
Page 1 of 12 

 

 

 

Code: IG09-IND-Leh+Ladak-97TG-May-Oct2023-89-A230301 

 

พรเีมีย่ม เลห-์ลาดคัห ์
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สมัผสัมนตเ์สนห่แ์หง่อนิเดยี...ดนิแดนแหลง่ความหลากหลาย ธรรมชาตสิดุอลงัการณ์ 

 สถาปตักรรมอนังดงาม วถิชีวีติและอารยะธรรมชาวทเิบตโบราณ 
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โปรแกรมการเดนิทาง… 

Day1 เดนิทางถงึ กรงุเดล ีประเทศอนิเดยี โดย สายการบนิ Thai Airways  เทีย่วบนิที ่TG315 

Day2  เดนิทางไปยงั เมอืงเลห ์โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี เทีย่วบนิที ่AI445 ชมเพระราชวังเลห ์เจดยีก์อมพา 

ตลาดพืน้เมอืง 

Day3   เมอืงอเูล ชมวดัลคิรี ์วัดอลัช ิเมอืงลามายรู ูชมวัดมายรู ูพระราชวังบาสโก 

Day4 ทะเลสาบแปงกอง  

Day5  เมอืงเชย ์วดัเฮมสิ วดัธคิเซย ์

Day6 หบุเขานบูรา Khardungla Pass วัดดสิกติ 

Day7 นูบรา วลัเลย ์พระราชวังเชย ์พพิธิภณัฑส์ตอคพาแลส 

Day8 เดนิทางกลับ กรงุเดล ีชม กตุบั มนีาร ์ชอ้ปป้ิงตลาดจันพาธ สายการบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI446 

Day9  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Airways  เทีย่วบนิที ่TG316 

 

HIGHTLIGHT... 

 พักโรงแรม 4-5 ดาว 

 อาหารด ีหลากหลาย 

 บนิภายใน 2 ขา 

 เทีย่วครบสถานทีส่ าคญั 

 โปรแกรมไมแ่น่น มเีวลาใหป้รับสภาพรา่งกาย 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

2-10 พฤษภาคม 2566 89,900.- 

29 พฤษภาคม – 6 มถินุายน 2566  89,900.- 

16 – 24 มถินุายน 2566  89,900.- 

21 – 29 กรกฎาคม 2566  89,900.- 

4 – 12 สงิหาคม 2566 89,900.- 

22 – 30 กนัยายน 2566 89,900.- 

20 – 28 ตลุาคม 2566 89,900.- 

 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันที ่1 กรงุเทพฯ เดล ี BKK - DEL TG 315 17.55 – 20.55 

วันที ่2 เดล ี เลห ์ DEL - IXL AI 445 06.45 – 08.15 

วันที ่8 เลห ์ เดล ี IXL - DEL AI 446 11.50 – 14.00 

วันที ่8 เดล ี กรงุเทพฯ DEL - BKK TG 316 23.30 – 05.25 (+1) 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - เดล ี

14.55 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่3 - 4 

แถว D  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  Thai Airways เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

17.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG 

315 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชม.)  รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

 

20.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิทริาคานธรี ์ในกรงุเดล ีตามเวลาทอ้งถิน่ (ชา้กว่า

ไทยประมาณ 1.30 ชม.) น าทา่นผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง และน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 

พักที ่ Vivanta Dwarka Hotel มาตรฐาน 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เดล ี

วนัที ่2 เดล ี- เลห ์

เชา้ตรู ่ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ขึน้เครือ่งไปเลห ์  

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเลห ์โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี เทีย่วบนิที ่AI 445 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 1 ชม.) 

 

08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเลห์ ซึง่เป็นเมอืงที่อยู่ในระดับความสูง 3,505 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล และยงัคงมกีลิน่อายวัฒนธรรมของชาวทเิบตหลงเหลอืใหเ้ห็น  

 

 น าท่านเดนิทางไปยงัทีพ่กั รบัประทานอาหารเชา้และพกัผ่อน เพื่อปรับสภาพ

รา่งกายใหเ้ขา้กบัความเบาบางของอากาศ ในระดับความสงูของเมอืงเลห์ พักผ่อนดืม่ชา 

กาแฟ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันทีโ่รงแรม  

บา่ย น าทา่นชม Shanti Stupa (Gompa)  

เจดยีส์นัตภิาพ สรา้งโดยพระลามะชาวญีปุ่่ น เป็นจดุชมววิทีส่ามารถเห็นตัวเมอืงเลห ์และ

พระราชวังเลหไ์ดอ้ยา่งชดัเจน  

 

จากนัน้ น าทา่นชม พระราชวงัเลห ์ (Leh Palace)  

ถูกสรา้งขึน้ในตน้ศตวรรษที ่17 เป็นพระราชวัง ทีต่ัง้อยู่อย่างโดดเด่นกลางเมอืงเลห ์ 

ขนาดความสงู 9 ชัน้ ถูกสรา้งในปี ค.ศ.1630 มลีักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกลเ้คยีง
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กบัพระราชวังโปตาลาในทเิบต คอืมผีนังเอยีงเขา้หากนัทกุดา้น   

 

เดนิชมความงดงามเมอืงเลห ์ชมรา้นคา้ตา่งๆ และผูค้นทอ้งถิน่ที ่ตลาดพืน้เมอืงเลห ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พักที ่ The Grand Dragon Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาว)หรอืเทยีบเทา่ เลห ์

วนัที ่3 เลห ์– อเูล – ลามายรู ู- เลห ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอูเล (ULE) ระยะทาง 70 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง  

 

ระหวา่งแวะชม วดัลคิรี ์(Likir Monastery)  

วัดนี้ตัง้อยูห่่างจากเมอืงเลห ์อ อกมาทางท ิ  ศตะวันตกประมาณ 53 กโิลเมตร ถูกสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1065 โดยพระลามะ Duwang Chosje และถกูบรูณะในศตวรรษที ่18 มกีาร

ตกแตง่ดว้ยศลิปกรรมของชาวทเิบต อายมุากกวา่ 300 ปี   

 

 จากนัน้ ชม วดัอลัช ิ(Alchi Monastery)  

วัดทีม่ชี ือ่เสยีงขนาดใหญ่ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่11 ในบรเิวณประกอบไปดว้ยอาคาร

ต่างๆ เชน่หอประชมุ วหิารต่างๆ รูปปั้นและไมแ้กะสลักต่างๆ มตี านานว่าน ามาจากแคช

เมยีรเ์มือ่ศตวรรษที ่11 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลามายรู ู(LAMAYURU)  

 

ระหวา่งทางแวะชม Magnetic Hill  

ปรากฎการณ์ธรรมชาตสิรา้งขึน้มาไดแ้ปลก และสวยอลังการมาก เป็นถนนวิง่เขา้ไปสู่

ภเูขา ถา้จอดรถเอาไวต้รงจุดทีเ่คา้ก าหนดไวแ้ลว้ดับเครือ่งยนต ์จะเห็นเหมือนว่า รถจะ

ไหลขึน้ภูเขาไดเ้อง ซึง่จรงิๆมันเป็นภาพลวงตา ซึง่จรงิๆแลว้มันเป็นทางลงเขา แต่

มมุมองท าใหเ้ห็นเหมอืนกบัขึน้ภเูขา   

 

จากนัน้แวะใหท้า่นถา่ยรปูกบั Sangam Viewpoint จดุชมววิหลักลา้น  เป็นจดุทีแ่มน่ ้า

สองสายคอืแมน่ ้าซนัสการแ์ละแมน่ ้าสนิธุมาบรรจบกัน ซึง่สขีองแมน่ ้าทัง้สองสาย  นัน้

แตกตา่งกนัท าใหเ้ห็นจดุทีม่าบรรจบกนั สวยงามและแปลกตา  

 

จากนัน้น าทา่นชม วดัลามายรู ู(Lamayuru Monastery)  

อยูห่่างจากเลห ์125 ก.ม. ถูกสรา้งโดยหนิทราย วัดนี้เป็นของนกิาย Drigungpa อดตี

เคยอยูใ่นความดูแลของ Kadampa โรงเรยีนของพุทธศาสนาแบบทเิบต ก่อนทีจ่ะถูก

นกิาย Drigungpa เขา้ยดึครองหลังจากนัน้  

 

แวะชมความงามของ Basgo Palace อยู่ทางทศิตะวันตกของเลห ์ถูกสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่16  ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเลห ์โดยเสน้ทางเดมิ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พักที ่ The Grand Dragon Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ เลห ์

 

วนัที ่4 เลห ์- ทะเลสาบแปงกอง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบแปงกอง  

ระดับความสงู 4,350 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ระยะทาง 320 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง โดยผ่านเสน้ทาง Changla Pass ซึง่เป็นเสน้ทางทีสู่งทีสุ่ดเป็น

อนัดับ 3 ของโลก 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนคิ  

 ชมความงามของ ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake)  

มคีวามยาวถงึ 40 ไมล ์เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีอ่ยูส่งูสดุในโลกคอื มคีวามสงูถงึ 14,256 

ฟตุจากระดับน ้าทะเล ชมความงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาสงูเป็นฉากหลัง ทางการเพิง่

เปิดให ้นักท่องเที่ยวเขา้ชมเมือ่ไม่นานมานี้ น ้าในทะเลสาบแห่งนี้มสีสีันที่งดงามมาก 

 



Page 6 of 12 

 

 

 

โดยเฉพาะในชว่งเย็นน ้าจะมสีนี ้าเงนิเขม้ สว่นในชว่งเชา้จะมสีทีีอ่อ่นกวา่ และพืน้ที ่75% 

ของทะเลสาบอยูใ่นดนิแดนทเิบต อกี 25% อยูใ่นเขตของประเทศอนิเดยี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พักที ่ Pangong Retreat  หรอืเทยีบเทา่ แปงกอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่5 ทะเลแปงกอง - เมอืงเชย ์- เลห ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเชย ์(SHEY)  

เมอืงหลวงเกา่ของลาดัคห ์ซึง่อยูห่่างจากเมอืงเลหไ์ปทางทศิใตป้ระมาณ 15 ก.ม. อยู่

หา่งออกไปทางใตข้องเลห ์  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 ชม วดัเฮมสิ (Hemis Monastery) วัดทีม่ชี ือ่และใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของลาดัคห ์เป็น

วัดของนกิาย Dukpa ของพทุธศาสนาแบบทเิบต  

 

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชม วดัธคิเซย ์(Thiksey Monastery)  

ซึง่อยูห่า่งออกไปทางตอนใตข้องเลห ์ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีส่วยทีส่ดุของลาดัคห ์ซึง่เป็นวัด

ของนกิายเกลุคปา (Gelukspa) ภายในวัดมรีูปปั้นของพระศรอีารยะเมตไตรย ์ซึง่ชาว

พทุธสายมหายาน เชือ่วา่เป็นพระโพธสิตัวอ์งคต์อ่ไป ทีจ่ะคอยชว่ยเหลอืมนุษย ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร/โรงแรม   

พักที ่ The Grand Dragon Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ เลห ์
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วนัที ่6  เลห ์- นบูรา วลัเลย ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขานบูรา  

ใชเ้วลาเดนิทาง 5- 6 ชัว่โมง ระหว่างทางสัมผัสความยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาคาราโครัม

และเทือกเขาหมิาลัยที่โอบลอ้มเมืองลาดัก ชมเสน้ทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก 

Khardungla Pass สงู 5,602 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล จากจุดนี้เราสามารถมองเห็น

เทอืกเขาคาราโครัมในประเทศปากสีถานได ้

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้ น าท่านสนุกสนานกับการขีอู่ฐ ทีท่ะเลทรายบนเทอืกเขาหมิาลัย (ไมร่วมอยูใ่น

ค่าบรกิาร ราคาประมาณ USD 7 ต่อท่าน) นูบรา วัลเล่ย ์ อยูค่วามสงูจากระดับน ้าทะเล

ประมาณสองพันกวา่เมตร 

จากนัน้ ชมวดัดสิกติ  

ตัง้อยู่บนเนนิเขาเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม วัดดสิกติ เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในหุบ

เขานูบรา ภายในประดษิฐานพระศรอีารยิเมตไตยขนาดใหญม่าก  เดนิทางถงึเมอืงเลห ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พักที ่ Stone Hedge Hotel หรอืเทยีบเทา่ นูบรา 

วนัที ่7 นบูรา วลัเลย ์– เลห ์- พระราชวงัเชย ์– พพิธิภณัฑส์ตอคพาเลส -เลห ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเลห ์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชม พระราชวงัเชย ์(Shey Palace)  

ซึง่ถูกสรา้งขึน้ราวๆ ตน้ศตวรรษที ่17 สรา้งโดยกษัตรยิ ์Deldan Namgyal เพือ่เป็นการ

ระลกึถงึผูเ้ป็นพระบดิา Singay Namgyal ก าแพงพระราชวังถูกฉาบดว้ยทองค าผสม

ทองแดง กอ่สรา้งเพือ่เป็นพระราชวังฤดรูอ้น ของกษัตรยิแ์หง่ลาดัคห ์ภายในมรีูปปั้นของ

พระศากยมณีุ ที ่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคนี ้  

 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 

จากนัน้ ชม พพิธิภณัฑส์ตอคพาเลส (Stok Palace)  

ทีพั่กอาศัยของราชวงศ ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1825 ปัจจุบันยังเป็นทีเ่ก็บสะสมของใช ้

เครือ่งแตง่กายของราชวงศ ์มงกฎุของกษัตรยิ ์ซ ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ยีย่มชม  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  

พักที ่ Royal Palace Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาวพืน้เมอืง) หรอืเทยีบเทา่ เลห ์
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วนัที ่8 เลห ์– เดล ี– กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิ เพือ่ขึน้เครือ่งกลับเดล ี

บรกิารอาหารกลางวนัทา่นดว้ยอาหารแบบ Lunch Box 
 

11.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเดล ีโดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี เทีย่วบนิที ่AI 446  

14.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเดล ี  

 น าทา่นชม เมอืงเดลใีหม ่(NEW DELHI)  

ที่มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษ  เมืองหลวงของประเทศอนิเดีย ชมศิลปะการ

ก่อสรา้งเมืองที่อังกฤษ ไดส้รา้งและมีการวางผังเมืองที่ทันสมัย และสวยงามตาม

วัฒนธรรมขององักฤษ และตดิอบัดับหนึง่ในนครหลวงของโลก   

ผ่านชม ตกึที่ท าการของคณะรัฐบาล ราษฎร์ปตภิวัน (Rashtrapati Bhavan) หรือ

ท าเนียบประธานาธบิดขีองอนิเดยี ตัง้อยู ่ทีต่น้ถนน Rajpath  ชม ประตูชยัอนิเดยี หรอื 

“India Gate” อันสงูใหญ่สง่างาม คลา้ยประตูชยัในปารสี “India Gate” หรอืประตูเมอืง

อนิเดยี เป็นสิง่กอ่สรา้งมลีักษณะคลา้ยคลงึ L’ Arc de Triomphe ของฝร่ังเศส มคีวามมุง่

หมายใหเ้ป็นอนุสรณ์แกท่หารทีพ่ลชีวีติในสงครามครัง้ส าคัญๆของอนิเดยี 

 

 น าทา่นชม กตุบั มนีาร ์(Gutab Minar)  

เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเดล ีหอสูงกตุุป มนีาร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1193 โดยสลุต่านองค์

แรกของอนิเดยี ทรงสรา้งขึน้เพือ่ฉลองชยัชนะของชาวมุสลมิบนแผ่นดนิอนิเดยี กตุับ มี

นารห์รอืเดมิชือ่ ปฤถวสีตัมภ ์(ปฤถว-ีชือ่ของ กษัตรยิ ์ฮนิดู, สตัมภ-์เสา) เป็นลักษณะ

ถาวรวัตถุที่มคีวามงดงามไดส้ัดส่วน ภายนอกเป็นหนิทรายแดง สรา้งเป็นลูกฟกูขึน้ไป

อยา่งเกลีย้งเ กลา ซึง่ไดม้กีารสรา้งตอ่ขึน้ไปหลายทอด หลายยคุสมัย แต่ละลูกฟกูจารกึ

เป็นอกัษรอารบกิ จากบทสวดในพระคัมภรีอ์ลักรุอาน 

เดมิพระเจา้ปฤถวรีาช กษัตรยิฮ์นิดทูรงสรา้งหอไวส้งูเพยีง 95 ฟตุ เพือ่ใหพ้ระธดิาขึน้ไปดู

แม่น ้ายมุนาอันศักดิส์ทิธิ ์ในขณะสวดมนต ์ต่อมากษัตรยิอ์งค์อืน่ในราชวงศเ์ดยีวกันได ้

สรา้งตอ่อกีสองครัง้ กษัตรยิฟิ์โรซ ซาห ์แห่งราชวงศต์ุกลัข ไดเ้สรมิต่อจนเป็นรูปอยา่งที่

เห็นอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่นับเป็นศลิปกรรมแบบมสุลมิผสมฮนิดทูีห่าดไูดย้าก  

 

 หลังจากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดจนัพาธ ซือ้ของฝากคนน่ารักทีบ่า้น  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย Ego Thai  

 จากนัน้ น าทา่นไปสนามบนิ เพือ่ตรวจเอกสารการเดนิทาง  

23.30 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316  

วนัที ่9 กรงุเทพฯ 

05.25 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ 

 
 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ กรณีสภาวะทางอากาศเปลีย่นแปลง เกดิเหตกุารณ์ทางการเมอืง 

และภยัธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถควบคมุได ้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ทางบรษิทัฯ จะ

ยดึถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

       89,900.-   

       28,000.-   

       20,000.-   

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่14 ก.พ. 2566 ) 

การจองทวัร ์(กรณุาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นเดนิทาง)  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หาก

ทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ระหวา่งประเทศ กรงุเทพฯ-เดล-ีกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ภายในประเทศ เดล-ีเลห-์เดล ีโดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยั ของสนามบนิทกุแหง่ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 
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 คา่โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 2 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

-รถโคช้ปรับอากาศในเดล ีและรถจิ๊ป (ไมป่รับอากาศ) ในเลห ์คันละ 4 ทา่น เทา่นัน้ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  กบับรษัิทประกนัภยั ไทย

ววิัฒน ์

 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ พนกังานบรกิารฯ 5 USD / วนั / ทา่น รวม 40 USD ตลอดการ

เดนิทาง 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ USD 3 / วนั / ทา่น รวม 27 USD ตลอดการเดนิทาง หรอืขึน้อยู่

กบัความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่จัดท าเอกสาร และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ของคนตา่งดา้ว 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+ค่าวซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่

เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่ง

เดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทีต่อ้งการันต ีมดัจ ากับทางสายการ

บนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดย

การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนื

เงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่ทัวร ์50%+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน  เก็บคา่บรกิาร 100% 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : ท าวซีา่ ON ARRIVAL ไมต่อ้งเก็บเลม่พาสปอรต์ และไมต่อ้งโชวต์วัทีส่ถานฑตู 
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1 1. สแกนหนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ ่ากว่า 6 เดอืนนับ

จากวันเดนิทาง หากหมดอายกุรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และเหลอืหนา้ไวแ้สตมป์อยา่งนอ้ย 2-3 

หนา้ 

2. สแกนรปูถา่ยสขีนาด 2 x 2 นิว้ พืน้หลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ ทางสถานทตูไมรั่บพจิารณากรณีรปูทีถ่า่ยเอง  

3. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขอวซีา่ (บรษัิทจะสง่ใหท้า่น ณ วันทีท่ าการจองทวัร)์ 

**ท าวซีา่ ON ARRIVAL ไมต่อ้งเก็บเลม่พาสปอรต์ และไมต่อ้งโชวต์วัทีส่ถานทตู** 

หมายเหต ุ: 

  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่

พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท า

รา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสี ิง่

ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไป

ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่

อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่ง

บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย ่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืง

ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระ

คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารดุ หรอืสญูหาย ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


