
 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

รายการทวัร ์

** พเิศษ ** เสรมิอาหารไทยทุกมือ้ ** พเิศษ ** พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว และ ระดบั A ทีเ่ลห ์

** พเิศษ ** หวัหน้าทวัรผู์ช้ านาญเสน้ทาง ** พเิศษ ** บรกิารอาหารว่างระหว่างเดนิทาง 

** พเิศษ ** ทรปินีว้วิสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกบัการถ่ายภาพ 

วนัที ่1                          กรงุเทพฯ - เดลล ี- ศรนีาคา - L D 

00.30 น.  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 7 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิสไปซเ์จท 

(SG) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

บรกิารทกุทา่น อาหารวา่ง แซนวสิ น า้ดืม่ และ น า้ผลไม ้กอ่นขึน้เครือ่งบนิ 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรณุาใส่

ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 
▪ วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิ ครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน สเปรย ์ เป็นตน้ จะถกูท าการ

ตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ10ชิน้ในบรรจภัุณฑล์ะไมเ่กนิ100 ml.  
(แนะน าใหโ้หลดของที่ไม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง เพราะเจา้หนา้ที่อนิเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพื่อเป็นการไม่

เสยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เครือ่งเทา่นัน้) 

03.45 น. เหนิฟ้าสู ่เดลล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิสไปซเ์จท  เทีย่วบนิที ่SG741  

**หมายเหตุ** สายการบนิ SPICEJET (มีอาหารขายบนเครื่องบนิ เช่น แซนวสิ ขนมขบเคี้ยวต่างๆ บะหมี่คัพกึง่
ส าเร็จรปู มนี ้ารอ้นบรกิาร และชา กาแฟ)  

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 

06.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรีเ์มอืงเดลล ีตามเวลาทอ้งถิน่ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้...น าทา่นเดนิทางเขา้เช็คอนิเพือ่เดนิทางตอ่ในประเทศ 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่แคชเมยีร ์(Kashmir) โดยสายการบนิสไปซเ์จท  เทีย่วบนิที ่SG8373 

11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา (Srinagar) เมอืงหลวงของรัฐจัมมูและแคชเมยีร์ พรอ้มรับสัมภาระ

แลว้เปลีย่นเป็นรถเทมโป น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงศรนีาคา 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ บา้นเรอื 

บา่ย  น าท่านเดนิทางไปชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนโมกุล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแบบ

ชาวเปอรเ์ซยี คือ ล าธาร สระน ้า และ แปลงดอกไมน้านาพันธุห์ลายหลายส ีสวยงาม แลว้ยังมี ลาน



 
 

 

น ้าพุทีท่อดยาว จากทีต่ ่าขึน้ทีส่งู หันหนา้สูท่ะเลสาบดาล สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ชว่งเดอืนมนีาคมถงึ

เมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชชูอ่อยา่งสวยงาม จากนัน้น าทา่นชม โรงงานพรมแคชเมยีร ์

 

น าท่าน ลอ่งเรอืชคิารา (เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ1 ชม. “ชคิาร่า

(Shikara) เรือพายโบราณ เป็นพาหนะส าหรับท ามาหากนิของชาวแคชเมียร์ที่มีบา้นเรือนอยู่รมิน ้า      

ทีส่ าคัญใบพายเป็นรปูหัวใจ...ใหท้่านชมความงดงาม ทะเลสาบดาล ทะเลสาบไดร้ับการขนานนามว่า 

“เพชรยอดมงกฏุของแคชเมยีร”์ หรอื “อัญมณีแห่งศรนีาคา” เน่ืองจากเป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงาม 

เต็มไปดว้ยความมชีวีติชวีาของ ชาวแคชเมยีร ์ 

 

 
ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ บา้นเรอื 

ทีพ่กัโรงแรมเรอื Meena Deluxe Houseboat 

ใหทุ้กท่านพกัผ่อนเพือ่ปรบัสภาพร่างกาย ก่อนทีเ่ราจะเทีย่วกนัสนุก ๆ เนือ่งจากเลหอ์ยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลราว 

3,500 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เราจะคอ่ยๆเดนิทางขึน้ไป และคนืนีท้มีงานเราจะมยีาป้องกนัโรคแพค้วามสงูใหบ้รกิาร

ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการนะคา้ ...แตเ่สน้ทางนีร้ายนีป้รบัมาเพือ่คนทีร่กัธรรมชาตแิละเป็นรายการทีเ่หมาะแกค่นไทยโดน

เฉพาะดงัน ัน้ไมต่อ้งกงัวลนะคา้..ไปเทีย่วเลหต์อ้งเลอืก..Sweetheart  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที ่2                          ศรนีาคา - โซนามารค์ - คารก์ลิ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 

จากน ัน้ น าท่านออกเดนิทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ช ัว่โมง ระหว่างสอง

ขา้งชมววิความสวยงามตลอดทาง “โซนามาร์ค” ทุ่งทองค าแห่งแคชเมียร์ มีความส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรเ์ป็นประตโูบราณเสน้ทางสายไหมเชือ่มตอ่จัมมแูละแคชเมยีรก์บัทเิบต เป็นจดุเริม่ตน้ทีจ่ะ

มุง่หนา้ไปยังลาดักห ์หรอืเป็นรูจ้ักกนัดใีนชือ่วา่“ประตสููล่าดกัห”์ เสน้ทางน้ีจะเป็นเสน้ทางทีม่ทีวิทัศน์

สวยงามตลอดสองขา้งทาง 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (โซนารค์) 

บา่ย  ออกเดนิทางสู่ คารก์ลิ (Kargil)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม. ระหว่างสองขา้งทางท่านจะ

พบกับทวิทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไต่ระดับความสูงขึน้ขึน้ไปเรื่อยๆ โดยใชเ้สน้ทาง โซจ ิลา (Zojila 

Pass) ถนนทีเ่ชือ่มต่อระหว่างแคชเมยีรก์ับลาดักห ์มคีวามยาวเพียงแค่ 9 กโิลเมตรเท่านัน้ แต่อยู่บน

ความสูงระดับ 3,500 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล น่ังชมววิภูเขาสูงสลับซับซอ้น วถิชีวีติชาวแคชเมยีร์

ตลอดทาง  

 

 

 



 
 

 

 ผ่านเมอืงดราส (Dras) ตัง้อยู่บนทางด่วนสาย NH 1 ระหว่างช่องเขาโซจ ิลา กับเมอืงคารก์ลิ ดราส

เป็นสถานที่อยู่อาศัยที่หนาวเย็นที่สุดในอินเดียและเป็นอันดับสองของโลก (ไซบีเรียเป็นที่แรก) 

หมู่บา้นบนภูเขาของ Dras เริ่มเป็นที่รูจ้ักในปี 1999 เมื่อการรุกรานของกองทัพปากีสถานน าไปสู่

สงครามคารก์ลิ (Kargil War)   เริม่ตัง้แต ่26 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1999  ถงึแมอ้นิเดยีจะ

เป็นฝ่ายไดร้ับชัยชนะแต่อนิเดยีพบกับความสญูเสยีมหาศาล เน่ืองจากสญูเสยีทหารไปจ านวนมาก น า

ท่านชม อนุสรณ์สถานสงครามคารก์ลิ (Kargil War Memorial)  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสรณ์

สถานสงครามดราส สรา้งโดยกองทัพอนิเดยีเพือ่ร าลกึถงึสงครามในปี ค.ศ.1999 ตรงขา้มเขาไทเกอร์ 

(Tiger Hill) จัดแสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของสงครามคารก์ลิ อกีทัง้ยังมเีปลวไฟชัว่นริันดร ์เพือ่เป็นเกยีรติ

แกท่หารอนิเดยีทีเ่สยีชวีติในชว่งสงคราม  

 

 
 

 เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงคารก์ลิ...เมอืงชายแดนรอยตอ่ระหวา่งแคชเมยีร ์ลาดักหแ์ละปากสีถาน ตัง้อยู่

รมิแม่น ้าซูรู (Suru River) ครัง้หนึง่เมอืงนี้เคยเป็นสมรภูมอิันดุเดอืด "สงครามคาร์กลิ" ระหว่างอนิเดยี

และปากสีถาน เมื่อปี 1999 เมอืงนี้อยู่ในเขตลาดักหแ์ต่มวัีฒนธรรมคลา้ยกับเขตบัลตสิถานของแคช

เมยีรฝ่ั์งปากสีถาน ซึง่ประชากรสว่นใหญเ่ป็น    ชาวมสุลมิ...เดนิทางถงึเมอืงคารก์ลิในชว่งค ่าๆ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 

ทีพ่กัโรงแรม Higland Mountain Resort Kargil หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

 

วนัที ่3                       คารก์ลิ - มูลเบกห ์- ลามายรู ู- เลห ์ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ ออกเดินทางไป มูลเบกห ์(Mulbek) ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม. 

ระหว่างทางจะสังเกตเห็นทวิทัศน์ระหวา่งทางทีเ่ริม่เปลีย่นแปลงไป ภูเขาโลน้สนี ้าตาล ตน้ไมข้า้งทาง

ที่พบไดม้ากคือตอ้นป็อปลาร ์(Poplar) พอเริม่เขา้เขตเมืองมูลเบกหจ์ะเริม่เห็นสิง่ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัง้แตผู่ค้นอยูใ่นเมอืงมหีนา้ตาคลา้ยกบัคนในทเิบต นับถอืศาสนาพุทธมหายาน ตามบา้นเรอืน วัด และ

อาคารประดับดว้ยธงมนต์ ชาวทเิบตเชือ่ว่า ธงมนตค์ือสิง่ศักดิส์ทิธิ ์บนธงจะมีบทสวดอยู่ ชาวทเิบต

มักจะน าธงมนตไ์ปผูกไวใ้นทีส่ าคัญทุกที ่เชน่ตามยอดเขาสงู หนา้ผาสูงชันหรอืถนนรมิเขาทีอ่ันตราย 

บา้นเรอืน แมแ้ตร่ถยนต ์รถจักรยานยนต ์ดว้ยความทีเ่ชือ่กนัวา่เมือ่ลมพัดผา่นธงมนต ์ก็จะน าพาบทสวด

ไปปกปักรักษาผูค้น  

 
 

 น าท่านชม วดัมูลเบกห ์(Mulbekh Monastery) มีรูปแกะสลัก พระศรีอริยเมตไตรย บนผาหิน

ขนาดสูง 9 เมตร เก่าแก่ตัง้แต่ศตวรรษที่ 8 วัดมูลเบกหเ์ป็นวัดพุทธในนิกายเกลุกปะภายในวัดมีทัง้

ภาพพระบฏและจารึกอักษรโบราณที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลามายูร ู

(Lamayuru) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. ผ่านจุดสูงสุดบนเสน้ทางศรนีาคา-เลหฟ์อรท์ูลา่ 

ท็อป (Fotula Top) ระดับความสงู 4,108 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 

 



 
 

 

บา่ย น าท่านชม วดัลามายูรู (Lamayuru Monastery) วัดทางพุทธศาสนาแบบทเิบต เป็นวัดที่เกา่แก่

ทีส่ดุของลาดักห ์มอีายปุระมาณ 1000 ปี สรา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 โดย Mahasiddhacharya Naropa 

 จุดเด่นของที่นี่คือสถาปัตยกรรมโบราณ มีมนตข์ลัง และทัศนียภาพที่ตระการตาเนื่องจากตัง้อยู่บน              

ภเูขาสงูทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น “The Moon land” เพราะวา่มภีมูปิระเทศทีค่ลา้ยดวงจันทร ์

 

 
 

 ...ออกเดนิทางสู่เมอืงเลห ์(Leh) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ช ัว่โมง แวะถ่ายรูป จุดชมววิ

แมน่ า้สองส ี(Sangam View Point) ทีม่องเห็นแม่น ้าสนิธุสเีขยีวฟ้า และแม่น ้าซันสการส์นี ้าตาล

ขน้ ไหลมาบรรจบกัน เป็นววิซึง่สวยงามแปลกตามากๆ ก่อนเดนิทางเขา้เมอืงเลหจ์ะผ่าน Magnetic 

Hill ถา้จอดรถเอาไวต้รงจุดทีก่ าหนดไวแ้ลว้ดับเครือ่งยนต ์เราจะเห็นเหมอืนรถไหลขึน้ภเูขาไดเ้อง ซึง่

จรงิๆแลว้เป็นภาพลวงตา ถนนจรงิๆเป็นทางลงเขาต่างหาก...เดนิทางต่อจนถงึ เมอืงเลห ์(Leh) 

ตัง้อยู่บนความสูง 3,524 เมตรจากระดับน ้าทะเล ประชากรส่วนใหญ่ในเลหส์บืเชือ้สายจากชาวทเิบต 

พูดภาษาลาดักห ์สว่นใหญนั่บถอืศาสนาพุทธ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต:ุกรณุาเตรยีมกระเป๋าเล็กเพือ่พกัในหบุเขานูบรา 1 คนื 

 

 



 
 

 

 

พกัทีเ่ลห ์“เลห ์เมอืงหลวงของแควน้ลาดกัห”์ อกีชือ่คอืทเิบตนอ้ย(Little Tibet)เพราะวฒันธรรมส่วนใหญ่มาจาก

ทเิบต เลหเ์ป็นเมอืงเล็กๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาอยูสู่งเหนอืระดบัน า้ทะเลถงึ 3500 เมตร ทีน่ ีม่สี่วนผสมผสานของ

วฒันธรรมและเชือ้ชาตทิีห่ลากหลายเดนิไปไหน ก็เห็นแขกอนิเดยี แขกขาวแบบปากสีถาน บางคนหนา้ออกไปทาง

จนีและธเิบต ผูค้นแถบนีย้ ิม้แยม้แจม่ใส ใจด ีใชช้วีติแบบชา้ๆ อยูก่บัธรรมชาต ิแนะน าใหด้ืม่น า้บอ่ยๆคะ่เพราะอากาศ

คอ่นขา้งแหง้และเบาบางท าใหร้า่งกายสญูเสยีน า้ไดง้า่ยและจ านวนมากซึง่ทาง 

 

วนัที ่4             เลห ์- คารด์งุ ลา - ฮนุเดอร ์- เดสกติ - นูบรา้วลัเลย ์ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ นูบรา้วลัเล่ย ์(Nubra Valley) ใช้เวลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง ผ่านเสน้ทาง      

ขึน้เขาที่นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หา้มพลาดเมื่อมาเยือนลาดักห ์ คารด์ุง ลา พาส (Khardung La 

Pass) จากจุดนี้เราสามารถมองเห็นเทอืกเขาคาราโครัมในประเทศปากสีถานไดเ้ลย สวยจนแทบหยุด

หายใจ น่ังรถขึน้เขาไต่ระดับไปเรือ่ยๆ จนถงึจุดที่สูงทีสุ่ดบนเสน้ทางน้ี ความสูงอยู่ท ี ่5,359 เมตร

เหนอืระดบัน า้ทะเล  

 

 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับป้ายอดีตทางผ่านส าหรับยานยนต์ที่สูงที่สุดในโลก (ปัจจุบันคือ Umling La, 

Ladakh ระดับความสูงอยู่ที่ 5,883 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล) ถ่ายรูปเช็คอนิลงโซเชยีลใหเ้พื่อนๆได ้



 
 

 

อจิฉา เราจะไม่ใหค้ณะอยู่นานนัก เพราะอากาศทีเ่บาบางอาจท าใหเ้ราแพค้วามสูงและไม่สบายได.้..

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางตอ่จนถงึนูบรา้วัลเลย ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

 

 
 

บา่ย ออกเดทิาง ไป หมูบ่า้นฮุนเดอร ์น าท่านชม ทะเลทรายสเีงนิแห่งหุบเขานูบรา้ หรือ Silver Sand 

Dune of Nubra เน้ือทรายสีขาวละเอียดมองไปไดสุ้ดลูกหูลูกตา โอบลอ้มดว้ยภูเขาใหญ่หลายลูก    

น าทา่น“ขีอู่ฐนูบรา้” อฐูนูบรา้เป็นพันธุแ์บกเทรยีน Bactrian มสีองหนอก ตัวไมใ่หญม่ากนัก มขีนหนา

ปกคลุมทั่วรา่งกายเพือ่ชว่ยในการรักษาความอบอุน่ในฤดหูนาว  เดมิทใีชเ้ป็นพาหนะหลักส าหรับขนสง่

สนิคา้ตามเสน้ทางแถบเอเชยีกลาง ใหท้า่นถา่ยรปูไดช้คิๆมรีปูเริด่ๆไปอัพลงโซเชยีลรัวๆแน่นอน เพราะ

อฐูทีน่ี่เชือ่งและเป็นมติรกบันักทอ่งเทีย่วมากอกีดว้ย...น าทา่นชม วดัเดสกติ (Deskit Monastery) 

 

  
วัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา้ มีการสรา้งพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย        

ขนาดมหึมา ประดิษฐานอยู่บนยอดเนิน สามารถมองเห็นไดจ้ากทุกทิศทางในหุบเขา พระศรีอริย

เมตไตรยหรือที่นิยมเรียกว่าพระศรอีารยิ ์เป็นพระโพธสิัตวผ์ูจ้ะไดต้รัสรูเ้ป็นพระพุทธเจา้พระองคท์ี ่5 



 
 

 

และองคส์ดุทา้ยแหง่ภัทรกปันี้ ภายในวัดยังมจีติรกรรมฝาผนังโบราณ “กงลอ้แหง่ชวีติ” หรอื Wheel of 

Life ทีส่ะทอ้นถงึการเวยีนวา่ยตายเกดิ…น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 

ทีพ่กัโรงแรม Nubra Ethic Camp หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5                      นูบรา้วลัเลย่ ์- คารด์งุ ลา- เลห ์ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงเลห ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม. ระหว่างทางแวะชม วดัซมัสทนัลิง่ 

(Samstanling Monastery) วัดทเิบตของนิกายหมวกเหลือง ภายในวัดประกอบไปดว้ยวัดนอ้ย

ใหญ่รวมกันกว่า 7 วัด ทีม่คีวามเก่าแกม่ากกว่า 100 ปีเป็นวัดทีม่ีลามะจ านวนมาก มภีาพจติรกรรมฝา

ผนังทีอ่นุรักษ์ดแูลไวเ้ป็นอยา่งด.ี..ออกเดนิทางตอ่โดยใชเ้สน้คารด์งุ ลา เสน้ทางเดมิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

บา่ย  น าท่านชม พระราชวงัเลห ์ (Leh Palace) ตัง้อยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นไดช้ัดเจนจากจัตุรัส

กลางเมือง สรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 17 มีทัง้หมด 9 ชัน้ ในอดีตเป็นพระราชวังที่ประทับของราชวงศ์

แหง่ลาดักห ์ 



 
 

 

ชมและสักการะ เจดยีส์นัตภิาพ(Shanti Stupa) เป็นเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ โดยชาวญี่ปุ่ นเป็น

ผูส้รา้งขึน้เพือ่ประกาศพระศาสนาและแสดงถงึสันตภิาพแห่งโลก รอบๆเจดยีส์ามารถมองเห็นหวิทัศน์

ของเมอืงเลหไ์ดอ้ยา่งรอบดา้น 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6                       เลห ์- ทะเลสาบพนักอง - เลห ์ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบพนักอง (Pangong Lake) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-7 ช ัว่โมง 

วันนี้เราจะน่ังรถผ่าน อดีตถนนเสน้ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชาง ลา (Chang La pass) ระดับ 

ความสงู 5,360 เมตรจากระดับน ้าทะเล ไตร่ะดับความสงูขึน้ไปเรือ่ยๆ  

 



 
 

 

 
 

ถา้ทา่นโชคด ีกอ่นจะถงึทะเลสาบพันกองทา่นจะไดพ้บกบั มารม์อต 

(Marmot) สัตว์ตระกูลเดียวกับกระรอก ที่ขุดหลุมใตด้ินไวเ้ป็น

อาณาจักรส่วนตัว เป็นดาวเด่นของภูเขาแถบนี้ก็ว่าได ้เพราะใคร ๆ 

ตอ้งจอดรถ ลงไปทักทาย และดูท่ามารม์อตเองก็ชนิคนไม่นอ้ย ดู

จากการวิง่เขา้ใสห่รือไต่ขึน้มาบนตัก ในช่วงฤดูหนาวพวกมันจะจ า

ศลีและอยูไ่ดด้ว้ยพลังงานทีก่กัเก็บไวใ้นรา่งกาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม  

บา่ย น าท่านชม ทะเลสาบพนักอง ทะเลสาบผางกงโฉ (ในภาษาจีน) 

ตัง้อยูต่อนเหนือสดุของแควน้ลาดักห ์พืน้ทีพ่รมแดนทับซอ้นของอนิเดยีและจนี (พืน้ทีเ่ขตการปกครอง

ตนเองทเิบต) พืน้ทีข่องทะเลสาบเองก็มพีืน้ทีค่รอบคลุมรอยต่อของทัง้ 2 ประเทศเชน่กัน โดย 40% 

ของความยาวทะเลสาบจะอยู่ในอนิเดียและส่วนอกี 60% ที่เหลือจะอยู่ในดนิแดนจีน ระดับความสูง 

4,350 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

 

 
 



 
 

 

สาเหตุทีท่ าใหท้ะเลสาบแห่งน้ีมชีือ่เสยีงมาจาก ภาพยนตรเ์รือ่ง 3 Idiots ภาพยนตรเ์สยีดสรีะบบ

การศกึษาในมหาวทิยาลัยอนิเดยีแบบมันสห์ยด! เล่าเรือ่งของรานโช ฟารฮ์าน และราจู เพื่อนรักสาม

คนทีเ่คยสัญญากนัเอาไวว้า่อกี 10 ปีขา้งหนา้ พวกเขาจะไดก้ลับมาพบกนัอกีครัง้ เพือ่ดวู่าใครคอืคนที่

ประสบความส าเร็จในชวีติไดม้ากกว่ากัน ซึง่ในสมัยมหาวทิยาลัยนัน้ พวกเขาเรยีนคณะวศิวะดว้ยกันใน

มหาลัยทีข่ ึน้ชือ่ว่าเขา้ยากทีส่ดุในอนิเดยี พวกเขาไดส้รา้งวรีกรรมเอาไวม้ากมาย รวมถงึการตอกหนา้

ระบบการศกึษาทีม่อียู ่เพราะไม่เชือ่วา่การเรยีนรูแ้บบน้ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จและความสขุในชวีติใหก้ับ

บรรดานักศกึษาได ้จนท าใหพ้วกเขาตอ้งเผชญิกับเรือ่งวุ่นๆ ทีต่ามมา พรอ้มทัง้จัดการกับปัญหาชวีติ

และมติรภาพของพวกเขาเองไปดว้ยซึง่ในภาพยนตรเ์รื่องน้ีมฉีากที่ไปถ่ายท ากันที่ทะเลสาบพันกอง

ดว้ย หลังจากภาพยนตรอ์อกฉายท าใหค้นอนิเดียหาว่าทะเลสาบในเรื่องคือที่ไหน หลังจากนั้นจึง

กลายเป็นกระแสดังจนกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติในทีส่ดุ ใครไดช้มภาพยนตรแ์ลว้อย่าลมืแวะ

ไปถา่ยรปูกบัจดุเช็คอนิทีน่ี่ได.้..ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับเมอืงเลห ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7                             เลห ์- เดลล ี- กรุงเทพฯ B L - 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเลห ์

12.20 น. ออกเดนิทางสูเ่ดลล ีโดยสายการบนิสไปซเ์จ็ท เทีย่วบนิที ่SG124 

13.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงนวิเดลล ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (เดลล)ี 

จากน ัน้ น าท่าน ผา่นชมประตูอนิเดยี โครงสรา้งเป็นซุม้หนิทรายทีส่รา้งขึน้โดยชาวอังกฤษในศตวรรษที ่20 

อนุสาวรยีท์ีม่ชี ือ่เสยีงเป็นเครือ่งหมายของทหารอังกฤษอนิเดยีทีส่ญูหาย 70,000 นายในสงครามโลก

ครัง้ทีห่นึง่ ไดร้ับการออกแบบโดย Sir Edward Lutyens. ตัง้แตปี่ 1971  



 
 

 

        
ผา่นชมราษฏรปตภิวนั ทีพ่ านักทางการของประธานาธบิดอีนิเดยี ตัง้อยู่ปลายฝ่ังตะวันตกของราชปัถ

ในนิวเดล ีอาคารหลักประกอบดว้ยหอ้ง 340 หอ้ง การปฏสิังขรณ์ครัง้แรกเริม่ขึน้ในปี 1985 และเสร็จ

สิน้ในปี 1989 สว่นในครัง้ทีส่องไดเ้ริม่ตน้ในปี 2010 น าท่านไปชอ้ปป้ิงที ่ตลาดจนัปารต์ (Janpath 

Market) มีสนิคา้พื้นเมืองของประเทศอินเดียที่มาทั่วสารทิศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของตาม

อัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย...น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิเดลล ี

21.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสไปซเ์จ็ท เทีย่วบนิที ่SG740 

**หมายเหตุ** สายการบนิ SPICEJET (มีอาหารขายบนเครื่องบนิ เช่น แซนวสิ ขนมขบเคี้ยวต่างๆ บะหมี่คัพกึง่

ส าเร็จรปู มนี ้ารอ้นบรกิาร และชา กาแฟ)  

วนัที ่8                                   กรงุเทพฯ - - - 

02.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ... 

 

*****************       
หมายเหต ุ: เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิัตจิรงิอาจแตกตา่งกนัเลก็นอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการ

เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ได ้

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ย  โปรแกรม เทศกาลหนา้กาก แคชเมยีร ์เลห ์ลาดกัห ์ 8 วนั 6คนื ) 

เนือ่งจากเป็นสายการบนิ low Cost Airlines สามารถ REFUND ไดก้รณี 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่ใชจ้า่ย:  เดนิทางต ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

27พ.ค.-3 ม.ิย.66 47,900.- 8,500.- 

28ก.ค.-4 ส.ค. 66 49,900.- 9,500.- 

12 -19 สงิหาคม 66 49,900.- 9,500.- 

16-23 กนัยายน 66 49,900.- 9,500.- 

14-21 ตลุาคม 66 49,900.- 9,500.- 

21-28 ตลุาคม 66 49,900.- 9,500.- 
 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์รุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป / หรอืปรับเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษัิทฯ 

 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 20,000 บาท วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หากทา่นช าระเงนิมดัจ าแลว้คอืการยนืยนัทีน่ ัง่ของทา่น  

โปรดอา่นเงือ่นไขใหเ้ขา้ใจกอ่นช าระเงนิ...ขอบคณุคะ่/ครบั 

อตัราใชจ้า่ยการเดนิทาง  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ตามระบใุนรายการ 
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ประกนัภัยสายการบนิ ตามระบใุนรายการ 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. ทา่นละ 1 ใบ/กระเป๋าเลก้ขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับ มาตารฐานนักทอ่งเทยีว  3-4 ดาว ตามระบใุนรายการ 
• คา่ขีอ่ฐูทีห่บุเขานูบรา้ ตามระบใุนรายการ 
• คา่บัตรทีน่ั่งชมเทศกาล ทีวั่ดเตมสิ 
• คา่ชมโชวรพ์ืน้เมอืง ทีนู่บรา้ 
• คา่ลอ่งเรอืชคิาลา่ ทีศ่รนีาคา 
• รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง ตามระบใุนรายการ 

• คา่อาหารมือ้ ตามระบใุนรายการ 



 
 

 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามระบใุนรายการ 

• คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกนัภัย อายุ

ระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัย อายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกนัคุม้ครอง 

50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกนัภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) ประกนัครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ(ตอ้งมี

ใบเสร็จโรงพยาบาลเทา่นัน้)และหลังจากกลับจากตา่งประเทศตอ่เน่ืองอกี 7 วัน  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์่า อาหารเป็นพษิเทา่นัน้) แตท่ัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไว ้

กบับรษัิทประกนัชวีติ 

อตัราใชจ้า่ยไมร่วม  

• คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 

• คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

• คา่ภาษีหักณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 

• คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3%  

• คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม  

• คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 50 USD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น /ทรปิ 

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣ ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ 

กรณี  เดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกบัทา่นมากวา่  

♣     กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรอืตั๋วหมูค่ณะ หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวัน

เดนิทางได ้

♣ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง (กรณียกเลกิ มคีา่ใชจ้า่ยตามประกาศคณะกรรมการทอ่งเทีย่ว) 
1. หากมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆกต็ามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 2,000 บาท 

2. ยกเลกิ90วัน (สามารถคนืเงนิได ้100 % ยกเวน้คา่ตั๋วทีอ่าจจะมคีา่ธรรมเนียมในการยกเลกิ ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข

ของสายการบนิ)  

3. ยกเลกิ 60 วันแตไ่มเ่กนิ 90 วัน ถกูหักคา่ทัวร ์30 % และคา่ธรรมเนียมขอการยกเลกิสายการบนิ 

4. ยกเลกิ 30 วันแตไ่มเ่กนิ 90 วัน ถกูหักคา่ทัวร ์50 % และคา่ธรรมเนียมขอการยกเลกิสายการบนิ 

5. ยกเลกินอ้ยกวา่การเดนิทาง 30 วันถกูหักคา่ทัวร ์100% 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวี

ซา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ่า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม  

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 



 
 

 

♣     กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเอง

และมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่

ใชจ่า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ 

เทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

4. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

5.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

10. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

12.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

13. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่

ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณี

ทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

14. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมดัจา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ 

และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารใน



 
 

 

สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที่

เกดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

15. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

16. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

17. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

18. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื 

พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเีชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯจะ ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

20. หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์

ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณีไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

 

    เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

• รปูส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) พืน้หลังสขีาว,ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ 
 (สามารถถ่ายดว้ยตนเองไมส่วมหมวกไม่สวมแวน่ไมส่วมเครือ่งประดับ สง่เป็นไฟลใ์หเ้จา้หนา้ทีท่ีป่ระสานงาน
ไดค้ะ่ ) 

• หนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
• ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชุด 
• ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี 

• เอกสารรบัรองการฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพาสปอรต์เล่มสเีหลอืงหรอืInternational 
Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 

 “ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

 

 

 

 - หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 

และตอ้งมีหนา้ว่างเหลือส าหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 

หนา้เต็ม สแกนหรอืถา่ยรปูสง่ทางอเีมลห์รอืสง่ทางไลน ์
 

 

 เท่ียว “แคชเมียร”์ ทัง้ทีต้องไปกบั...ผู้รู้จริง 


