
 

 

 

 
ระยะเวลา : 8 วนั 6 คืน   

เดินทางวนัท่ี :  10 – 17 เมษายน 2562 และ 11 – 18 ตลุาคม 

โดยสายการบิน : Jet Airway 

โรงแรม : ระดบัมาตรฐาน มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครนั   
ไกดท้์องถ่ิน : อธัยาศยัดี บริการดี ให้ความรู้ข้อมูลทางด้านท่องเท่ียวท่ีมีความช านาญ   
หวัหน้าทวัร ์: ผ่านการอบรมจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา    
ประกนัภยั : ประกนัอบุติัเหตกุารเดินทางวงเงิน 500,000 / 1,000,000 บาท  

 

กอ่นอืน่ตอ้งขอเลา่ใหฟั้งกอ่นเลยนะคะวา่ ทวัรข์องเราจะเป็นการไปเทีย่วดว้ยกนัแบบ
เพือ่นสนทิมติรสหายชวนกนัไป ส าหรบัคนทีอ่ยากไป แต่อาจจะเวลาไมค่อ่ยตรงกบัเพือ่นๆ 
เทา่ไหรน่กั แลว้อยากมเีพือ่นใหม่ๆ  รว่มเดนิทางไปดว้ยกนั เหตุนี้เราจงึจดัท าทวัรร์ปูแบบนี้ข ึน้มา
คา่ ซึง่อาจแตกต่างจากทวัรอ์ื่นๆ ธรรมดาทัว่ไป 



กอ่นจะเดนิทาง ทุกคนจะไดพ้ดูคุยกนัในกรุป๊ไลน์ทีเ่ราจะตัง้ขึน้มาและอาจมกีารนดัเจอกนักอ่น 
เพือ่ท าความรูจ้กักบัเพือ่นรว่มทางคะ่  
ดงันัน้ การเดนิทางกบัเรา นอกจากจะสะดวกสบายไมต่อ้งจดัการอะไรเองแลว้ ยงัไดเ้พือ่นรว่ม
ทางใหม่ๆ  เจอคนใหม่ๆ  มติรภาพใหม่ๆ ทีใ่ชว่า่จะหาไดง้า่ยๆจากทีบ่า้น ลองมาคุยกนักอ่นสคิะ 
แลว้คุณจะรูว้า่การเดนิทางกบัเรามนัดยีงัไง สนุกยงัไง  
จากทีผ่า่นๆมา มเีพือ่นๆหลายคน ได ้inbox เขา้มาสอบถามกนัวา่เมือ่ไหรจ่ะเปิดทรปิอกี วนันี้
เราเปิดทรปิตามค าเรยีกรอ้งแลว้คา่ 
อนิเดยี ฟังดเูหมอืนไมเ่หน็มอีะไรน่าเทีย่ว แต่ถา้มองลกึๆลงไปแลว้ อนิเดยีมอีกีมากมายหลายที่
ใหเ้ราเดนิทางไปคน้หา ไปชมความสวยงามของมนั ครัง้นี้เมอืงทีเ่ราจะเดนิทางไปเป็นหลกัคอื 
เมอืงเลห ์ซึง่เป็นเมอืงหลวงในแควน้ลาดกัห ์ทีห่ลายๆคนพดูวา่ เหมอืนสวรรคบ์นดนิ!! 
ในชว่งปีนี้ หลายๆคนอาจเคยเหน็รวีวิเมอืงเลหม์ามากมายเตม็พนัทพิ และนวิฟีด และอกี
มากมายหลายคนอาจจะยงัไมเ่คยเหน็ หรอืไมเ่คยรูว้า่ มสีถานทีท่ีส่วยงามขนาดนี้อยูบ่นโลกนี้
ดว้ยหรอ!!! ขอบอกวา่ถา้ไมไ่ดเ้หน็ดว้ยตาตวัเอง อยา่พึง่เชือ่คะ่ อยา่พึง่พดูวา่มนัสวย ไปเทีย่วกนั 
ไปดดูว้ยตาของคุณเอง แลว้คอ่ยบอกเรานะคะ วา่มนัสวยอยา่งทีเ่ราพดูจรงิๆรป่ึาว 
ไปอยูใ่นสถานทีส่วยๆ ไมต่อ้งเอ่ยปากขอใหเ้พือ่นถา่ยให ้ไมต่อ้งล าบากพกขาตัง้กลอ้งไปเอง 
เพราะขาดไมไ่ดเ้ลยในทรปิคอืชา่งภาพของเรา เรยีกถ่ายกนัไดเ้ลยเตม็ที ่รบัประกนัวา่ทุกคนจะ
ไดร้ปูภาพสวยๆ กลบัมาอฟัลงโซเชยีลกนัอยา่งแน่นอน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Day1 : Bangkok – Leh – Ladakh (India) 

16.00 น.   พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก  อาคาร __ ชัน้ 
__ ประตู __ เคาน์เตอรส์ายการบนิ Jet Airway โดยมเีจา้หน้าทีข่อง  บรษิทั ฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสารการเดนิทาง และบรกิารขนสมัภาระในการเดนิทาง
ใหก้บัทา่น     

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 น. เหนิฟ้าสู ่กวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่Jet Airway 9W63 

23.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินิวเดลหีรอืทา่อากาศยานสนามบนิอนิทริาคานธรีอเปลีย่น
เครือ่ง เพือ่เดนิทางต่อไปยงัปลายทาง เมอืงลาดกัห ์ประเทศอนิเดยี (รอเปลีย่น
เครือ่ง 6 ชัว่โมง พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ สนามบนิ สามารถเตรยีมถุงนอนไปได)้  

05.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงลาดกัห ์ประเทศอนิเดยี โดยเทีย่วบนิที ่Jet Airways 9W640 

06.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเลห ์ประเทศอนิเดยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจเอกสารคน
เขา้ เมอืง และศุลกากร  

http://bit.ly/2NMk5YE


เช้า จากนัน้น าทา่นเดนิทางถงึ ทีห่มายโดยเวลาชว่งเชา้ จะมไีกดแ์ละรถมารบัไปสง่
ทีส่ถานทีพ่กัในเมอืงเลห ์เดนิทางขึน้ภเูขาสงู 

สาย น าทุกทา่นเชค็อนิเขา้โรงแรมทีพ่กั และรบัประทานอาหาร มือ้เชา้ทีโ่รงแรมทีพ่กั 
พรอ้มชารอ้นเพือ่เป็นการปรปัสภาพรา่งกายใหช้นิการสภาพอากาศ บนทีส่งูใหไ้ด้
มากทีส่ดุ 

บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัเจดยี ์Shanti Stupa  

เยน็  น าทุกทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั และรบัประทานอาหาร มือ้
เชา้ทีโ่รงแรมทีพ่กั พรอ้มชารอ้นเพือ่เป็นการปรปัสภาพรา่งกายใหช้นิการสภาพ
อากาศ บนทีส่งูใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

ค า่ เขา้พกัทีโ่รงแรมทีพ่กั Spic N Span หรอื Nature’s Land Ladakh หรอื
เทยีบเทา่ วนันี้จะนอน ทีเ่ลหก์อ่นหนึ่งคนื แลว้คอ่ยออกเดนิทางต่อในตอนเชา้ 

 

Day 2 : Leh – Ladakh (India) – วดับนเขา Lamayuru  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั เมือ่เรยีบแลว้แลว้จะน าทุกทา่นเดนิทาง 

เขา้เมอืงไป Magnetic Hill ไหวห้นิศกัดิส์ทิธิ ์Pathar Sahib ชมววิ Sangam 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารแลว้เราจะไปที ่ปราสาทPhyang Gompa 
ซึง่อยูห่า่งจากเมอืงประมาณ 8 กโิลเมตรและไปทีห่มูบ่า้น Likir ทีม่ปีราสาท Likir 
gompa ตัง้อยูด่า้นบนเป็นหน้าผาสงูชนั ลมคอ่นขา้งแรงมองเหน็ววิเมอืงจากมมุสงู 
ไดอ้ยา่งสวยงาม จากนัน้ไปยงัเมอืงเกา่ Basgo เป็นเมอืงทีน่่าประทบัใจมากทีส่ดุ
แหง่หนึ่งของเมอืงลาดกัห ์ 

เยน็ จากนัน้เราเดนิทางต่อไปกนัที ่หนิซายดิ Gurudwara Pathar Sahib, ของ 
Zanskar และแมน่ ้า Indus  

ค ่า  น าทุกทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั และรบัประทานอาหาร มือ้
เยน็ทีโ่รงแรมทีพ่กั  



Day 3 : Leh - Nubra Valley  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั เมือ่เรยีบแลว้แลว้จะน าทุกทา่นเดนิ
ทางผา่น Khardongla 125km (จุดชมววิและจุดถ่ายรปู) 

ผา่นป้อม Basgo มรดกโลกขบัรถไปยงั Nubra Valley จุดชมววิทีส่วยงามผา่น 
Khardungla ทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลก 18,380 ฟุต และเสน้ทางคดเคีย้ว 

เทีย่ง  ขบัรถไปยงัหมูบ่า้น Hundar ทีม่วีวิทะเลทรายสวยงามและอูฐ 

ค ่า น าทุกทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั และรบัประทานอาหาร มือ้
เยน็ทีโ่รงแรมทีพ่กั คา้งคนืที ่Nature's Nest North Camp หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4  Disket / Hunder / ทะเลสาบ Pangong  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั เมือ่เรยีบแลว้แลว้จะน าทุกทา่นเดนิทาง
ไปทีว่ดั Diskit และมทีวิทศัน์ทีย่อดเยีย่มของหบุเขา Nubra Valley เป็นฉากหลงั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้ขบัรถไปยงัทะเลสาบ 
Pangong ผา่นทาง Shayok เพลดิเพลนิไปกบัทะเลสาบอนัเขยีวชอุ่มแบบพาโนรา
มาทะเลสาบและเทอืกเขาอนัตระการตา  

ค ่า หลงัจากรบัประทานอาหารเยน็เรยีบรอ้ยแลว้ พกัผอ่นตามอธัยาศยั คา้งคนืที ่
Nature's Nest North Camp หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5  ทะเลสาบ Pangong - Sakti  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั จากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางเยีย่มชมวดั
Thiksey, Shay Palace และ Rancho School  

เทีย่ง เดนิทางต่อไปยงัเลห ์ผา่น ChanglaReach saktiand ไดเ้ดนิชมหมูบ่า้นและวดัที่
เป็นถ ้า และรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ค า่  หลงัจากรบัประทานอาหารเยน็เรยีบรอ้ยแลว้ พกัผอ่นตามอธัยาศยัคา้งคนืที ่
Hotel at sakti หรอืเทยีบเทา่ 



Day 6  Sakto - Leh  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั เดนิทางแวะไปทีว่ดั Thiksey , Rancho 
School 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดนิทางแวะไปทีว่ดั Shey 

ค ่า  พกัผอ่นตามอธัยาศทัีโ่รงแรมทีเ่ลห ์ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางไปยงัสนามบนิใน
วนัรุง่ขึน้ 

 

Day 7 Leh – Ladakh (India) - Bangkok  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กัเตรยีมตวัเดนิทางไปยงัสนามบนิเลห ์

โดยจะมีรีถมารบัจากโรงแรมไปสง่ 

07.15  เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่Jet Airways 9W640 

08.50 เดนิทางถงึ สนามบนินิวเดลหีรอืทา่อากาศยานสนามบนิอนิทริาคานธรีอเปลีย่น
เครือ่ง เพือ่เดนิทางต่อไปยงัปลายทาง กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย (รอเปลีย่น
เครือ่ง 5 ชัว่โมง พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ สนามบนิ สามารถเตรยีมถุงนอนไปได)้ 

13.55 เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่Jet Airways 9W66 

19.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย น าทา่น
ผา่นพธิกีารตรวจเอกสารคนเขา้ เมอืง และศลุกากร เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพอยา่ง
สวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

  

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

10 – 17 Apr 2019 ท่านล่ะ 39,000 บาท 

11 – 18 Oct 2019 ท่านล่ะ 39,000 บาท 
  

อตัตราค่าบริการน้ีรวมอะไรบา้ง ? 

1. ทีพ่กัส าหรบั 6 คนื (คดัเลอืกมาอยา่งด)ี 
2. อาหารทัง้ 7 วนั 19 มือ้ 
3. รถยนตพ์รอ้มคนขบัทีใ่ชเ้ดนิทางทัง้หมด 7 วนั  
4. คา่ภาษพีเิศษส าหรบัเขา้เมอืงลาดกัห ์
5. คา่เขา้ชมสถานทีส่ าคญัๆทัง้หมด 
6. คา่ผา่นดา่นเขา้ไปยงั pangong และ nubra 
7. ไกดท์อ้งถิน่ ผูเ้ชีย่วชาญ เดนิทางไปพรอ้มกบัเราทุกที ่
8. ชา่งภาพประจ าทรปิ (อนันี้ขาดไมไ่ดจ้รงิๆ) เพือ่ทุกๆคนจะไดภ้าพสวยๆกลบัไปประดบับน 
facebook, instagram กนัอยา่งเตม็ที ่ใครอยากถ่ายอะไรบอกไดเ้ลยครบั เตม็ที ่(กรณทีีค่รบ 20 
คน) 
9. และเชน่เดมิเนอะ มติรภาพและความทรงจ าดีๆ จากเพือ่นรว่มทรปิ 
 
อตัตราค่าบริการน้ีไม่รวมอะไรบ้าง ? 

1. คา่ใชจ้า่ยตัว๋เครือ่งบนิ BKK-DEL-BKK และ DEL-IXL-DEL ราคาโดยประมาณ 15,000 – 
17,000บาท โดยทีม่รีะยะเวลาในการต่อเครือ่งจากนิวเดลไีปยงัเลหโ์ดยใชเ้วลาประมาณ 5 – 6 
ชัว่โมงทัง้ขาไปและขากลบั ซึง่เราจะนอนพกักนัทีส่นามบนิ (สามารถเตรยีมถุงนอนมาเผือ่ไวไ้ด)้ 
2. คา่ทปิไมบ่งัคบัของคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ประมาณและหวัหน้าทวัรค์นละ 1,000 บาท (ใครที่
ประทบัใจจะใหม้ากกวา่นี้กไ็ด)้ 
3. คา่ธรรมเนียมวซี่า 5000 บาท (เราจะนดัทุกคนไปท าวซี่าพรอ้มๆกนันะคะ อาจจะแบ่งเป็น 3 
รอบ หากไมส่ะดวกมาในวนัเดยีวกนั) 
4. พกัเดีย่วเพิม่ 1,000 บาท ตอ่ทา่น 

5. คา่ขีอู่ฐ ทา่นละ 200-500 บาท ส าหรบัระยะเวลาครึง่ชัว่โมง 



 

ตารางแสดงมือ้อาหาร 

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 1. สามารถช าระเงนิมดัจ าเพือ่ส ารองทีน่ัง่เขา้มาก่อนไดข้ ัน้ต ่า 2,0000 บาท 

2. สว่นทีเ่หลอืก่อนเดนิทาง 30 วนั 



 

หมายเหต ุ 

- รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปลีย่น ... โดยทางบรษิทัฯจะค านึงถงึ
ประโยชน์และความปลอดภยั ของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบต่อการออกนอกประเทศหา้มเขา้ประเทศ/การน า
สิง่ของผดิกฎหมาย/เอกสารการเดนิทางไม ่ถกูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไป
ในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยั ธรรมชาต ิและการยกเลกิเทีย่วบนิ 

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้ เสนอ ทีท่า่นจะตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้
หนึ่ง หลงั จากทีไ่ดส้ ารองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิและหอ้งพกัโรงแรมต่างประเทศไว้
เรยีบรอ้ยแลว้ อยา่งไรกต็ามราบการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

หมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับริการ  

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บั ทา่นผูท้ีเ่ดนิทางทีเ่คยเดนิทางแลว้ มปีระวตัคิวาม
ประพฤตไิมน่่ารกั หรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกยีจของคน สว่นใหญ่เชน่ไมร่กัษา
เวลา, พดจูาหยาบคาย, ดืม่สรุาบนรถ,ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่, หรอืพยายาม



สรา้งความวุน่วายในคณะ ฯลฯ ทัง้น้ีเพือ่ความสขุและความสงบของผูเ้ดนิทางสว่น
ใหญ่ 

2. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน ทัง้น้ีเพือ่
ความปลอดภยั ของทา่นผูเ้ดนิทางและทารกในครรภ ์ 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศ
อืน่เพือ่ไปท างาน หรอืเพือ่การอืน่อนัใดทมใิชก่ารทอ่งเทีย่ว  

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ใินการพจิารณาใหห้รอืไมใ่หบ้รกิารแก่ทา่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ 
โดยบรษิทัฯ ตอ้งกราบขออภยั เพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ส าหรบัทา่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้คณะสว่นตวั 

5. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ใินการพจิารณาใหห้รอืไมใ่หบ้รกิารแก่ทา่นทีม่เีดก็ทารกอายุ
ต ่ากวา่ 2 ขวบ เดนิทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัตอ้งกราบขออภยัเพราะเดก็เลก็อาจ
งอแงรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ ยกเวน้คณะสว่นตวั 

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ใินการพจิารณาใหห้รอืไมใ่หบ้รกิารแก่ทา่นทีเ่ป็นพระภกิษุ
สงฆห์รอืนกับวช ในบางรายการหรอืบางเสน้ทางยกเวน้คณะสว่นตวั  

7. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชน์ของทา่นทีจ่องไวแ้ลว้ แต่ไมช่ าระ
เงนิมดัจ า ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดให ้ 

8. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 8 ทา่น
โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

9. ในกรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเงนิคา่ใชจ้า่ย โดย
หากท าการจอง แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า หากยกเลกิก่อนเดนิทาง 
45 วนั หกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บรกิาร หากยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั ขอหกั
รอ้ยละ100 ของอตัราคา่บรกิาร 

**เมือ่ท่านจองและช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไข ทีบ่รษิทั
แจง้แลว้ขา้งตน้  

 

 


