
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เลห์ ลาดักห์ นูบราวลัเลย์7วนั 5 คืน 

วันเดินทาง28กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2565 

ท่านละ 37,900 บาท (ไม่รวมวซ่ีา) 
 เสน้ทางหลวงสูงอนัดบัหน่ึงของโลกประสบการณแ์ปลกใหม่คร ัง้เดียวของชีวิตท่อง

เทียวไปบนเสน้ทางหน่ึงเดียวในโลกทีน่อ้ยคนจะไดส้มัผสัดินแดนแห่งพทุธทิเบตบนที่สูงโอบลอ้ม



ไปดว้ยขุนเขาทอดตวัยาวมาจากหมิาลยัในดินแดนแห่งน้ียงัมีกลุ่มคนทีใชชี้วิตเต็มเป่ียมไปดว้ยจติ

วิญญาณและความศรทัธาท่ามกลางธรรมชาติอนัสดุอศัจรรยเ์ป็นดนิแดนสวรรคท์ี่หลากหลายดว้ย

ธรรมชาติแสนงดงามที่สุดในโลกทีซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลบัซบัซอ้นกลาง เทือกเขาหมิาลยั 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี 

00.30น. พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นท่ี4 สายการบิน Spicejetเพื่อทําการเช็คอิน และรับบัตร

โดยสาร โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ให้การตอ้นรับ 

03.45น.            เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลีประเทศอินเดีย โดยสายการบินSpicejet เท่ียวบินท่ี SG741 

  ใชเ้วลาบินประมาณ 3ชัว่โมงคร่ึง **เวลาอินเดียชา้กว่าเวลาไทย 1.30 ชัว่โมง** 

06.20น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี***รอต่อเคร่ืองภายใน*** 

10.15น. เหินฟ้าสู่เมืองเลห์ศูนยก์ารแห่งการท่องเท่ียวในเทือกเขาลาดตัโดยสายการบินภายในประเทศ 

Spicejet เท่ียวบินท่ี SG123 

11.40 น.  ถึงสนามบินเลห์ สนามบินพาณิชยท่ี์อยูสู่งท่ีสุดในโลก เมืองเลห์ตั้งอยูใ่นระดบัความสูง 3,520 

เมตรจากระดบันํ้าทะเล และยงัคงมีมีกลิ่นอายวฒันธรรมของชาวทิเบตหลงเหลือให้เห็น  

นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเพื่อพกัผ่อนและปรับสภาพร่างกายให้เขา้กบัระดบัความสูงของเมืองเลห์ 

เท่ียง                รับประทานอาหารเท่ียง 

บ่าย           นาํท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองเลห์และบาร์ซาร์ทอ้งถิ่น ให้ท่านค่อยๆ เดินชมวิถีชีวิตและการคา้

ทอ้งถิ่นอยา่งสบายๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับตวัในแต่ละกา้วยา่งพร้อมกบัฝึกกาํกบัลมหายใจเพื่อดึง

ออกซิเจนเขา้มาสู่ร่างกายและสมองให้มากกว่าการใชชี้วิตปรกติในประเทศไทย 

เยน็             กลบัเขา้สู่ท่ีพกั คืนน้ีนอนแต่หวัคํ่าพกัผ่อนให้ร่างกายปรับตวั Royal Laddakh Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสอง     เลห์  

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ ณ. ท่ีพกั 

จากนั้นนาํท่านชม พระราชวังเลห์ ( Leh Palace )ซ่ึงเป็นพระราชวงั ท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่นกลางเมือง

เลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้น ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1630 มีลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม ใกลเ้คียงกบั

พระราชวงัโปตาลาในทิเบต คือมีผนงัเอียงเขา้หากนัทุกดา้น จากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงั 

พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลซ(Stok Palace Museum - StokGompa) ซ่ึงอยูใ่นพระราชวงัสตอค ซ่ึงตั้งอยู่

ในเมืองเลห์ ไปทางทิศใต ้ 15 ก.ม.  ภายในจดัแสดงขา้วของ

เคร่ืองใช ้ เป็นของโบราณท่ีมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16  มีทั้ง

มงกุฎ อาวุธ เคร่ืองแต่งกาย และอญัมณีอนัมีค่า เหรียญ



ทองแดง อุปกรณ์ของใชท่ี้เก่ียวกบัการสวดมนตภ์วนา และงานศิลปะชั้นสูงท่ีมีค่าต่าง ๆ ของ

ราชวงศ ์ 

เท่ียง            รับประทานอาหารเท่ียง   

 จากนั้นนาํชม พระราชวังเชย์( Shey Palace)  ซ่ึงเดิมช่ือ เชรน ภาษาลาดคัห์แปลวา่กระจก เน่ืองจาก

กษตัริยผู์ส้ร้างไดข้ดุสระนํ้ากวา้งไวห้นา้วงัเพื่อตอ้งการให้สะทอ้นพระราชวงัลงสู่พื้นนํ้า 

พระราชวงัเชยเ์ป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่สุดของลาดคัห์สร้างโดย

กษตัริยอ์งคแ์รกของลาดคัห์ ในศตวรรษท่ี 10-11 ปัจจุบนัไม่มี

คนอยูอ่าศยัแลว้ 

 ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ท่ีพกั Royal LaddakhHotelหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสาม    เลห์–หุบเขานูบรา(125 ก.ม.)  

เชา้  รับประทานอาหารท่ีโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางโดยรถจ๊ีปสู่ หุบเขานูบรา ( NubraValley )

ระยะทางห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 125 กิโลเมตร ระหว่างทางท่าน

จะไดช้มความยิ่งใหญ่ของ เทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาคาราโครัม

ท่ีโอบลอ้ม ประดุจดงัจะเก็บความลบัสาํคญัของลาดคัห์เอาไวร้อ

ผูค้นมาคน้หา โดยเส้นทางท่ีจะมุ่งหนา้ไปหุบเขานูบรา 

ระหว่างทางนาํท่านทาํสถิติโลกดว้ยการเดินทางขึ้นสู่ ช่องเขาคารตุงลาพาส ( Khardung la Pass )

ซ่ึงเป็นช่องเขาท่ีเป็นเส้นทางรถยนตท่ี์สูงท่ีสุดในโลก(5,600 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล) ตั้งอยู่

ระหว่างเทือกเขาหิมาลยั และเทือกเขาคาราโคลมัท่ีทอดตวัยาว โอบลอ้มคาตุงลาพาสไว ้ชมทิวทศัน์

ท่ีเหมือนอยูบ่นยอดเขาตลอด ชมยอดเขาอ่ืนๆ สลบัซบัซอ้นกวา้งไกล บางยอดก็มีหิมะคลุม สะทอ้น

แสงแวววาว บางยอดก็โลน้ไมม่ีตน้ไมป้กคลุม แต่มีสีสันหลากหลาย สวยงามมากแวะ ถ่ายรูป

เส้นทางหลวงท่ีสูงสุดของโลก พร้อมทั้งถ่ายรูปพรมแดนภูเขาระหว่างอินเดียปากีสถาน เป็นท่ีระลึก

ชมความงดงามของทศันียภาพบนหลงัคาโลก ณ คาตุงลาพาส

จากนั้นออกเดินทางต่อสู่หุบเขานูบรา ระหว่างทางชมภูมิทศัน์อนั



งดงามของภูเขาสูงเสียดฟ้าห่อหุ้มดว้ยหิมะบนปลายยอด ตดักบัฉากหลงัของเส้นขอบฟ้า สร้างความ

ตะลึงพรึงเพริดให้แก่ผูพ้บเห็นนูบราในภาษาทอ้งถิ่นมีความหมายว่า หุบเขาแห่งดอกไม ้เราสามารถ

พบเห็น กุหลาบสีเหลือง แอปเป้ิล และ สวนแอปริคอต ท่ีชาวลาดคัห์ปลูกไวเ้รียงรายอยูท่ัว่หุบ

เขานูบรา นอกจากน้ีหุบเขานูบรายงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกนานาชนิด  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง  

บ่าย เส้นทางวนัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางคาราวานในอดีต และเช่ือมต่อกบัเส้นทางสายไหมอนัโดง่

ดงั นาํท่านเดินทางเขา้สู่หุบเขานูบรา(Nubra Valley: 3048 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล)นูบราหมายถึง

หุบเขาแห่งดอกไมเ้ป็นหุบเขาเล็กท่ียิ่งใหญ่รุ่มรวยดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามมีฝ่ัง

ตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบัเทือกเขาคาราโครัม ของประเทศปากีสถานและดา้น

ตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัธารนํ้าแขง็ Siachenของประเทศจีนเป็นแหล่งปลูก 

Apricot ผลไมห้ลากหลายของลาดกั และเป็นท่ีอยู่อาศยัของนกนานาชนิด อยู่

ห่างจากเลห์ไปทางเหนือ 125 km โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลัยและคาราโครัม

(Karakoram Range) ซ่ึงเทือกเขาคาราโครมัน้ีเป็นเขตแดนตามธรรมชาติกั้น

อินเดียกบัปากีสถาน และก่อนหนา้ปี ค.ศ. 1994 ทางการอินเดียไม่อนุญาตให้    นกัท่องเท่ียวเขา้มา

ในหุบเขาเลยเส้นทางลดระดบัลงไปเร่ือยๆ ผ่านชมวิวภูเขา ทุ่งดอกไม ้หมู่บา้นทิเบตเล็ก 

เยน็              ถึงหมู่บ้านดิสกิต เป็นเวลาอาทิตยอ์ศัดงทอแสงสวยงามทาบทบัภูเขาสูงท่ีสะทอ้นเงาลงสู่แม่นํ้า 

Shayokแม่นํ้าสายหลกัของหุบเขา ชมวิถีชีวิตท่ีอยูก่บัธรรมชาติแบบดั้งเดิม เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั นาํ

ชม วัด Diskitวดัเกา่แก่ท่ีสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1420 ตั้งอยูบ่นเนินเขา ในบริเวณหมู่บา้นดิสกิต มี

จุดเด่น (เด่น จริงๆ) คือรูปป้ันองคพ์ระศรีอริยเมตตรัย ขนาด 12 เมตร นัง่ตระหง่าน พระเนตรมอง

ตํ่าหนัหนา้ออกไปทางหมู่บา้นดิสกิต ราวกบัจะคอย เฝ้ามอง ดูแลปกป้องผูค้นในหุบเขานูบร้าแห่งน้ี 

ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1996 โดยทุนส่วนหน่ึงชาวบา้นไดร้วมรวบทุนทรัพยส่์วนตวับริจาคในการสร้าง 

โดยมีองคด์าไลลามะ ท่ี 14 มาทาํพิธีเปิดงานดว้ยตวัเองอีกดว้ย ช่ืนชมทิวทศัน์ในยามเยน็ดูสงบ

สวยงาม 

เยน็        ไดเ้วลาสมควรเดินทางเขา้ท่ีพกัเตน้ทบ์า้น 

รับประทานอาหารเยน็  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

หลงัเดินทางอยา่งเหน็ดเหน่ือยมาตลอดทั้งวนั ใครท่ีอยากสัมผสัคํ่าคืนอนัสวยงามท่ามกลางหมู่ดาว 

แสงจนัทร์ ทอแสงกระพริบวิบวาวใกลจ้นราวจะควา้เอามาไดก้็อยา่เพิ่งนอนออกมานัง่จิบชาร้อนๆ 

แกลม้แอพริคอทสด อากาศกาํลงัหนาวสบายเพราะเป็นฤดูร้อนก็เชิญด่ืมดํ่าเต็มท่ี  

 

วันท่ีส่ี       หุบเขานูบรา(125 ก.ม.)  –    เลห์ 

06.00    รับประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  



 จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปเก็บวิวสวยๆ รอบบริเวณหุบเขา และดูวิถีชีวิตชาวบา้นจนไดเ้วลา

สมควรออกเดินทางกลบั เมืองเลห์  ระหว่างทาง แวะเท่ียว วัด Hunderเป็นวดัเก่าแก่ของหมู่บา้น 

Hunderและนาํท่านไปถ่ายรูป ทะเลทรายฮุนดร้า (Hundra Sand dune) หรือใครอยากใชบ้ริการนัง่

อูฐ ถ่ายรูปโดยมีภูเขาสูงใหญ่เป็นฉากดา้นหลงัก็ทาํไดต้ามอธัยาศยั 

12.00     เดินทางกลบั เมืองเลห์  รับประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 

บ่าย            จากนั้นนาํท่านชมวัด Samstanling Gompaท่ีหมู่บา้น Sumur ซ่ึงเป็นวดัของนิกายหมวกเหลือง 

 (Gelug-pa) ท่ีค่อนขา้งใหม่อายเุพียงกว่าร้อยปี คือสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1841 (ใน guidebook บอกว่าเป็น

วดัท่ีเป็นท่ีเลื่อมใสท่ีสุดในหุบเขานูบรา) 

เยน็             เดินทางถึงเลห์  

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั Hotel Royal Laddakhหรือเทียบเท่า 

 รับประทานอาหารเยน็ จากนั้นใครจะออกไปเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเลห์ตอนคํ่าๆ ก็ไม่ว่ากนั เดิน

ชมความงดงามของเมืองเลห์ ชมร้านคา้ต่างๆ บน ถนนเมนบาซาร์ ตามอธัยาศยั 

 

 

วันท่ีห้า     เลห ์– ทะเลสาบพันกอง – เลห ์

เชา้ หลงัรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบพันกอง(Pangong Lake, 4420 เมตร

เหนือระดบันํ้าทะเล) ระยะทางประมาณ 160 กม.ทะเลสาบนํ้าเคม็ท่ี

อยู่ในระดับความสูงท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีระดับความสูงเหนือ

ระดับนํ้ าทะเลถึง 4420 เมตร และถูกครอบครองโดย 2 ประเทศ 

โดยร้อยละ 30เป็นของประเทศอินเดีย และร้อยละ 70 เป็นดินแดน

ของประเทศจีน ขบัรถเลาะเลียบแม่นํ้ าอินดุส ผ่านหมู่บ้านเช่มเดยแ์ละซัคตีท่ีเรียงรายตามลาํนํ้ าใน

หุบเขาเบ้ืองล่างเขียวทุ่งนาขั้นบนัไดอนัสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขา

ดินเหลืองท่ีไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวช่างเป็นภาพท่ีตัดกันน่าดู

ทีเดียวเชียว เส้นทางจะผ่านหุบเขาอันเขียวขจีไต่สูงขึ้นไปเร่ือยๆ 

ผ่านหมู่บา้นซัคตี และไต่สูงขึ้น สู่เส้นทางหลวงสูงอนัดบัสามของ

โลก(5320 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล) ทุก 1 กม.เส้นทางจะสูงขึ้น 1 

เมตรเหนือระดับนํ้ าทะเล จนกระทั่งถนนขึ้นมาเท่ากับยอดเขา เมื่อมองยอ้นไปจะเห็นเส้นทางมี

ลกัษณะซิกแซกไปมาอยา่งชดัเจน เน่ืองจากภูเขาไม่มีตน้ไมส้ักตน้ท่ีบดบงัถนนท่ีคดเคี้ยวน้ี จนทาํให้

เกิดความฉงนว่า “เราเดินทางขึน้มาได้อย่างไรน่ี !!!” 



ชมแม่น้ําทรายหลากสีและน้ําตกทรายจนถึงทะเลสาบแปงกองสีเทอร์คอยซ์สวยงามเป็นระยะทาง

ยาว130 กม.จรดพรมแดนจีน กวา้งเพียง 6 กม. ลอ้มรอบดว้ยภูเขานํ้าตกทรายหาดทรายขาวละเอียด

รอบทะเลสาบสีเทอร์คอยซ์เพลิดเพลินกับทศันียภาพอนัสวยงามกับท้องฟ้าสีครามเขม้ หาดทราย 

สายลมแสงแดดบนยอดเขาสูง 

เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกโรแมนตกิท่ีริมทะเลสาบพันกอง 

บ่าย             เดินทางกลบั อาํลาทิวทศัน์อนัสวยงามบนเส้นทางแปงกอง-เลห์ ผ่านแม่นํ้าทรายหลากสี สวน

สวรรค ์เขาสายรุ้งอีกครั้ งเดินทางกลบัสู่เลห์ ระหว่างทางแวะชม วัดติกเซย์Thikse monasteryเป็น

วดัของนิกายหมวดเหลืองอาย ุ600-700 ปีเป็น หน่ึงในวดัใหญ่ท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดในแควน้

ลาดคัห์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 16โดยท่านเซรปั ซงัโป (Sherab Zangpo) ปัจจุบนัวดัน้ีเป็นของลามะ

นิกายหมวกเหลือง มีลามะจาํพรรษาอยูป่ระมาณ 60-80 รูป ท่ีน่ีถูกเรียกว่า มินิ โปตาลา 

(MiniPotala) เพราะลกัษณะคลา้ยกบัพระราชวงัโปตาลา ท่ีอยูใ่นลาซา ทิเบตนัน่เอง มีหลายสาขา

ในลาดคัห์  

นาํชมพระเมตไตรยใหญ่ พระพุทธรูปอนาคตตามความเช่ือของพุทธทิเบต 

จากนั้นนาํชม วัดเฮมิสHemis gompa เป็นวดัทิเบตนิกายหมวกแดงอาย ุ450 ปีเป็นวดัท่ีใหญ่และ

รวยท่ีสุดในลาดคัห ์ไดร้ับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1998 ดา้นในมีรูปป้ันท่าน คุรุปัทมา

สมภพสูงราวอาคาร 3 ชั้น ท่านเป็นบุคคลสาํคญัท่ีนาํศาสนาพุทธจากอินเดียไปเผยแพร่ท่ีทิเบต และ

เป็นผูใ้ห้กาํเนิดนิกายหมวกแดง ซ่ึงเป็นนิกายท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของศาสนาพุทธนิกายวชัรญานมีวตัถุ

โบราณท่ีเก็บรักษาไวไ้ด ้ถึงแมล้าดคัห์จะผ่านสงครามมากเพราะ

วดัเฮมิสอยูใ่นหุบเขาลึกลบัในทาํเลท่ียากจะหาเจอในอดีต จึง

สามารถรกัษาวตัถุโบราณและวดัก็ไม่ไดถู้กทาํลาย ยงัคงความ

สวยงามเช่นปัจจุบนั ท่ีน่ีจะมีงานฉลองเตน้รําหนา้กากท่ีใหญ่

ท่ีสุดในลาดคัห์เป็นประจาํทุกปี  

เยน็              ถึงเลห์ นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัHotelRoyal Ladakhหรือเทียบเท่า 

จากนั้น  รับประทานอาหารคํ่าและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 

วันท่ีหก    เลห–์เดล-ีกรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้พกัผ่อนตามอธยัาศรัย 

10.00 น. ถึงสนามบินเลห์นาํท่านเช็คอิน 

12.20น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบินSpiectjet  เท่ียวบินท่ี SG124 

13.40 น.     ถึงสนามบินเดลลี  รอต่อเคร่ือง  

21.10 น.      เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินSpicetjet  เท่ียวบินท่ี SG740 

 



 

วันท่ีเจ็ด  กรุงเทพฯ 

03.45น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพและเต็มเป่ียมไปดว้ยประสบการณ์ท่ีไม่รู้ลืม     

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  

-   พาสปอร์ต มีอายไุม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ในวนัเดินทาง 

-   รูปถ่ายสี 2 น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น 

-   สาํเนาบตัรประชาชน  และ สาํเนาทะเบียนบา้น 

-   พระภิกษุ มีสาํเนาใบสุทธิ 

 

ค่าบริการนี้รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – เดลี - เลห์ - เดลี - กรุงเทพฯ 

2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย 

3. ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ 

4. มีบริการอาหารไทยเสริมทุกมื้อ 

5. รถปรับอากาศ พร้อมพนกังานขบัรถผูช้าํนาญเส้นทางนาํเท่ียวตามรายการ 

6. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไวใ้นรายการ 

7. นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

8. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

 

อัตราตอนต้นไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทางและค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย 1,800 บาท 



3. ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาํหนด 

4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ 

5. ค่าทิปคนขบัรถ เด็กรถ และมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท 

6. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในบริการ 

7. กรณีที่ลูกคา้เดินทางท่านเดียว ตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพ่ิม 4,000 บาท 

 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง 

 จองมดัจาํท่านละ 20,000  บาท  และค่าวีซ่าอินเดีย 1,800 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต   

 ชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด 

2. ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50% 

3. ภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่ามดัจาํ 20,000บาท  

 

 

เง่ือนไขต่าง ๆ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยั   

ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดขึ้นตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆทั้งน้ี บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู้

เดินทางเป็นสาํคญั 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของ

ห้ามนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง

ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้

4. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะ

คาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 



7. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักคา่บริการคืนได ้ เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

 

 


