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ขอน ำท่ำนสมัผสัมนตเ์สน่หแ์หง่อินเดีย..ดินแดนภำรตะท่ีมีควำมหลำกหลำยดำ้นศำสนำ และควำมเชื่อ 

อำรยะธรรมลุ่มแม่น ้ำสินธุเก่ำแก่ถึง 5,000 ปี มำกมำยดว้ยศิลปะอนังดงำม ตน้ก ำเนิดของศำสดำของโลก 

เสน้ทำงสู่ดินแดนบนท่ีรำบสูงตอนปลำยของเทือกเขำหิมำลยั ซ่ึงมีหิมะปกคลุมไปเกือบตลอดทั้งปี สมัผสั

เทือกเขำสูงหลำกสีสนัแหง่ดินแดนลำดคัห ์ทุ่งหญำ้เขียวขจีบนแผ่นดินแคชเมียร ์ธำรน ้ำตกท่ีเกิดจำกกำร

ละลำยของน ้ำแข็ง Glacier รวมถึงควำมงดงำมของธรรมชำติ ปรำสำท, พระรำชวงั วิถีชีวิตควำมเป็นอยูข่อง
ผูค้น อำรยะธรรมเก่ำแก่ของชนชำวทิเบต 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 
20 – 27 กนัยำยน 2561 49,900    45,900.- 

 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เดลี BKK - DEL AI 333 08.55 – 12.00 

วนัท่ี 2 เดลี เลห ์ DEL - IXL AI 445 06.45 – 08.20 
วนัท่ี 7 เลห ์ เดลี IXL - DEL AI 446 11.55 – 13.30 
วนัท่ี 7 เดลี กรุงเทพฯ DEL - BKK AI 334 23.00 – 04.45 (+1) 
วนัที่ 1 พฤหสับดี 20 ก.ย. 61 กรุงเทพฯ - เดลี 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก โดยมี

เจำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและตรวจเอกสำรกำรเดินทำง ณ 

เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน แอร ์อินเดีย ชั้น 4 ประตูทำงเขำ้ท่ี 10 แถว W 

 

08.55 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบิน แอร์ อินเดีย 

เท่ียวบินท่ี AI 333 (ใชเ้วลำบินประมำณ 4 ชม./รับประทำนอำหำรและ
พกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

12.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อินทิรำคำนธีร ์ ในกรุงเดลี ตำมเวลำ

ทอ้งถ่ิน (ชำ้กว่ำไทยประมำณ 1.30 ชม.) น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนตรวจคนเขำ้
เมือง 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนชม วดัอคัรชำดำม (Akshadham Temple) ซ่ึงเป็นวดัฮินดูท่ีมีขนำด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก สรำ้งขึ้ นโดยองค์กร BAPS โดย ประมุข สวำมี มหำรำช 

(Pramukh Swami Maharaj) เพ่ืออุทิศแด่ ท่ำนสวำมีนำรำยนั (Lord 
Swaminarayan) ผูน้ ำนิกำย สวำมีนำรำยนั (Swaminarayan) ของศำสนำ
ฮินดู ในวำระครบรอบ 200 ปี (ค.ศ. 1781-1981) เป็นศูนยร์วมเก่ียวกบั

อำรยธรรมอินเดีย  และมีกำรแสดงนิทรรศกำรเก่ียวกบัวฒันธรรมและศิลปะ

ต่ำงๆ อำทิเช่น รูปป้ันกำรกวนเกษียรสมุทรของยกัษ์ และเทวดำ , รูปป้ันกำร
นัง่บรรลุธรรมใตต้น้โพธ์ิ ซ่ึงมีเหล่ำสรรพสตัวต่์ำงๆ อำทิ ชำ้ง, กวำง, หมำป่ำ, 
ลิง, เสือ คอยรบัใช ้เป็นตน้ ซ่ึงใชส้ถำปนิกจ ำนวนกว่ำ 7 ,000 คน ใชเ้วลำ
ก่อสรำ้งกวำ่ 5 ปี 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร /โรงแรม  

พกัท่ี Radission Blu Hotel มำตรฐำน 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ เดลี 

วนัที่ 2 ศุกร ์21 ก.ย. 61 เดลี - เลห ์
06.45 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเลห ์โดยสำยกำรบิน แอร ์อินเดีย เท่ียวบินท่ี AI 445 (ใช้

เวลำบินประมำณ 1 ชม.) 
 

08.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินเลห์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่ในระดับควำมสูง 3,505 เมตร 
จำกระดบัน ้ำทะเล และยงัคงมีกล่ินอำยวฒันธรรมของชำวทิเบตหลงเหลือให้
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เห็น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพักเพ่ือพักผ่อนและปรับสภำพร่ำงกำยใหเ้ขำ้กับ

ควำมเบำบำงของอำกำศ ในระดบัควำมสูงของเมืองเลห ์พกัผ่อนด่ืมชำ กำแฟ 
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  
บ่ำย น ำท่ำนชม Shanti Stupa (Gompa) ซ่ึงเป็นเจดียส์นัติภำพ สรำ้งโดยพระลำ

มะชำวญ่ีปุ่น เป็นจุดชมวิวท่ีสำมำรถเห็นตัวเมืองเลห ์และพระรำชวงัเลหไ์ด้

อยำ่งชดัเจน  
 
จำกน้ัน น ำท่ำนชม พระรำชวังเลห ์  (Leh Palace) ซ่ึงถูกสรำ้งขึ้ นในตน้
ศตวรรษท่ี 17 เป็นพระรำชวงั ท่ีตั้งอยู่อย่ำงโดดเด่นกลำงเมืองเลห์  ขนำด

ควำมสูง 9 ชั้น ถูกสรำ้งในปี ค.ศ.1630 มีลักษณะรูปแบบสถำปัตยกรรม

ใกลเ้คียงกบัพระรำชวงัโปตำลำในทิเบต คือมีผนังเอียงเขำ้หำกนัทุกดำ้น 
 
จำกน้ัน น ำท่ำนเดินชมควำมงดงำมเมืองเลห์ ชมรำ้นคำ้ต่ำงๆ และผูค้น

ทอ้งถ่ินท่ี ตลำดพ้ืนเมืองเลห ์

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  
พกัท่ี Royal Palace Hotel (ระดบัมำตรฐำน 4 ดำวพ้ืนเมือง) หรือเทียบเท่ำ เลห ์
วนัที่ 3 เสำร ์22 ก.ย. 61 เมืองเลห-์เมืองอูเล-เมืองลำมำยูรู-เมืองเลห ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอูเล (ULE) ระยะทำง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลำ
เดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง ระหว่ำงแวะชม วดัลิคีร ์(Liker Monastery) วดั
น้ีตั้งอยูห่่ำงจำกเมืองเลห ์ออกมำทำงทิศตะวนัตกประมำณ 53 กิโลเมตร ถูก

สรำ้งขึ้ นในปี ค.ศ.1065 โดยพระลำมะ Duwang Chosje และถูกบูรณะใน
ศตวรรษท่ี 18 มีกำรตกแต่งดว้ยศิลปกรรมของชำวทิเบต อำยุมำกกว่ำ 300 

ปี   

 

 จำกน้ัน ชม วดัอลัชิ (Alchi Monastery) เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงขนำดใหญ่ ถูก
สรำ้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 11 ในบริเวณประกอบไปดว้ยอำคำรต่ำงๆ เช่น

หอประชุม วิหำรต่ำงๆ รูปป้ันและไมแ้กะสลกัต่ำงๆ มีต ำนำนว่ำน ำมำจำก

แคชเมียรเ์มื่อศตวรรษท่ี 11 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองลำมำยูรู (LAMAYURU) ชม วัดลำมำยูรู 

(Lamayuru Monastery) ซ่ึงอยูห่่ำงจำกเลห ์125 ก.ม. ถูกสรำ้งโดยหินทรำย 
วดัน้ีเป็นของนิกำย Drigungpa อดีตเคยอยู่ในควำมดูแลของ Kadampa 
โรงเรียนของพุทธศำสนำแบบทิเบต ก่อนท่ีจะถูกนิกำย Drigungpa เขำ้ยึด

ครอง 
 
หลงัจำกน้ัน แวะชมควำมงำมของ Basgo Palace อยู่ทำงทิศตะวนัตกของ
เลห ์ถูกสรำ้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 16 
 

 

 ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองเลห ์โดยเสน้ทำงเดิม  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  
พกัท่ี Royal Palace Hotel (ระดบัมำตรฐำน 4 ดำวพ้ืนเมือง) หรือเทียบเท่ำ เลห ์
วนัที่ 4 อำทิตย ์23 ก.ย. 61 เมืองเลห-์ทะเลสำบแปงกอง-เมืองเลห ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
 จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบแปงกอง ระดบัควำมสูง 4,350 เมตร

เหนือระดับน ้ำทะเล ระยะทำง 320 กิโลเมตร ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 
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ชัว่โมง โดยผ่ำนเสน้ทำง Changla Pass ซ่ึงเป็นเสน้ทำงท่ีสูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 
3 ของโลก 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบปิคนิค  
บ่ำย ชมควำมงำมของ ทะเลสำบแปงกอง (Pangong Lake) ซ่ึงมีควำมยำวถึง 

40 ไมล ์และกวำ้ง 2-4 เป็นทะเลสำบน ้ำเค็มท่ีอยู่สูงสุดในโลกคือ มีควำมสูง

ถึง 14,256 ฟุตจำกระดับน ้ำทะเล ชมควำมงำมของทะเลสำบท่ีมีภูเขำสูง

เป็นฉำกหลงั ทำงกำรเพ่ิงเปิดให ้นักท่องเท่ียวเขำ้ชมเมื่อไม่นำนมำน้ี น ้ำใน

ทะเลสำบแห่งน้ีมีสีสนัท่ีงดงำมมำก โดยเฉพำะในช่วงเย็นน ้ำจะมีสีน ้ำเงินเขม้ 

ส่วนในช่วงเชำ้จะมีสีท่ีอ่อนกว่ำ และพ้ืนท่ี 75% ของทะเลสำบอยู่ในดินแดน

ทิเบต อีก 25% อยูใ่นเขตของประเทศอินเดีย  

 

 ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองเลห ์โดยใชเ้สน้ทำงเดิม  

 ระหวำ่งทำง แวะชม วดัเฮมิส (Hemis Monastery) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือและใหญ่

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของลำดัคห ์เป็นวดัของนิกำย Dukpa ของพุทธศำสนำแบบ

ทิเบต  

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  

พกัท่ี Royal Palace Hotel (ระดบัมำตรฐำน 4 ดำวพ้ืนเมือง) หรือเทียบเท่ำ เลห ์
วนัที่ 5 จนัทร ์24 ก.ย. 61 เมืองเลห-์นูบรำ วลัเลย ์
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 หลงัจำกน้ันเดินทำงสู่ หุบเขำนูบรำ ใชเ้วลำเดินทำง 5- 6 ชัว่โมง ระหว่ำง
ทำงสัมผัสควำมยิ่งใหญ่ของเทือกเขำคำรำโครมัและเทือกเขำหิมำลยัท่ีโอบ

ลอ้มเมืองลำดกั ชมเสน้ทำงรถยนตท่ี์สูงท่ีสุดในโลก Khardungla Pass สูง 
5,602 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล จำกจุดน้ีเรำสำมำรถมองเห็นเทือกเขำคำรำ
โครมัในประเทศปำกีสถำนได ้

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร/โรงแรม 
บ่ำย เดินทำงต่อไปยงั หุบเขำนูบรำ (Nubra Valley) หรือ หุบเขำแห่งดอกไม ้

ทำงเหนือของเมืองเลย ์ ชมดอกไมน้ำนำพนัธุ์ เช่น ดอกแอปเป้ิล สวนแอปริ
คอต และนกนำนำชนิด เสน้ทำงน้ีเป็นเสน้ทำงลดัเลำะหุบเขำ  
 
แวะชม วดัดิสกิต ตั้งอยู่บนเนินเขำเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงำม วดัดิสกิตเป็นวดัท่ี
ใหญ่และเก่ำแก่ท่ีสุดในหุบเขำนูบรำ ภำยในประดิษฐำนพระศรีอำริยเมตไต
ขนำดใหญ่มำก  
 
จำกน้ัน น ำท่ำนสนุกสนำนกบักำรขี่อูฐ ท่ีทะเลทรำยบนเทือกเขำหิมำลยั (ไม่
รวมอยู่ในค่ำบริกำร) นูบรำ วลัเล่ย ์ อยู่ควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ
สองพนักวำ่เมตร  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร/โรงแรม   
พกัท่ี Karma Inn Hotel (ระดบัมำตรฐำน 4 ดำวพ้ืนเมือง) หรือเทียบเท่ำ นูบรา 
วนัที่ 6 องัคำร 25 ก.ย. 61 นูบรำ – เชย ์- เลห ์
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 

น ำท่ำนเดินทำงกลบัเลห ์ระหว่ำงน ำท่ำนแวะเท่ียวเมืองเชย ์(SHEY) ซ่ึงเป็น

เมืองหลวงเก่ำของลำดคัห ์ซ่ึงอยู่ห่ำงจำกเมืองเลห์ไปทำงทิศใตป้ระมำณ 15 

ก.ม.  

 

 

น ำท่ำนเยี่ยมชม วดัธิคเซย ์(Thiksey Monastery) ซ่ึงอยู่ห่ำงออกไปทำงตอน

ใตข้องเลห ์ซ่ึงถือว่ำเป็นวดัท่ีสวยท่ีสุดของลำดัคห ์ซ่ึงเป็นวดัของนิกำยเกลุค

ปำ (Gelukspa) ภำยในวดัมีรูปป้ันของพระศรีอำรยะเมตไตรย์ ซ่ึงชำวพุทธ
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สำยมหำยำน เช่ือวำ่เป็นพระโพธิสตัวอ์งคต่์อไป ท่ีจะคอยช่วยเหลือมนุษย ์

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

น ำท่ำนชม พระรำชวงัเชย ์(Shey Palace) ซ่ึงถูกสรำ้งขึ้ นรำวๆ ตน้ศตวรรษ
ท่ี 17 สรำ้งโดยกษัตริย ์Deldan Namgyal เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงผูเ้ป็นพระ
บิดำ Singay Namgyal ก ำแพงพระรำชวงัถูกฉำบดว้ยทองค ำผสมทองแดง 
ก่อสรำ้งเพ่ือเป็นพระรำชวงัฤดูรอ้น ของกษัตริยแ์ห่งลำดัคห ์ภำยในมีรูปป้ัน

ของพระศำกยมุณี ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภำคน้ี   
 
จำกน้ัน ชม พิพิธภณัฑส์ตอคพำเลส (Stok Palace) ซ่ึงเป็นท่ีพกัอำศยัของ
รำชวงศ ์ถูกสรำ้งขึ้ นในปี ค.ศ.1825 ปัจจุบนัยงัเป็นท่ีเก็บสะสมของใช ้เคร่ือง
แต่งกำยของรำชวงศ ์มงกุฎของกษัตริย ์ซ่ึงเปิดใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ยี่ยมชม  
ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัท่ีพกั 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร/โรงแรม  
พกัท่ี Royal Palace Hotel (ระดบัมำตรฐำน 4 ดำวพ้ืนเมือง) หรือเทียบเท่ำ เลห ์
วนัที่ 7 พุธ 26 ก.ย. 61 เมืองเลห ์– เดลี – กรุงเทพฯ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

11.55 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงเดลี โดยสำยกำรบิน แอร ์อินเดีย เท่ียวบินท่ี AI 446  
13.30 น. เดินทำงถึง กรุงเดลี   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Ego Thai อำหำรไทย 

บ่ำย จำกน้ัน น ำท่ำนชม เมืองเดลีใหม่ (NEW DELHI) ท่ีมีควำมใหม่ตำม

วฒันธรรมอังกฤษ  เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะกำรก่อสรำ้ง

เมืองท่ีอังกฤษ ได้สรำ้งและมีกำรวำงผังเมืองท่ีทันสมัย และสวยงำมตำม

วฒันธรรมขององักฤษ และติดอบัดบัหน่ึงในนครหลวงของโลก   
ผ่ำนชม ตึกท่ีท ำกำรของคณะรฐับำล รำษฎรป์ติภวนั (Rashtrapati Bhavan) 
หรือท ำเนียบประธำนำธิบดีของอินเดีย ตั้งอยู่ ท่ีตน้ถนน Rajpath  ชม 

ประตูชยัอินเดีย หรือ “India Gate” อนัสูงใหญ่สง่ำงำม คลำ้ยประตูชยัใน

ปำรีส “India Gate” หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นส่ิงก่อสรำ้งมีลักษณะ

คลำ้ยคลึง L’ Arc de Triomphe ของฝรัง่เศส มีควำมมุ่งหมำยใหเ้ป็นอนุสรณ์
แก่ทหำรท่ีพลีชีวิตในสงครำมครั้งส ำคญัๆของอินเดีย 

 

 จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงไปยงั ตลำดจนัพทัธ ์(Janpath Market) อิสระให้
ท่ำนไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝำกกลบับำ้นไดต้ำมอธัยำศยั 

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรจีน อำหำรจีน 

 ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงไปสนำมบิน เพ่ือตรวจเอกสำรกำรเดินทำง  
23.00 น. ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน แอร์ อินเดีย เท่ียวบินท่ี AI 

334  

วนัที่ 8 พฤหสับดี 27 ก.ย. 61 กรุงเทพฯ 

04.45 น. เดินทำงมำถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภำพ  
ค่ำทวัรต่์อท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำน ขึ้ นไป 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ 

พิเศษ!! จองก่อน 30 มิถุนำยน  ลดทนัที 4,000 บำท!! 
 ในกรณีท่ีท่ำนเดินทำงคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 

    49,900.- 
45,900.- 
   7,900.- 

กำรจองทวัร ์(กรุณำจองทวัรอ์ยำ่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนเดินทำง)  
  หำกท่ำนสนใจและประสงคจ์ะเดินทำง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 20,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของท่ำน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไมช่ ำระเงินส่วนท่ีเหลือ
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ตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไมม่ีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ระหวำ่งประเทศ กรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน แอร ์อินเดีย 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ภำยในประเทศ เดลี-เลห-์เดลี โดยสำยกำรบิน แอร ์อินเดีย  
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง และค่ำประกนัภยั ของสนำมบินทุกแห่ง 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำอินเดีย ส ำหรบัหนังสือเดินทำงไทย 
 ค่ำโรงแรมท่ีพกั 6 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 
 ค่ำอำหำรทุกมื้ อตำมระบุ และค่ำน ้ำด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่ำน 
 ค่ำพำหนะในกำรน ำเท่ียว ตลอดกำรเดินทำง 

-รถโคช้ปรบัอำกำศในเดลี และรถจ๊ิป (ไมป่รบัอำกำศ) ในเลห ์คนัละ 4 ท่ำน เท่ำน้ัน 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัรค์นไทย คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  กบับริษัทประกนัภยั ไทย

วิวฒัน์ 

ค่ำทวัรไ์มร่วม : 
  ค่ำทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขับรถ พนักงำนบริกำรฯ 5 USD / วนั / ท่ำน รวม 35 USD ตลอดกำร

เดินทำง 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย วนัละ USD 3 / วนั / ท่ำน รวม 24 USD ตลอดกำรเดินทำง หรือข้ึนอยู่

กบัควำมพึงพอใจของท่ำน 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำในหอ้งพกั

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดียว ท่ำนตอ้งมีค่ำใชจ้่ำยเพ่ิม 
 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำจดัท ำเอกสำร และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำของคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 กก./ท่ำน) 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัของสำยกำรบิน (หำกมีกำรปรบัขึ้ น) 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนั  คืนค่ำใช้จ่ำยทั้ งหมด (ยกเว ้นค่ำวี ซ่ำท่ียื่นและตั ๋ว
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เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้ำและกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุด

หรือเทศกำล (สงกรำนต ์วนัแรงงำน ช่วงเดือนตุลำคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งกำรันตี มัดจ ำกับทำงสำยกำรบิน

หรือกรุ๊ปท่ีมีกำร กำรนัตีค่ำมดัจ ำท่ีพกั โดยตรงหรือ

โดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่

อำจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วนั  หกัค่ำทวัร ์50% 

  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-24 วนั  เก็บค่ำบริกำร 100% 

เอกสำรในกำรใชย้ื่นวีซ่ำ : ท ำวีซ่ำ ON ARRIVAL ไม่ตอ้งเก็บเล่มพำสปอรต์ และไม่ตอ้งโชวต์วัที่สถำนฑูตค่ะ 

1 1. สแกนหน้ำหนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนเหลือไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือนนับ
จำกวนัเดินทำง หำกหมดอำยุกรุณำน ำไปต่ออำยุก่อนน ำส่ง และเหลือหน้ำไวแ้สตมป์อย่ำงน้อย 2-3 

หนำ้ 
2. สแกนรูปถ่ำยสีขนำด 2 x 2 น้ิว พ้ืนหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ทำงสถำนทูตไม่รบัพิจำรณำกรณีรูปท่ีถ่ำย

เอง  
3. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรขอวีซ่ำ (บริษัทจะส่งใหท่้ำน ณ วนัท่ีท ำกำรจองทวัร)์ 

**ท ำวีซ่ำ ON ARRIVAL ไม่ตอ้งเก็บเล่มพำสปอรต์ และไม่ตอ้งโชวต์วัที่สถำนทูตค่ะ** 
หมำยเหตุ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหน้ำ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อำจ

แกไ้ขได ้
 รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ี

พกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ

ทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำ

รำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบติัเหตุต่ำงๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค ำนึ งถึงควำมปลอดภัย

และควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง หำ้มผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมีส่ิง

ผิดกฎหมำย หรือส่ิงของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติส่อไป

ในทำงเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำงบริษัทฯ ไม่

อำจคืนเงินใหท่้ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน 
 รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่

บนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย ่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจ

เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้เมือง

ใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 10 ท่ำน 
 กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมื้ อไม่เท่ียวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนได ้ เพรำะกำร

ช ำระค่ำทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนเกิดควำมช ำรุด หรือสูญหำย ไม่ว่ำ

กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวำ่งกำรเดินทำง 
หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


