เลห์ ลาดักห์ นูบราวัลเลย์ 6วัน
วันเดินทาง15-20 กรกฎาคม 2562

ท่ านละ 29,999 บาท (ไม่ รวมวีซ่า)

เส้นทางหลวงสูงอันดับหนึ่ งของโลกประสบการณ์แปลกใหม่ครัง้ เดียวของชีวติ ท่อง
เทียวไปบนเส้นทางหนึ่ งเดียวในโลกที่นอ้ ยคนจะได้สมั ผัสดินแดนแห่งพุทธทิเบตบนที่สูงโอบล้อม
ไปด้วยขุนเขาทอดตัวยาวมาจากหิมาลัยในดินแดนแห่งนี้ ยงั มีกลุม่ คนทีใช้ชีวติ เต็มเปี่ ยมไปด้วยจิต
วิญญาณและความศรัทธาท่ามกลางธรรมชาติอนั สุดอัศจรรย์เป็ นดินแดนสวรรค์ท่หี ลากหลายด้วย
ธรรมชาติแสนงดงามที่สดุ ในโลกทีซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนกลาง เทือกเขาหิมาลัย
วันแรก(15) สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี

17.00น.
20.10 น.
23.15 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นที4่ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลลีประเทศอินเดีย โดยสายการบินเจ็ทแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ 9w63
ใช้เวลาบินประมาณ 3ชัว่ โมงครึ่ ง **เวลาอินเดียเร็วกว่าเวลาไทย 1.30 ชัว่ โมง**
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี กรุงนิวเดลี***รอต่อเครื่ องภายใน***

วันที่สอง(16) เดลี-เลห์
03.00 น. นาท่านเช็กอินท่ าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธีเพื่อเดินทางต่อไปเลห์
05.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเลห์ ศูนย์การแห่งการท่องเที่ยวในเทือกเขาลาดัตโดยสายการบินภายในประเทศ
เจ็ท แอร์ เวยส์ เที่ยวบินที่ 9W609
06.25 น. ถึงสนามบินเลห์ สนามบินพาณิ ชย์ที่อยูส่ ู งที่สุดในโลก เมืองเลห์ต้ งั อยูใ่ นระดับความสู ง 3,520 เมตร
จากระดับน้ าทะเล และยังคงมีมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวทิเบตหลงเหลือให้เห็น นาท่านเดินทาง
สู่ ที่พกั เพื่อพักผ่อนและปรับสภาพร่ างกายให้เข้ากับระดับความสู งของเมืองเลห์
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง
จากนั้น นาท่านชม พระราชวังเลห์ ( Leh Palace )ซึ่งเป็ นพระราชวัง ที่ต้ งั อยูอ่ ย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์
ขนาดความสู ง 9 ชั้น ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1630 มีลกั ษณะรู ปแบบสถาปัตยกรรม ใกล้เคียงกับ
พระราชวังโปตาลาในทิเบต คือมีผนังเอียงเข้าหากันทุกด้าน
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง พิพธิ ภัณฑ์ สตอคพาเลซ(Stok
Palace Museum - StokGompa) ซึ่งอยูใ่ นพระราชวังสตอค

ที่พกั

ซึ่งตั้งอยูใ่ นเมืองเลห์ ไปทางทิศใต้ 15 ก.ม. ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้ เป็ นของโบราณที่มีมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 มีท้ งั มงกุฎ อาวุธ เครื่ องแต่งกาย และอัญมณี อนั มีค่า เหรี ยญทองแดง อุปกรณ์
ของใช้ที่เกี่ยวกับการสวดมนต์ภวนา และงานศิลปะชั้นสู งที่มีค่าต่าง ๆ ของราชวงศ์ จากนั้นนาชม
พระราชวังเชย์ ( Shey Palace) ซึ่งเดิมชื่อ เชรน ภาษาลาดัคห์แปลว่ากระจก เนื่องจากกษัตริ ยผ์ สู ้ ร้าง
ได้ขดุ สระน้ ากว้างไว้หน้าวังเพื่อต้องการให้สะท้อนพระราชวังลงสู่ พ้นื น้ า พระราชวังเชย์เป็ น
พระราชวังที่เก่าแก่สุดของลาดัคห์สร้างโดยกษัตริ ยอ์ งค์แรกของลาดัคห์ ในศตวรรษที่ 10-11
ปัจจุบนั ไม่มีคนอยูอ่ าศัยแล้ว ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พกั รับประทานอาหารเย็นพักผ่อนตาม
อัธยาศัย
Spic N span Hotelหรื อRoyal LaddakhHotelหรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม(17) เลห์ –หุบเขานูบรา(125 ก.ม.)
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางโดยรถจี๊ปสู่ หุบเขานูบรา ( NubraValley )ระยะทางห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 125
กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชมความยิง่ ใหญ่ของ เทือกเขา
หิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัมที่โอบล้อม ประดุจดังจะเก็บ
ความลับสาคัญของลาดัคห์เอาไว้รอผูค้ นมาค้นหา โดยเส้นทางที่จะ
มุ่งหน้าไปหุบเขานูบรา ระหว่างทางนาท่านทาสถิติโลกด้วยการ
เดินทางขึ้นสู่ ช่ องเขาคารตุงลาพาส ( Khardung la Pass )ซึ่งเป็ น
ช่องเขาที่เป็ นเส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก(5,600 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล) ตั้งอยูร่ ะหว่าง
เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาคาราโคลัมที่ทอดตัวยาว โอบล้อมคาตุงลาพาสไว้ ชมทิวทัศน์ที่
เหมือนอยูบ่ นยอดเขาตลอด ชมยอดเขาอื่นๆ สลับซับซ้อนกว้างไกล บางยอดก็มีหิมะคลุม สะท้อน
แสงแวววาว บางยอดก็โล้นไม่มีตน้ ไม้ปกคลุม แต่มีสีสันหลากหลาย สวยงามมากแวะ ถ่ายรู ป
เส้นทางหลวงที่สูงสุ ดของโลก พร้อมทั้งถ่ายรู ปพรมแดนภูเขาระหว่างอินเดียปากีสถาน เป็ นที่ระลึก
ชมความงดงามของทัศนียภาพบนหลังคาโลก ณ คาตุงลาพาสจากนั้นออกเดินทางต่อสู่ หุบเขานูบรา
ระหว่างทางชมภูมิทศั น์อนั งดงามของภูเขาสู งเสี ยดฟ้าห่อหุม้ ด้วยหิมะบนปลายยอด ตัดกับฉากหลัง
ของเส้นขอบฟ้า สร้างความตะลึงพรึ งเพริ ดให้แก่ผพู ้ บเห็นนูบราในภาษาท้องถิ่นมีความหมายว่า
หุบเขาแห่งดอกไม้ เราสามารถพบเห็น กุหลาบสี เหลือง แอปเปิ้ ล และ สวนแอปริ คอต ที่ชาวลาดัคห์
ปลูกไว้เรี ยงรายอยูท่ วั่ หุบเขานูบรา นอกจากนี้หุบเขานูบรายังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกนานาชนิด

เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
เส้นทางวันนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของเส้นทางคาราวานในอดีต และเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมอันโด่ง
ดัง นาท่านเดินทางเข้าสู่ หุบเขานูบรา(Nubra Valley: 3048 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล)นูบราหมายถึง
หุบเขาแห่งดอกไม้เป็ นหุ บเขาเล็กที่ยงิ่ ใหญ่รุ่มรวยด้วยธรรมชาติที่สวยงามมีฝั่ง
ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเทือกเขาคาราโครัม ของประเทศปากีสถานและด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธารน้ าแข็ง Siachenของประเทศจีนเป็ นแหล่งปลูก
Apricot ผลไม้หลากหลายของลาดัก และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกนานาชนิด อยู่
ห่างจากเลห์ไปทางเหนือ 125 km โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยและคาราโครัม
(Karakoram Range) ซึ่งเทือกเขาคาราโครัมนี้เป็ นเขตแดนตามธรรมชาติก้ นั
อินเดียกับปากีสถาน และก่อนหน้าปี ค.ศ. 1994 ทางการอินเดียไม่อนุญาตให้ นักท่องเที่ยวเข้ามา
ในหุบเขาเลยเส้นทางลดระดับลงไปเรื่ อยๆ ผ่านชมวิวภูเขา ทุ่งดอกไม้ หมู่บา้ นทิเบตเล็ก
ถึงหมู่บ้านดิสกิต เป็ นเวลาอาทิตย์อศั ดงทอแสงสวยงามทาบทับภูเขาสู งที่สะท้อนเงาลงสู่ แม่น้ า
Shayokแม่น้ าสายหลักของหุบเขา ชมวิถีชีวติ ที่อยูก่ บั ธรรมชาติแบบดั้งเดิม เกื้อกูลซึ่งกันและกัน นา
ชม วัด Diskitวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1420 ตั้งอยูบ่ นเนินเขา ในบริ เวณหมู่บา้ นดิสกิต มี
จุดเด่น (เด่น จริ งๆ) คือรู ปปั้นองค์พระศรี อริ ยเมตตรัย ขนาด 12 เมตร นัง่ ตระหง่าน พระเนตรมอง
ต่าหันหน้าออกไปทางหมู่บา้ นดิสกิต ราวกับจะคอย เฝ้ามอง ดูแลปกป้องผูค้ นในหุบเขานูบร้าแห่งนี้
ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1996 โดยทุนส่ วนหนึ่งชาวบ้านได้รวมรวบทุนทรัพย์ส่วนตัวบริ จาคในการสร้าง
โดยมีองค์ดาไลลามะ ที่ 14 มาทาพิธีเปิ ดงานด้วยตัวเองอีกด้วย ชื่นชมทิวทัศน์ในยามเย็นดูสงบ
สวยงามได้เวลาสมควรเดินทางเข้าที่พกั เต้นท์บา้ นรับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัยหลัง
เดินทางอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวัน ใครที่อยากสัมผัสค่าคืนอันสวยงามท่ามกลางหมู่ดาว แสง
จันทร์ ทอแสงกระพริ บวิบวาวใกล้จนราวจะคว้าเอามาได้กอ็ ย่าเพิ่งนอนออกมานัง่ จิบชาร้อนๆ
แกล้มแอพริ คอทสด อากาศกาลังหนาวสบายเพราะเป็ นฤดูร้อนก็เชิญดื่มด่าเต็มที่

วันทีส่ ี่ (18) หุบเขานูบรา(125 ก.ม.) – เลห์
06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั
จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรู ปเก็บวิวสวยๆ รอบบริ เวณหุบเขา และดูวถิ ีชีวติ ชาวบ้านจนได้เวลา
สมควรออกเดินทางกลับ เมืองเลห์ ระหว่างทาง แวะเที่ยว วัด Hunderเป็ นวัดเก่าแก่ของหมู่บา้ น

12.00
บ่าย

เย็น

Hunderและนาท่านไปถ่ายรู ป ทะเลทรายฮุนดร้ า (Hundra Sand dune) หรื อใครอยากใช้บริ การนัง่
อูฐ ถ่ายรู ปโดยมีภูเขาสู งใหญ่เป็ นฉากด้านหลังก็ทาได้ตามอัธยาศัย
เดินทางกลับ เมืองเลห์ รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
จากนั้นนาท่านชมวัด SamstanlingGompaที่หมู่บา้ น Sumurซึ่งเป็ นวัดของนิกายหมวกเหลือง
(Gelug-pa) ที่ค่อนข้างใหม่อายุเพียงกว่าร้อยปี คือสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1841 (ใน guidebook บอกว่าเป็ น
วัดที่เป็ นที่เลื่อมใสที่สุดในหุบเขานูบรา)
เดินทางถึงเลห์
นาท่านเข้าที่พกั Hotel Royal Laddakh or similar at Lehหรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นใครจะออกไปเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเลห์ตอนค่าๆ ก็ไม่วา่ กัน เดิน
ชมความงดงามของเมืองเลห์ ชมร้านค้าต่างๆ บน ถนนเมนบาซาร์ ตามอัธยาศัย

วันที่ห้า(19) เลห์ – ทะเลสาบพันกอง – เลห์
เช้า

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ านเดิ น ทางสู่ ท ะเลสาบพั น กอง(Pangong Lake, 4420 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล) ระยะทางประมาณ 160 กม.ทะเลสาบน้ าเค็มที่
อยู่ ใ นระดับ ความสู งที่ สู ง ที่ สุ ดในโลก มี ร ะดับ ความสู ง เหนื อ
ระดับน้ าทะเลถึ ง 4420 เมตร และถู กครอบครองโดย 2 ประเทศ
โดยร้อยละ 30เป็ นของประเทศอินเดีย และร้อยละ 70 เป็ นดินแดน
ของประเทศจีน ขับรถเลาะเลียบแม่น้ าอินดุส ผ่านหมู่บา้ นเช่ มเดย์และซัคตีที่เรี ยงรายตามลาน้ าใน
หุ บเขาเบื้องล่างเขียวทุ่งนาขั้นบันไดอันสวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา
ดิ น เหลื อ งที่ ไ ม่ มี ต ้น ไม้แ ม้แ ต่ ต ้น เดี ย วช่ างเป็ นภาพที่ ต ัด กัน น่ า ดู
ที เดี ยวเชี ยว เส้น ทางจะผ่านหุ บเขาอัน เขี ยวขจี ไต่ สู งขึ้ น ไปเรื่ อยๆ
ผ่านหมู่บา้ นซัคตี และไต่สูงขึ้น สู่ เส้นทางหลวงสู งอันดับสามของ
โลก(5320 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล) ทุก 1 กม.เส้นทางจะสู งขึ้น 1
เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล จนกระทัง่ ถนนขึ้ นมาเท่ ากับยอดเขา เมื่ อมองย้อนไปจะเห็ นเส้นทางมี
ลักษณะซิ กแซกไปมาอย่างชัดเจน เนื่องจากภูเขาไม่มีตน้ ไม้สักต้นที่บดบังถนนที่คดเคี้ยวนี้ จนทาให้
เกิดความฉงนว่า “เราเดิ นทางขึน้ มาได้ อย่ างไรนี่ !!!” ชมแม่ น้าทรายหลากสี และน้าตกทรายจนถึง
ทะเลสาบแปงกองสี เทอร์คอยซ์สวยงามเป็ นระยะทางยาว130 กม.จรดพรมแดนจีน กว้างเพียง 6 กม.

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้น

เย็น
จากนั้น

ล้อ มรอบด้วยภู เขาน้ าตกทรายหาดทรายขาวละเอี ยดรอบทะเลสาบสี เทอร์ คอยซ์ เพลิ ด เพลิ น กับ
ทัศนียภาพอันสวยงามกับท้องฟ้าสี ครามเข้ม หาดทราย สายลมแสงแดดบนยอดเขาสู ง
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ กนิกโรแมนติกทีร่ ิมทะเลสาบพันกอง
เดินทางกลับ อาลาทิวทัศน์อนั สวยงามบนเส้นทางแปงกอง-เลห์ ผ่านแม่น้ าทรายหลากสี สวน
สวรรค์ เขาสายรุ ้งอีกครั้งเดินทางกลับสู่ เลห์ ระหว่างทางแวะชม วัดติกเซย์ Thikse monasteryเป็ น
วัดของนิกายหมวดเหลืองอายุ 600-700 ปี เป็ น หนึ่งในวัดใหญ่ที่มีความสาคัญมากที่สุดในแคว้น
ลาดัคห์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 16โดยท่านเซรัป ซังโป (SherabZangpo) ปัจจุบนั วัดนี้เป็ นของลามะ
นิกายหมวกเหลือง มีลามะจาพรรษาอยูป่ ระมาณ 60-80 รู ป ที่นี่ถูกเรี ยกว่า มินิ โปตาลา
(MiniPotala) เพราะลักษณะคล้ายกับพระราชวังโปตาลา ที่อยูใ่ นลาซา ทิเบตนัน่ เอง มีหลายสาขา
ในลาดัคห์ นาชมพระเมตไตรยใหญ่ พระพุทธรู ปอนาคตตามความเชื่อของพุทธทิเบต
นาชม วัดเฮมิสHemisgompa เป็ นวัดทิเบตนิกายหมวกแดงอายุ 450 ปี เป็ นวัดที่ใหญ่และรวยที่สุดใน
ลาดัคห์ได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1998 ด้านในมีรูปปั้นท่าน คุรุปัทมาสมภพสู งราว
อาคาร 3 ชั้น ท่านเป็ นบุคคลสาคัญที่นาศาสนาพุทธจากอินเดียไปเผยแพร่ ที่ทิเบต และเป็ นผูใ้ ห้
กาเนิดนิกายหมวกแดง ซึ่ งเป็ นนิกายที่เก่าแก่ที่สุดของศาสนาพุทธนิกายวัชรญานมีวตั ถุโบราณที่เก็บ
รักษาไว้ได้ ถึงแม้ลาดัคห์จะผ่านสงครามมากเพราะวัดเฮมิสอยูใ่ นหุบเขาลึกลับในทาเลที่ยากจะหา
เจอในอดีต จึงสามารถรักษาวัตถุโบราณและวัดก็ไม่ได้ถูกทาลาย ยังคงความสวยงามเช่นปัจจุบนั
ที่นี่จะมีงานฉลองเต้นราหน้ากากที่ใหญ่ที่สุดในลาดัคห์เป็ นประจาทุกปี
ถึงเลห์ นาท่านเข้าสู่ ที่พกั HotelRoyalLadakhหรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก(20) เลห์ –เดลี-กรุ งเทพฯ
เช้า
05.00 น.
07.45น.
09.25 น.
13.55 น.
19.55น.

รับประทานอาหารเช้า (อาหารแพ็คกล่อง)แล้วเดินทางสู่ สนามบิน
ถึงสนามบินเลห์ นาท่านเช็คอิน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลี โดยสายการบินเจตแอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ 9W2369
ถึงสนามบินเดลลี รอต่อเครื่ อง
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่9W64
ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและเต็มเปี่ ยมไปด้วยประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม


อัตราค่ าบริการรวม :
•
•
•
•
•

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับกรุ งเทพฯ-เดลี-เลห์-เดลี-กรุงเทพฯชันประหยั
้
ด ตามระบุ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าที่พกั โรงแรม 3 และ 4 ดาว และดีที่สุดของท้ องถิ่น (พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
รถโตโยต้ า อินโนว่า (ไม่ปรับอากาศ) หรื อเทียบเท่า ขนาด 4 -5 ท่าน/คัน(เที่ยวเลห์)
ค่าอาหารทุกมื ้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาท ต่อท่าน
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย

อัตราค่ าบริ การไม่ รวม :
•
•
•
•
•

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริ การ(ตลอดทริ ป 1,500 บาทต่อท่าน)
ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าซักเสื ้อผ้ า อาหารและเครื่ องดื่มที่สง่ั พิเศษ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (ถ้ ามี)
ค่าทาเอกสารผู้ถือต่างด้ าว

• ค่าน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด (สาหรับกระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครื่ อง 20 กิโลกรัม,
• กระเป๋ าถือขึ ้นเครื่ อง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
(ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จา
กับทางสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ )
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย 15,000 บาท
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 1-14วันเก็บค่าบริการทังหมด
้
100 %

เงื่อนไขต่ างๆ
•
•
•

•

•
•
•
•
•

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทังหมดโดยมิ
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้น
ทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะ
คานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ าม
นาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทังหมด
้
หรื อ บางส่วน
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
บริ ษัทขอสงวนสิทธที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
ราคานี ้ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % (หากต้ องการใบเสร็ จ+กากับภาษี ต้องแจ้ งล่วงหน้ าเพื่อรวมราคา

