
 
 

 

 

เลห์ ลาดกัห์ นูบราวลัเลย์ 7 วนั 5 คืน 
วนัเดินทาง 28 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2565 

ท่านละ 37,900 บาท (ไม่รวมวซ่ีา) 
 เสน้ทางหลวงสูงอนัดบัหน่ึงของโลกประสบการณ์แปลกใหม่คร ัง้เดียวของชีวติท่อง

เทียวไปบนเสน้ทางหน่ึงเดียวในโลกที่นอ้ยคนจะไดส้มัผสัดินแดนแห่งพทุธทิเบตบนที่สูงโอบลอ้ม

ไปดว้ยขุนเขาทอดตวัยาวมาจากหมิาลยัในดินแดนแห่งน้ียงัมีกลุม่คนทีใชชี้วติเต็มเป่ียมไปดว้ยจติ

วญิญาณและความศรทัธาท่ามกลางธรรมชาติอนัสดุอศัจรรยเ์ป็นดินแดนสวรรคท์ี่หลากหลายดว้ย

ธรรมชาติแสนงดงามที่สดุในโลกทีซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลบัซบัซอ้นกลาง เทือกเขาหิมาลยั 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม-ิเดลล ี

00.30น. พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นท่ี4 สายการบิน Spicejet เพื่อท าการเช็คอิน และรับบัตร        
โดยสาร โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ใหก้ารตอ้นรับ 

03.45 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลล ีประเทศอนิเดีย โดยสายการบิน Spicejet เท่ียวบินท่ี SG741 
  ใชเ้วลาบินประมาณ 3ชัว่โมงคร่ึง **เวลาอินเดียชา้กวา่เวลาไทย 1.30 ชัว่โมง** 
06.20 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิทริา คานธี กรุงนิวเดล*ี**รอต่อเคร่ืองภายใน*** 
10.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองเลห์ศูนยก์ารแห่งการท่องเท่ียวในเทือกเขาลาดตัโดยสายการบินภายในประเทศ 

Spicejet เท่ียวบินท่ี SG123 
11.40 น.  ถึงสนามบินเลห์ สนามบินพาณิชยท่ี์อยูสู่งท่ีสุดในโลก เมืองเลห์ตั้งอยูใ่นระดบัความสูง 3,520 

เมตรจากระดบัน ้าทะเล และยงัคงมีมีกล่ินอายวฒันธรรมของชาวทิเบตหลงเหลือใหเ้ห็น  



 

 

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเพื่อพกัผอ่นและปรับสภาพร่างกายใหเ้ขา้กบัระดบัความสูงของเมืองเลห์ 
เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียง 
บ่าย น าท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองเลห์และบาร์ซาร์ทอ้งถ่ิน ใหท่้านค่อยๆ เดินชมวถีิชีวติและการคา้

ทอ้งถ่ินอยา่งสบายๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับตวัในแต่ละกา้วยา่งพร้อมกบัฝึกก ากบัลมหายใจเพื่อดึง
ออกซิเจนเขา้มาสู่ร่างกายและสมองใหม้ากกวา่การใชชี้วติปรกติในประเทศไทย 

เยน็ กลบัเขา้สู่ท่ีพกั คืนน้ีนอนแต่หวัค ่าพกัผอ่นใหร่้างกายปรับตวั Royal Laddakh Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่อง     เลห์  
เชา้               รับประทานอาหารเชา้ ณ. ท่ีพกั 
จากนั้น น าท่านชม พระราชวงัเลห์ ( Leh Palace ) ซ่ึงเป็นพระราชวงั ท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่นกลางเมืองเลห์ 

ขนาดความสูง 9 ชั้น ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1630 มีลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม ใกลเ้คียงกบั
พระราชวงัโปตาลาในทิเบต คือมีผนงัเอียงเขา้หากนัทุกดา้น จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั 
พพิธิภัณฑ์สตอคพาเลซ (Stok Palace Museum - StokGompa) ซ่ึงอยูใ่นพระราชวงัสตอค ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นเมืองเลห์ ไปทางทิศใต ้15 ก.ม.  ภายในจดัแสดงขา้ว
ของเคร่ืองใช ้เป็นของโบราณท่ีมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16  มี
ทั้งมงกฎุ อาวธุ เคร่ืองแต่งกาย และอญัมณีอนัมีค่า เหรียญ
ทองแดง อุปกรณ์ของใชท่ี้เก่ียวกบัการสวดมนตภ์วนา และ
งานศิลปะชั้นสูงท่ีมีค่าต่าง ๆ ของราชวงศ ์ 

เท่ียง            รับประทานอาหารเท่ียง   
 จากนั้นน าชม พระราชวงัเชย์ ( Shey Palace)  ซ่ึงเดิมช่ือ เชรน ภาษาลาดคัห์แปลวา่กระจก เน่ืองจาก

กษตัริยผ์ูส้ร้างไดข้ดุสระน ้ากวา้งไวห้นา้วงัเพื่อตอ้งการใหส้ะทอ้นพระราชวงัลงสู่พื้นน ้า 
พระราชวงัเชยเ์ป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่สุดของลาดคัห์สร้างโดย
กษตัริยอ์งคแ์รกของลาดคัห์ ในศตวรรษท่ี 10-11 ปัจจุบนัไม่มี
คนอยูอ่าศยัแลว้  

 ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
ท่ีพกั Royal LaddakhHotel หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วนัทีส่าม    เลห์–หุบเขานูบรา(125 ก.ม.)  
เชา้  รับประทานอาหารท่ีโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางโดยรถจ๊ีปสู่ หุบเขานูบรา ( NubraValley ) ระยะทางห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 125 

กิโลเมตร ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความยิง่ใหญ่ของ เทือกเขา
หิมาลยัและเทือกเขาคาราโครัมท่ีโอบลอ้ม ประดุจดงัจะเกบ็
ความลบัส าคญัของลาดคัห์เอาไวร้อผูค้นมาคน้หา โดยเส้นทางท่ีจะ
มุ่งหนา้ไปหุบเขานูบรา   

 ระหวา่งทางน าท่านท าสถิติโลกดว้ยการเดินทางข้ึนสู่ ช่องเขาคา
รตุงลาพาส ( Khardung la Pass ) ซ่ึงเป็นช่องเขาท่ีเป็นเส้นทางรถยนตท่ี์สูงท่ีสุดในโลก(5,600 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล) ตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาหิมาลยั และเทือกเขาคาราโคลมัท่ีทอดตวัยาว โอบ
ลอ้มคาตุงลาพาสไว ้ชมทิวทศัน์ท่ีเหมือนอยูบ่นยอดเขาตลอด ชมยอดเขาอ่ืนๆ สลบัซบัซอ้น
กวา้งไกล บางยอดกมี็หิมะคลุม สะทอ้นแสงแวววาว บางยอดกโ็ลน้ไม่มีตน้ไมป้กคลุม แต่มีสีสัน
หลากหลาย สวยงามมากแวะ ถ่ายรูปเส้นทางหลวงท่ีสูงสุดของโลก พร้อมทั้งถ่ายรูปพรมแดนภูเขา
ระหวา่งอินเดียปากีสถาน เป็นท่ีระลึกชมความงดงามของทศันียภาพบนหลงัคาโลก ณ คาตุงลาพาส
จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ หุบเขานูบรา ระหวา่งทางชมภูมิทศันอ์นังดงามของภูเขาสูงเสียดฟ้าห่อหุม้
ดว้ยหิมะบนปลายยอด ตดักบัฉากหลงัของเส้นขอบฟ้า สร้างความตะลึงพรึงเพริดใหแ้ก่ผูพ้บ
เห็นนูบราในภาษาทอ้งถ่ินมีความหมายวา่ หุบเขาแห่งดอกไม ้เรา
สามารถพบเห็น กหุลาบสีเหลือง แอปเป้ิล และ สวนแอปริคอต ท่ี
ชาวลาดคัห์ปลูกไวเ้รียงรายอยูท่ัว่หุบเขานูบรา นอกจากน้ีหุบ
เขานูบรายงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกนานาชนิด  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง  
บ่าย เส้นทางวนัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางคาราวานในอดีต และเช่ือมต่อกบัเส้นทางสายไหมอนัโด่ง

ดงั น าท่านเดินทางเขา้สู่หุบเขานูบรา(Nubra Valley: 3048 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล)นูบราหมายถึง
หุบเขาแห่งดอกไมเ้ป็นหุบเขาเลก็ท่ียิง่ใหญ่รุ่มรวยดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามมีฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบัเทือกเขาคาราโครัม ของประเทศปากีสถานและดา้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัธารน ้าแขง็ Siachenของประเทศจีนเป็นแหล่งปลูก 
Apricot ผลไมห้ลากหลายของลาดกั และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกนานาชนิด อยู่
ห่างจากเลห์ไปทางเหนือ 125 km โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยัและคาราโครัม



 

 

(Karakoram Range) ซ่ึงเทือกเขาคาราโครัมน้ีเป็นเขตแดนตามธรรมชาติกั้นอินเดียกบัปากีสถาน 
และก่อนหนา้ปี ค.ศ. 1994 ทางการอินเดียไม่อนุญาตให ้   นกัท่องเท่ียวเขา้มาในหุบเขาเลยเส้นทาง
ลดระดบัลงไปเร่ือยๆ ผา่นชมววิภูเขา ทุ่งดอกไม ้หมู่บา้นทิเบตเลก็ 

เยน็ ถึงหมู่บ้านดิสกติ เป็นเวลาอาทิตยอ์ศัดงทอแสงสวยงามทาบทบัภูเขาสูงท่ีสะทอ้นเงาลงสู่แม่น ้า 
Shayokแม่น ้าสายหลกัของหุบเขา ชมวถีิชีวติท่ีอยูก่บัธรรมชาติแบบดั้งเดิม เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั น า
ชม วดั Diskit วดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1420 ตั้งอยูบ่นเนินเขา ในบริเวณหมู่บา้นดิสกิต มี
จุดเด่น (เด่น จริงๆ) คือรูปป้ันองคพ์ระศรีอริยเมตตรัย ขนาด 12 เมตร นัง่ตระหง่าน พระเนตรมอง
ต ่าหนัหนา้ออกไปทางหมู่บา้นดิสกิต ราวกบัจะคอย เฝ้ามอง ดูแลปกป้องผูค้นในหุบเขานูบร้าแห่งน้ี 
ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี 1996 โดยทุนส่วนหน่ึงชาวบา้นไดร้วมรวบทุนทรัพยส่์วนตวับริจาคในการสร้าง 
โดยมีองคด์าไลลามะ ท่ี 14 มาท าพิธีเปิดงานดว้ยตวัเองอีกดว้ย ช่ืนชมทิวทศัน์ในยามเยน็ดูสงบ
สวยงาม 

เยน็       ไดเ้วลาสมควรเดินทางเขา้ท่ีพกัเตน้ทบ์า้น 
รับประทานอาหารเยน็  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
หลงัเดินทางอยา่งเหน็ดเหน่ือยมาตลอดทั้งวนั ใครท่ีอยากสัมผสัค ่าคืนอนัสวยงามท่ามกลางหมู่ดาว 
แสงจนัทร์ ทอแสงกระพริบวบิวาวใกลจ้นราวจะควา้เอามาไดก้อ็ยา่เพิ่งนอนออกมานัง่จิบชาร้อนๆ 
แกลม้แอพริคอทสด อากาศก าลงัหนาวสบายเพราะเป็นฤดูร้อนกเ็ชิญด่ืมด ่าเตม็ท่ี  

 
วนัทีส่ี่    หุบเขานูบรา(125 ก.ม.)  –    เลห์ 
06.00    รับประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  
 จากนั้นใหท่้านเดินเล่น ถ่ายรูปเกบ็วิวสวยๆ รอบบริเวณหุบเขา และดูวถีิชีวติชาวบา้นจนไดเ้วลา

สมควรออกเดินทางกลบั เมืองเลห์  ระหวา่งทาง แวะเท่ียว วดั Hunderเป็นวดัเก่าแก่ของหมู่บา้น 
Hunderและน าท่านไปถ่ายรูป ทะเลทรายฮุนดร้า (Hundra Sand dune) หรือใครอยากใชบ้ริการนัง่
อูฐ ถ่ายรูปโดยมีภูเขาสูงใหญ่เป็นฉากดา้นหลงักท็  าไดต้ามอธัยาศยั 

12.00     เดินทางกลบั เมืองเลห์  รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
บ่าย            จากนั้นน าท่านชมวดั Samstanling Gompaท่ีหมู่บา้น Sumur ซ่ึงเป็นวดัของนิกายหมวกเหลือง 
 (Gelug-pa) ท่ีค่อนขา้งใหม่อายเุพียงกวา่ร้อยปี คือสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1841 (ใน guidebook บอกวา่เป็น

วดัท่ีเป็นท่ีเล่ือมใสท่ีสุดในหุบเขานูบรา) 
เยน็             เดินทางถึงเลห์  



 

 

 น าท่านเขา้ท่ีพกั Hotel Royal Laddakhหรือเทียบเท่า 
 รับประทานอาหารเยน็ จากนั้นใครจะออกไปเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเลห์ตอนค ่าๆ กไ็ม่วา่กนั เดิน

ชมความงดงามของเมืองเลห์ ชมร้านคา้ต่างๆ บน ถนนเมนบาซาร์ ตามอธัยาศยั 
 
 

วันที่ห้า    เลห์ – ทะเลสาบพันกอง – เลห์ 

เชา้ หลงัรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
 น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบพันกอง(Pangong Lake, 4420 เมตร

เหนือระดบัน ้าทะเล) ระยะทางประมาณ 160 กม.ทะเลสาบน ้าเคม็ท่ี
อยู่ในระดับความสูงท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีระดับความสูงเหนือ
ระดับน ้ าทะเลถึง 4420 เมตร และถูกครอบครองโดย 2 ประเทศ 
โดยร้อยละ 30เป็นของประเทศอินเดีย และร้อยละ 70 เป็นดินแดน
ของประเทศจีน ขบัรถเลาะเลียบแม่น ้าอินดุส ผา่นหมู่บา้นเช่มเดยแ์ละซคัตีท่ีเรียงรายตามล าน ้าในหุบ
เขาเบ้ืองล่างเขียวทุ่งนาขั้นบนัไดอนัสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยภูเขาดิน
เหลืองท่ีไม่มีตน้ไมแ้มแ้ต่ตน้เดียวช่างเป็นภาพท่ีตดักนัน่าดูทีเดียว
เชียว เส้นทางจะผ่านหุบเขาอันเขียวขจีไต่สูงข้ึนไปเร่ือยๆ ผ่าน
หมู่บา้นซัคตี และไต่สูงข้ึน สู่เส้นทางหลวงสูงอนัดบัสามของโลก
(5320 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล) ทุก 1 กม.เส้นทางจะสูงข้ึน 1 เมตร
เหนือระดบัน ้ าทะเล จนกระทัง่ถนนข้ึนมาเท่ากบัยอดเขา เม่ือมองยอ้นไปจะเห็นเส้นทางมีลกัษณะ
ซิกแซกไปมาอย่างชัดเจน เน่ืองจากภูเขาไม่มีตน้ไมส้ักตน้ท่ีบดบงัถนนท่ีคดเค้ียวน้ี จนท าให้เกิด
ความฉงนวา่ “เราเดินทางขึน้มาได้อย่างไรนี่ !!!”  
ชมแม่น ้าทรายหลากสีและน ้าตกทรายจนถึงทะเลสาบแปงกองสีเทอร์คอยซ์สวยงามเป็นระยะทาง
ยาว130 กม.จรดพรมแดนจีน กวา้งเพียง 6 กม. ลอ้มรอบดว้ยภูเขาน ้ าตกทรายหาดทรายขาวละเอียด
รอบทะเลสาบสีเทอร์คอยซ์เพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามกบัทอ้งฟ้าสีครามเขม้ หาดทราย 
สายลมแสงแดดบนยอดเขาสูง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกโรแมนติกทีริ่มทะเลสาบพนักอง 



 

 

บ่าย เดินทางกลบั อ าลาทิวทศันอ์นัสวยงามบนเส้นทางแปงกอง-เลห์ ผา่นแม่น ้าทรายหลากสี สวน
สวรรค ์เขาสายรุ้งอีกคร้ังเดินทางกลบัสู่เลห์ ระหวา่งทางแวะชม วดัติกเซย์Thikse monasteryเป็น
วดัของนิกายหมวดเหลืองอาย ุ600-700 ปีเป็น หน่ึงในวดัใหญ่ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในแควน้
ลาดคัห์ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 16โดยท่านเซรัป ซงัโป (Sherab Zangpo) ปัจจุบนัวดัน้ีเป็นของลามะ
นิกายหมวกเหลือง มีลามะจ าพรรษาอยูป่ระมาณ 60-80 รูป ท่ีน่ีถูกเรียกวา่ มนิิ โปตาลา 
(MiniPotala) เพราะลกัษณะคลา้ยกบัพระราชวงัโปตาลา ท่ีอยูใ่นลาซา ทิเบตนัน่เอง มีหลายสาขา
ในลาดคัห์  
น าชม พระเมตไตรยใหญ่ พระพุทธรูปอนาคตตามความเช่ือของพุทธทิเบต  

จากนั้น น าชม วดัเฮมสิHemis gompa เป็นวดัทิเบตนิกายหมวกแดงอาย ุ450 ปีเป็นวดัท่ีใหญ่และรวยท่ีสุด
ในลาดคัห์ ไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1998 ดา้นในมีรูปป้ันท่าน คุรุปัทมาสมภพสูงราว
อาคาร 3 ชั้น ท่านเป็นบุคคลส าคญัท่ีน าศาสนาพุทธจากอินเดียไปเผยแพร่ท่ีทิเบต และเป็นผูใ้ห้
ก  าเนิดนิกายหมวกแดง ซ่ึงเป็นนิกายท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของศาสนาพุทธนิกายวชัรญานมีวตัถุโบราณท่ีเกบ็
รักษาไวไ้ด ้ถึงแมล้าดคัห์จะผา่นสงครามมากเพราะวดัเฮมิสอยู่
ในหุบเขาลึกลบัในท าเลท่ียากจะหาเจอในอดีต จึงสามารถรักษา
วตัถุโบราณและวดักไ็ม่ไดถู้กท าลาย ยงัคงความสวยงามเช่น
ปัจจุบนั ท่ีน่ีจะมีงานฉลองเตน้ร าหนา้กากท่ีใหญ่ท่ีสุดในลาดคัห์
เป็นประจ าทุกปี  

เยน็ ถึงเลห์ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HotelRoyal Ladakh หรือเทียบเท่า 
จากนั้น รับประทานอาหารค ่าและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

วันที่หก    เลห์–เดลี-กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้พกัผอ่นตามอธยัาศรัย 
10.00 น. ถึงสนามบินเลห์น าท่านเช็คอิน 
12.20น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดล ีโดยสายการบิน Spiectjet  เท่ียวบินท่ี SG124 
13.40 น.     ถึงสนามบินเดลล ี รอต่อเคร่ือง  
21.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินSpicetjet  เท่ียวบินท่ี SG740 
 
 



 

 

วันที่เจด็  กรุงเทพฯ 

03.45 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพและเตม็เป่ียมไปดว้ยประสบการณ์ท่ีไม่รู้ลืม     
 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง  

-   พาสปอร์ต มีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง 

-   รูปถ่ายสี 2 น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น 

-   ส าเนาบตัรประชาชน  และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

-   พระภิกษุ มีส าเนาใบสุทธิ 

ค่าบริการนี้รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว เส้นทาง กรุงเทพ – เดลี - เลห์ - เดลี - กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและท่ีอินเดีย 
3. ท่ีพกั และอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
4. มีบริการอาหารไทยเสริมทุกม้ือ 
5. รถปรับอากาศ พร้อมพนกังานขบัรถผูช้  านาญเส้นทางน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
7. น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
8. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
 
อตัราตอนต้นไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ประเทศอินเดีย 1,800 บาท 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานท่ีต่างๆ 
5. ค่าทิปคนขบัรถ เด็กรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในบริการ 



 

 

7. กรณีท่ีลูกคา้เดินทางท่านเดียว ตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพิ่ม 4,000 บาท 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 จองมดัจ าท่านละ 20,000  บาท  และค่าวซ่ีาอินเดีย 1,800 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต   

 ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด 
2. ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่ามดัจ า 20,000 บาท  

 
 

เง่ือนไขต่าง ๆ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยั   
ธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของ
หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้
4. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึง
ความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 



 

 

7. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย 
 

 


