
 
 

 

รหัสทัวร CLT1901290 
ทัวรอินเดีย เลห ลาดัก แคชเมียร 7 วัน 5 คืน (WE)   
ลัคเนา  ศรีนาคาร  คารกิล  คารกิล  มุลเบค   อัลชิ   เลห   นู บราวัลเลย 
ทะเลสาบปางกอง   พระราชวังเชย   ขี่อูฐชมวิวทะเลทราย 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 
WE333 พฤหัส 8/8/62 สุวรรณภูมิ(BKK) ลัคเนา(LKO) 22.05 Lt. 00.20 Lt. 3.45 
6E576 ศุกร 9/8/62 ลัคเนา(LKO) ศรีนาคาร(SXR) 07.35 Lt. 10.45 Lt. 3.10 
G8-204 พุธ 14/8/62 เลห(IXL) เดลลี(DEL) 08.20 Lt. 09.55 Lt. 1.35 
SG89 พุธ 14/8/62 เดลลี(DEL) สุวรรณภูมิ(BKK) 16.05 Lt. 21.40 Lt. 4.05 
Date Program Hotel B L D 
วันที่หน่ึง(พฤหัส 8/8/62) สนามบินสุวรรณภูมิ-ลัคเนา - box ภ รร 
วันที่สอง(ศุกร 9/8/62) ลัคเนา-ศรีนาคาร-บัลตัล-ดาส-คารกิล Zojila Residency รร ภ รร 
วันที่สาม(เสาร 10/8/62) คารกิล-มุลเบค-รามายุรุ-อัลชิ-เลห Silk Route รร ภ รร 
วันที่สี่(อาทิตย 11/8/62) เลห-นูบลา Karma Inn รร ภ รร 
วันที่หา(จันทร 12/8/62) นูบลา-เลห Silk Route รร ภ รร 
วันที่หก(อังคาร 13/8/62) เลห-พันกอง-เลห Silk Route รร bo

x 
อิสร
ะ 

วันที่เจ็ด(พุธ 14/8/62) เลห-เดลลี-โกลกัลตา-สุวรรณภูมิ - - - - 

19.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออก  ประตูที่ 2-3  เคานเตอร C/D 
สายการบิน ไทยสไมล เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เอกสารและสัมภาระ 

  กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และ

เหลาเปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหไมเกิน 10 
ชิ้น ในบรรจภุัณฑละไมเกิน 100 ml.  

22.05 น.  โดยสายการบิน ไทยสไมล เท่ียวบิน WE333(ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 45 นาที) เหิน
ฟ�าสู สนามบิน ChacDhary Charan Singh เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย (เวลาชา
กวาประเทศไทย 1.30 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง 
(ศุกร 9/8/62) ลัคเนา-ศรนีาคาร-คารกิล - - - 
00.20 น. เดินทางถึง สนามบินลัคเนา นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง แลวเดินทางสู สนามบิน

ภายใน 
07.35 น. โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E576 เหินฟ�าสู ศรีนาคาร รับประทานอาหารเชา

(1)set box 

วันที่หนึง่ 
(พฤหัส 8/8/62) สนามบินสุวรรณภูมิ-ลัคเนา    



 
 

 

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินศรีนาคาร เดินทางสู โซนามารค (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลา
ในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) ซึ่งจะพบทิวทัศนที่นาตื่นเตนกับเสนทางที่ไตความสูงไลขึ้นไป
ถึงระดับ2,690 ม. จากระดับน้ําทะเล มีเทือกเขาหิมาลัยเปนฉากหลัง ที่เรียกขานตาม
ทองถิ่นวา ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปดวยหิมะตลอดป มีแมน้ําสินธุ ลดเลี้ยว ผานหุบ
เขาในอีกฟากของถนน  “โซนามารค” เปนสถานที่เริ่มตนมุงหนาสู ลาดัคห หรือรูจักกันดี
ในชื่อวา “ประตูสูลาดัคห”   นําทานชมธรรมชาติสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมวิวภูเขาที่
ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน และถนนที่เต็มไปดวยธารน้ําแข็ง ถนนบางชวงตองตัดผาน
ชองน้ําแข็งขนาดใหญ  ที่น่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใหทานไดลองหาประสบการณ 
การน่ังเลื่อน (มีคนลาก) สูเนินหิมะดานบนจากน้ันปลอยใหลื่นไหลลง ลงมา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภตัตาคาร แลวเดินทางสู คารกิล KARGIL(ระยะทาง 
120 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) ผานเสนทาง โซนามารค ซึ่งจะพบ
ทิวทัศนที่นาต่ืนเตนกับเสนทางที่ไตความสูงไลขึน้ไปถึงระดับ2,690 ม. จาก
ระดับน้ําทะเล มีเทือกเขาหิมาลัยเปนฉากหลัง ที่เรียกขานตามทองถิ่นวา ทาจิวาส ภูเขา
ซึ่งปกคลุมไปดวยหิมะตลอดป มีแมน้ําสินธุ ลดเล้ียว ผานหุบเขาในอีกฟากของถนน  “โซ
นามารค” เปนสถานที่เริ่มตนมุงหนาสู ลาดัคห หรือรูจักกันดีในชื่อวา “ประตูสูลาดัคห”  
ผาน Zojila Pass  เปนทางท่ีจะเดินทางสู เลห อีกเสนทางที่มีความสวยงามมาก อยู
ระหวางเมือง Baltal (หางจากโซนามารค 15 กิโลเมตร) และ เมือง Dras(หางจากโซ
นามารค 60 กิโลเมตร) นําทานชม Kargil War Memorial อนุสรณสถานสงคราม
คารกิล สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงทหารอินเดีย ท่ีปราบกบฎหัวรุนแรงแบงแยกประเทศ 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(3)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาที่พัก Zojila Rescidency หรือเทียบเทา 
วันที่สาม 
(เสาร 10/8/62) คารกิล-มุลเบค-อัลชิ-เลห - - - 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(4)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานเดินทางสู มุลเบค Mulbekh(ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40 

นาที) เปนเมืองเล็กๆ นําทานชม  mulbekh monastery Mulbekh พระพุธรูป
แกะสลักที่หนาผาเล็กๆ เปนวัดเล็กๆ แลวเดินทางสู ลามายุรุ Lamayuru(ระยะทาง 66 
กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) นําทานชม lamayuru monastery 



 
 

 

ตั้งอยูบนหุบเขาสูง มองเห็นหมูบานลามายุรุได นับเปนวัดที่ใหญและเกาแกที่สุดในลาดัก 
เปนวัดในพระพุทธศาสนานิกายหมวกแดง ใหทานไดถายรูป Moon Land อันเกิดจาก
กระแสคลื่นลมพัดพา การพังทลายที่ไมสมํ่าเสมอกันของหนาดิน ท่ีเกิดจากการกัดกรอน
ของหิมะละลาย ทําใหภเูขาเปนรูปรางขรุขระ คลายกับผิวของดวงจันทร 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางสู อัลชิ Alchi ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง 

นําทานสูหมูบานอัลชิ ชุมชนฑิเบตเกาแกในดินแดนแหงน้ี ซึ่งอุดมไปดวยน้ําในยามฤดู
รอนทําใหมีน้ําเพียงพอสําหรับปลูกพืชและผลไมเลี้ยงผูคนไดทั้งป เชน ขาวสาลี พืชผัก
ตางๆ แอปปลิคอต แอปเปم�ล เปนตน แลวเดินทางสู เลห 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(6)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาที่พัก Silk Route หรือเทียบเทา 
วันที่สี่ 
(อาทิตย 11/8/62) เลห-นูบราวัลเลย - - - 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา(7)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
07.00 น. ออกเดินทางสูเสนทางเดินรถ (มอเตอรไซด) ที่สูงที่สุด

ในโลก วิวภู เขาที่ ปกคลุมด วยหิมะสวยงามที่ น า
ประทับใจอีกวันหน่ึง จนถึงการตุงลาพาส Khardung 
La Pass สูงจากระดับ น้ําทะเล 18380ฟุต หรือ 
5560เมตร เปนจุดที่รถสามารถขึ้นสูหิมาลัยสูงที่สุดในโลก IT IS THE WORLD'S 
HIGHEST MOTORABLE PASS อยูหางจากเลห 39กม. ใหทานไดแวะถายรูป เขา
หองน้ําแลวเดินทางตอ จากน้ีไปก็จะลงเขาไปเรื่อยๆ ผานวิวที่สุดยอดอีกวันหน่ึงไมแพที่
ใดๆท่ีผานมาแลว  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที ่ภัตตาคาร 
บาย  จากน้ันนําทานขึ้นไปชม วัดดิสกิต ซึ่งเปนวัดประจํา

หมูบานแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 14 หรือกวา 
600ปมาแลว เปนวัดที่เกาแกที่สุดและมหญที่สุดของ



 
 

 

หุบเขาแหงน้ี สรางโดยทานซังเซม เซรับ ซังโป ลูกศิษยของทานซงกาปา หรือซงเจินกังโป 
องคผูกอต้ังนิการเกลุปะ หรือนิกายหมวกเหลือง ออกเดินทางสูหมูบานฮุนดรา Hundra 
ที่มีสวนหน่ึงของหมูบานเปนทะเลทรายแซนดูน Sandune ทะเลทรายที่ลมพัดพามาให
เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติสวยงามมากใหทานไดขี่อูฐ 2 หนอก มรดกของเสนทางสายไหม
ชมทะเลทราย และวิวทิวทัศนของหบุเขานูบรา 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(9)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาพัก kama Inn หรือเทียบเทา  
วันที่หา 
(จันทร 12/8/62) นูบราวัลเลย-เลห - - - 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา(10)ที่  หองอาหารของ

โรงแรม  
07.00 น. นําทานเดินทางกลับ เลห(ระยะทาง159 กิโลเมตร 

ใชเวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง) 
12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที ่ภัตตาคาร 
บาย ชม วัดเฮมิส เปนวัดทิเบตนิกายหมวกแดงอายุ 450 ป Hemis Monastery เปนวัดที่

ใหญและรวยที่สุดในลาดัค มีวัตถุโบราณที่เก็บรักษาไวไดถึงแมลาดัคจะผานสงครามมา
มากเพราะวัดเฮมิสอยูในหุบเขาลึกลับในทําเลที่ยากจะหา
เจอในอดีต จึงสามารถรักษาวัตถุโบราณและวัดก็ไมไดถูก
ทําลาย ยังคงความสวยงามเชนปจจุบัน ที่มีงานฉลอง
เตนรําหนากากที่ใหญสุดเปนประจําทุกป จากน้ันชม 
ThiksayMon.. วัดทิคเซย เปนวัดของนิกายหมวดเหลือง
อายุ 600-700 ป  มีหลายสาขาในลาดัคนําชมพระ
เมตไตรยใหญ  พระพุทธรูปอนาคตตามความเชื่อของ
พุทธทิเบต ผานชม SheyPalace & Monastery 
พระราชวังเชย ซึ่งเดิมชื่อเชรนภาษาลาดัคแปลวา
กระจก เน่ืองจากกษัตริยผูสรางไดขุดสระน้ํากวางไว
หนาวังเพื่อตองการใหสะทอนพระราชวังลงสูพื้นน้ํา 
พระราชวังเชยเปนพระราชวังที่เกาแกที่สุดของลาดัค สรางโดยกษัตริยองคแรกของลาดัค 
ในศตวรรษที่ 10-11 มีพระพุทธรูปสําริดองคใหญสรางในศตวรรษที่ 16 Stok Palace 
สรางในศตวรรษที่18 ตรงกับ ค.ศ.1820 ไดเฉยชมในนามของอาณาจักรอิสระอยูเพียง 
4ปกอนที่จะถุกอินเดียบุกเขายึดครองและผนวกเขากับสวนหน่ึงของรัฐจัมมูแคชเมียรใน



 
 

 

ป ค.ศ.1824บนยอดเขาใกลๆพระราชวังสโตก มีพระพุทธรูปที่สรางใหมบนยอดเขา 
เปดฉลองในเดือนสิงหาคม 2016 Leh Palace พระราชวังเลย พระราชวัง 9 ชั้น 
สรางโดยปฐมกษัตริยราชวังคนัมเกล เซวังนัมเกล TsewangNumgyal ในป ค.ศ 
1553 แตมาสําเร็จในสมัยของทานเซเก นัมเกลSegeNumgyal โดยใชหินผสมผสาน
กับอิฐดินเหนียว จากน้ันชม Santi Stupa ศานติสถูป สรางขึ้นบนเนินเขาเลหที่เห็นวิว
ทิวทัศนเมืองเลหไดชัดเจน ในป ค.ศ.1991 โดยพระสงฆชาวญี่ปุ�นชื่อเกียวเมียว นากามุ
ระ (Gyomyo Nakamura)  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(12)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาพัก Silk Route หรือเทียบเทา  
วันที่หก 
(อังคาร 13/8/62) เลห - - - 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา(13)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
07.00 น. นําทานเดินทางสูจุดหมายปลายทางของวันคือทะเลสาบสีฟ�าคราม ทะเลสาบปางกอง 

PANGONGLAKE ระยะทาง 154ก.ม. แลวเดินทาง
ตอ CHANG LA PASS แวะใหทานไดถายรูปและเขา
หองน้ํา ณ จุดสูงสุดของวันน้ี ซางลาพาสซึ่งสูง 5360
เมตร จากระดั บ น้ํ าท ะเล  และเดิ นท างผ าน เขา
สลับซับซอน จะพบกับคายทหารของอินเดียเปนระยะ เน่ืองจากเสนทางน้ีใกลกับประเทศ
จีน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร แลวเดินทางกลับสู เลห 
16.00 น. แวะเที่ยววัดเชมเรประมาณ กม.ที่40 จากเลห CHEMREYMONASTERY สรางขึ้น

โดยพระลามะ TAGSANGRASCHEN ในค.ศ.1664 เปนวัดทิเบตสาย Drugpa หรือ
วา Gompa สัญลักษณของนิกายน้ีคือหมวกแดง สิง่ที่โดดเดนของวัดเปนองคพระ ปทม
สัมภวะ และคัมภีรโบราณตางๆ ท่ีเก็บไว 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(15)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาพัก Silk Rout หรือเทียบเทา  
 
 
วันที่เจ็ด 
(พุธ 14/8/62) เลห-เดลลี-สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา(16)ที ่โรงแรม แลวออกเดินทางสู สนามบินเลห 
08.20 น. โดยสายการบิน GoAir เท่ียวบิน G8-204 เหินฟ�าสู สนามบินเดลล ี 



 
 

 

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินเดลลี นําทานเปลี่ยนเครื่องเดินทางตอ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(17)set box 
16.05 น.  โดยสายการบิน Spice Jet เท่ียวบิน SG89 เหินฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ......... 
 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏบิัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบคาํแนะนํา

การเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหัวหนาทวัร  
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึดผลประโยชนของ

ลูกคาเปนสําคัญ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณทางการเมืองภายใน อันเปนสาเหตุ
ใหตองเล่ือนการเดินทางหรือไมสามารถจัดพาคณะทองเที่ยว ไดตามรายการ  

 
 
 
 

สํารองที่นั่ง 
* ชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพรอมแจงช่ือเปน
ภาษาอังกฤษตามหนงัสือเดินทาง สวนที่เหลือชําระทั้งหมดกอนเดินทาง 15 วัน 
*** ในกรณีที่ทานโอนเงินจากตางจังหวัด อัตราดังกลาวเปนอัตราสุทธิ ไมรวมคาธรรมเนียมและ

คาบริการของธนาคาร คะ*** 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด 
 คาภาษีสนามบิน คาประกันสายการบินและภาษีน้ํามันของสายการบิน  
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3 ทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการระบ ุ
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบ ุ
 คารถรับสงและระหวางการนําเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน (วงเงินรักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุวงเงินไมเกิน 500,000 บาท) แตทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัท
ประกันชีวิต 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ/พักหองคู พักเดียวเพ่ิม 
8 - 14 สิงหาคม 2562 29,999 บาท 8999 



 
 

 

อัตราคาบริการไมรวม  
 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคน

ตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท 

คาซักรีด ฯลฯ 
 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 
 คาทําเอกสารผูถือตางดาว / คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย 
 คาภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย 3% ภาษมีลูคาเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี) 
 คาธรรมเนียมการชําระเงินดวยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม } ภายในประเทศ 15 กิโลกรัม   
 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ 2,500 บาท หัวหนาทัวรคนไทยขึ้นอยูกับความพอใจ

ของลูกคา 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศอินเดียสําหรับหนังสือเดินทางไทย 

 
เงื่อนไขการใหบริการ   (ที่ทานควรทราบกอนสํารองที่นั่ง)  
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะชวงที่ไมใชเทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงิน
ทั้งหมด(ยกเวนตั๋วเครื่องบินทีมี่การจองหรือตัว๋ออกมาแลว) 
**(ยกเวน กรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก 
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได)** 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
เงื่อนไขการใหบริการตางๆ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงให

ทราบลวงหนา 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบนิ 

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การ



 
 

 

เจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯจะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเขาประเทศเน่ืองจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ 
ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกครั้งหน่ึงหลังจากไดสํารองที่น่ัง
บนเครื่องและโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา
เมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 16 ทาน (หรือตามท่ีตกลง
ไวกับบริษัทฯ) 

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนไดเพราะ
การชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

 ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบิน 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 7 ขอ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให
เขาเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5.การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการ
ชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
6.ต๋ัวเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด 
7. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง 



 
 

 

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น *** 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) และหองคู(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักอาจจะไมติดกัน 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล 
และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แต
ทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่
ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ 
มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน
ตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรต ิซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

REMARK 
 -ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดนิทางราชการ (เลมสีนํ้าเงนิ) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถกูปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะ
โดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสอืเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 
-สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาและไมคืนในทุกกรณี 


