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Filght
SG741
SG8963
SG124
SG740
Date
Day 1
Day 2

Origin
Destination
สุ วรรณภูมิ(BKK) เดลลี(DEL)
เดลลี(DEL)
ศรี นาคาร์(SXR)
เลห์(IXL)
เดลลี(DEL)
เดลลี(DEL)
สุ วรรณภูมิ(BKK)
Program
สนามบินสุ วรรณภูมิ-สนามบินเดลลี-สนามบินศรี นาคาร์
-โซนามาร์ค-บัลตัล-โซจาพาส-ดาส-คาร์กิล
คาร์ กิล-มุลเบค-โฟตูรา-รามายุรุ-อัลชิ-ลิเกียร์ -บาสโก-เลห์

Day 3

เลห์-คาร์ดุงลาพาส-นูบลา-วัดดีสกิต

Hunder Eco Villa

/

/

/

Day 4

นูบลา-เลห์-วัดเฮมิส-วัดธิคเซย์-พระราชวังสต๊อก-

The Nature’s Land

/

/

/

Day 5

เลห์-วัดเชมเรย์-ชางลาพาส-พันกอง-เลห์
-ถนนคนเดินเมนบาซาร์
เลห์-เจดียส์ ันติ-พระราชวังเลห์สนามบินเลห์-เดลลี
-สนามบินสุ วรรณภูมิ
สนามบินสุ วรรณภูมิ

The Nature’s Land

/

/

/

-

/

/

-

-

-

-

-

Day 6
Day 7

Day 1
01.00 น.
03.45 น.
06.20 น.
07.30 น.
09.25 น.
11.00 น.

Date
Day 1
Day 1
Day 6
Day 6

Departure
Arrival
03.45 Lt.
06.20 Lt.
09.25 Lt.
11.00 Lt.
12.20 Lt.
13.40 Lt.
21.10 Lt.
02.45 Lt.+1
Hotel
B
Zojila Residency
/

เวลา
4.05
1.35
1.20
4.05
L
/

D
/

The Nature’s Land

/

/

/

สนามบินสุ วรรณภูมิ-เดลลี-ศรีนาคาร์ -โซนามาร์ ค-บัลตัล-โซจิลาพาส-ดาส-คาร์ กลิ
B L D
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 4-5 เคาน์เตอร์ G สายการบิน SpiceJet
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ
โดยสายการบิน SpiceJet(ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง 5 นาที) เหินฟ้ าสู่ เดลลี ประเทศอินเดีย
เดินทางถึง สนามบิน Indira Gandhi International(เดลลี) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง แล้วนาท่านขึ้น Shuttle
Bus เดินทางสู่ สนามบินภายใน
นาท่านเช็คอินเพื่อเดินทางสู่ ศรี นาคาร์ รับประทานอาหารเช้า(1)set box
โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E576 เหิ นฟ้ าสู่ ศรี นาคาร์
เดินทางถึง สนามบิน Sheikh UL-Alam International(ศรี นาคาร์ ) นาท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ ค (ระยะทาง 80
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชัว่ โมง) ซึ่งจะพบทิวทัศน์(2740 ม.) ที่น่าตื่นเต้นกับเส้นทางที่ไต่ความสู งไล่
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12.00 น.

ขึ้นไปถึงระดับ2,740 ม. จากระดับน้ าทะเล มีเทือกเขาหิ มาลัยเป็ นฉากหลัง ที่เรี ยกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส
ภูเขาซึ่ งปกคลุมไปด้วยหิ มะตลอดปี มีแม่น้ าสิ นธุ
รับประทานอาหารกลางวัน(2) แล้วเดินทางสู่ คาร์ กิล KARGIL(ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3
ชัว่ โมง) ซึ่ งจะพบทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้นกับเส้นทางที่ไต่ความสู งไล่ข้ ึนไปถึงระดับ2,690 ม. จากระดับน้ าทะเล มี
เทือกเขาหิ มาลัยเป็ นฉากหลัง ที่เรี ยกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่ งปกคลุมไปด้วยหิ มะตลอดปี มีแม่น้ า
สิ นธุ ลดเลี้ยว เป็ นสถานที่เริ่ มต้นมุ่งหน้าสู่ ลาดัคห์ หรื อรู ้จกั กันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” ผ่าน Zojila Pass
เป็ นทางที่จะเดินทางสู่ เลห์ อีกเส้นทางที่มีความสวยงามมาก อยูร่ ะหว่างเมือง Baltal (ห่ างจากโซนามาร์ ค 15
กิโลเมตร) และ เมือง Dras(ห่างจากโซนามาร์ ค 60 กิโลเมตร) (สถานที่ตอ้ งห้ามที่หนาวที่สุดอันดับสองของโลก)
เราหยุดตรวจหนังสื อเดินทาง และเดินทางต่อจนถึงที่ Kargil(2710 ม.) นาท่านชม Kargil War Memorial อนุสรณ์
สถานสงครามคาร์ กิล สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารอินเดีย ที่ปราบกบฎหัวรุ นแรงแบ่งแยกประเทศ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าที่พกั Zojila Residency Hotel หรื อเทียบเท่า
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Day 2
07.00 น.
08.00 น.

คาร์ กลิ -มุลเบค-รามายุรุ-บาสโก-อัลชิ -เลห์
B L D
รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มุลเบค Mulbekh(ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที) เป็ นเมืองเล็กๆ
หมู่บา้ นชาวพุทธแห่งแรก นาท่านชม mulbekh monastery พระพุธรู ปแกะสลักที่หน้าผาเล็กๆ ซึ่ งเป็ นรู ปปั้ น
ของพระพุทธเจ้า Matreya ซึ่ งเชื่อกันว่ามีอยูต่ ามธรรมชาติ เราข้ามผ่านสู งสุ ด (Fotula 4166 mtrs.) แล้วเดินทางสู่
ลามายุรุ Lamayuru(Moonland) (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง) ผ่านหุ บเขาด้านล่าง
ของ ladakh (shamam) นาท่านชม lamayuru monastery ตั้งอยูบ่ นหุ บเขาสู ง มองเห็นหมู่บา้ นลามายุรุได้
นับเป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในลาดัก เป็ นวัดในพระพุทธศาสนานิกายหมวกแดง ชม Moon Land อันเกิด
จากกระแสคลื่นลมพัดพา การพังทลายที่ไม่สม่าเสมอกันของหน้าดิน ที่เกิดจากการกัดกร่ อนของหิ มะละลาย ทา
ให้ภูเขาเป็ นรู ปร่ างขรุ ขระ เป็ นหลุมบ้าง คล้ายกับผิวของดวงจันทร์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคาร
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ออกเดินทางสู่ อัลชิ Alchi (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชัว่ โมง) เมืองเส้นทางการค้า เส้นทาง
สายไหม ประกอบด้วยการตั้งถิ่นฐานสี่ แห่งในหมู่บา้ น Alchi ในภูมิภาค Ladakh ตอนล่าง โดยมีอนุสรณ์สถาน
ในยุคต่างๆ ในสี่ หมู่บา้ นนี้ ชม Alchi Temple ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุด ชม Likir
Gompa เป็ นวัดใน Ladakh ตั้งอยูท่ ี่ระดับความสู ง 3700 เมตร บนเนินเขาเล็กๆ ในหุ บเขาในหมู่บา้ น Likir
เดินทางสู่ หมู่บ้านบาสโก ตั้งอยูบ่ นความสู งจากระดับน้ าทะเล 3,292 เมตร ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรม
และการเมืองมักถูกเรี ยกว่าเป็ นบันทึกแห่งลาดัก สร้างในศตวรรษที่ 15 เป็ น 1 ใน 100 แห่งของมรดกโลกที่เสี่ ยง
ต่อการพังทลาย ระหว่างทางชมทิวทัศน์ Nimu ของแม่น้ า Zanskar ไหลไปตาม Indus และจุดบรรจบกัน ชม
Magnetic Hill เป็ นเนินแรงโน้มถ่วง พื้นที่โดยรอบสร้างภาพลวงตาของเนินเขาอย่างอัศจรรย์ จนกระทัง่ เดินทาง
ถึง เลห์(3500 ม.) เมืองหลวงของลาดักห์
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าที่พกั The Neture’Land Hotel หรื อเทียบเท่า
บ่าย
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Day 3
06.00 น.

เลห์ -คาร์ ดุงลาพาส-นูบราวัลเลย์-วัดดีสกิต-พระศรีอริยะเมตไตร
รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ เส้นทางเดินรถ(มอเตอร์ ไซด์) ที่สูงที่สุดในโลก วิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะสวยงามที่น่าประทับใจ
อีกวันหนึ่ง จนถึงคาร์ ดุงลาพาส Khardung La Pass สู งจากระดับน้ าทะเล 18380ฟุต หรื อ 5560เมตร เป็ นจุดที่รถ
สามารถขึ้นสู่ หิมาลัยสู งที่สุดในโลก IT IS THE WORLD'S HIGHEST MOTORABLE PASS อยูห่ ่างจากเลห์ 39
กม. ให้ท่านได้แวะถ่ายรู ป เข้าห้องน้ าแล้วเดินทางต่อ จากนี้ไปก็จะลงเขาไปเรื่ อยๆ ผ่านวิวที่สุดยอดอีกวันหนึ่งไม่
แพ้ที่ใดๆที่ผา่ นมาแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคาร

12.00 น.

B

L

D
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ออกเดินทางสู่ หมู่บา้ นฮุนดร้า Hundra ที่มีส่วนหนึ่งของหมู่บา้ นเป็ นทะเลทรายแซนดูน Sandune ทะเลทรายที่ลม
พัดพามาให้เกิดมีข้ ึนตามธรรมชาติสวยงามมากให้ท่านได้ขี่อูฐ 2 หนอก มรดกของเส้นทางสายไหม ชม
ทะเลทราย และวิวทิวทัศน์ของหุบเขานูบรา(ค่าขึ้อูฐไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ ประมาณ 300-500 รู ปี)
16.00 น.
ชม DESKIT TEMPLE และ DESKIT GOMPA ก่อตั้งโดย Lama Sherab Zangpo แห่ง Stod ลูกศิษย์ของท่านซง
กาปา หรื อซงเจินกังโป องค์ผกู ้ ่อตั้งนิการเกลุปะ หรื อนิกายหมวกเหลืองในราวปี 1420 AD หรื อกว่า 600ปี มาแล้ว
ในรัชสมัยของ King Dragspa ซึ่ งเป็ นวัดประจาหมู่บา้ นแห่ งนี้ เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของหุบเขาแห่ง
ชมพระศรี อริ ยะเมตไตย ที่ชาวพุทธท้องถิ่น ๆเรี ยกว่า Kewa or ChampaBuddha ความหมายเดียวกันคือองค์พระ
ศรี อริ ยะเมตไตยที่จะมาตรัสรู ้องค์ต่อไปในอนาคตสร้างเนิ นเขาอีกฝั่งหนึ่งของวัดดิสกิตโดดเด่นเป็ นสง่า
ท่ามกลางหุบเขานูบรา
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(9)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าพัก Hunder Eco Villa หรื อเทียบเท่า
บ่าย

Day 4

นูบราวัลเลย์-เลห์ -วัดเฮมีส-วัดธีคเซย์ -พระราชวังสต๊ อก

B

L

D
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06.00 น.
07.00 น.
12.00น.

รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับ เลห์(ระยะทาง159 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ภัตตาคาร

บ่าย

ชม วัดเฮมิส เป็ นวัดทิเบตนิกายหมวกแดง อายุ 450 ปี Hemis Monastery เป็ นวัดที่ใหญ่และรวยที่สุดในลาดัค มี
วัตถุโบราณที่เก็บรักษาไว้ได้ถึงแม้ลาดัคจะผ่านสงครามมามากเพราะวัดเฮมิสอยูใ่ นหุ บเขาลึกลับในทาเลที่ยากจะ
หาเจอในอดีต จึงสามารถรักษาวัตถุโบราณและวัดก็ไม่ได้ถูกทาลาย ยังคงความสวยงามเช่นปั จจุบนั ที่มีงาน
ฉลองเต้นราหน้ากากที่ใหญ่สุดเป็ นประจาทุกปี
จากนั้นชม ThiksayMon.. วัดทิคเซย์ เป็ นวัดของนิกายหมวดเหลืองอายุ 600-700 ปี มีหลายสาขาในลาดัค
สักการะองค์พระศรี อริ ยะเมตไตร เพื่อความสิ ริมงคล
ถ้ามีเวลานาท่านชม Stok Palace หรื อ Stok Gompa เป็ นวัดในพุทธศาสนาใน Stok, ก่อตั้งขึ้นโดย Lama
Lhawang Lotus ในศตวรรษที่ 14 และมีหอ้ งสมุดที่มีชื่อเสี ยงรวมถึง Kangyur ทั้งหมด 108 เล่ม มีการจัดเทศกาล
หน้ากากเต้นราเป็ นประจาทุกปี
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19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(12)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าพัก The Neture’s Land Hotel หรื อเทียบเท่า

Day 5
06.00 น.
07.00 น.

12.00 น.

เลห์ -วัดเชมเรย์ -ชางลาพาส-ทะเลสาบพันกอง-เลห์ -เมนบาซาร์
B L D
รับประทานอาหารเช้า(13)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ PANGONGLAKE(ระยะทาง 154 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชัว่ โมง) ระหว่างทาง แวะ
ถ่ายรู ปด้านนอก วัดเชมเร CHEMREY MONASTERY สร้างขึ้นโดยพระลามะ AGSANGRASCHEN ในค.ศ.
1664 เป็ นวัดทิเบตสาย Drugpa หรื อว่า Gompa สัญลักษณ์ของนิกายนี้คือหมวกแดง สิ่ งที่โดดเด่นของวัดเป็ นองค์
พระ ปัทมสัมภวะ และคัมภีร์โบราณต่างๆ ที่เก็บไว้เส้นทางผ่าน CHANG LA PASS แวะให้ท่านได้ถ่ายรู ปและ
เข้าห้องน้ า ณ จุดสู งสุ ดของวันนี้ ซางลาพาสซึ่ งสู ง 5360 เมตร จากระดับน้ าทะเล และเดินทางผ่านเขา
สลับซับซ้อน จะพบกับค่ายทหารของอินเดียเป็ นระยะ เนื่ องจากเส้นทางนี้ใกล้กบั ประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร
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ชม ทะเลสาบปางกอง PANGONG LAKE ทะเลสาบสี ฟ้าคราม ที่มีมุมให้ท่านถ่ายรู ปไม่มีวนั เบื่อ จนได้เวลา
เดินทางกลับสู่ เลห์ เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่ถนนเมนบาร์ ซาร์ จาหน่ายสิ นค้า
มากมาย อาทิ ร้านขาย, วัตถุโบราณ, พระพุทธรู ป, รู ปเคารพของเทพต่างๆ, ผ้าทังก้า, หน้ากาก และผักผลไม้นานา
ชนิดที่ นามาขายโดยชาวบ้านเมืองเลห์
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า(15)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าพัก The Neture’s Land Hotel หรื อเทียบเท่า
บ่าย

Day 6
07.00 น.

เลห์ -เจดีย์สันติ-ผ่านชมพระราชวังเลห์ -เดลลี
รับประทานอาหารเช้า(16)ที่ โรงแรม

B

L

-
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12.00 น.

นาท่านชม Santi Stupa ศานติสถูป สร้างขึ้นบนเนินเขาเลห์ที่เห็นวิวทิวทัศน์เมืองเลห์ได้ชดั เจน ในปี ค.ศ.1991
โดยพระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นชื่ อเกียวเมียว นากามุระ (Gyomyo Nakamura) ผ่านชม พระราชวังเลห์ หรื อที่รู้จกั ในชื่อวัง
ลาเชน ปั ลการ์ เป็ นอดีตพระราชวังที่มองเห็นเมืองเลห์ในลาดักห์ ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1600
โดย Sennge Namgyal พระราชวังถูกทิ้งร้างเมื่อกองกาลัง Dogra เข้าควบคุม Ladakh ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19
และบังคับให้พระราชวงศ์ยา้ ยไปที่ Stok Palace แล้วออกเดินทางสู่ สนามบินเลห์
รับประทานอาหารกลางวัน(17)set box

21.10 น.

โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG124 เหิ นฟ้ าสู่ เดลลี
เดินทางถึง สนามบินเดลลี นาท่านขึ้นรถ Shuttle Bus เดินทางสู่ อาคารระหว่างประเทศ เพื่อเปลี่ยนเครื่ องเดินทางสู่
สนามบินสุ วรรณภูมิ อาหารค่าอิสระ
โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG740 เหิ นฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ

Day 7
02.45 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.........

12.20 น.
13.40 น.

หมายเหตุ :

-

-

-
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1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริ งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลงการนัด
หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2. บริ ษทั อาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

กาหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ /พักห้ องคู่

10 – 16 ส.ค. 65
20 – 26 ต.ค. 65
17 – 23 พ.ย. 65
15 – 21 ธ.ค. 65

33,333 บาท

พักเดียวเพิม่
9,999 บาท

สารองที่นั่ง
* ชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท หลังจากจองภายใน 2 วันพร้ อมแจ้ งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง ส่ วนที่เหลือ
ชาระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วัน
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่ างจังหวัด อัตราดังกล่ าวเป็ นอัตราสุ ทธิ ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าบริ การของธนาคาร ค่ ะ***
อัตราค่ าบริ การรวม
 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัด
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ ามันของสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่ งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าประกันภัยการเดิ นทาง วงเงิ น 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
แต่ท้ งั นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
อัตราค่ าบริ การไม่ รวม
 ค่าจัดทาหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่ น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
 ค่าทาเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
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 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ออกใบกากับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3%
 ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิ โลกรัม
 ค่าทิ ปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ 2000 บาท สาหรับลูกค้า 1 ท่าน , หัวหน้าทัวร์ คนไทย แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า

 ค่ าธรรมเนียม E Visa อินเดียสาหรั บหนังสื อเดินทางไทย และ ลงทะเบียน Air Suvidha มีให้ เลือก 2 แบบ
E visa อินเดีย (อายุ 30 วัน เข้า-ออกได้ 1 ครั้ง) และ ลงทะเบียน Air Suvidha ราคา 1,200 บาท
E visa อินเดีย (อายุ 365วัน เข้า-ออกได้ก็ได้)
และ ลงทะเบียน Air Suvidha ราคา 2,500 บาท
(ราคานี้ อัปเดทเดทเมื่อวันที่ 29/4/65 ถ้าจะทาโปรดสอบถามราคาค่าวีซ่าอีกครั้งนะคะ)

เงื่อนไขการให้ บริการ (ทีท่ ่านควรทราบก่อนสารองที่นั่ง)
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป **เฉพาะช่ วงทีไ่ ม่ ใช่ เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นตั๋วเครื่องบินทีอ่ อก
มาแล้ว)
**(ยกเว้ น กรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ ปทีม่ ีการการั นตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ )**
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่ วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทั้งหมด
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้ บริการต่ างๆ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
 บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสียหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อ บางส่วน
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ องและโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย
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 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรื อตามที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ)
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 7 ข้ อ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกาหนด
7. กรณีที่คณะไม่ ครบจานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่ เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่ง
ร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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-ในกรณีทที่ ่านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ รับผิดชอบ หากท่ านถูก
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่ องเทีย่ วใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
-สถานทูตเก็บค่ าธรรมเนียมวีซ่าและไม่ คืนในทุกกรณี
มาตราการ์ ณ โควิท19 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์รับแต่ ท่านทีเ่ ข้ าเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
1.
ผู้เดินทางต้ องได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ ม (Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V)
ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้ รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา
(AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โมเดอร์ นา (Moderna),จอห์ นสั นแอนด์ จอห์ นสั น (Johnson and Johnson) จานวน 2 เข็ม มาแล้ว
เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 14 วัน และไม่ อยู่ในกลุ่มเสี่ ยง
หมายเหตุ
เงื่อนไขเป็ นไปตามกฎของแต่ ละประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอด
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