
 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
UNSEEN 

LEH LADAKH / KASHMIR 

 

สักครัง้หนึ่ง ณ เมืองเลห์ ลาดักห์ ดินแดนบนอ้อมกอดหิมาลัย เป็นสวรรค์บนดินทีเ่รารู้จักกันดีในนาม “ทิเบต

น้อยแห่งอินเดีย” (Little Tibet) นั้นเอง เป็นเส้นทางในฝันของนักเดินทางอย่างแท้จริง เลห์ ลาดักห์ เป็นรัฐที่อยู่ทาง

ตอนเหนือสุดของอินเดีย เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหิมาลัย เต็มไปด้วยกล่ินอายความงดงามของวัฒนธรรมแบบ

ทิเบต 

 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
ความชอบแต่ละฤดูกาล 
เลหห์นา้หนาว   ธันวาคม – มีนาคม  หิมะขาว สวย อากาศหนาวมาก  
เลหใ์บไมผ้ล ิ    เมษายน – พฤษภาคม ดอกไมเ้ริ่มออกดอก อากาศเย็น ยงัมีหิมะประปราย 
เลหห์นา้รอ้น     มิถนุายน – กนัยายน  อากาศสบายๆ ตน้ไมส้เีขียวขจี 
เลหใ์บไมร้ว่ง    ตลุาคม –  พฤศจิกายน ตน้ไมเ้ปลี่ยนสีสวยมาก อากาศหนาวๆ ก าลงัดี 
 
พิเศษสุดๆๆ...!!  
**เสริมอาหารไทยทุกมือ้  
**น่ัง 4 ท่าน ต่อรถ INNOVA TOYOTA 1 คัน  
**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ ระดับ A ที่เลห ์
**หัวหน้าทัวรผู้์ช านาญเส้นทาง  
**บริการอาหารว่างตลอดการเดินทาง 
**ทริปนีว้ิวแบบพาโนราม่า ทุกท่านจะไดส้นุกสนานกับการถ่ายภาพ 
หมายเหต:ุ เพื่อป้องกันเกิดอาการแพ้ความสูง ควรรับประทานยาป้องกันโรคแพ้ความสูง 
   หรือ Attitude Sickness ก่อนเดินทาง 2 วัน 
รายการเดินทาง  

(พักโรงแรมเมืองเดลี 1 คืน เมืองเลห ์3 คืน, นูบร้าวัลเลย ์1 คืนและแคมป์พันกอง 1 คืน) 

(เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยอยู่ 1.30 ช่ัวโมง) 
วันที-่1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)  เมืองเดลี (ประเทศอินเดีย) - - D 

19.00 น.  คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าที่ 2 สายการบิน Thai Airways (TG) โดย
เจา้หนา้ท่ีบรษิัท คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  

23.15 น.   เหิรฟา้สู ่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India)โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์ เที่ยวบิน 

TG315 บริการอาหารกลางวันบนเคร่ือง (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
 
วันที-่2 เมืองเดลี  ศรีนาคา …พระราชวังเลห ์- เจดียสั์นติภาพ B L D 

   
02.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาทอ้งถ่ินผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากน้ัน น าท่านสู่ สนามบินภายในประเทศอินเดีย // บริการอาหารเช้าที่สนามบิน 
07.30 น.  เหิรฟา้สู ่สนามบินศรนีาคา โดยสายการบินอินดิโก ้เท่ียวบินท่ี 6E5201  



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสมัภาระ  
ในตอนเชา้ของเทีย่วบินจากเมืองเดลี...สู่เมืองศรนีาคา ในวนัทีท่อ้งฟ้าปลอดโปร่ง ท่านสามารถมองลงไปจากมุมดา้นบนของ

เครือ่งบิน ท่านจะเหน็ยอดเขาหมิาลยัสวยงามตระการตามากๆ 
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมบ้านเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรนีาคา ถือก าเนิดจากสมัยท่ีเจา้ผูค้รองแควน้แคช

เมียรย์ังครองอ านาจกับอังกฤษท่ีเขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตใหอ้ังกฤษมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน คน
องักฤษจึงหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรอืลอยล าอยูใ่นทะเลสาบแทน ทกุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
บา่ย  น าทา่นชม สวนชาลิมาร ์(Shalimar Garden) เป็น

สวนดอกไม้ท่ีสรา้งขึน้สมัยราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้ง
โดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan 
และเมืองศรีนาคา แคชเมียร ์เป็นท่ีมีช่ือเสียงในการ
จัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจาก
ภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็นท่ีประทับ
พั ก ผ่ อ น ขอ งกษั ต ริ ย์ ร า ช ว งศ์ โม กุ ล ใน อ ดี ต  
ชมตน้เมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทิวลปิ 
และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล  ชมสวนนิชาท 
(Nishat Garden) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเป้ิล
อายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทิวลิป และดอกไม้
นานาชนิดตามฤดูกาล ตัง้อยู่รมิทะเลสาบดาล มีภเูขา Zabarwan ซึ่งตัง้เป็นฉากหลงัและลา่สดุไดถ้่ายท าหนงั
เรื่องพระพทุธเจา้พระมหาศาสดาโลกอีกดว้ย...  

จากน้ัน  น าทา่นไปชม จามามัสยิด “Jama Masjid” ซึ่งสรา้ง
เป็นครัง้แรกสมยัสลุตา่นสคิานเดอร ์และบูรณะ
ตอ่มาอีกหลายสมยั เป็นมสัยิดท่ีสรา้งดว้ยรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคา
ทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาท่ีตดัจากตน้ซีดาลทัง้ตน้
กวา่ 300 ตน้                             

    หลงัจากนัน้เดินทางกลบัสูท่ี่พกั  
 
 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ค า่                       รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรมบ้านเรือ  
                           ที่พัก ณ โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่า  
 
วันที-่3 ศรีนาคา – คารกิ์ล(Kargil) B L D 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมบ้านเรือ 
07.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์กิล(Kargil) ระยะทาง 217 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 

ชั่วโมง 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมืองคารกิ์ล 
บา่ย เดินทางถึง เมืองคาร์กิล (Kargil) เป็นเมืองชายแดนรอยต่อระหว่างแคชเมียรแ์ละลาดัคห์(อินเดีย)และ

ปากีสถานตัง้อยู่ริมแม่น า้ซูรู ครัง้หนึ่งเมืองนีเ้คยเป็นสมรภูมิอัน
ดุเดือด "สงครามคารกิ์ล" ระหว่างอินเดียและปากีสถานมีคน
ตายมากกวา่ 5000 คนเม่ือปี 1999 เมืองนีอ้ยู่ในเขตลาดคัหแ์ต่
มีวฒันธรรมคลา้ยกับเขตบลัติสถานของแคชเมียรฝ่ั์งปากีสถาน 
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม Suru แม่น ้าเป็น 185 
กิโลเมตร (115 ไมล)์ แม่น า้ยาวท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากธารน า้แข็ง 
Panzella ซึ่งตั้งอยู่ ท่ีPensi Laผ่านใกลแ้ด Drung ธารน ้าแข็ง 
Drang Drung Glacier ยงัก่อใหเ้กิดแม่น า้ Stodซึ่งไหลลงไปในทิศทางตรงกันขา้มจาก Suru แหล่งท่ีมาของ
แม่น า้ Suru อยู่ 142 กิโลเมตร (88 ไมล)์ ทางตอนใตข้องเมือง
กิลและ 79 กิโลเมตร (49 ไมล์) ทางเหนือจากZanskar ศรี
นครินทรเ์มืองชัมมูและแคชเมียรอ์ยู่ห่างออกไป 331 กิโลเมตร 
(206 ไมล)์ ทางทิศตะวนัตก Suru แม่น า้เขตแดนตะวนัตกและ
ทางตอนเหนือของเทือกเขา Zanskar ]แม่น ้าไหลไปทาง
ตะวันตกพร้อมกับ กิล -Zanaskar ถนนจากแหล่งท่ีมาและ
รูปแบบ Suru หุบเขาซึ่งเป็นท่ีตัง้ตระหง่านอยู่โดยเทือกเขาของ
นุ่น Kunภูเขา ท่อระบายน า้เทือกเขาภูเขาแม่ชีกุนของช่วง Zanskarใน Suru หุบเขาและจะเขา้รว่มโดยแคว 
"Shafat หนาเล่อะ" ท่ีทุ่งหญ้าของGulmatango กระแสนีม้าจากShafat ธารน า้แข็ง [3]แม่น า้ซูริไหลไปทาง
เหนือผ่านช่องแคบคอรกิ์ลซึ่งกินโดยแม่น า้ Botkul ซึ่งก าเนิดจากธารน า้แข็งท่ีมีช่ือเดียวกัน [1] Dras แม่น า้ท่ี
เลีย้งโดยแม่น า้ Shingo, ร่วมกับแม่น า้ Suru ท่ี Kharul, 7 กิโลเมตร (4.3 ไมล)์ ทางเหนือของเมือง Kargil 
แม่น า้ซูริแลว้เขา้ปากีสถานแคชเมียรป์กครอง 5 กิโลเมตร (3.1 ไมล)์ ไปขา้งหนา้จากจุดรวม Dras และแม่น า้ 
Suru ผา่นโพสต ์43 และโพสต ์44 ของอินเดียและปากีสถานตามล าดบัและผสานกบัแม่น  า้สนิธุท่ี Nurla 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ค า่                       รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพกั ณ  Hotel Highlands Spa and Resort หรือเทียบเท่า 
วันที-่4  คารกิ์ล(Kargil) – พาดุม(Padum) B L D 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

07.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่พาดุม ( Padum ) ระยะทาง 231 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร ระหวา่งทาง 

14.00 น. เดินทางถึง พาดุม( Padum) พาดมุเป็นเมืองโบราณ ตัง้อยูท่า่มกลางเทือกเขาและธรรมชาติท่ีสวยงามของ

อินเดีย ตลอดสองขา้งทางของการเดินทางสูเ่มืองนีจ้ะพบกบัทิวทศันท่ี์นา่ประทบัใจ 

จากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั เพื่อปรบัรา่งกาย 

ค า่                       รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ท่ีพกั ณ  Hotel Marque หรือเทียบเท่า 

 

วันที-่5 พาดุม(Padum) –หุบเขาซันสการ(์Zanskar) B L D 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

08.00 น.  น าทา่นชม หบุเขาซันสการ(์Zanskar 

Valley) ดินแดนติดเทือกเขาหิมาลยัทางตอน

เหนือของอินเดีย นบัเป็นดินแดนแหง่หนึ่งบน

โลกท่ีเขา้ถึงไดย้ากท่ีสดุ ในแตล่ะปีจะมี

นกัทอ่งเท่ียวเพียงไม่ก่ีรอ้ยคนเทา่นัน้ท่ีจะเดิน

ทางเขา้ไปท่ีน่ี แตข่ณะนีถ้นนสายใหม่เขา้หบุ

เขาเสรจ็แลว้เขา   ซนัสการ ์(Zanskar) เป็น

สว่นท่ีอยูแ่ยกออกมาจากเสน้ทางปกติท่ีวิ่ง

ระหวา่งแคชเมียรแ์ละเลห ์โดยจุดตดัจะอยูท่ี่

เมืองคารกิ์ล (Kargil) แปลวา่ไม่วา่จะเริ่มตน้จากเลหห์รอืแคชเมียรก็์มาท่ีน่ีไดเ้ช่นเดียวกนั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
บา่ย น าท่านชม วัด KARSHA เป็นอารามท่ีใหญ่

ท่ีสดุของซนัสการ ์(Zanskar) มีศาลเจา้หลาย
แห่งและประดบัประดาดว้ยภาพวาดอันวิจิต
งดงามของ Lama Dzadp Dorie นอกจากนี ้
ยงัเป็นท่ีเก็บรกัษาพระธาตุดอรเ์จ        ริเชน 
พระสงฆ์ 100 รูป อาศัยอยู่ในวัดนี ้เทศกาล
ยอดนิยมท่ีจดัขึน้ในบรเิวณวดัเรียกวา่เทศกาล 
Gutor ซึ่งมีการเฉลิมฉลองระหว่างวันท่ี 26 
และ 29 ของเดือนหกตามปฎิทินของธิเบต 

ค า่                       รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 ท่ีพกั ณ  Hotel Marque หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที-่6 พาดุม(Padum) -หมู่บ้านลามายูรู (Lamayuru)-เลห ์ B L D 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
07.00 น.  ออกเดินทางสู ่หมบูา้นลามายรูู ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ระหวา่งทางชมวิวแบบ 360 องศา 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารระหวา่งทาง 
จากนัน้ น าท่านชม หมู่บ้านลามายูรู (Lamayuru) แวะถ่ายรูป Moon Land อันเกิดจากกระแสคลื่นลมพัดพา การ

พงัทลายท่ีไม่สม ่าเสมอกนัของหนา้ดิน ท่ีเกิดจากการกดักรอ่นของหิมะละลาย ท าใหภ้เูขาเป็นรูปรา่งขรุขระ เป็น
หลมุบา้ง คลา้ยกบัผิวของดวงจนัทร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองเลห  ์ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง เมืองเลห…์เมืองศูนยก์ลางของการ

ท่องเที่ยว ในรูปแบบกลิ่นอายวฒันธรรมของชาวทิเบต “เลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดักห์” ประเทศอินเดีย
มีอีกช่ือคือ ทิเบตน้อย (Little Tibet) เพราะวฒันธรรมสว่นใหญ่มาจากทิเบต เลหเ์ป็นเมืองเลก็ๆในออ้มกอด
แหง่ขุนเขาอยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเลถึง12,000 ฟุต หรอืรวม 3,500 เมตร ท่ีน่ีมีสว่นผสมของวฒันธรรมและเชือ้
ชาติท่ีหลากหลายเดินไปไหนก็เห็นแขกอินเดีย แขกขาวแบบปากีสถาน บางคนหนา้ออกไปทางจีนและธิเบต 
ผูค้นแถบนีย้ิม้แยม้แจ่มใส ใจดี ใชชี้วิตแบบชา้ๆ อยูก่บัธรรมชาติ 

 

 
ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

ท่ีพกั ณ Hotel The Druk / Shangri-la  หรือเทียบเท่า 

 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

วันที-่7 เลห(์Leh) – ถนนที่สูงที่สูดในโลก(Khardung La Pass) - นูบร้าวัลเล่ยN –  
วัดดิสกิต – ข่ีอูฐที่ฮุนเดอร ์

B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้ น าทา่นเท่ียวชม วัดทิกเซ ่(Thiksey Gompa)  เป็นวดัท่ีตัง้โดดเด่นอยูบ่นเนินเขามีภมิูทศันท่ี์สวยงาม  วดันี ้

ก่อตัง้เม่ือศตวรรษท่ี 15 เป็นวดัในนิกายเกลกุปะ หรอื นิกาย
หมวกเหลอืง (นิกายเดียวกบัดาไลลามะองคปั์จจุบนั) ท่ีวดัยงัมี
พระศรอีารยิเมตไตรย ์ ซึ่งถือเป็นมาสเตอรพ์ีซฝีมือช่างศิลป์ ใช้
เวลาสรา้งถึง 2 ปีดว้ยกนั    

 น าทา่นชม พระราชวงัเชย ์(Shey Palace) เมืองเชเคยเป็น
เมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของลาดกั  ในช่วงก่อนศตวรรษท่ี  
15 เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นมีอายรุาว 500 ปีของกษัตรยิผ์ูเ้คย
ยิ่งใหญ่ในอดีต พระราชวงัหลวงและพระอารามสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 16 เพื่อเป็นท่ีประทบัของกษัตรยิ ์และ
ประดิษฐานพระพทุธรูปทองแดงท่ีสงูใหญ่ขนาดตกึสามชัน้ สรา้งโดยกษัตรยิ์  Deldan Namgyal  และโปรด
เกลา้ใหส้รา้งสถปู Numgyal Chorten หรอืสถปูแหง่ชยัชนะ (Victory Stupa) ท่ีดา้นบนของสถปูสรา้งดว้ย
ทองค าบรสิทุธ์ิ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากนัน้ น าทา่นเดินทางสู ่นูบร้าวัลเล่ย ์(Nubra Valley) ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง โดยวนันีเ้ราจะผา่นเส้นทาง

ถนนที่สูงทีสุ่ดในโลก  Khardung La Pass ท่ีระดบัความสงูราว 5,600 เมตร จากระดบัน า้ทะเลเป็นเสน้ทาง
ท่ีสวยมาก จากจุดนีเ้ราสามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครมัในประเทศปากีสถานไดเ้ลย และท่ีจุดสงูสดุนีเ้รา 
จะไม่ใหค้ณะอยูน่านนกั เพราะอากาศท่ีเบาบางอาจท าใหเ้ราแพค้วามสงูและไม่สบายได ้“นูบร้าวัลเล่ย” 

(Nubra Valley) หรอืหบุเขาแหง่ดอกไมท้างเหนือของเมืองเลย ์ชมดอกไมน้านาพนัธุ์ เช่นดอกแอปเป้ิล สวนแอ
ปรคิอต และนกนานาชนิด เสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ลางลดัเลาะหบุเขา 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 น าทา่นแวะชม วัดเดสกิต (Deskit Monastery) ตัง้อยูบ่นเนินเขาเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม วดัดิสกิตเป็นวดัที่

ใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สดุในหบุเขานบูรา ภายในประดิษฐานพระศรี

อารยิเมตไตขนาดใหญ่มากมองเห็นไดจ้ากทั่วทกุซอกมมุของนบู

รา้วลัเลย ์และตวัวดัก็มีฉากหลงัเป็นยอดเขาหิมะท่ีสวยงาม วดั

เก่าแก่อายมุากกวา่ 500 ปี น าทา่นสนกุสนานกับการ ข่ีอูฐ ที่

ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย (รวมอยูใ่นคา่บรกิารประมาณ 

500-1,000 รูปี กรณีไม่ขี่ ไม่มีคืนเงินให)้ ชมวิวทิวทศันอ์นั

สวยงามของหบุเขานบูรา ท่ีนบูรา้วลัเลย่เ์ป็นแหลง่ปลกูแอปเป้ิลและแอปปลคิอท มากมาย  และมีอากาศไม่

หนาวมากนกัสบายๆ ในความสงูระดบัประมาณสองพนักวา่เมตร ดงันัน้จึงเป็นเมืองท่ีสบายๆคลา้ยกบับา้นเรา  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น 
ที่พัก ณ  HOTEL KARMA INN, NUBRA VALLEY หรือเทียบเท่า 

 
วันที-่8 นูบร้าวัลเล่ย ์(Nubra Valley)  -ทะเลสาบพันกอง B L D 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบพนักอง” (Pangong Lake)  ระดบัความสงู 4,350 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 

ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยน่ังรถผ่านถนนเส้นทีสู่งเป็นอันดับ 3 ของ
โลก Chang La pass  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 น าท่านชมความงามของ ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ซึ่งมีความยาวถึง 40 ไมล ์และกวา้ง 2-4 เป็น

ทะเลสาบน า้เค็มท่ีอยูส่งูสดุในโลกคือ มีความสงูถึง 4300 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ชมความงามของทะเลสาบ
ท่ีมีภูเขาสงูเป็นฉากหลงั น า้ในทะเลสาบแห่งนีมี้สีสนัท่ีงดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน า้จะมีสีน  า้เงินเขม้ 
ส่วนในช่วงเช้าจะมีสีท่ีอ่อนกว่า และพืน้ท่ี 75% ของทะเลสาบอยู่ในดินแดนทิเบต อีก 25% อยู่ในเขตของ
ประเทศอินเดีย ..อิสระถ่ายรูปกบั ทะเลสาบพนักอง เป็นวิวท่ีเรยีกวา่ ไดร้บัความนิยมสงูสดุของเลห.์. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น 

ท่ีพกั ณ  Polaris Cottage หรือเทียบเท่า มีสิง่อ  านวยความสะดวก หอ้งน า้ในตวั  



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

วันที-่9 ทะเลสาบพนักอง – เมืองเลห ์ B L D 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้ เดินทางกลบัสู ่เมืองเลห ์โดยใชเ้สน้ทางเดิม ระหวา่งทางใหท้างไดแ้วะจอดถ่ายรูปตามจุดท่ีมีสตัวป่์า ตาม

ธรรมชาติ เช่น Mamot และเราจะเจอฝงูมา้ สตัวต์ามธรรมชาติ หรอืเจอฝงูพาสมินา่ ท่ีเจา้ของน ามาเดิน        

หาอาหาร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากนัน้ ออกเดินทางไปยงั “วัดเฮมิส” (Hemis Gompa)  เป็นวดัท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากวดัติก๊เชย ์เป็นวดัหลกัของ

นิกายนิงมาปะ หรอืนิกายหมวกแดงท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสดุ

ในแควน้ลาดกั และยงัมีรูปป้ันองคปั์ทมาสมภพท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ตัง้อยูใ่นวดัแหง่นีด้ว้ย สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่Matho 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Gompa  เป็นวดัพทุธทิเบต อยูห่า่งจากตวัเมืองเลหท์างตะวนัออกเฉียงใต ้26 กม. ฝ่ังแม่น  า้สนิธุ สามารถ

มองเห็นวดัติก๊เซไ่ดจ้ากท่ีวดัแหง่นี ้ก่อตัง้ขึน้ในศตวรรษท่ี 1410 โดยลามะ Dugpa Dorje  

 สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้เมืองเลห ์ถึงเมืองเลห.์..น  าท่านเดินเลน่ ชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ของฝากของท่ี

ระลกึท่ี ถนนเมนบารซ์าร ์

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  

หลงัอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่ัก ณ Hotel The Druk / Shangri-la    หรือเทยีบเทา่ 

วันที-่10 เมืองเลห ์– เดลลี B L D 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้ น าท่านเดินทางไปชม พระราชวังเลห์ (Leh Palace) เป็นพระราชวังท่ีตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาท่ี

สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนกลางเมืองเลห ์ขนาดความสงู 9 ชัน้ถกูสรา้งในปี ค.ศ.1630 พระราชวงันีส้รา้งขึน้โดย

กษัตริย ์Sengge Namgyal ในศตวรรษท่ี 16 เคยเป็นพระต าหนกัท่ีประทบัของราชวงศแ์ห่งลาดกัห ์มีลกัษณะ

รูปแบบสถาปัตยกรรม

ใกลเ้คียง กับพระราชวัง

โปตาลาในลาซาเมือง

ทิเบต คือมีผนังเอียงเข้า

หากนัทกุดา้น  

น าชม เจดียสั์นติภาพ 

(Shanti Stupa) เจดีย์

สนัติภาพเป็นเจดียส์ขีาว 

ขนาดใหญ่โดยญ่ีปุ่ นเป็นผูส้รา้งขึน้เพื่อประกาศพระศาสนา  

และแสดงถึงสนัติภาพแหง่โลก เจดียนี์ต้ัง้อยูบ่นยอดเขา จากเจดีย์

สามารถมองเห็นวิวเมืองเลหไ์ดใ้นมมุสงูไดอ้ยา่งสวยงามมาก  

 

 

 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

11.00 น. น าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองเลห ์ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก 

13.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงนิวเดลลี โดยสาบการบินอินดิโก้ เที่ยวบินที่ 6E 2019  

จากนัน้ เดินทางถึงกรุงนิวเดลล ีทา่นเดินทางสู ่อาศรัธาม (Akshardham) หรือ อัชดัม วดัฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในโลก 
สถานท่ีท่ีนา่เลื่อมใสของมหาชนทั่วประเทศ
อินเดีย ในอินเดียมีวดัลกัษณะเช่นนีอ้ยูม่าก
แตใ่นท่ีสดุ บรษิัทกินเนสก็มอบใบ
ประกาศนียบตัร วดัฮินดใูหญ่ท่ีสดุในโลก 
ใหก้บัวดันี ้ดว้ยเหตุผลคือเป็นวดัใหญ่ท่ีสดุ
สรา้งโดยเอกชนและถือวา่เป็นวดัฮินดท่ีูใหญ่
ท่ีสดุ เพราะมีบรเิวณกวา้งมากถึง 86,342 
ตารางฟุต วดันีมี้ความอศัจรรยม์ากมาย 
สรา้งดว้ยหินทรายสชีมพ ูแกะสลกั และปพูืน้
ดว้ยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพู
แกะสลกัตวัโดมสงู 72 ฟุต มีเสา โดม ลอ้ม 
1,160 ตน้ รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสาร
จ านวน 148 เศียร ดา้นในบรรจุเทพเจา้ฮินดู
แกะสลกักวา่20,000 องค ์ใชเ้วลาสรา้ง 5 ปี
เทา่นัน้ โดยทา่นประมขุสวามีมหาราช เป็น
ผูอ้อกแบบเพียงคนเดียวเป็นสถาปัตยกรรม
ฮินดทีู เก่าแก่ท่ีสดุก่อสรา้งโดยช่างอาสาสมคัรมีทัง้นกับวชช่างศิลปะรวมถึงนกัแสวงบุญทกุคน ผา่นชม ราชปา
ติภาวัน ที่พ านักของประธานาธิบดี (Presidential Palace หรือ Rashtrapati Bhavan) และ ประตูเมือง
อินเดีย (Indian Gate) ใชเ้ป็นอนสุาวรยีข์องทหารท่ีเสยีชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  น าทา่นเดินทางสูท่า่อากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดล ี   

23.30 น.   ออกเดินทางสู ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการ THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG316  

วันที-่11  กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)  - - - 

05.25 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ… 
 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

H I M A L A Y A N  H O L I D A Y S   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลง 

การนดัหมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะ
ทอ่งเท่ียวไดต้ามรายการ 

 
 
 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
หมายเหตุ: ราคานีส้งวนสิทธิเ์ฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่าน้ัน ขอสงวนสิทธิใ์นการออกทัวรห์ากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  
 
การส ารองที่น้ัง 

1. กรุณาช าระมัดจ า 20,000 บาท หลงัการจองภายใน 3 วัน พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงิน และส าเนาหนา้หนังสือ
เดินทาง  

2. สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง พรอ้มสง่เอกสารในการท าวีซ่า **หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ี
เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข** 

**ในกรณีท่ีทา่นโอนเงินจากตา่งจงัหวดัราคาทวัรด์งักลา่วจะไม่รวมคา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารของธนาคาร** 
อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-กาฐมณัฑ ุโดยสายการบินไทย แอรไ์ลน ์
คา่ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ขา โดยสายการบิน 
คา่ภาษีสนามบิน 
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวประเทศอินเดีย 
 คา่ท่ีพกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่รถปรบัอากาศท่ีเดลล ีรถ Toyota Innova ท่ีเลห ์ และบรกิารน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ไกดท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ)  

       คา่หวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางพรอ้มคณะ กรุป๊ 10 ทา่นขึน้ไป กรณีท่ี 4-9 ทา่น กรุป๊สามารถออกเดินทางไดโ้ดยไม่มี
หวัหนา้ทวัรไ์ทย 
 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 500,000-1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้่านทราบ ทัง้นีอ้าจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคา
น า้มนัท่ีสงูขึน้ตามภาวะตลาดโลก 

ตารางก าหนดวนัเดินทางและราคา 

ก าหนดการเดินทาง ค่าบริการท่านละ พกัเด่ียว จ่ายเพ่ิม ขนาดกรุป๊ 

12-22 สิงหาคม 2565 64,900 บาท 15,800  บาท 10 – 15 ท่าน 

26 สิงหาคม -5 กนัยายน 2565  64,900  บาท 15,800  บาท 10 – 15  ท่าน 

8-18 กนัยายน 2565  64,900  บาท 15,800  บาท 10 - 15  ท่าน 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 

 คา่น า้หนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรมัตอ่หนึ่งทา่น 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครื่องด่ืมในหอ้งพกั 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน (คนละ 5 USD / วนั = 40 USD ตลอดการเดินทาง)  
 หวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามแตท่า่นเห็นสมควร 
 คา่ประกนัโควิดท่ีคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 
 คา่กกัตวัหรอืคา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีผลโควิดเป็นบวกในระหวา่งท่ีอยูท่ี่เนปาลหรอืกลบัไทยแลว้ 
เงื่อนไขในการจองทัวร ์

1. กรุณาจองท่ีนั่งลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท เมื่อท าการ
จอง พรอ้มกบัสง่หนา้พาสปอรต์ หมายเลขสะสมไมลก์ารบินไทยและเอกสารส  าหรบัการท าวีซา่  

2. สว่นท่ีเหลอืช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

ช่ือธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ช่ือบัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย เดอะวอลค์ราชพฤกษ ์ ออมทรัพย ์ 403-4-22090-1 MR.ZHIHONG ZHOU 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลป่ินเกลา้ ออมทรัพย ์ 758-2-42304-5 MR.ZHIHONG ZHOU 

 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง 
หลงัจากการจองและมีการช าระมดัจ าทวัร์และตอ้งการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบริการมดัจ า ท่านละ 
10,000 บาท และบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีด่  าเนนิการไปแลว้ เช่น ค่าธรรมเนยีม 
วซ่ีา, ตัว๋เครือ่งบิน เป็นตน้ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ไป - เก็บค่าธรรมเนียม10 ,000 บาท และค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการไปแล้ว เช่น 

คา่ธรรมเนียมวีซา่, ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทัวร ์และค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการไปแลว้ เช่น 

คา่ธรรมเนียมวีซา่, ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ 

3. ทวัรย์กเลกิก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ทีบ่ริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

หมายเหตุ 
1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้
เดินทางเป็นส  าคญั 

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เทา่นัน้ 

3. ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ลกูคา้) 

4. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

5. ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถท าการ Refund เปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนเสน้ทาง เลื่อนวนัได ้
6. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ทา่น 
7. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี 
8. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี
ทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิัทฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
หอ้งพกั คา่วีซา่ และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ 

10. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทางบรษิัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวนสทิธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
11. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิัทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ 

ทางบรษิัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขตา่ง ๆ ของบรษิัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

12. หากไฟลท์บินภายในประเทศยกเลิกทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเที่ยวใหม่โดยเดินทางโดยรถ  

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งใหนั้กทอ่งเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง 
ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษิัทฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนกัทอ่งเท่ียวมากกว่า ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair )เป็น
ผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมตาม 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

โปรแกรม และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส  าคญั กรณี
เดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นกัทอ่งเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้ 

**กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับช้ันท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) กระเป๋าถือขึ้น
เคร่ือง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)** 
เอกสารในการยืน่วีซ่าท่องเทีย่วอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว) 

 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 1 ชุด ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้ (2 รูป พืน้หลงัสขีาว) 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดนิทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและความ 

ตัวอย่างเอกสารในการย่ืนวีซ่า อินเดีย 
ถ่ายหรือสแกนสีหน้าพาสปอรต์ และรูปถ่าย หน้าตรง 

2x2 นิว้ (พืน้หลังขาว) 2 รูป 
 
 
 

 
 

กรุณากรอก ข้อมูล
ตามความจริง  เพื่อเป็นข้อมลูที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า

อินเดีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 

                                                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
1. ช่ือ-นามสกลุ 
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ)   
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................... 
2. สถานท่ีอยูติ่ดตอ่สะดวก………………………………………………………………………….…………..……….…………. 
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