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Code: IV01-IND-LehLadakh-8TG+AI-Jun-Sep-37-A220529 

 

LEH-LADAKH    

8 DAYS 5 NIGHTS BY TG & AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAJ ขอน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเลห ์แควน้ลำดักห ์ประเทศอนิเดยี ดนิแดนแหง่ทเิบตนอ้ย ดืม่ด ำ่กบัธรรมชำตอินัสวยสด

งดงำมของเทอืกเขำหมิำลัย 

โดยสำยกำรบนิ Thai Airways (TG) และ Air India (AI)  
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  

7-14 / 14-21 / 21-28 มถินุำยน / 28 มถินุำยน – 5 กรกฎำคม 2565 

5-12 / 12-19 / 19-26 กรกฎำคม / 26 กรกฎำคม – 2 สงิหำคม 2565 

2-9 / 9-16 / 16-23 / 23-30 สงิหำคม / 30 สงิหำคม – 6 กนัยำยน 2565 

6-13 / 13-20 / 20-27 กนัยำยน 2565 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – เดล ี

 

15.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้หมำยเลข 2 สำยกำรบนิ 

Thai Airways เคำนเ์ตอร ์D เจำ้หนำ้ทีจ่ำกบรษัิทคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นกอ่นขึน้

เครือ่ง 

17.55 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG315 

20.55 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิธริำ คำนธ ี(Indira Gandhi International Airport) เมอืงเดล ีประเทศ

อนิเดยี (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่เมอืงไทย 1 ชัว่โมง 30 นำท)ี น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง 

 

วนัทีส่อง เดล ี– เลห ์– พระรำชวงัเลห ์– เจดยีแ์หง่สนัตภิำพ 

 

06.45 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงเลห ์ประเทศอนิเดยี โดยสำยกำรบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI445 

08.20 น.  เดนิทำงถงึเมอืงเลห ์เมอืงหลวงของแควน้ลำดักหท์ีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นทเิบตนอ้ยแหง่อนิเดยี เป็นเมอืง

ทีต่ัง้อยูใ่นระดับทีส่งูกวำ่ 3,500 เมตรเหนอืระดับน ้ำทะเลและถกูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำหมิำลัยและทีร่ำบ

สงูคำรำโครัม ทำ่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชำตอินัสวยสดงดงำม ตลอดจนวถิชีวีติและวฒันธรรมของผูค้น

ทอ้งถิน่ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร  

•  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สำ่ทีพั่กเพือ่พักผอ่นและปรับสภำพรำ่งกำยใหเ้ขำ้กบัสภำพภมูอิำกำศ

เสยีกอ่น เพรำะเมอืงเลหม์อีำกำศคอ่นขำ้งเบำบำงมำก ท ำใหห้ำยใจล ำบำก 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

•  น ำทำ่นเดนิทำงชม พระรำชวงัเลห ์(Leh 

Palace) ถกูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1630 โดยกษัตรยิ์

เซงเจ นัมเยล เพือ่เป็นพระต ำหนักทีป่ระทับของ

รำชวงศล์ำดกัห ์ตวัอำคำรเป็นพระรำชวังสงู 9 ชัน้

ทีต่ัง้อยูอ่ยำ่งโดดเดน่กลำงเมอืงเลห ์มลีักษณะ

รปูแบบสถำปัตยกรรมคลำ้ยกบัพระรำชวังโปตำลำ

ในทเิบต จำกพระรำชวังแหง่นี ้ทำ่นสำมำรถชมววิ
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ทวิทศันข์องเมอืงเลหไ์ดอ้ยำ่งงดงำม 

น ำทำ่นเดนิทำงชม เจดยีแ์หง่สนัตภิำพ (Shanti Stupa) เจดยีส์ขีำวขนำดใหญท่ีถ่กูสรำ้ง

โดยพระลำมะชำวญีปุ่่ นเมือ่ปี ค.ศ. 1985 เพือ่ประกำศศำสนำและแสดงถงึสนัตภิำพของโลก  เจดยีแ์หง่

นีย้งัเป็นจดุชมววิตวัเมอืงเลห ์และพระรำชวังเลหไ์ดอ้ยำ่งสวยงำมอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม เลห ์– วดัอลัช ิ– จดุชมววิซำงกมั – Magnetic Hill – วดับำสโก – วดัลคิรี ์             

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

•  น ำทำ่นเดนิทำงชม วดัอลัช ิ(Alchi Monastery) วัดทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงเลห ์ถกู

สรำ้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1020-1035 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเมอืงเลห ์โดดเดน่ดว้ยภำพ

จติรกรรมฝำผนังโบรำณและภำพแกะสลักไมท้ัง้ภำยในและภำยนอกตวัอำคำรอนัประเมนิหำมลูคำ่ไม่ได ้

•  น ำทำ่นชม จดุชมววิซำงกมั (Sangam) เป็นจดุทีแ่มน่ ้ำสองสำยคอืแมน่ ้ำสนิธแุละแมน่ ้ำซนั

สกำรม์ำบรรจบกนั (Indus-Zanskar Confluences) ท ำใหส้ำมำรถเห็นสขีองแมน่ ้ำทีแ่ตกตำ่งกนัไดอ้ยำ่ง

ชดัเจน โดยแมน่ ้ำทีเ่ป็นสเีขยีวใส คอื แมน่ ้ำซนัสกำร ์(Zanskar) สว่นแมน่ ้ำทีม่สีขีุน่คอื แมน่ ้ำสนิธ ุ

(Indus) น่ันเอง 

•  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่Magnetic Hill ทีม่คีวำมเชือ่กนัวำ่บรเิวณนีม้แีรงจำกสนำมแมเ่หล็กโลก

อยำ่งแรงกลำ้จนสำมำรถดงึรถทีจ่อดนิง่ใหเ้คลือ่นทีไ่ปขำ้งหนำ้หรอืแลน่ขึน้เขำไปได ้

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

•  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงบำสโก (Basgo) ดนิแดนทีถ่กูขนำนนำมวำ่ ดนิแดนแหง่โลกพระจันทร ์

(Moon Land) ดว้ยทศันยีภำพของเทอืกเขำหนิทีม่รีปูรำ่งและพืน้ผวิแปลกตำ ไรซ้ ึง่ควำมสดชืน่มี

ชวีติชวีำ มชีมุชนขนำดเล็กทีบ่ำ้นเรอืนสรำ้งดว้ยอฐิ หนิ และฉำบโคลนอยำ่งหยำบๆ แตก่ลบัเป็น

สถำปัตยกรรมทีม่ศีลิปะออ่นชอ้ยสดุประณีต และกลมกลนืลงตัวกบัภมูปิระเทศรอบดำ้น 
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•  น ำทำ่นชม วดับำสโก (Basgo Monastery) เป็นวดัทีถ่กูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1680 โดย

ผูป้กครองในรำชวงศนั์มเกยีล วดัแหง่นีถ้กูรวมมำจำก 3 วัด อนัไดแ้ก ่วัดซมับำเมตไตรย (CHAMBA 

MAITREYA) ทีม่พีระศรอีรยิเมตไตรยทีส่รำ้งจำกดนิ, วดัเซอจำง(SERZANG TEMPLE) ทีม่พีระศรอีรยิ

เมตไตรยทีส่รำ้งจำกทองแดง,และ วดัชำมชงุเมตไตรย (CHAM CHUNG MAITREYA) ตัวอำคำรของวดั

มลีักษณะคลำ้ยคลงึกบัมสัยดิ ปัจจบุนัวดัแหง่นีอ้ยูภ่ำยใตค้วำมดแูลของนกิำยหมวกเหลอืงในนกิำยคำดัม

พำ 

•  น ำทำ่นชม วดัลคิรี ์(Likir Monastery) ทีพ่ ำนักของลำมะงำร ีรนิปอเช (NGARI 

RINPOCHE) ผูเ้ป็นพระอนุชำขององคด์ำไลลำมะองคปั์จจบุนั เป็นวัดทีถ่กูสรำ้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. ที ่17 

นอกจำกตวัพระอำรำมทีโ่ดดเดน่เป็นสงำ่แลว้ ววิทวิทศันท์ีม่องมำจำกตวัวดับนเนนิเขำก็สวยสดงดงำมไม่

แพก้นั ปัจจบุนัวัดแหง่นีอ้ยูภ่ำยใตค้วำมดแูลของนกิำยหมวกเหลอืงในนกิำยเกลคุป้ำ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

น ำทำ่นเขำ้สำ่ทีพั่กโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่  เลห ์– เสน้ทำง Changla Pass - ทะเลสำบแปงกอง – วดัธคิเซย ์– เลห ์  

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

•  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทะเลสำบแปงกอง (Pangong Lake) ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 – 5 

ชัว่โมง เป็นทะเลสำบน ้ำเค็มทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก ทีร่ะดับควำมสงู 14,500 ฟตุเหนอืระดับน ้ำทะเล ตัว

ทะเลสำบมขีนำด 700 ตรกม. โดยพืน้ที ่1 ใน 4 ของทะเลสำบอยูใ่นเขตลำดกัหข์องอนิเดยี สว่นทีเ่หลอื

อกี 3 สว่นอยูใ่นเขตของทเิบต  น ้ำในทะเลสำบแหง่นีม้สีสีนัทีง่ดงำมมำก โดยในชว่งเชำ้น ้ำจะมสีนี ้ำเงนิ

ออ่น และในชว่งเย็นน ้ำจะมสีนี ้ำเงนิเขม้ 

 

 

 

 

 

 

 

•  ระหวำ่งทำงผำ่น เสน้ทำง Changla Pass เสน้ทำงรถยนตท์ีส่งูทีส่ดุอนัดับ 4 ของโลก ทีร่ะดับ

ควำมสงู 17,350 ฟตุเหนอืระดับน ้ำทะเล ทำ่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนอ์นัสวยงำมของหนำ้ผำอนั

สงูชนั หบุเขำและแมน่ ้ำล ำธำรนอ้ยใหญต่ลอดเสน้ทำง  ใหท้ำ่นไดช้มควำมสวยงำมของทะเลสำบแปงก

องและถำ่ยรปูตำมอธัยำศัย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
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•  น ำทำ่นเดนิทำงชม วดัธคิเซย ์(Thiksey Monastery) เป็นวดัทีต่ัง้อยูอ่ยำ่งโดดเดน่บนเนนิ

เขำทีม่วีวิทวิทัศนอ์นัสวยงำม วดัแหง่นีถ้กูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1430 ไดช้ือ่วำ่เป็นวดัทีส่วยทีส่ดุของแควน้

ลำดัคห ์เป็นวดัทำงพทุธศำสนำในนกิำยหมวกเหลอืงในนกิำยเกลคุปำ ซึง่เป็นสำยเดยีวกบัองคด์ำไลลำ

มะแหง่ทเิบต ภำยในวัดมกีำรประดษิฐำนรปูของพระศรอีรยิเมตไตรยและพระลำมะองคต์ำ่งๆมำกมำย 

•   ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงกลับไปยงัเมอืงเลห ์

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้  เลห ์– เสน้ทำง Khardungla Pass – หบุเขำ Nubra – Hundur Sand Dunes 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

•  น ำทำ่นเดนิทำงสน่ หบุเขำนบูรำ (Nubra Valley) ใชเ้วลำเดนิทำง 4 – 5 ชัว่โมง  เป็นหบุเขำ

ทีไ่ดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ “หบุเขำแหง่ดอกไม ้” เพรำะในชว่งตน้ฤดรูอ้น พืน้ทีแ่หง่นีจ้ะไดรั้บกำรแตง่

แตม้สสีนัดว้ยทุง่ดอกกหุลำบป่ำสเีหลอืงและสชีมพ ูและพอเขำ้สำ่ชว่งเดอืนสงิหำคม ทีน่ีก่็จะเต็มไปดว้ย

ดอกลำเวนเดอรส์มีว่งสดใส สง่กลส่นหอมฟุ้งกระจำยไปทั่วทัง้หบุเขำ สวยงำมรำวกบัสวรรคบ์นดนิ  

บรเิวณแหง่นีอ้ยูใ่กลก้บัชำยแดนอนิเดยี-ปำกสีถำน ทีน่ีจ่งึเป็นเขตควบคมุพเิศษ (restricted area) ตอ้งมี

กำรท ำใบอนุญำตกิอ่นเขำ้มำ และระหวำ่งทำงจะมจีดุตรวจเอกสำรขออนุญำตเขำ้พืน้ที ่(Inner Line 

Permit) อยูห่ลำยจดุ 

•  ระหวำ่งทำง น ำทำ่นเดนิทำงผำ่น เสน้ทำง Khardungla Pass เสน้ทำงรถยนตท์ีส่งูทีส่ดุ

อนัดับ 2 ของโลก ทีร่ะดับควำมสงู 18,380 ฟตุเหนอืระดับน ้ำทะเล  สมัผัสควำมยิง่ใหญข่องเทอืกเขำคำ

รำโครัมและเทอืกเขำหมิำลยั ทำ่นจะไดช้มววิทวิทัศนส์วยงำมดั่งสรวงสวรรคต์ลอดเสน้ทำง ณ จดุชมววิ 

ทำ่นสำมำรถเลอืกสนุกไปกบักจิกรรมกำรผจญภยัตำ่งๆของหบุเขำ Nubra ได ้เชน่ ขบัรถ ATV, ขบัรถโก

คำรท์, ลอ่งแพในแมน่ ้ำนูบรำ (คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรท ำกจิกรรมตำ่งๆไมไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทวัร)์ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

•  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่ำ้นฮนุเดอร ์หมูบ่ำ้นเล็กๆในหบุเขำทีไ่ดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ “หมูบ่ำ้น

แหง่เนนิทรำย” ทีน่ีท่ำ่นจะไดพ้บกบัเนนิทรำย (Sand Dunes) สเีทำขนำดใหญ ่ ใหท้ำ่นไดส้นุกสนำน

กบักำร ขีอ่ฐู Bactrian หรอือฐูสองโหนกในทะเลทรำย Hundur Sand Dune ไฮไลทข์องหบุเขำนูบรำ 

เพลดิเพลนิกบักำรชมดอกไมแ้ละเทอืกเขำหมิำลัยอนัสวยงำม 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม KARMA INN HOTEL หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ก หบุเขำ Nubra – วดัดสิกติ – เลห ์– ตลำดนดัเมอืงเลห ์

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

•  น ำทำ่นเดนิทำงชม วดัดสิกติ (Diskit Monastery) วัดทีใ่หญท่ีส่ดุและเกำ่แกท่ีส่ดุในหบุ

เขำนูบรำ ตวัวดัตัง้อยูบ่นเนนิเขำซึง่เป็นจดุชมววิทีส่วยงำมมำก วัดแหง่นีอ้ยูภ่ำยใตค้วำมดแูลของนกิำย

หมวกเหลอืงในนกิำยเกลคุป้ำ  ภำยในประดษิฐำนพระศรอีรยิเมตไตรยขนำดใหญ่ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

•  ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงกลับไปยงัเมอืงเลห ์

•  น ำทำ่นชม ตลำดนดัเมอืงเลห ์(Leh Market) ใหท้ำ่นไดช้มควำมงำมและวถิชีวีติของ

ชำวเมอืงเลห ์เลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงตำ่งๆ เชน่ วตัถโุบรำณ, ผำ้ทังกำ้, ผักผลไมท้อ้งถิน่ ฯลฯ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จ็ด เลห ์– เดล ี– หอคอยกตุบุมนีำร ์– ตลำดจนัปำท 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเมอืงเลหเ์พือ่ท ำกำรเชค็อนิ 

11.50 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสำยกำรบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI446 

13.35 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิธริำ คำนธ ี(Indira Gandhi International Airport) เมอืงเดล ีประเทศ

อนิเดยี 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

•  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่กรงุนวิเดล ีทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนกวำ่ 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลำง

กำรปกครองของอำณำจกัรอนิเดยีโบรำณ ในปี 1857 องักฤษไดเ้ขำ้มำมบีทบำทส ำคญัในกำรปกครอง

ประเทศอนิเดยี หลังจำกอนิเดยีไดรั้บเอกรำชจำกประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีำรสรำ้งเมอืงใหมท่ีม่ ี

ช ือ่วำ่ “นวิเดล”ี ขึน้มำ  

น ำทำ่นผำ่นชมรัฐสภำ รำชปำต ิบำวำล ซึง่เป็นวงแหวนสถำนทีร่ำชกำรตำ่งๆ มตีกึรัฐสภำอนั

ยิง่ใหญแ่ละเป็นทีท่ ำกำรของรัฐบำล ผำ่นชมยำ่นธรุกจิกำรคำ้และยำ่นทีอ่ยูอ่ำศัยของเศรษฐอีนิเดยีบน

ถนนสำยส ำคญัทีส่ดุของอนิเดยี และชม ประตชูยัแหง่อนิเดยี หรอื INDIA GATE อนุสรณ์สถำนของเหลำ่

ทหำรกลำ้ทีเ่สยีชวีติจำกกำรรว่มรบกบัองักฤษในสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่1 

•  น ำทำ่นชม หอคอยกตุบุมนีำร ์(Qutub Minar) หอคอยซึง่เป็นสญัลักษณ์ส ำคญัของกรงุนิ

วเดล ีตวัหอคอยสรำ้งดว้ยหนิทรำยแดง มคีวำมสงู 73 เมตร และไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ำรยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ 1993  
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•  น ำทำ่น ชอ้ปป้ิงทีต่ลำดจนัปำท (Janpath Local Market) ถนนชอ้ปป้ิงสำยส ำคัญส ำหรับ

นักทอ่งเทีย่ว โดยมสีนิคำ้หตัถกรรมและงำนฝีมอืพืน้เมอืงตำ่งๆมำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ อำท ิผำ้ไหม

อนิเดยี ผำ้พันคอจำกแคชเมยีร ์ผำ้สำหรี ่เครือ่งประดับและอญัมณี  ไมจ้ันหอมแกะสลักและของตกแตง่

บำ้น ฯลฯ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

  ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูส่นำมบนินำนำชำตอินิธริำ คำนธเีพือ่ท ำกำรเชค็อนิ 

23.30 น. ออกเดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 

  

วนัทีแ่ปด เดล ี- กรงุเทพฯ 

    

05.25 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

7-14 / 14-21 / 21-28 มถินุำยน / 28 มถินุำยน – 5 กรกฎำคม 2565 

5-12 / 12-19 / 19-26 กรกฎำคม / 26 กรกฎำคม – 2 สงิหำคม 2565 

2-9 / 9-16 / 16-23 / 23-30 สงิหำคม / 30 สงิหำคม – 6 กนัยำยน 2565 

6-13 / 13-20 / 20-27 กนัยำยน 2565 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญร่ำคำทำ่นละ    37,900.-บำท 

เด็กอำยไุมถ่งึ 11 ปี ใชเ้ตยีง   26,900.-บำท 

ส ำหรับทำ่นทีต่อ้งกำรพักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,900.-บำท 

 

**รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิ** 

 

**บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ภำษีน ้ำมนัเพิม่ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิภำยหลัง** 

 

หมำยเหต ุ

1. อตัรำคำ่เดนิทำงนีจ้ะตอ้งมผีูเ้ดนิทำงทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ ำนวน 15 ทำ่นขำ้นไป หำกผูเ้ดนิทำงมจี ำนวนไมค่รบตำม

จ ำนวนดังกลำ่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ในกำรเลท่อนกำรเดนิทำงหรอืเปลอ่ยนแปลงรำคำ 

2. กำรผำ่นดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง เป็นวจิำรณญำณของเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงในแตล่ะประเทศ หำกไมไ่ดรั้บกำร

อนุญำตใหเ้ขำ้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธท์ไมค่นืคำ่ทวัร ์ไมว่ำ่กรณีใดๆ 

3. ขณะนี ้(วันที ่8 มนีำคม 2565) ทำงรัฐบำลของประเทศอนิเดยี มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะกระตุน้เศรษฐกจิ โดยกำรเชญิ

ชวนใหนั้กทอ่งเทีย่วจำกตำ่งชำตเิขำ้มำท ำกำรทอ่งเทีย่วภำยในประเทศ จงึมนีโยบำยในกำรยกเลกิกำรคดิคำ่ธรรมเนยีม
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กำรยืน่วซีำ่อนิเดยีส ำหรับนักทอ่งเทีย่วตำ่งชำตเิป็นกำรชัว่ครำว ดังนัน้ ทำงบรษัิทฯจงึมไิดท้ ำกำรคดิคำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วี

ซำ่อนิเดยีไปในรำคำทวัรแ์ตอ่ยำ่งใด แตห่ำกทำงรัฐบำลของประเทศอนิเดยีไดม้กีำรประกำศยกเลกินโยบำยดังกลำ่วใน

ภำยหลัง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ในกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่อนิเดยีเพิม่  

4. จำกขอ้ 3 และทำงรัฐบำลของประเทศอนิเดยี ไดม้นีโยบำยทีจ่ะไมเ่รยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจ PCR Test 

ส ำหรับนักทอ่งเทีย่วตำ่งชำตกิอ่นเดนิทำงกลับประเทศ 1 ครัง้เป็นกำรชัว่ครำว ดังนัน้ ทำงบรษัิทฯจงึมไิดท้ ำกำรคดิ

คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจ PCR-Test นีไ้ปในรำคำทวัรแ์ตอ่ยำ่งใด แตห่ำกทำงรัฐบำลของประเทศอนิเดยีไดม้กีำรประกำศ

ยกเลกินโยบำยดังกลำ่วในภำยหลัง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ในกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจ PCR-Test เพิม่   

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำงกรงุเทพฯ-เดล-ีกรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั และโดย

สำยกำรบนิ Air India เสน้ทำงเดล-ีเลห-์เดล ีชัน้ประหยดั 

2. คำ่โรงแรมทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่  

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ และคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร 

4. คำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆของหัวหนำ้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นตลอดกำรเดนิทำงใน

ตำ่งประเทศ 

5. คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทำ่นละ 1,000,000.- บำท 

ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนั  ส ำหรับเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ำยเุกนิ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 

บำท (เฉพำะคำ่รักษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอจ่นๆ อนัเกดิจำกอบุตัเิหต ุอำท ิคำ่ตั๋วโดยสำร, คำ่ทีพ่ัก, 

คำ่อำหำรหรอืออ่นๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกนัสขุภำพหรอืประกนัภยักำรเดนิทำง

แบบอน่นๆ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีท่ัวร ์

6. คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่8 มนีำคม 2565 หำกมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิภำยหลัง

หรอือตัรำกำรผกผันคำ่น ้ำมนัหรอืภำษีใดๆ ทำ่นจะตอ้งท ำกำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำงไทย, หนังสอืเดนิทำงเลม่สเีหลอืงของคนจนีและคำ่แจง้เขำ้-แจง้ออก 

ส ำหรับทำ่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำท ิคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

4. คำ่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนำ้ทวัร ์

5. คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำกำรเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแตล่ะโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำ

และทรัพยส์นิดว้ยตวัทำ่นเองเพือ่ป้องกนักำรสญูหำย 

6. สญัญำณ Wifi และคำ่บรกิำรอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำร

ฟรหีรอืบำงโรงแรมอำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพักดว้ยขึน้อยูก่บันโยบำยของแตล่ะโรงแรม) 
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7. คำ่ประกนัอน่นๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรทัวร ์อำทเิชน่ ประกนัสขุภำพ ประกนัภยัธรรมชำตรินุแรง   ประกนั

ทรัพยส์นิหรอืเทีย่วบนิลำ่ชำ้ หรอืทรัพยส์นิสญูหำย 

8. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

9. คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่ประเทศอนิเดยีและคำ่บรกิำร*** (กรณุำอำ่นรำยละเอยีดทีห่มำยเหตดุำ้นบน)  

10. คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจ PCR Test ทิอ่นิเดยีกอ่นเดนิทำงกลับประเทศไทย*** (กรณุำอำ่นรำยละเอยีดทีห่มำย

เหตดุำ้นบน) 

11. คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำวัคซนีพำสปอรต์ 

12. คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจ PCR Test กอ่นเดนิทำงออกจำกประเทศไทย ผลตรวจไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทำง 

13. คำ่ธรรมเนยีมบรกิำรเกีย่วกบักำรด ำเนนิกำรลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass 

14. คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจโควดิและคำ่โรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อยำ่งนอ้ย 1 วัน เมือ่เดนิทำงถงึไทย 

(กำรเปลีย่นแปลงมำตรกำรและกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนวันใหด้ปูระกำศจำกทำงภำครัฐเป็นส ำคญั) 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ : ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน ทำ่นละ 16,000 บำท และจะขอเรยีกเก็บสว่นที่

เหลอืทัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วันหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

 

กำรยกเลกิ 

1.  หำกมกีำรยกเลกิไมน่อ้ยกวำ่ 30 วันกอ่นวันเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำใหก้บัผูเ้ดนิทำง โดยทำง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรเก็บคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตั๋วโดยสำร

เครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนยีมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอน่นๆ 

2. หำกมกีำรยกเลกิไมน่อ้ยกวำ่ 21 วันกอ่นวันเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ในกำรคนืเงนิ 40% ของคำ่ทัวร ์

รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ในกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนยีม

และคำ่บรกิำรในกำรขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอน่นๆ 

3. หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 21 วันกอ่นวันเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

4. กรณีทีต่อ้งมกีำรออกตัว๋เพือ่เดนิทำงภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยูต่ำ่งจังหวัด ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีท่วัรก์อ่นออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

**กรณีเหมำกรุ๊ป ไมส่ำมำรถใชเ้งือ่นไขกำรจองกรุ๊ปตำมทีร่ะบดุำ้นบนได ้กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีส่ ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ** 

 

หมำยเหต ุ: (ขอ้มลู ณ วันที ่8 ม.ีค. 2565)  

1.ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ประเทศอนิเดยีไดนั้น้ จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งไดรั้บวคัซนีโควดิ-19 ครบโดส และจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งท ำกำร

ตรวจ PCR Test (จำกโรงพยำบำลทีส่ำมำรถเชค็ผลไดจ้ำก QR Code) กอ่นกำรเดนิทำงไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง 

2.ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีไ่ดรั้บวคัซนีโควดิ-19 ครบโดสแลว้เกนิกวำ่ 14 วัน กอ่นกำรเดนิทำง ทำ่นจ ำเป็นตอ้งลงทะเบยีน

ออนไลนใ์นระบบ Thailand Pass ลว่งหนำ้ https://tp.consular.go.th/ 
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3.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง โรค

ระบำด และ สำยกำรบนิฯลฯ  โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของทำ่นเป็นส ำคญัทีส่ดุ  

4.ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ / หำ้มเขำ้ประเทศอนิเดยี / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำยหรอื

สิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ / เอกสำรกำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง ไมค่รบถว้น  หรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี รวมถงึ

ภยัธรรมชำตติำ่งๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมด หรอืบำงสว่น   

5.ในกรณีทีเ่กดิปัญหำทำงกำรเมอืง โรคระบำด หรอืภยัพบิตัทิำงธรรมชำตติำ่งๆ อนัเป็นเหตทุ ำใหไ้มส่ำมำรถออกเดนิทำง

ตำมทีก่ ำหนดได ้ทำงบรษัิทจะสำมำรถคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทัวร ์ไดก้ต็อ่เมือ่ทำงสำยกำรบนิ และโรงแรมทีพ่ักไดท้ ำกำร

พจิำรณำคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทำ่นัน้ 

6.ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตัวผูเ้ดนิทำงเอง 

7.ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำย

กำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

8.ทำ่นทีม่อีำกำรแพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและกำร

ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบลว่งหนำ้ตัง้แตเ่ริม่

จองทัวร ์เนือ่งจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดรั้บ

ควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้ 

9.กำรจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกลำ่วตรงกบัวันที่

สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอืกำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์โดยในวันทีค่ณะจะเขำ้

ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วใหไ้ด ้หรอื คนื

เงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตหุนึง่เหตุ

ใดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ 

ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้ 

10.เนือ่งจำกรำยกำรทวัรน์ีเ้ป็นเหมำจำ่ยเบด็เสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถกูปฎเิสธกำรเขำ้

ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

11.เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯแลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำร ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำยกำรบนิ รำคำ

อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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โปรดทรำบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน
กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล
เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ
กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


