
 

 

รหัสทัวร BRS1901003 
ทัวรอินเดีย เลห ลาดักห นูบราวัลเลย  7 วัน 5 คืน (SG) 
พระราชวังเลห   พระราชวังเชย   หุบเขานูบรา   ทะเลทรายฮุนดรา 
ทะเลสาบพันกอง   แมน้ําทรายหลากสีและน้ําตกทราย   วัดติกเซย 
วัดเฮมิส 
 

 
 

วันเดินทาง   15  - 21กรกฎาคม   2562 
ทานละ 34,900 บาท  (ไมรวมวีซา) 

 
 เสนทางหลวงสูงอันดบัหนึ่งของโลกประสบการณแปลกใหมครัง้เดียวของชีวิตทอง
เทียวไปบนเสนทางหนึ่งเดียวในโลกที่นอยคนจะไดสัมผัสดินแดนแหงพุทธทิเบตบนทีสู่ง
โอบลอมไปดวยขุนเขาทอดตัวยาวมาจากหิมาลัยในดินแดนแหงนี้ยังมีกลุมคนทีใชชีวิตเต็ม
เปم�ยมไปดวยจิตวิญญาณและความศรัทธาทามกลางธรรมชาติอนัสุดอัศจรรยเปนดินแดน
สวรรคที่หลากหลายดวยธรรมชาติแสนงดงามที่สุดในโลกทีซอนตัวอยูทามกลางขุนเขา
สลับซับซอนกลาง เทือกเขาหิมาลัย 



 

 

วันแรก(15) สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี 

00.30น.   คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ันที่4   เจาหนาท่ีใหการตอนรับ 
03.50 น.  เหิรฟ�าสูเมืองเดลลีประเทศอินเดีย โดยสายการบินSpicejet เที่ยวบินที่  

SG88 
  ใชเวลาบินประมาณ 3ชั่วโมงครึ่ง **เวลาอินเดียเร็วกวาเวลาไทย 1.30 ชั่วโมง** 
06.25 น.  ถึงทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี***รอตอเครื่องภายใน*** 
07.00 น. นําทานเช็กอินทาอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธีเพ่ือเดินทางตอไปเลห 
10.00 น. เหินฟ�าสูเมืองเลหศูนยการแหงการทองเที่ยวในเทือกเขาลาดัตโดยสายการบิน

ภายในประเทศ 
 Spicejet เท่ียวบินที่SG123 
11.30 น. ถึงสนามบนิเลห สนามบินพาณิชยที่อยูสูงที่สุดในโลก เมืองเลหต้ังอยูในระดับความ

สูง 3,520 เมตรจากระดบัน้ําทะเล และยังคงมีมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวทิเบต
หลงเหลือใหเห็น นําทานเดินทางสูท่ีพักเพ่ือพักผอนและปรับสภาพรางกายใหเขากับ
ระดับความสูงของเมืองเลห 

เท่ียง รับประทานอาหารเที่ยง 
บาย นําทานเดินเลนเที่ยวชมเมืองเลหและบารซารทองถิ่น ใหทานคอยๆ เดินชมวิถีชีวิต

และการคาทองถิ่นอยางสบายๆ ซึ่งจะตองมีการปรับตัวในแตละกาวยางพรอมกับฝก
กํากับลมหายใจเพื่อดึงออกซิเจนเขามาสูรางกายและสมองใหมากกวาการใชชวีิต
ปรกติในประเทศไทย 

เย็น กลับเขาสูท่ีพัก คืนน้ีนอนแตหัวคํ่าพักผอนใหรางกายปรบัตวั Royal Laddakh 
Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง(16)       เลห  
เชา               รับประทานอาหารเชา ณ. ท่ีพัก 
จากน้ัน นําทานชม พระราชวังเลห ( Leh Palace )ซึ่งเปนพระราชวัง ท่ีตัง้อยูอยางโดดเดน

กลางเมืองเลห ขนาดความสูง 9 ช้ัน ถูกสรางในป ค.ศ. 1630 มีลักษณะรูปแบบ
สถาปตยกรรม ใกลเคียงกับพระราชวังโปตาลาใน
ทิเบต คือมีผนังเอียงเขาหากันทุกดาน จากน้ันนํา
ทานเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสตอคพาเลซ(Stok 
Palace Museum - StokGompa) ซึ่งอยูใน
พระราชวังสตอค ซ่ึงตัง้อยูในเมืองเลห ไปทางทิศใต 
15 ก.ม.  ภายในจัดแสดงขาวของเครื่องใช เปนของ



 

 

โบราณท่ีมีมาต้ังแตศตวรรษที่ 16  มีท้ังมงกุฎ อาวุธ เครื่องแตงกาย และอัญมณีอันมี
คา เหรียญทองแดง อุปกรณของใชที่เกี่ยวกบัการสวดมนตภวนา และงานศิลปะชั้นสูง
ที่มีคาตาง ๆ ของราชวงศ  

เท่ียง            รับประทานอาหารเท่ียง  จากน้ันนําชม พระราชวังเชย( Shey Palace)  ซึ่ง
เดิมช่ือ เชรน ภาษาลาดัคหแปลวากระจก เน่ืองจากกษัตริยผูสรางไดขุดสระน้ํากวางไว
หนาวังเพ่ือตองการใหสะทอนพระราชวังลงสูพื้นน้ํา พระราชวังเชยเปนพระราชวังที่
เกาแกสุดของลาดัคหสรางโดยกษัตริยองคแรกของลาดัคห ในศตวรรษที่ 10-11 
ปจจุบันไมมีคนอยูอาศัยแลว ไดเวลาสมควรเดินทางกลับที่พักรับประทานอาหารเย็น
พักผอนตามอัธยาศัย  

ทีพ่ัก Royal LaddakhHotelหรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม(17)       เลห–หุบเขานูบรา(125 ก.ม.)  
เชา  รับประทานอาหารที่โรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินทางโดยรถจี๊ปสู หุบเขานูบรา ( NubraValley )ระยะทางหางจากเมือง

เลหประมาณ 125 กิโลเมตร ระหวางทางทานจะไดชม
ความยิ่งใหญของ เทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคารา
โครัมท่ีโอบลอม ประดจุดังจะเก็บความลับสําคัญของ
ลาดัคหเอาไวรอผูคนมาคนหา โดยเสนทางท่ีจะมุงหนาไป
หุบเขานูบรา  ระหวางทางนําทานทําสถิติโลกดวยการ
เดินทางขึ้นสู ชองเขาคารตุงลาพาส ( Khardung la 
Pass )ซึ่งเปนชองเขาที่เปนเสนทางรถยนตที่สูงที่สุดในโลก(5,600 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล) ตั้งอยูระหวางเทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาคาราโคลมัท่ีทอดตัวยาว 
โอบลอมคาตุงลาพาสไว ชมทิวทัศนทีเ่หมือนอยูบนยอดเขาตลอด ชมยอดเขาอ่ืนๆ 
สลับซับซอนกวางไกล บางยอดก็มีหิมะคลุม สะทอนแสงแวววาว บางยอดก็โลนไมมี
ตนไมปกคลุม แตมีสีสันหลากหลาย สวยงามมากแวะ ถายรูปเสนทางหลวงที่สูงสุด
ของโลก พรอมทั้งถายรูปพรมแดนภูเขาระหวางอินเดียปากีสถาน เปนที่ระลึกชม
ความงดงามของทัศนียภาพบนหลังคาโลก ณ คาตุงลาพาสจากน้ันออกเดินทางตอสู
หุบเขานูบรา ระหวางทางชมภูมิทัศนอันงดงามของภูเขาสูงเสียดฟ�าหอหุมดวยหิมะ
บนปลายยอด ตัดกับฉากหลังของเสนขอบฟ�า สรางความตะลึงพรึงเพริดใหแกผูพบ
เห็นนูบราในภาษาทองถิ่นมีความหมายวา หุบเขาแหงดอกไม เราสามารถพบเห็น 
กุหลาบสีเหลือง แอปเปم�ล และ สวนแอปริคอต ท่ีชาวลาดัคหปลูกไวเรียงรายอยูทั่วหุบ
เขานูบรา นอกจากน้ีหุบเขานูบรายังเปนที่อยูอาศัยของนกนานาชนิด  



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันระหวางทาง  
บาย เสนทางวันน้ีเปนสวนหน่ึงของเสนทางคาราวานในอดีต และเชื่อมตอกับเสนทางสาย

ไหมอันโดงดัง นําทานเดินทางเขาสูหุบเขานบูรา(Nubra Valley: 3048 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเล)นูบราหมายถึงหุบเขาแหงดอกไมเปนหุบเขาเล็กที่ยิ่งใหญรุมรวย
ดวยธรรมชาติที่สวยงามมีฝم�งตะวันตกเฉียงเหนือติดกบัเทือกเขาคารา
โครัม ของประเทศปากสีถานและดานตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธาร
น้ําแข็ง Siachenของประเทศจีนเปนแหลงปลูก Apricot ผลไม
หลากหลายของลาดัก และเปนที่อยูอาศัยของนกนานาชนิด อยูหางจาก
เลหไปทางเหนือ 125 km โอบลอมดวยเทือกเขาหิมาลัยและคารา
โครัม(Karakoram Range) ซึ่งเทือกเขาคาราโครัมน้ีเปนเขตแดน
ตามธรรมชาติกั้นอินเดียกับปากีสถาน และกอนหนาป ค.ศ. 1994 ทางการอินเดียไม
อนุญาตให    นักทองเที่ยวเขามาในหุบเขาเลยเสนทางลดระดับลงไปเร่ือยๆ ผานชม
วิวภูเขา ทุงดอกไม หมูบานทิเบตเล็ก 

เย็น ถึงหมูบานดิสกิต เปนเวลาอาทิตยอัศดงทอแสงสวยงามทาบทับภูเขาสูงที่สะทอนเงา
ลงสูแมน้ํา Shayokแมน้ําสายหลักของหุบเขา ชมวิถีชีวิตที่อยูกับธรรมชาติแบบ
ดั้งเดิม เกื้อกูลซึ่งกันและกัน นําชม วัด Diskitวัดเกาแกที่สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1420 
ตั้งอยูบนเนินเขา ในบรเิวณหมูบานดิสกิต มีจุดเดน (เดน จริงๆ) คือรูปปم�นองคพระศรี
อริยเมตตรัย ขนาด 12 เมตร น่ังตระหงาน พระเนตรมองตํ่าหันหนาออกไปทาง
หมูบานดิสกิต ราวกับจะคอย เฝ�ามอง ดูแลปกป�องผูคนในหุบเขานูบราแหงน้ี ถูกสราง
ขึ้นเม่ือป 1996 โดยทุนสวนหน่ึงชาวบานไดรวมรวบทุนทรัพยสวนตวับริจาคในการ
สราง โดยมีองคดาไลลามะ ที่ 14 มาทําพิธีเปดงานดวยตัวเองอีกดวย ชื่นชมทิวทัศน
ในยามเย็นดูสงบสวยงามไดเวลาสมควรเดินทางเขาที่พักเตนทบานรับประทานอาหาร
เย็น  พักผอนตามอัธยาศัยหลังเดินทางอยางเหน็ดเหน่ือยมาตลอดทั้งวัน ใครที่อยาก
สมัผัสค่ําคืนอันสวยงามทามกลางหมูดาว แสงจันทร ทอแสงกระพริบวิบวาวใกลจน
ราวจะควาเอามาไดก็อยาเพ่ิงนอนออกมาน่ังจิบชารอนๆ แกลมแอพริคอทสด อากาศ
กําลังหนาวสบายเพราะเปนฤดรูอนก็เชิญด่ืมด่ําเต็มท่ี  

 
วันที่สี่(18)  หุบเขานบูรา(125 ก.ม.)  –    เลห 
06.00    รับประทานอาหารเชา ณ ท่ีพัก  
 จากน้ันใหทานเดินเลน ถายรูปเก็บววิสวยๆ รอบบริเวณหุบเขา และดูวิถชีีวิตชาวบาน

จนไดเวลาสมควรออกเดินทางกลับ เมืองเลห  ระหวางทาง แวะเที่ยว วัด Hunder
เปนวัดเกาแกของหมูบาน Hunderและนําทานไปถายรูป ทะเลทรายฮุนดรา 



 

 

(Hundra Sand dune) หรือใครอยากใชบริการน่ังอูฐ ถายรูปโดยมีภูเขาสูงใหญ
เปนฉากดานหลังก็ทําไดตามอัธยาศัย 

12.00     เดินทางกลับ เมืองเลห  รับประทานอาหารกลางวันระหวางทาง 
บาย            จากน้ันนําทานชมวัด Samstanling Gompaที่หมูบาน Sumur ซึ่งเปนวัดของ

นิกายหมวกเหลือง 
 (Gelug-pa) ที่คอนขางใหมอายุเพียงกวารอยป คือสรางเม่ือป ค.ศ. 1841 (ใน 

guidebook บอกวาเปนวัดที่เปนที่เลื่อมใสที่สุดในหุบเขานูบรา) 
เย็น             เดินทางถึงเลห  
 นําทานเขาที่พัก Hotel Royal Laddakhหรือเทียบเทา 
 รับประทานอาหารเย็น จากน้ันใครจะออกไปเดินเลนชมบรรยากาศเมืองเลหตอนคํ่าๆ 

ก็ไมวากัน เดินชมความงดงามของเมืองเลห ชมรานคาตางๆ บน ถนนเมนบาซาร ตาม
อัธยาศัย 

 
วันที่หา(19) เลห – ทะเลสาบพันกอง – เลห 

เชา หลังรับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเดินทางสูทะเลสาบพันกอง(Pangong Lake, 

4420 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล) ระยะทางประมาณ 160 
กม.ทะเลสาบน้ําเค็มที่อยูในระดับความสูงที่สูงที่สุดในโลก 
มีระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลถึง 4420 เมตร และ
ถูกครอบครองโดย 2 ประเทศ โดยรอยละ 30เปนของ
ประเทศอินเดีย และรอยละ 70 เปนดินแดนของประเทศจีน ขับรถเลาะเลียบแมน้ําอิน
ดุส ผานหมูบานเชมเดยและซัคตีที่เรียงรายตามลําน้ําในหุบเขาเบื้องลางเขียวทุงนา
ขั้นบันไดอันสวยงาม ลอมรอบดวยภูเขาดินเหลืองที่ไมมี
ตนไมแมแตตนเดียวชางเปนภาพที่ตัดกันนาดูทีเดียวเชียว 
เสนทางจะผานหุบเขาอันเขียวขจีไตสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ผาน
หมูบานซัคตี และไตสูงขึ้น สูเสนทางหลวงสูงอันดับสามของ
โลก(5320 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล) ทุก 1 กม.เสนทางจะ
สูงขึ้น 1 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล จนกระทั่งถนนขึ้นมาเทากับยอดเขา เมื่อมองยอน
ไปจะเห็นเสนทางมีลักษณะซิกแซกไปมาอยางชัดเจน เน่ืองจากภูเขาไมมีตนไมสักตนที่
บดบังถนนที่คดเคี้ยวน้ี จนทําใหเกิดความฉงนวา “เราเดินทางขึ้นมาไดอยางไรนี่ !!!” 
ชมแมนํ้าทรายหลากสีและนํ้าตกทรายจนถึงทะเลสาบแปงกองสีเทอรคอยซสวยงาม
เปนระยะทางยาว130 กม.จรดพรมแดนจีน กวางเพียง 6 กม. ลอมรอบดวยภูเขา



 

 

น้ําตกทรายหาดทรายขาวละเอียดรอบทะเลสาบสีเทอรคอยซเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพอันสวยงามกับทองฟ�าสีครามเขม หาดทราย สายลมแสงแดดบนยอดเขา
สูง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปกนิกโรแมนตกิที่ริมทะเลสาบพันกอง 
บาย เดินทางกลับ อําลาทิวทัศนอันสวยงามบนเสนทางแปงกอง-เลห ผานแมน้ําทราย

หลากสี สวนสวรรค เขาสายรุงอีกครั้งเดินทางกลับสูเลห ระหวางทางแวะชม วัดติก
เซยThikse monasteryเปนวัดของนิกายหมวดเหลืองอายุ 600-700 ปเปน 
หน่ึงในวัดใหญที่มีความสําคัญมากที่สุดในแควนลาดัคห สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 16โดย
ทานเซรัป ซังโป (Sherab Zangpo) ปจจุบันวัดน้ีเปนของลามะนิกายหมวกเหลือง 
มีลามะจําพรรษาอยูประมาณ 60-80 รูป ท่ีน่ีถูกเรียกวา มินิ โปตาลา 
(MiniPotala) เพราะลักษณะคลายกับพระราชวังโปตาลา ที่อยูในลาซา ทิเบต
น่ันเอง มีหลายสาขาในลาดัคห นําชมพระเมตไตรยใหญ พระพุทธรูปอนาคตตาม
ความเชื่อของพุทธทิเบต  

จากน้ัน นําชม วัดเฮมิสHemis gompa เปนวัดทิเบตนิกายหมวกแดงอายุ 450 ปเปนวัดที่
ใหญและรวยที่สุดในลาดัคห ไดรับการประกาศเปนมรดกโลกเมื่อป 1998 ดานในมี
รูปปم�นทาน คุรุปทมาสมภพสูงราวอาคาร 3 ชั้น ทานเปนบุคคลสําคัญที่นําศาสนาพุทธ
จากอินเดียไปเผยแพรที่ทิเบต และเปนผูใหกําเนิดนิกายหมวกแดง ซึ่งเปนนิกายท่ี
เกาแกที่สุดของศาสนาพุทธนิกายวัชรญานมีวัตถุโบราณท่ีเก็บรกัษาไวได ถึงแม
ลาดัคหจะผานสงครามมากเพราะวัดเฮมิสอยูในหุบเขาลึกลับในทําเลที่ยากจะหาเจอ
ในอดีต จึงสามารถรักษาวัตถุโบราณและวัดก็ไมไดถูกทําลาย ยังคงความสวยงามเชน
ปจจุบัน ท่ีน่ีจะมีงานฉลองเตนรําหนากากที่ใหญที่สุดในลาดัคหเปนประจําทุกป  

เย็น ถึงเลห นําทานเขาสูท่ีพักHotelRoyal Ladakhหรือเทียบเทา 
จากน้ัน รับประทานอาหารคํ่าและพักผอนตามอัธยาศัย 
 
 
วันที่หก(20)  เลห–เดล-ีกรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชาพักผอนตามอธัยาศรัย 
10.00 น. ถึงสนามบนิเลหนําทานเช็คอิน 
12.00น. เหิรฟ�าสูเมืองเดลี โดยสายการบินSpiectjet  เที่ยวบินที่ SG124 
13.30 น.     ถึงสนามบินเดลลี  รอตอเครื่อง  
21.20 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินSpicetjet  เที่ยวบินที ่SG87 
 



 

 

วันที่เจ็ด(21)  กรุงเทพฯ 

03.10 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและเต็มเปم�ยมไปดวยประสบการณที่ไมรูลืม     
 

 
 

จองพรอมหนาพาสปอต มัดจําทานละ 15,000 บาท 

อัตราคาบริการรวม : 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-เลห-เดลี-กรุงเทพฯชั้นประหยัด ตามระบุ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงและคาประกันภัยสายการบิน  
 คาที่พักโรงแรม 3 และ 4 ดาว และดีที่สุดของทองถิ่น(พักหองละ 2-3 ทาน)  
 รถโตโยตา อินโนวา (ไมปรับอากาศ) หรือเทียบเทา ขนาด 4 -5 ทาน/คัน(เที่ยวเลห) 
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ / คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ 
 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาท ตอทาน 
 

อัตราคาบริการไมรวม : 

 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ(ตลอดทริป 1,500 บาทตอทาน) 
 คาทริปหัวหนาทัวรไทย แลวแตพิจารณาในบริการ 
 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT)  
 คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพททางไกล คาซักเสื้อผา อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ 

ฯลฯ 
 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 
 คาทําเอกสารผูถือตางดาว 
 คาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (สําหรับกระเป�าโหลดใตทองเครื่อง 15 

กิโลกรัม,  
 กระเป�าถือขึ้นเครื่อง ไมเกิน 7 กิโลกรัม) 
 คาธรรมเนียมวีซาอินเดีย (E-VISA) 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือ

เทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการการัน
ตีคามัดจําท่ีพัก โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอื
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย 10,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-14วันเก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 
 

เงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการ
บิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุ
ตางๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปน
สําคัญ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ 
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจาํนวนทั้งหมด หรือ 
บางสวน 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออก
เอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 บริษัทขอสงวนสิทธที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 



 

 

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบรกิารคนืได 
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

 ราคาน้ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %   (หากตองการใบเสร็จ+กํากบั
ภาษีตองแจงลวงหนาเพื่อรวมราคา 

 


