
 
 
 

  

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

  

 

 

 

วนัที(่1) เมอืงเลห ์(Leh)  - L D 
ไกดท์อ้งถิน่รอตอ้นรบัท่านทีส่นามบนิเลห ์
จากน้ัน ออกเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัภายในตวัเมอืงเลหโ์ดยรถโตโยตา้อนิโนวา หรอืเทมโป้ 

จากน้ันอสิระใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อนอริยิาบถและปรบัตวักบัพืน้ทีสู่ง 
เทีย่ง               บรกิารอาหารกลางวนั ณ เมอืงเลห ์ 
บ่าย เมือง Leh Ladakh … เมืองทางเหนือของประเทศอนิเดยีที่ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาหมิะ ธรรมชาตแิสนยิง่ใหญ่ และวฒันธรรม

ของชาวลาดกัห ์ใครบอกอนิเดยีไม่มีของด ี“หมิาลายนั ฮอลเิดย”์ ยนืยนัว่ามี และมีเยอะมากๆๆ ทีน่ี่คอืสวรรคบ์นดนิของนัก
เดนิทางอย่างแทจ้รงิ...….มา เห็น เลห ์ลาดกัห ์ดว้ยตาคุณเองสกัคร ัง้หน่ึงในชวีติชมพระราชวงัเลหพ์ระราชวงัเลห ์ตัง้อยู่บน
เนินเขาสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากจตัุรสักลางเมืองเลห ์พระราชวงัเลหส์รา้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 17 มีทัง้หมด 9 ช ัน้ ใน
อดตีเป็นพระราชวงัทีป่ระทบัของราชวงศแ์ห่งลาดกัห ์
จากนั้นชม Sankar Gompa เป็นวดัที่สรา้งใน ค.ศ. 1430 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสูงขนาดตึก 3 ช ัน้ และพระ
คมัภรีเ์กา่แก ่วดันีเ้ป็นจดุชมววิอกีจดุหน่ึง ทีส่ามารถเห็นตวัเมอืงเลหไ์ดอ้ย่างสวยงาม 

ชมและสกัการะเจดยีส์นัตภิาพ(Shanti Stupa)เจดยีส์นัตภิาพ เป็นเจดยีส์ขีาว ขนาดใหญ่โดยญีปุ่่นเป็นผูส้รา้งขึน้เพือ่
ประกาศพระศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพแห่งโลก รอบๆเจดยีส์ามารถมองเห็นหวิทศันข์องเมอืงเลหไ์ดอ้ย่างรอบดา้น 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Hotel Royal Palace  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที(่2) เมอืงเลห ์(Leh) - ถนนทีสู่งทีสุ่ดในโลก Khardung La Pass - นูบรา้วลัเล่ย ์– 
วดัดสิกติ- ขีอู่ฐทีฮุ่นเดอร-์หุบเขานูบรา(Nubra Valley ) B L D 

หมายเหตุ:กรุณาเตรยีมกระเป๋าเล็กเพือ่ พกัในหุบ เขานูบรา 1 คนื 
07.00 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
08.00 น. จากนั้นพาท่านเดนิทางสู่ นูบรา้วลัเล่ย ์(Nubra Valley) (ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) โดยวนันีเ้ราจะใชเ้สน้ทาง

ถนนที่สูงที่สุดในโลก  Khardung La Pass ที่ระดบัความสูงราว 5,600 เมตร จากระดบัน ้าทะเลเป็นเสน้ทางที่สวยมาก 
จากจุดนีเ้ราสามารถมองเห็นเทอืกเขาคาราโครมัในประเทศปากสีถานไดเ้ลย และที่จุดสูงสุดนีเ้ราจะไม่ใหค้ณะอยู่นานนัก 
เพราะอากาศที่เบาบางอาจท าใหเ้ราแพค้วามสูงและไม่สบายได“้นูบรา้วลัเล่ย” (Nubra Valley) หรอืหุบเขาแห่งดอกไม ้



 
 
 

  

 

 

ทางเหนือของเมืองเลย ์ชมดอกไมน้านาพนัธุ ์เชน่ดอกแอปเป้ิล สวนแอปรคิอต และนกนานาชนิด เสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ลางลดั
เลาะหุบเขา และแม่น ้า สมัผสับรรยากาสทีง่ดงามจนไม่กลา้พลาดแม่แต่นาทเีดยีว 

12.30 น.  บรกิารกลางวนั ณ ณ ภตัตาคาร / โรงแรม   
จากน้ัน จากนั้นน าท่านสนุกสนานกบัการ ขีอู่ฐ ทีท่ะเลทรายบนเทอืกเขาหมิาลยั (ไม่รวมอยู่ในค่าบรกิารประมาณ 500-

1,000 รูปี) ชมววิทวิทศันอ์นัสวยงามของหุบเขานูบรา ทีนู่บรา้วลัเล่ยเ์ป็นแหล่งปลูกแอปเป้ิลและแอปปลคิอท มากมาย  และมี
อากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ ในความสูงระดบัประมาณสองพนักว่าเมตร ดงัน้ันจงึเป็นเมอืงทีส่บายๆคลา้ยกบับา้นเรา 

ค ่า  บรกิาร อาหารค ่า ณ โรงแรมหลงัอาหารอสิระพกัผ่อน 
ทีพ่กั ณ NATURE’S NEST NORTH CAMP หรอื TENT หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที(่3) หุบเขานูบรา-เมอืงเลห ์ B L D 
07.00 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
จากนัน้ แวะวดัเดสกิต(Deskit Monastery)ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่

สวยงามวดัดิสกิตเป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ภายใน
ประดษิฐานพระศรอีารยิเมตไตขนาดใหญ่มากมองเห็นไดจ้ากทั่วทุกซอกมุม
ของนูบรา้วลัเลยแ์ละตวัวดัก็มีฉากหลงัเป็นยอดเขาหิมะที่สวยงามวดัเก่าแก่
อายุมากกว่า 500ปี 

จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงเลห ์ ขา้มคารดุ์งลา “Khardung La” ถนนทีสู่งทีสุ่ดในโลก อกี
รอบผ่าน ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง โดยใชเ้สน้ทางผ่าน Khardungla 
Pass เสน้ทางเดมิทีม่า 

13.00 น.                บรกิารอาหารกลางวนั ณ เมอืงเลห ์ 
น าท่านเดนิเล่น ชอ็ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ ทีถ่นนเมนบารซ์าร ์
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Hotel Royal Palace  หรอืเทยีบเท่า 
วนัที(่4) เมอืงเลห ์– ทะเลสาบพนักอง-เมอืงเลห ์ B L D 
06.30 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
07.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบพนักอง” (Pangong Lake)  ระดบัความสูง 4,350 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

ระยะทาง 320 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมงโดยน่ั งรถผ่านถนนเสน้ทีสู่งเป็นอนัดบั 3 ของโลก Chang La 
pass ระหว่างทางขึน้มนัก็สวยแบบเกนิค าบรรยาย... 

 
 
 
 



 
 
 

  

 

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ระหว่างทาง  
  ชมความงามของ ทะเลสาบพนักอง (Pangong Lake) ซึง่มีความยาวถึง 40 ไมล  ์และกวา้ง 2-4 เป็นทะเลสาบ

น ้าเค็มทีอ่ยู่สูงสุดในโลกคอื มีความสูงถงึ 4300 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ชมความงามของทะเลสาบทีม่ภูีเขาสูงเป็นฉากหลงั 
น ้าในทะเลสาบแห่งนีม้สีสีนัทีง่ดงามมาก โดยเฉพาะในชว่งเย็นน ้าจะมีสนี ้าเงนิเขม้ ส่วนในชว่งเชา้จะมีสทีีอ่่อนกว่า และพืน้ที ่
75% ของทะเลสาบอยู่ในดนิแดนทเิบต อกี 25% อยู่ในเขตของประเทศอนิเดยี ..อสิระถ่ายรูปกบั ทะเลสาบพนักอง เป็นววิที่

เรยีกว่า ไดร้บัความนิยมสูงสุดของเลห.์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควร.. จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมืองเลห ์โดยใชเ้สน้ทางเดมิ โดยการเดินทางในวนันีจ้ะผ่านจุดทีสู่งทีสุ่ดของ

ถนนสายนีค้อืประมาณ 5,300 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เรยีกจดุนีว้่า Chang La Pass เราจะจอดใหท่้านไดถ้่ายรูปสกัครู ่
ไม่ควรอยู่นานเกินไปเพราะจะท าใหเ้ราไม่สบายได.้.ออกเดินทางต่อค่ะ เพลิดเพลินกบัวิวสองขา้งทางเปิดโอกาสใหจ้อด
ถ่ายรูปเป็นระยะๆ   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Hotel Royal Palace  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที(่5) เมอืงเลห ์– เดลล-ีกรุงเทพฯ  B L D 
06.00 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
07.00 น. จากน้ันน าท่านเดนิทาง สู่สนามบนิเลห ์

 
หมายเหตุ :  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรม
อกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ 
โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้ง
เลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่ว ไดต้ามรายการ  

➢ ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

หนังสอืเดนิทางไทยคดิค่าวซีา่รวมค่าบรกิาร 3500 บาท/เล่ม 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 
• รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1 รูป พืน้หลงัสขีาว  
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทางอายุการใชง้านไม่ต ากว่า 6 เดนิ หา้มขดีทบั 
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ    
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 



 
 
 

  

 

 

• ส ำเนำวีซ่ำอินเดียหำกท่ำนเคยเดินทำงเขำ้อินเดียแลว้ 1 ชดุ 

อตัราค่าบรกิาร  (แพคเกจโปรแกรมลาดกัห5์วนั4 คนื) 
เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษไม่สามารถ REFUND ได ้

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

พฤษภำคำ-ตุลำคม 

อตัรำค่ำบริกำรหมำยเหตุ:  ผูใ้หญ่ (12 ปี ข้ึนไป) เดินทำงตั้งแต่ 20 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่ำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) พกัเดี่ยวเพ่ิม 

เดินทำง 2 ท่ำน 18,900.-/ท่าน 

5,000.- 

เดินทำง 4 ท่ำน 15,500.-/ท่าน 

เดินทำง 6 ท่ำน 13,900.-/ท่าน 

เดินทำง 8ท่ำน 12,900.-/ท่าน 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ (ทีท่่านควรทราบก่อนส ารองทีน่ั่ง) 

กรุณาช าระเงินมดั ครึง่หน่ึงของค่าแพคเกจพรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง
ภายใน 3 วนัส่วนทีเ่หลอืช าระท ัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 20 วนั  

อตัราค่าบรกิารรวม : 
➢ ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ 
➢ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ พูดภาษาองักฤษ 
➢ รถโตโยตา้อโีนว่าหรอืรถTempo ปรบัอากาศในเลหต์ามระบุในรายการ 
➢ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
➢ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกนิ 5 แสนบาท/คร ัง้)ทัง้นี้

ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จ ากดัทีม่ีการตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
➢ ค่าวซีา่อนิเดยี 
➢ ไม่รวมค่าตั๋วเครือ่งบนิ 
➢ ค่าภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
➢ ค่าทปิไกดแ์ละคนขบั และทปิส่วนอืน่ๆ แลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่
เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
 
 



 
 
 

  

 

 

การยกเลกิ 
1. เน่ืองจากเป็นรายการพิเศษหากลูกคา้แจง้ขอยกเลิกการเดนิทาง หลงัการช าระเงินทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงินในทุกกรณี  

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
❖ บรษิัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความ

เหมาะสม 
❖ บรษิัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมีการปรบัเปลี่ยนที่

เกดิขึน้จรงิ 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ใน
กรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

❖ เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 


