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เส้นทางโรแมนตกิ Highlight ดนิแดนทีง่ดงามกลางหุบเขาหมิาลยัท ี ่
แคชเมยีร์-เลห์ลาดกั ดนิแดนทเิบตนอ้ย ทีสุ่ดขอบฟ้า  

แคชเมยีร์-ศรนีาคา-โซนามาร์ค-คาร์กลิ-ลามายูรู-หุบเขานูบรา-
ทะเลลาบพนักอง-เมอืงเลห์ ลาดกัห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องไป!!...เยือนให้ได้สักครั้งและบันทึกการเดินทางครั้งใหม่สู่...แคชเมียร์ - เลห์ ลาดัก 
เลียบหิมาลัย เส้นทางสายโรแมนติก การเดินทางแห่งความทรงจ า. 

เลหล์าดกั ดินแดนที่ราบสูงพรอ้มวฒันธรรมอนัเกา่แก ่ ซอ่นเลน้อยู่ระหว่างกลางเทือกเขาหิมาลยั
และที่ราบสูงคาลาโครมั อนัเป็นดินแดนส่วนหน่ึงของแควน้แคชเมียรแ์ละจมัมู ประเทศอินเดียดว้ย
วิวธรรมชาติสุดแปลกตาพนัลา้นวิว 
โปรแกรมที่ภูมิใจนําเสนอ ....สู่เสน้ทางสายโรแมนติก แคชเมียร ์ - เลห ์ ลาดกั เลียบหิมาลยั 
คา้งคืนที่โซนามารค์ สู่เมืองคารก์ิล ผ่าน moonland ลามายูรู สู่เมืองเลหเ์ป็นเสน้ทางที่สวย
มากๆๆๆๆ...สวยมากกอ้เขา้ถึงยากนะคะ...เที่ยวเมืองเลห ์ พระราชวงัเลห ์ ทะเลสาบพนักอง..สู่นูบรา้
ดว้ย Kardng La Pass ถนนที่สูงที่สุดในโลก.. โปรแกรมของเรายงัคงคอนเซป ครบ คุม้ แตกต่าง
จากการเดินทางของที่อืน่เหมือนเดิมคะ..ตามสโลแกนหากท่านคือนักเดินทางเราแนะนํารายการน้ี
คะ 
  
 
 

http://www.incredibleindia.co.th/14570133/ind03-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.incredibleindia.co.th/14570133/ind03-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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รายการท่องเที่ยว 
วนัที่-1 กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย) x x D 
06.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 9-10 แถว W  

สายการบินแอร ์ อินเดีย (AI) โดยเจา้หนา้ท่ี บริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอํานวยความ
สะดวกใหก้บัทกุท่าน  

08.55 น.  เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยโดยสายการ
บินแอร ์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333 

       (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)   (บริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง)  
 เวลาที่อินเดียชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

12.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลา
ทอ้งถ่ิน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  
บริการขา้วเหนียวหมูทอดแบบกล่องเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  

13.30 น.  จากนั้นนําท่านเดินทางไปชม อชัดมั (Swaminrayan Akshrdham)  สรวง
สรรคบ์นดิน  ณ สถานท่ีแห่งน้ีเป็น
ตวัอย่างของวฒันธรรมอินเดียกว่า 
10,000 ปี  และ ยงัเป็นเสมือนเป็น
หวัใจสําคญัของงานสถาปัตยกรรม
อินเดียโบราณอย่างแทจ้ริง ท่ีแสดง
ถึงวฒันธรรมความรุ่งเรืองดา้นศิลปะ 
ตลอดจนแสดงถึงจิตวิญญาณของ
อินเดีย และยงัเป็นสญัลกัษณข์อง
ความสขุ ความเจริญ และการ
ปรองดองของมนุษยชาติ  เป็นวดัท่ี
สรา้งขึน้ใหม่ของศาสนาฮินด ู สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวและสีชมพูดสูวยงามากๆ วดัอคัชาร ์
ดาม สรา้งขึน้โดยองคก์ร BAPS ในเดลี ซึง่ผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนั
หลากหลายของอินเดียเขา้ดว้ยกนัใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 5 ปี ใชช้า่งศิลปะและสถาปนิก
จํานวน 7,000 คน วดัอคัชารด์าม ไดเ้ริ่มก่อสรา้งเม่ือ ปี 1968 แต่ก็ยงัก่อสรา้งไดไ้ม่
มากนัก จนกระทัง่ 18 ปีใหห้ลงั จึงไดมี้การก่อสรา้งอย่างจริงจงัเม่ือปี 2000 และสรา้งจน
เสร็จสิน้ในปี 2005   

คํ่า..       บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ  HOTEL PRIDE DELHI  หรือเทียบเทา่ 
วนัที่-2 เดลลี (แคชเมียร)์ ศรีนาคา B L D 
เชา้                รบัอาหารเชา้แบบกล่องที่โรงแรม  
04.00 น.  นําท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสู่ แคชเมียร ์ 
07.10 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) 

และ แคชเมียร ์(Kashmir) โดยสายการบิน แอร ์ อินเดีย  เที่ยวบินที่ AI 827  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง เคร่ืองจอดที่จมัมู 30 นาทีไมต่อ้งลงจาก
เคร่ือง) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
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08.40 น.  เดินทางถึงสนามบิน ศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบั
 สมัภาระ นําท่านเดินทางสู่เมืองศรีนาคาจากน้ันขบวนรถโตโยตา้ อีโนว่า (4-5 ท่าน/คนั) 

ออกเดินทางสู่เมืองศรีนาคาเมืองศรีนาคา ซึง่เป็นเมืองหลวงของแคชเมียร ์ ประกอบดว้ย
ทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิน้ ดา้นหลงัมีเทือกเขาโอบ
ลอ้มโดยรอบ ในสมยัท่ีถกูปกครองโดยราชวงศโ์มกลุ มีการจดัทําผงัเมืองขึน้มาใหม่ จึงทํา
ใหแ้คชเมียรเ์ป็นเมืองท่ีสวยงาม ปัจจบุนัชาว ศรีนาคาเกือบรอ้ยละ 98 % นับถือศาสนา

อิสลาม 
จากน้ัน    นําท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ ( Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ออ้มกอด

หิมาลยัที่โซนามารค์ทอ้งทุ่งแหง่ทองคํา Meadow of gold แหง่แคชเมียร ์ สงู
กว่าระดบัน้ําทะเล 2 ,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีวิวทิวทศันอ์นัสวยงาม อยู่บน
เสน้ทางระหว่างเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห ์ ในบริเวณหบุเขาโซนามารก์น้ีมีธารน้ําแขง็สีขาว
บริสทุธิท่ี์ปกคลมุอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะท่ีสะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสี
ทอง จึงเป็นท่ีมาของชือ่ โซนามารค์ และยงัมีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขาน
ตามทอ้งถ่ินว่า ทาจิวาส ภเูขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่น้ําสินธ ์ ลดเลีย้วผ่าน
หบุเขาในอีกฟากของถนน “โซนามารค์ ” เป็นสถานีเริ่มตน้ท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์ หรือ
เป็นรูจ้กักนัดีในชือ่ว่า “ประตสูู่ลาดคัห ์ ” เสน้ทางน้ีจะเป็นเสน้ทางท่ีมีทิวทศันส์วยงาม 
ตลอดสองขา้งทาง ยงัมี “ธารน้ําแขง็กราเซยี ” (Thajiwas Glacier) ท่ีเกิดจากการทบัถม
ของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน้ําแขง็ตามแนวเขา....ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางท่ีให ้
ขบัรถไปถ่ายรปูไป...เลยทีเดียว 
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บ่าย  นําท่านเท่ียว ชม กราเซยีน้ําแขง็โซนามารค์ อิสระเดินชมธรรมชาติสมัผสัอากาศสบายๆ 
ชมวิวภเูขาท่ีสวยงามเห็นทิวทศัน ์ 360 องศา 

 โปรแกรมแนะนํา ...ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขีม่า้ชมความงามของ
กลาเซียรอ์ย่างไกลช้ิดมากขึน้ หรือ สนุกการนั่งค่าขีม่า้ 800-1,000 รูปี (ไม่
รวมในค่าทวัร ์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหวัหน้าทวัร)์….ไดเ้วลาพอสมควร
เขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
             นําท่านเขา้ที่พกั Sonamarg glacier หรือเทียบเท่า 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ คากิลร ์ (KARGIL) โดยขบวนรถโตโยตา้อีโนว่า  (4 

ท่าน/คนั)  (ระยะทาง 12 5 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ช ัว่โมง) ..... เสน้ทางท่ี
สวยงามจนเปรียบเสมือนถนนโลกพระจนัทร ์ ..เสน้ทางน้ีจะเปิดใหร้ถว่ิงในชว่งฤดรูอ้น ชว่งท่ี
หิมะเริ่มละลาย เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตลุาคม นอกน้ันฤดอูื่นถนนเสน้น้ีจะเป็น
น้ําแขง็ มีหิมะเกาะคลมุไปทัว่) คากิลร ์ ตัง้อยู่ท่ีระดบัความสงู 2 ,650 เมตร จาก
ระดบัน้ําทะเล เป็นเมืองท่ีมีการคา้ขายกบัชายแดนปากีสถาน มีประชากรแสนกว่าคน 
ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามนิกาย Shia มีศาสนาฮินดแูละซกิข ์ เพียงเล็กนอ้ย 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั  ณ ภ ั ตตาคารถอ้งถิน่หรือโรงแรม เมืองคากิลร  ์
บ่าย  เดินทางต่อ ผ่าน Zojila Pass (3,540 m)  พาสแรกท่ีเราผ่านท่ีเป็นเหมือนด่านแรกให ้

เราไดป้รบัตวับนท่ีสงู เสน้ทางน้ีจะเปิดชว่งเดือน ปลายเมษายนของทกุปี และ เมือง 
Dras(ห่างจากโซนามารค์ 60 กิโลเมตร)  
คารกิ์ลเป็นเมืองสดุทา้ยท่ีเป็นเขตอิสลามก่อนเขา้เขตเมืองศาสนาพุทธ ถึงแมเ้ป็นเมืองใหญ่
แต่นักท่องเท่ียวมกัใชเ้ป็นเมืองทางผ่านแวะคา้งคืนเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก
เลห ์
เดินทาง ต่อตลอดเสน้ทางจะเห็น วิถีชวิีตและวฒันธรรมเก่าแก่ของชาวแคชเมียร ์ ชมวิว
ทิวทศันท่ี์สดุแสนมหศัจรรย ์ แลว้เราจะถึง เมือง Kargil ชว่งค่ําๆ เขา้สู่ท่ีพกั ถึง เมือง
คารก์ิล  ใหท่้านได ้ อิสระ เดินเล่นชมบรรยากาศยามเย็น ย่านตลาดสินคา้พืน้เมือง กนั
ตามอธัยาศยั 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
        นําท่านเขา้ที่พกั Hotel Zojila Residency  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม (3) โซนามารค์ – คากิลร ์(Kargil) B L D 
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วนัที่ส่ี (4)            คากิลร ์(Kargil)-ลามายูรู (Lamayuru)-เลห ์(Leh) B L D 
06.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
07.30 น. นําท่านออกเดิน โดย ขบวนรถโตโยตา้อีโนว่า  (4 ท่าน/คนั)  สู่เมืองเลห ์ Leh 

Ladakh ตามทางหลวงไรห้มายเลข ไปจนถึงเมืองเลห ์ เมืองหลวงแห่ง ลาดกัห ์ … เมืองทาง
เหนือของประเทศอินเดียท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาหิมะ ธรรมชาติแสนย่ิงใหญ่ และวฒันธรรม
ของชาวลาดกัห ์ (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 9 ช ัว่โมง)…ระหว่าง
ทางผ่าน  Mulbekh Monastery นําท่านแวะชม  พระพุธรปูแกะสลกัท่ีหนา้ผาเล็กๆ 
เป็นวดัเล็กๆ รปูแกะสลกัความสงูขององคพ์ระอริยะเมตตรยั ราวๆ 9 เมตร เป็นอีกจดุท่ี
แสดงถึงการเขา้มาของศาสนาพุทธในภมิูภาคน้ี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณภั ตตาคารถอ้งถิน่ ระหว่างทาง 
บ่าย ออกเดินทางต่อไป เมืองลามายูรุ (Lamayuru) ซึง่เป็นหบุเขาแหง้แลง้เหมือนเรากําลงัเดิน

ทางผ่านดาวองัคาร ตลอดเสน้ทางจะเห็น วิถีชวิีตและวฒันธรรมเก่าแก่ของชาวแคชเมียร ์
ชมวิวทิวทศันท่ี์สดุแสนมหศัจรรย  ์ นําท่าน วดัลามายูรู(Lamayuru Monastery) ซึง่
อยู่ห่างจากเลห ์ 125 ก.ม. โดยวดัแห่งน้ีถกูสรา้งโดยหินทราย เป็นวดัในนิกาย 

Drigungpa อดีตเคยอยู่ในความดแูลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบ
ทิเบต ก่อนท่ีจะถกูนิกาย Drigungpa เขา้ยึดครองในท่ีสดุตัง้อยู่บนยอดเขาหินทราย 
แวดลอ้มไปดว้ยดินแดนท่ีเรียกว่า Moon Land ดแูปลกตา จากน้ัน เราจะผ่านแมน้ํ่า
สินธุ ( Indus River)และแมน้ํ่าซนัสการ ์((Zanskar River) มาบรรจบกนัเป็นแม่น้ํา

สองสี อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีน่าสนใจนําพาท่านจอดชม Magnetic Hill น่ีจริงๆแลว้มีชือ่
เรียกอีกชือ่ว่า Gravity Hill ประเด็นมนัมีอยู่ว่า ถา้จอดรถเอาไวต้รงจดุท่ีเคา้กําหนดไว ้
แลว้ดบัเครื่องยนต ์ เราจะเห็นเหมือนกบัว่า รถมนัไหลขึน้ภเูขาไดเ้อง ซึง่จริงๆแลว้มนัเป็น
ภาพลวงตา ทางถนนจริงๆมนัเป็นทางลงเขาต่างหาก แต่มุมมองท่ีมองมนัเหมือนกบัขึน้
ภเูขาน่ันเอง 

จากนั้น เดินทางต่อตามทางหลวงไรห้มายเลข ไปจนถึงเมืองเลห ์  ..นําท่านเขา้สู่ท่ีพกัและพกักผ่อน 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พกั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หา้(5) 
เมืองเลห ์(Leh) - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบรา้
วลัเล่ย ์ (Nubra Valley )– วดัดิสกิต- ขีอู่ฐที่ฮุนเดอร ์  

B L D 

หมายเหตุ:กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กเพือ่ พกัในหบุ  เขานูบรา 1 คืน 
07.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พกั 
08.00 น. จากนั้นพาท่าน เดินทางสู่  นูบรา้วลัเล่ย ์ (Nubra Valley) (ใชเ้วลาประมาณ 5-6 

ช ัว่โมง) โดยวนัน้ีเราจะใชเ้สน้ทางถนนท่ีสงูท่ีสดุในโลก   Khardung La Pass ท่ีระดบั
ความสงูราว 5,600 เมตร จากระดบัน้ําทะเลเป็นเสน้ทางท่ีสวยมาก  จากจดุน้ีเราสามารถ
มองเห็นเทือกเขาคาราโครมัในประเทศปากีสถานไดเ้ลย  และท่ีจดุสงูสดุน้ีเราจะไม่ใหค้ณะ
อยู่นานนัก เพราะอากาศท่ีเบาบางอาจทําใหเ้ราแพค้วามสงูและไม่สบายได ้ “นูบรา้วลัเล่ย ” 
(Nubra Valley) หรือหบุเขาแห่งดอกไมท้างเหนือของเมืองเลย ์ ชมดอกไมน้านาพนัธุ ์  เชน่
ดอกแอปเป้ิล สวนแอปริคอต และนกนานาชนิด  เสน้ทางน้ีเป็นเสน้ลางลดัเลาะหบุเขา  
และแม่น้ํา สมัผสับรรยากาสท่ีงดงามจนไม่กลา้พลาดแม่แต่นาทีเดียว 

12.30 น.  บริการกลางวนั ณ ณ ภตัตาคาร / โรงแรม 
บ่าย เดินทางต่อไปยงั หบุเขานูบรา วลัเลย ์และแวะวดัเดสกิต (Deskit Monastery)

ตัง้อยู่บนเนินเขาเป็นจดุชมวิวท่ีสวยงาม  วดัดิสกิตเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุในหบุ
เขานูบรา  
ภายในประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตขนาดใหญ่มาก มองเห็นไดจ้ากทัว่ทกุซอกมุมของนูบ
รา้วลัเลย ์และตวัวดัก็มีฉากหลงัเป็นยอดเขาหิมะท่ีสวยงามวดัเก่าแก่อายมุากกว่า 500ปี  

จากน้ัน จากนั้นนําท่านสนุกสนานกบัการ ขีอู่ฐ ที่ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลยั  (ไม่
รวมอยู่ในค่าบริการประมาณ 500-1,000 รปีู) ชมวิวทิวทศันอ์นัสวยงามของหบุเขานูบรา 
ท่ีนูบรา้วลัเล่ยเ์ป็นแหล่งปลกูแอปเป้ิลและแอปปลิคอท  มากมาย   และมีอากาศไม่หนาวมาก
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นักสบายๆ ในความสงูระดบัประมาณสองพนักว่าเมตร  ดงัน้ันจึงเป็นเมืองท่ีสบายๆคลา้ยกบั
บา้นเรา 

คํ่า  บริการ อาหารคํ่า ณ โรงแรมหลงัอาหารอิสระพกัผ่อน 
ที่พกั ณ NATURE’S NEST NORTH CAMP หรือ TENT หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก(6) หบุเขานูบรา-เมืองเลห  ์ B L D 
07.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พกั 
จากนั้น สมควรแกเ่วลาเ ดินทางกลบัเมืองเลห ์ ...กอ่นอาํลา “หบุเขาดอกไม”้  นําท่าน  

ผ่านหมู่บา้นซเูมอรแ์วะชมวดัซมัสทนัล่ิง (Samstanling Monastery) วดัพุทธสไตลทิ์เบต 
ของนิกายหมวกเหลือง ท่ีมีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปีเป็นวดัท่ีมีพระและเณรจํานวน
มาก มีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีอนุรกัษด์แูลไวเ้ป็นอย่างดี... 

จากนั้น เดินทางสู่เมืองเลห ์  ขา้มคารด์ุงลา  “Khardung La” ถนนท่ีสงูท่ีสดุในโลก อีกรอบ
ผ่าน ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง โดยใชเ้สน้ทางผ่าน Khardungla Pass เสน้ทาง
เดิมท่ีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ เมืองเลห ์ 
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บ่าย เมือง Leh Ladakh … เมืองทางเหนือของประเทศอินเดียท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาหิมะ 
ธรรมชาติแสนย่ิงใหญ่ และวฒันธรรมของชาวลาดกัห ์ ใครบอกอินเดียไม่มีของดี ยืนยนั
ว่ามี และมีเยอะมากๆๆ  ท่ีน่ีคือสวรรคบ์นดินของนักเดินทางอย่างแทจ้ริง ...….มา เห็น เลห ์
ลาดกัห ์ ดว้ยตาคณุเองสกัคร ัง้หน่ึงในชวิีต ชมพระราชวงัเลห ์ พระราชวงัเลห ์ ตัง้อยู่บน
เนินเขาสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากจตัรุสักลางเมืองเลห ์ พระราชวงัเลหส์รา้งขึน้เม่ือ
ศตวรรษท่ี 17 มีทัง้หมด 9 ช ัน้ ในอดีตเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของราชวงศแ์ห่งลาดกัห ์

จากนั้นชม  Tsemo Gompa เป็นวดัท่ีสรา้งใน ค.ศ. 1430 ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรปูสงูขนาดตึก 3 ช ัน้ และพระคมัภีรเ์ก่าแก่ วดัน้ีเป็นจดุชมวิวอีกจดุหน่ึง ท่ี
สามารถเห็นตวัเมืองเลหไ์ดอ้ย่างสวยงาม 
ชมและสกัการะเจดียส์นัติภาพ(Shanti Stupa)เจดียส์นัติภาพ เป็นเจดียสี์ขาว 
ขนาดใหญ่โดยญี่ปุ่ นเป็นผูส้รา้งขึน้เพ่ือประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสนัติภาพแห่งโลก  
รอบๆเจดียส์ามารถมองเห็นหิวทศันข์องเมืองเลหไ์ดอ้ย่างรอบดา้น 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที่พกั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด(7) เมืองเลห ์ – ทะเลสาบพนักอง-เมืองเลห ์ B L D 
06.30 น.  บริการอาหาร ณ ที่พกั 
07.00 น. จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  “ทะเลสาบพนักอง” (Pangong Lake)  ระดบัความสงู 

4,350 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเลระยะทาง 320 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง
โดยน่ังรถผ่านถนนเสน้ท่ีสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลกChang La pass ระหว่างทางขึน้มนัก็
สวยแบบเกินคําบรรยาย... 

 
 
 
 
 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวนั ระหว่างทาง  
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  ชมความงามของ ทะเลสาบพนักอง (Pangong Lake) ซึง่มีความยาวถึง 40 ไมล ์
และกวา้ง 2-4 เป็นทะเลสาบน้ําเค็มท่ีอยู่สงูสดุในโลกคือ มีความสงูถึง 4300 เมตร จาก
ระดบัน้ําทะเล ชมความงามของทะเลสาบท่ีมีภเูขาสงูเป็นฉากหลงั  น้ําในทะเลสาบแห่งน้ีมี
สีสนัท่ีงดงามมาก โดยเฉพาะในชว่งเย็นน้ําจะมีสีน้ําเงินเขม้ ส่วนในชว่งเชา้จะมีสีท่ีอ่อนกว่า  
และพืน้ท่ี 75% ของทะเลสาบอยู่ในดินแดนทิเบต อีก 25% อยู่ในเขตของประเทศ
อินเดีย ..อิสระถ่ายรปูกบั ทะเลสาบพนักอง เป็นวิวท่ีเรียกว่า  ไดร้บัความนิยมสงูสดุของเลห ์
.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร.. จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมืองเลห ์  โดยใชเ้สน้ทางเดิม  โดยการเดินทาง
ในวนัน้ีจะผ่านจดุท่ีสงูท่ีสดุของถนนสายน้ีคือประมาณ  5,300 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 
เรียกจดุน้ีว่า Chang La Pass เราจะจอดใหท้่านไดถ้า่ยรูปสกัครู่  ไม่ควรอยู่นานเกินไป
เพราะจะทําใหเ้ราไม่สบายได.้.ออกเดินทางต่อค่ะ เพลิดเพลินกบัวิวสองขา้งทางเปิดโอกาสให ้
จอดถ่ายรปูเป็นระยะๆ   ถึงเมืองเลห.์.. นําท่านเดินเล่น  ชอ็ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ของฝาก  
ของท่ีระลึก ท่ีถนนเมนบารซ์าร ์

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที่พกั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 

 
วนัที่แปด(8) เมืองเลห ์ – เดลลี  B L D 
07.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พกั 
09.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทาง  สู่สนามบินเลห ์
11.55   น. เหินฟ้ากลบัเดลี โดยสายการบิน  Air India (AI) เที่ยวบินที่   AI446 (มีบริการ

อาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)   
13.35   น. เดินทางถึงสนามบินเดลี  หลงัจากท่ีไดก้ระเป๋าและสมัภาระครบแลว้   
จากน้ัน ชมเมืองหลวงเดลลี ซึง่เป็นเมืองเดิมตัง้แต่โบราณ เป็นนคร หลวงของวีระบรุษุสงคราม 

ภารตะ และ กลายเป็นนิวเดลลี นครหลวง
ใหม่ท่ีสวยงามในปัจจบุนัเมืองเดลลีใหม่  มี
ความใหม่ 
ตามวฒันธรรมองักฤษ เมืองหลวงของประเทศ
อินเดีย ชมศิลปะการก่อสรา้งเมืองท่ีองักฤษ 
ไดส้รา้งและมีการวาง ผงัเมืองท่ีทนัสมยั และ
สวยงามตามวฒันธรรมขององักฤษและติดอบั
ดบัหน่ึงในโลก... ผ่านชมท่ีทําการของ
คณะรฐัมนตรี, ทําเนียบประธานาธิบดี ,ชมประตู
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เมืองอินเดีย “Indian Gate”   ใชเ้ป็นอนุสาวรียข์องทหารท่ีเสียชวิีตในสงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึง 
จดุไฟอมรชวิีนบชูาวิญญาณนักรบไม่เคยดบั โดยมีไฟจดุเป็นการไวอ้าลยัตลอด 24 
ช ัว่โมง ตัง้แต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปัจจบุนั มีชือ่จารึกไวท่ี้แผ่นหิน 85,500 
ชือ่ มีป้ายบอกว่า อมรชวีนั หมายถึงชวิีตท่ีไม่ตาย…. 

จากนั้น นําท่านชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกท่ีตลาดจนัปาท  อนัมีชือ่เสียงอาทิพืน้ปนูโตะ๊สไตลอ์ินเดีย กําไล
ขอ้มือและขอ้เทา้ และอื่นๆอีกมากมายอิสระต่อรองสิน้คา้ตามความสามารถเฉพาะตวันะค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัาคาร 
19.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี    
20.00 น. เชค็อินทท่ีเคาเตอรส์ายการบิน AIR INDIA  จากน้ันผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง 

อสระชอ๊ปป้ิงสินคา้ภายในสนามบินได ้ ตามอธัยาศยั 
23.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร ์ อินเดีย  เที่ยวบินที่ AI 332 

(บริการอาหารบนเคร่ือง) 
วนัที่เกา้ (9) เดลลี (สุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ - - - 
04.40น.   ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ…….. 

***********************  

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลง
การนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บริษทัอาจทาํการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็น
สําคญั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพ่กั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่
สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ  

อตัราค่าบริการ  (โปรแกรมเมียร-์เลห ์9 วนั 7 คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้
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กําหนดวนัเดินทาง 

อตัราค่าบริการหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เดินทางต ัง้แต่ 
20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 
ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 

8-15 มิถุนายน 2562 

54,900.- 8,500.- 
21-29 กรกฏาคม 2562 

3-10,10-17,17-25 สิงหาคม 2562 

7 -15 กนัยายน 2562 

**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั้น บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมี
ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึน้นไป 
เงือ่นไขการสํารองที่นั่ง (ที่ท่านควรทราบกอ่นสํารองที่นั่ง) 
กรุณาชาํระเงินมดั ท่านละ 15,000 บาท (ชาํระหลงัการจองภายใน 2 วนั)  พรอ้มส่ง
สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน ์ หลงัการจองภายใน 3 วนัส่วนที่เหลือ
ชาํระท ัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซา่
ตามที่กาํหนด *** 
ช าระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีกรรมการบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจดิศิริ 

 ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

   ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

    ธนาคาร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สาขาสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนาคารกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

         ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 

หลงัจากท าการโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนา้หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์ )พรอ้มระบุหมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อกลบั

ระบุโปรแกรม  วนัเดินทางมาที่ไลนอ์อฟฟิค  Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
 หมายเหต:ุ อน่ึงกรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินหรือแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบถึงการโอน

เงินของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคณุย่ิง  Passport มาท่ีบริษทัฯ
กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั*ราคาทวัรด์งักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคารนะ
ค่ะ 
อตัราค่าบริการรวม : 
 ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบักรงุเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรงุเทพฯช ัน้ประหยดัโดยสายการบิน  แอรอ์นิเดีย และ

ภายในประเทศทีร่ะบ ุ  
 ค่าภาษีสนามบินทกุแหง่และค่าประกนัภยัสายการบิน  
 ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั  3- 4 ดาวตามระบใุนรายการ 
 รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ , และโตโยตา้อีโนว่าหรือรถ Tempo 

ปรบัอากาศในแคชเมียรต์ามระบใุนรายการ 
 ค่าอาหารทกุมือ้ตามระบ/ุค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ  
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 ค่าประกนัอบุติัเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้)ทัง้นี้
ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดัทีมี่การตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต (ไม่ครอบคลุมผูที้มี่อายุเกิน 75 ปี) 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าสําหรบัหนงัสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลนเ์ท่านัน้ ( ไม่ตอ้งโชวรต์วั ) 
อตัราค่าบริการไมร่วม  
 ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้ว 
 ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี)  
 ค่าวีซา่ทีมี่ค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกํากบัภาษี) 
 ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่านํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกําหนด 2 5 กิโลกรมั  
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,พนกังานขบัรถ 50 USD / ท่าน ตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน  
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณา
ของท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ  

การยกเลิก 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่ายหากไม่ไดมี้การย่ืนวีซา่ล่วงหนา้  (สงกรานต-์

ปีใหม่ 60 วนั) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่าวีซา่ (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 

วนั) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวหรืออตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุําเป็นสดุวิสยั อาทิ การ

ล่าชา้ของสายการบิน  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อบุติัเหต ุ  
ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้น้ีจะคํานึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถ
ท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัรจ์ดัให ้ ยกเวน้ท่าน
ไดทํ้าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงิน
ค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระมาแลว้  หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีส่อไปในทาง
ผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ตัว๋เครื่องบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกําหนด 
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระ

ค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุ

ทกุขอ้แลว้ 



 

-14- 

          

RYRK190638 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูกํ้าหนดซึง่ทาง
บริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋
เครื่องบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน(ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบิน
สามารถทําการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเชน่  เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขาย
ก่อนเพ่ือขอคํายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดย
ไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้ 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจําแลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน 

/ 3 เตียงTriple Room ขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึง่
มกัมีความแตกต่างกนัซึง่อาจจะทําใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดั
หอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา 
เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดรูอ้นเท่าน้ัน  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ  Trade Fair เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม  

เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน ์ (ไมต่อ้งโชวรต์วั) 
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไมเ่กิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว) 1 รูป พืน้หลงัสีขาว  
 สําเนาหนังสือเดินทางอายุการใชง้านไมต่ํากว่า 6 เดิน หา้มขีดทบั  

 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ    
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาวีซา่อินเดียหากท่านเคยเดินทางเขา้อินเดียแลว้ 1 ชดุ 
เอกสารท ัง้หมดสามารถส่งแบบออนไลน์   Line , Email ไดเ้ลยครบั^^ 

 


