟุเฟต)์ 

07.30 น น ำทำ่นเดนิสูส่นำมบนิ ภำยในประเทศเพือ่เดนิทำงสูเ่มอืงเลห ์ 
08.40 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงเดลล ีไปเลห ์โดยสายการบนิ Go Air  เทีย่วบนิที ่G8-225 
09.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเลห ์…ตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยน ำทำ่นเขำ้สูต่ัวเมอืงเลห ์ 

 เมอืงศูนยก์ลางของการทอ่งเทีย่ว เป็นเมอืงทีอ่ยู่ในควำมสงูระดับ 3,500 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล และ

ยังคงมมีกีลิน่อำยวัฒนธรรมของชำวทเิบตหลงเหลอืใหเ้ห็นอำกำศเบำบำง แนะน าใหด้ ืม่น า้บอ่ยๆคะ่  

“เลห ์เมอืงหลวงของแควน้ลาดกัห ”์ เขตแคชเมียร์ประเทศอนิเดียมีอีกชื่อคือทเิบตนอ้ย(Little Tibet)เพรำะ

วัฒนธรรมส่วนใหญ่มำจำกทเิบต เลหเ์ป็นเมอืงเล็กๆในออ้มกอดแห่งขุนเขำอยู่สงูเหนือระดับน ้ำทะเลถงึ

12,00 ฟตุ หรอืรวม 3500 เมตร ทีน่ี่มสีว่นผสมของวัฒนธรรมและเชือ้ชำตทิีห่ลำกหลำยเดนิไปไหนก็เห็น

แขกอนิเดยี แขกขำวแบบปำกสีถำน บำงคนหนำ้ออกไปทำงจนีและธเิบต ผูค้นแถบนี้ยิม้แยม้แจ่มใส ใจด ี

ใชช้วีติแบบชำ้ๆ อยูก่บัธรรมชำต.ิ.เริม่ตน้คอ่ยๆๆเทีย่วกนัเบำๆๆ 

 

 

 

 



 

น าทา่น  ชม เจดยีส์นัตภิาพ (Shanti Stupa)  หรอืเจดยีส์นัตภิำพ เป็นเจดยีส์ขีำวทรงโดมตัง้อยูบ่นเนนิเขำใกล ้

หมูบ่ำ้น Changspa ในเมอืง Leh ทีน่ี่ถอืเป็นสญัลักษณ์แห่งสันตภิำพและเป็นกำรฉลองครบรอบ 2,500 ปี 

ของศำสนำพุทธเจดยีน้ี์สรำ้งโดยญีปุ่่ นเพือ่ประกำศพระศำสนำและจรรโลงสนัตภิำพ 

 

12.30 น.  บรกิารกลางวนั ณ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม 

บำ่ย น ำทำ่นชม พระรำชวังเลห ์หรอืทีรู่จ้ักในชือ่วังลำเชน ปัลกำร ์เป็นอดตีพระรำชวังทีม่องเห็นเมอืงเลหใ์นลำ

ดักห ์ประเทศอนิเดยี สรำ้งขึน้ประมำณปี ค.ศ. 1600 โดย Sennge Namgyal พระรำชวังถูกทิง้รำ้งเมื่อ

กองก ำลัง Dogra เขำ้ควบคุม Ladakh ในช่วงกลำงศตวรรษที่ 19 และบังคับใหพ้ระรำชวงศย์ำ้ยไปที่ 

Stok Palace 

 

ค า่  บรกิาร อาหารค า่ ณ โรงแรม อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 



 

หมายเหต:ุกรณุาเตรยีมกระเป๋าเล็กเพือ่พกัในหบุเขานูบรา 1 คนื 

 

วนัที ่3        เลห ์- คารด์งุ ลา – นูบรา้วลัเลย ์ฮุนเดอร ์ทะเลทรายสเีงนิ - เดสกติ  B L D 

06.30 น   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

07.30 น น ำท่ำนเดนิทำงสู่ นูบรา้วลัเล่ย ์(Nubra Valley) ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง ผ่ำนเสน้ทำง      

ขึน้เขำที่นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลทห์ำ้มพลำดเมื่อมำเยือนลำดักห ์ คารด์ุง ลา พาส (Khardung La 

Pass) จำกจดุนี้เรำสำมำรถมองเห็นเทอืกเขำคำรำโครัมในประเทศปำกสีถำนไดเ้ลย สวยจนแทบหยุด

หำยใจ น่ังรถขึน้เขำไต่ระดับไปเรื่อยๆ จนถงึจุดทีสู่งทีสุ่ดบนเสน้ทำงน้ี ความสูงอยูท่ ี ่5,359 เมตร

เหนอืระดบัน า้ทะเล ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปคู่กับป้ำยอดีตทำงผ่ำนส ำหรับยำนยนต์ที่สูงที่สุดในโลก 

(ปัจจุบันคอื Umling La, Ladakh ระดับควำมสงูอยู่ที ่5,883 เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล) ถ่ำยรูปเช็คอนิ

ลงโซเชยีลใหเ้พื่อนๆไดอ้จิฉำ เรำจะไม่ใหค้ณะอยู่นำนนัก เพรำะอำกำศที่เบำบำงอำจท ำใหเ้รำแพ ้

ควำมสงูและไมส่บำยได.้..ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงตอ่จนถงึนูบรำ้วัลเลย ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

บา่ย ออกเดนิทำง ไป หมู่บา้นฮุนเดอร ์เพื่อชม ทะเลทรายสเีงนิแห่งหุบเขานูบรา้ หรือ Silver Sand 

Dune of Nubra เน้ือทรำยสขีำวละเอยีดมองไปไดส้ดุลกูหลูกูตำ โอบลอ้มดว้ยภเูขำใหญห่ลำยลกู     



 

พเิศษน ำท่ำน“ขีอู่ฐนูบรา้” ทีท่ะเลทรายบนเทอืกเขาหมิาลยั (รวมอยู่ในค่าบรกิาร)อูฐนูบรำ้เป็นพันธุ์
แบกเทรียน Bactrian มีสองหนอก ตัวไม่ใหญ่มำกนัก มีขนหนำปกคุลมทั่วร่ำงกำยเพื่อช่วยในกำร

รักษำควำมอบอุ่นในฤดูหนำว  เดมิทีใชเ้ป็นพำหนะหลักส ำหรับขนส่งสนิคำ้ตำมเสน้ทำงแถบเอเชยี

กลำงให ้

 

ท่ำนถ่ำยรูปไดช้ ิคๆมีรูปเริ่ดๆไปอัพลงโซเชียลรัวๆแน่นอน เพรำะอูฐที่นี่ เชื่องและเป็นมิตรกับ

นักท่องเทีย่วมำกอกีดว้ย..ขีอู่ฐชมทะเลทรายฮุนดา้ ทะเลทรำยสขีำว มภีำพหลังเป็นทวิเขำสงูใหญ่ 

กจิกรรมยอดฮติคอื ขีอ่ฐู เทีย่วทะเลทรำย และชมพระอำทติยย์ำมเย็น 

น ำท่ำนชม วดัเดสกติ (Deskit Monastery) วัดทีม่ขีนำดใหญ่และเกำ่แกท่ีส่ดุในหุบเขำนูบรำ้ มกีำร

สรำ้งพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรย ขนำดมหมึำ ประดษิฐำนอยู่บนยอดเนนิ สำมำรถมองเห็นไดจ้ำก

ทกุทศิทำงในหบุเขำ พระศรอีรยิเมตไตรยหรอืทีน่ยิมเรยีกวำ่พระศรอีำรยิ ์เป็นพระโพธสิตัวผ์ูจ้ะไดต้รัสรู ้

เป็นพระพุทธเจำ้พระองคท์ี ่5 และองคส์ุดทำ้ยแห่งภัทรกัปนี้ ภำยในวัดยังมจีติรกรรมฝำผนังโบรำณ 

“กงลอ้แหง่ชวีติ” หรอื Wheel of Life ทีส่ะทอ้นถงึกำรเวยีนวำ่ยตำยเกดิ…น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม (บฟุเฟต)์ 

ทีพ่กัโรงแรม Nubra Ethic Camp หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัที ่4           นูบรา้วลัเลย่ ์- คารด์งุ ลา- เลห ์ B L D 

07.00 น.  บรกิำรอำหำร ณ ทีพ่ัก (บฟุเฟต)์ 

08.00 น. เดนิทางกลบัเมอืง เลห ์...ก่อนอ ำลำ “หุบเขำดอกไม”้ แวะ ชมวดัซมัสทนัลิง่ ( Samstanling 
Monastery) วัดพุทธสไตลท์เิบต ของนกิำยหมวกเหลอืง ทีม่คีวำมเกำ่แกม่ำกกว่ำ 100 ปีเป็นวัดทีม่ี
พระและเณรจ ำนวนมำก มภีำพจติรกรรมฝำผนังทีอ่นุรักษ์ดแูลไวเ้ป็นอยำ่งด ี 

จากน ัน้ เดินทำงสู่เมืองเลห์  ขำ้มคำร์ดุงลำ “Khardung La” ถนนที่สูงที่สุดในโลก อีกรอบผ่ำน ใชเ้วลำ
ประมำณ 5-6 ชัว่โมง โดยใชเ้สน้ทำงผำ่น Khardungla Pass เสน้ทำงเดมิทีม่ำอกีหนึง่สถำนทีท่ี ่

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลาง ภตัตาคาร เมอืงเลห ์ 
เดนิทำงต่อจนถงึเลห.์.....น ำท่ำนสู่ถนนคนเดนิ Leh Market อสิระเลอืกซือ้ของทีต่ลำดในเมอืงเลห์
ตำมอัธยำศัย ตอนค ่ำยำมเย็น เดนิเล่น ชอ้ปป้ิง ที่
ถนนเมนบำรซ์ำร์ ตลำดแบ่งออกเป็นทำงเดนิและ
ถนนเล็กๆ หลำยแห่ง โดยแบ่งเป็นส่วนเสื้อผำ้ 
สิง่ประดษิฐ์ เครื่องเทศ อำหำร ของที่ระลกึ และ
งำนหัตถกรรม หนึ่ ง ในสิ่งยอดนิยมที่ตลำด
หลักเลห์มีชื่อเสียงคือเสื้อผำ้ท ำดว้ยผำ้ขนสัตว์ 
เนื่องจำกสภำพอำกำศทีห่นำวเย็น ผูค้นในเลหจ์งึ
มี วัฒนธรรมกำรทอผำ้ทอมือ  ซึ่ง ปัจจุบันได ้
กลำยเป็นที่นิยมและเป็นที่ตอ้งกำรของสนิคำ้ใน
ทอ้งถิน่ของลำดัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5        เทีย่วเลห ์อ ิม่แบบ เต็มเต็มวนั  วดัเฮมสิ-วดัตกิเซย่ ์ B L D 

07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (บฟุเฟต)์ 



 

08.00 น. น ำท่ำนชม วดัเฮมสิ (Hemis Monastery) เป็นวัดธเิบตนิกำยหมวกแดงอำยุ 450 ปีเป็นวัดทีใ่หญ่

และรวยทีสุ่ดในลำดัคห ์“วดัเฮมสิ” เป็นวัดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจำกวัดติ๊กเชย ์เป็นวัดหลักของ

นิกำยนิงมำปะ หรือนิกำยหมวกแดงทีใ่หญ่และส ำคัญทีสุ่ดในแควน้ลำดัก และยังมีรูปป้ันองคปั์ทมำ

สมภพทีใ่หญท่ีส่ดุตัง้อยูใ่นวัดแหง่น้ีดว้ย โดยทกุๆปีจะมกีำรจัดงำนระบ ำบหนำ้กำกของพระลำมะ ใหช้ม

กันทีวั่ดเฮมสิ สว่นใหญ่จะอยู่ในชว่งเดอืน มถิุนำยน – กรกฎำคม งำนใหญ่ของวัดแห่งนี้คอืกำรน ำภำพ

พระกบฎขนำดมหมึำ น ำออกมำใหบ้ชูำทกุๆ 12 ปี (ครัง้ทีผ่ำ่นปี 2016 -ครัง้หนำ้ปี 2028)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

บำ่ย น ำท่ำนชม วดัตกิเซ่ย ์(Thiksey Monastery) ประกอบดว้ยอำรำมทัง้หมด 10 แห่งอยู่บนยอดเขำ

ในหมู่บำ้นตกิเซย่ ์สรำ้งกลำงศตวรรษที ่1 สำยใยของพุทธศำสนำทีท่ ำใหล้ำดักร ่ำรวยทำงจติวญิญำณ

เป็นวัดทีต่ัง้โดดเด่นอยู่บนเนนิเขำมภีูมทิัศน์ทีส่วยงำม วัดนี้กอ่ตัง้เมือ่ศตวรรษที ่15 เป็นวัดในนกิำยเก

ลุกปะหรอื นกิำยหมวกเหลอืง(นกิำยเดยีวกับดำไลลำมะองคปั์จจุบัน) ทีวั่ดยังมพีระศรอีำรยิเมตไตรย ์ 

ซึง่ถอืเป็นมำสเตอรพ์ซีฝีมอืชำ่งศลิป์ ใชเ้วลำสรำ้งถงึ 2 ปีดว้ยกันและจำกอำยุหลำยรอ้ยปีของวัดนี้ จงึ

มสี ิง่ทีน่่ำสนใจมำกมำยทัง้สถำปัตยกรรมและควำมงำมทำงศลิปะทีย่ังคงหลงเหลอืใหผู้ค้นเขำ้มำศกึษำ 



 

ค า่  บรกิาร อาหารค า่ ณ โรงแรม อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่6                        เลห ์- ทะเลสาบพนักอง - เลห ์ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ทะเลสาบพนักอง (Pangong Lake) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-7 ช ัว่โมง 

วันนี้เรำจะน่ังรถผ่ำน อดีตถนนเสน้ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชาง ลา (Chang La pass) ระดับ 

ควำมสงู 5,360 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล ไตร่ะดับควำมสงูขึน้ไปเรือ่ยๆ  

 

ถำ้ทำ่นโชคด ีกอ่นจะถงึทะเลสำบพันกองท่ำนจะไดพ้บกับ มารม์อต (Marmot) สตัวต์ระกลูเดยีวกับ

กระรอก ทีข่ดุหลมุใตด้นิไวเ้ป็นอำณำจักรสว่นตัว เป็นดำวเดน่ของภูเขำแถบนี้ก็ว่ำได ้เพรำะใคร ๆ ตอ้ง

จอดรถ ลงไปทักทำย และดูท่ำมำร์มอตเองก็ชนิคนไม่นอ้ย ดูจำกกำรวิง่เขำ้ใส่หรือไต่ขึน้มำบนตัก 

ในชว่งฤดหูนำวพวกมันจะจ ำศลีและอยูไ่ดด้ว้ยพลังงำนทีก่กัเก็บไวใ้นรำ่งกำย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม  

บา่ย น ำท่ำนชม ทะเลสาบพนักอง ทะเลสำบผำงกงโฉ (ในภำษำจีน) ตัง้อยู่ตอนเหนือสุดของแควน้ลำ

ดักห์ พื้นที่พรมแดนทับซอ้นของอินเดียและจีน (พื้นที่เขตกำรปกครองตนเองทิเบต) พื้นที่ของ

ทะเลสำบเองก็มพีืน้ทีค่รอบคลุมรอยต่อของทัง้ 2 ประเทศเชน่กัน โดย 40% ของควำมยำวทะเลสำบ

จะอยู่ในอินเดียและส่วนอีก 60% ที่เหลือจะอยู่ในดินแดนจีน ระดับควำมสูง 4,350 เมตรเหนือ

ระดับน ้ำทะเล 

 

 
 

สำเหตุทีท่ ำใหท้ะเลสำบแห่งน้ีมชีือ่เสยีงมำจำก ภาพยนตรเ์รือ่ง 3 Idiots ภำพยนตรเ์สยีดสรีะบบ

กำรศกึษำในมหำวทิยำลัยอนิเดยีแบบมันสห์ยด! เล่ำเรือ่งของรำนโช ฟำรฮ์ำน และรำจู เพือ่นรักสำม

คนทีเ่คยสญัญำกนัเอำไวว้่ำอกี 10 ปีขำ้งหนำ้ พวกเขำจะไดก้ลับมำพบกนัอกีครัง้ เพือ่ดูว่ำใครคอืคนที่

ประสบควำมส ำเร็จในชวีติไดม้ำกกว่ำกนั ซึง่ในสมัยมหำวทิยำลัยนัน้ พวกเขำเรยีนคณะวศิวะดว้ยกันใน

มหำลัยทีข่ ึน้ชือ่ว่ำเขำ้ยำกทีส่ดุในอนิเดยี พวกเขำไดส้รำ้งวรีกรรมเอำไวม้ำกมำย รวมถงึกำรตอกหนำ้



 

ระบบกำรศกึษำทีม่อียู ่เพรำะไมเ่ชือ่วำ่กำรเรยีนรูแ้บบน้ีจะน ำไปสูค่วำมส ำเร็จและควำมสขุในชวีติใหก้ับ

บรรดำนักศกึษำได ้จนท ำใหพ้วกเขำตอ้งเผชญิกับเรือ่งวุ่นๆ ทีต่ำมมำ พรอ้มทัง้จัดกำรกับปัญหำชวีติ

และมติรภำพของพวกเขำเองไปดว้ยซึง่ในภำพยนตรเ์รื่องน้ีมฉีำกทีไ่ปถ่ำยท ำกันทีท่ะเลสำบพันกอง

ดว้ย หลังจำกภำพยนตร์ออกฉำยท ำใหค้นอนิเดียหำว่ำทะเลสำบในเรื่องคือที่ไหน หลังจำกนั้นจึง

กลำยเป็นกระแสดังจนกลำยเป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติในทีส่ดุ ใครไดช้มภำพยนตรแ์ลว้อย่ำลมืแวะ

ไปถำ่ยรปูกบัจดุเช็คอนิทีน่ี่ได.้..ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับเมอืงเลห ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7           เลห ์- เดลล ี- กรงุเทพฯ B L - 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บฟุเฟ่ต)์ 

08.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเลห ์

10.25 น. ออกเดนิทางสูเ่ดลล ีโดยสายการบนิสไปซเ์จ็ท เทีย่วบนิที ่G8-226 

12.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนภำยในประเทศ เมืองนิวเดลลี หลังตรวจรับส ำภำระน ำท่ำนเดินทำงสู่

รำ้นอำหำร 

13.00 น บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี เมอืงเดลล)ี 

จากน ัน้ น ำท่ำน ผา่นชมประตูอนิเดยี โครงสรำ้งเป็นซุม้หนิทรำยทีส่รำ้งขึน้โดยชำวอังกฤษในศตวรรษที ่20 

อนุสำวรยีท์ีม่ชี ือ่เสยีงเป็นเครือ่งหมำยของทหำรอังกฤษอนิเดยีทีส่ญูหำย 70,000 นำยในสงครำมโลก

ครัง้ทีห่นึง่ ไดร้ับกำรออกแบบโดย Sir Edward Lutyens. ตัง้แตปี่ 1971  

        
ผา่นชมราษฏรปตภิวนั ทีพ่ ำนักทำงกำรของประธำนำธบิดอีนิเดยี ตัง้อยูป่ลำยฝ่ังตะวันตกของรำชปัถ

ในนวิเดล ีอำคำรหลักประกอบดว้ยหอ้ง 340 หอ้ง กำรปฏสิังขรณ์ครัง้แรกเริม่ขึน้ในปี 1985 และเสร็จ

สิน้ในปี 1989 สว่นในครัง้ทีส่องไดเ้ริม่ตน้ในปี 2010 น ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที ่ตลาดจนัปารต์ (Janpath 

Market) มีสนิคำ้พื้นเมืองของประเทศอินเดียที่มำทั่วสำรทิศ อิสระใหท้่ำนไดเ้ลือกซื้อของตำม

อัธยำศัยจนถงึเวลำนัดหมำย...น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนินวิเดลล ี

23.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 

 

วนัที ่8                                     กรุงเทพฯ - - - 

05.25 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ... 

 
 

สนกุ สนานอยา่งมีสาระ สรา้งคณุค่าแห่งมิตรภาพ สมัผสัประสบการณใ์นดินแดนใหม่ 



 

**รายการนีเ้หมาะส าหรบัผูเ้ดนิทางทีร่กัและหลงใหลในธรรมชาตแิละเสน้ทางทอ่งเทีย่วบางคร ัง้ข ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศและความปลอดภยัเป็นส าคญั*** 

 

หมายเหตุ : เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง
การนัด หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์บรษิทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและ
เหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิ
การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง
หรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ  

 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่ใชจ้า่ย  โปรแกรม Highlight  เลห ์ลาดกัห ์ 8 วนั 7 คนื ) 

เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่ใชจ้า่ย:  เดนิทางต ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

2-9มถินุายน 53,900.- 8,500.- 

28 ก.ค.-4 ส.ค. 53,900.- 8,500.- 

12-19 สงิหาคม  53,900.- 8,500.- 

16-23 กนัยายน 53,900.- 8,500.- 

20-27 ตลุาคม  53,900.- 8,500.- 
รำคำน้ี* ไม่มรีำคำส ำหรับเด็ก ..บรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์รุ๊ปออกเดนิทำงตัแ้ต ่15 ท่ำนขึน้ไป / หรอืปรับเปลืย่นรำคำหรอืตำมทีไ่ด ้

ตกลงกับทำงบรษัิทฯ 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

การช าระเงนิ  



 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 20,000 บาท / ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม 

เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณุาช าระเงนิมดัจ า เพือ่ การยนืยนัทีน่ ัง่ของทา่น 

โปรดอา่นเงือ่นไขใหเ้ขา้ใจกอ่นช าระเงนิ...ขอบคณุคะ่/ครบั 
อตัราใชจ้า่ยการเดนิทาง  

• คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ตำมระบใุนรำยกำร 
• คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่และคำ่ประกนัภัยสำยกำรบนิ ตำมระบใุนรำยกำร 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 
• คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำโหลด 20 กก. ทำ่นละ 1 ใบ/กระเป๋ำเลก้ขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คำ่ทีพ่ักโรงแรมระดับ มำตำรฐำนนักทอ่งเทยีว  3-4 ดำว ตำมระบใุนรำยกำร 
• คำ่ขีอ่ฐูทีห่บุเขำนูบรำ้ ตำมระบใุนรำยกำร 
• คำ่ชมโชวรพ์ืน้เมอืง ทีนู่บรำ้ 
• คำ่ลอ่งเรอืชคิำลำ่ ทีศ่รนีำคำ 
• รถโคช้ปรับอำกำศตลอดกำรเดนิทำง ตำมระบใุนรำยกำร 

• คำ่อำหำรมือ้ และ น ้ำดืม่บรรจขุวดวันละ 2 ขวด/ตอ่ทำ่น ตำมระบใุนรำยกำร 

• คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมระบใุนรำยกำร 

• คำ่ประกนัภัยกำรเดนิทำงอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บำท และ คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศวงเงนิ 

1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลตอ่เน่ืองในประเทศไทย 50,000 บำท (คุม้ครองผูเ้อำประกนัภัย อำยุ

ระหวำ่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อำประกนัภัย อำยตุ ่ำกวำ่ 6 ปี หรอื ระหวำ่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกนัคุม้ครอง 

50 % ของจ ำนวนเงนิเอำประกนัภัย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อำประกนัภัยอำยสุงูกวำ่ 85 ปี 

ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคุม้ครอง) ประกนัครอบคลมุกำรตดิโควดิและกำรรักษำในตำ่งประเทศ(ตอ้งมี

ใบเสร็จโรงพยำบำลเทำ่นัน้)และหลังจำกกลับจำกตำ่งประเทศตอ่เน่ืองอกี 7 วัน  วงเงนิคุม้ครองอำหำรเป็นพษิ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์ำ่ อำหำรเป็นพษิเทำ่นัน้) แตท่ัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ำกดัทีม่กีำรตกลงไว ้

กบับรษัิทประกนัชวีติ 

 

อตัราใชจ้า่ยไมร่วม  

• คำ่จัดท ำหนังสอืเดนิทำง (PASSPORT) และคำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

• คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆนอกเหนือจำกทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรและคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวตำ่งๆ เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

• คำ่ธรรมเนียมน ้ำมันของสำยกำรบนิ (ถำ้ม)ี 

• คำ่วซีำ่ทีม่คีำ่ธรรมเนียมแพงกวำ่หนังสอืเดนิทำงไทย 

• คำ่ภำษีหักณ ทีจ่ำ่ย 3% ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ำกบัภำษี) 

• คำ่ธรรมเนียมกำรช ำระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3%  

• คำ่น ้ำหนักเกนิพกิดัตำมสำยกำรบนิก ำหนด 20 กโิลกรัม  

• คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 50 USD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น /ทรปิ 

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 



 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣ ส ำหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุำแจง้ลว่งหนำ้เพือ่ตรวจสอบกบัทำงโรงแรม มบีรกิำรเฉพำะบำงโรงแรมเทำ่นัน้ 

กรณี  เดนิทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ทำ่น แนะน ำใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกบัทำ่นมำกวำ่  

♣     กรณีเดนิทำงเป็นตั๋วกรุ๊ปหรอืตั๋วหมูค่ณะ หำกออกตัว๋แลว้ไมส่ำมำรถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ำมำรถเปลีย่นวัน

เดนิทำงได ้

♣ กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลดทำ่นละ 1 ใบ น ำหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่งน ้ำหนักไมเ่กนิ 7 กก 

กรณียกเลกิ  

•  หำกมกีำรช ำระมัดจ ำทัวรแ์ละตอ้งกำรยกเลกิไมว่ำ่กรณีใดๆกต็ำมตอ้งช ำระคำ่บรกิำร ทำ่นละ 2,000 บำท 

•  ยกเลกิเดนิทำง 30 วันลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงหักคำ่ธรรมเนียมทำ่นละ 2,000 บำท และใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ,วซีำ่,คำ่ด ำเนนิกำร (ถำ้ม)ี,คำ่โรงแรม,คำ่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีำละเอยีดแสดง

ใหแ้กล่กูคำ้ไดร้ับทรำบ (หมำยเหตุ: ชว่ง Peak season สำยกำรบนิใหม้ัดจ ำลว่งหนำ้ 2-3 เดอืนกอ่นออก

เดนิทำง)  

• แจง้ยกเลกิเดนิทำง 15-29 วัน กอ่นกำรเดนิทำง หัก 50% ของรำคำทัวร ์+ คำ่ธรรมเนียม 2,000 บำท 

• แจง้ยกเลกิเดนิทำง 0-14 วัน กอ่นกำรเดนิทำง หัก 100 % ของรำคำทัวร ์

***หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทัวร ์หลังจำกยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำรน ำพำสปอรต์ไปยกเลกิวี

ซำ่ในทกุกรณี ไมว่ำ่คำ่ใชจ่ำ่ยในกำรยืน่วซีำ่จะรวมหรอืแยกจำกรำยกำรทัวรก์ต็ำม  

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง สงกรำนต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ช ำระคำ่บรกิำร ทำ่นละ 2,000 บำท + และใชจ้ำ่ยที่

เกดิขึน้จรงิ เชน่ มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ,วซีำ่,คำ่ด ำเนนิกำร (ถำ้ม)ี,คำ่โรงแรม,คำ่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีำ

ละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคำ้ไดร้ับทรำบ (หมำยเหต:ุ ชว่ง Peak season สำยกำรบนิใหม้ัดจ ำลว่งหนำ้ 2-3 เดอืน

กอ่นออกเดนิทำง)  

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง สงกรำนต-์ปีใหม ่0 - 40 วัน ช ำระ 100% ของรำคำทัวร ์

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣     กรณีเดนิทำงโดยลกูคำ้จัดกำรตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคำ้ด ำเนนิกำรเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเอง

และมำเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคำ้ตอ้งด ำเนนิกำรมำพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคำ่

ใชจ่ำ่ยในกำรมำพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหำกกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิควำมลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ 

เทีย่วบนิอันดว้ยสำเหตใุดๆก็ตำม 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทำ่น หรอืตำมทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด 

3. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 



 

4. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือกำร

ควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำ

รำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมล่ำชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 

5.  หำกทำ่นยกเลกิกอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบ

คำ่บรกิำรทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อันเน่ืองมำจำกมสีิง่ผดิกฎหมำย 

หรอืเอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7. รำคำน้ีคดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัรำคำ

ตั๋วเครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

8. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำร

บรกิำรจำกสำยกำรบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะดำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะ

จัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

9.  มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

10. หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเน่ืองมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำม

ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิจะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้น้ีทำงบรษัิทฯจะจดัหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่

อืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

11. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ำมำรถเดนิทำงไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรองบรษัิทฯจะพจิำรณำ

เลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืได ้เชน่คำ่

ตั๋วเครือ่งบนิคำ่หอ้ง คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ในกรณี

ทีไ่มส่ำมำรถเดนิทำงได ้

13. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิร์ำคำน้ีเฉพำะนักทอ่งเทีย่วชำวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทำ่นัน้ 

กรณีตอ้งกำรตดักรุ๊ปเหมำโปรดสอบถำมทำงบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื 

พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

 
    เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

• รปูส ี(ถำ่ยมำไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนำด 2×2 นิว้) พืน้หลังสขีำว,ไมใ่สช่ดุขำ้รำชกำรหรอืเครือ่งแบบใดๆ 
 (สำมำรถถ่ำยดว้ยตนเองไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ไมส่วมเครือ่งประดับ สง่เป็นไฟลใ์หเ้จำ้หนำ้ทีท่ีป่ระสำนงำน
ไดค้ะ่ ) 

• หนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และมหีนำ้ว่ำงอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
• ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชุด 
• ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หำกม)ี 



 

 


