เลห์ ลาดัก 8 วัน 5 คืน
ลัคเนา-ศรีนาคาร์-โซนามาร์ค-คาร์กล
ิ -มุลเบค-รามายุร-ุ อัลชิ-เลห์-นูบลา-พันกอง-เดลลี

เพียงท่านละ 33,333 บาท
7 – 14 สิ งหาคม 2561
Filght
Date
WE333
อังคาร 7/8/61
6E576
พุธ 8/8/61
G8-204
จันทร์ 13/8/61
6E921
จันทร์ 13/8/61
6E77
จันทร์ 13/8/61
Date
วันที่หนึ่ง(อังคาร 7/8/61)
วันที่สอง(พุธ 8/8/61)
วันที่สาม(พฤหัส 9/8/61)
วันที่สี่(ศุกร์ 10/8/61)
วันที่หา้ (เสาร์ 11/8/61)
วันที่หก(อาทิตย์ 12/8/61)
วันที่เจ็ด(จันทร์ 13/8/61)
วันที่แปด(อังคาร 14/8/61)

Origin
สุ วรรณภูมิ(BKK)
ลัคเนา(LKO)
เลห์(IXL)
เดลลี(DEL)
โกลกัลต้า(CCU)
Program

Destination
ลัคเนา(LKO)
ศรี นาคาร์(SXR)
เดลลี(DEL)
โกลกัลต้า(CCU)
สุ วรรณภูมิ(BKK)

สุ วรรณภูมิ-ลัคเนา

ลัคเนา-ศรี นาคาร์ -บัลตัล-ดาส-คาร์กิล
คาร์ กิล-มุลเบค-รามายุรุ-อัลชิ-เลห์
เลห์-นูบลา
นูบลา-เลห์
เลห์-พันกอง-เลห์
เลห์-เดลลี-โกลกัลต้า
โกลกัลต้า-สนามบินสุ วรรณภูมิ

Departure
22.00 Lt.
07.10 Lt.
08.25 Lt.
13.50 Lt.
20.50 Lt.
Hotel
RANGYUL

Arrival
00.20 Lt.
09.55 Lt.
09.55 Lt.
16.00 Lt.
01.05 Lt.
B
box
รร

HIMALAYAN RETREAT

เวลา
3.50
2.05
1.30
2.10
2.45
L D
ภ รร
ภ รร
รร

HIMALAYAN RETREAT

รร
รร
รร
รร

ภ
ภ
ภ
ภ

อิสระ

-

รร

box

-

NUBRA VALEY
HIMALAYAN RETREAT

รร
รร

วันทีห่ นึ่ง(อังคาร 7/8/61)
สนามบินสุ วรรณภูมิ-ลัคเนา
19.00 น.
พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 3-4 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน ไทยสไมล์
เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ การต้ อนรับพร้ อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสั มภาระ
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน

กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด เช่ น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้ น กรุ ณาใส่ ใน
กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึน้ เครื่ องบิน

วัตถุทเี่ ป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชั่ น นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ าเป็ นต้ น จะถูกทํา
การตรวจอย่ างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ ไม่ เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ ละไม่ เกิน 100 ml.
22.00 น.
โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เทีย่ วบิน WE333(ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 50 นาที) เหินฟ้ าสู่ ลัคเนา ประเทศอินเดีย

วันทีส่ อง(พุธ 8/8/61)
ลัคเนา-ศรีนาคาร์ -คาร์ กลิ
- 00.20 น.
เดินทางถึง สนามบินลัคเนา นําท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง แล้ วเดินทางสู่ สนามบินภายในลักเนา
04.00 น.
นําท่ านเช็ คอินเพื่อเดินทางสู่ ศรีนาคาร์ รับประทานอาหารเช้ า(1)set box
07.10 น.
โดยสายการบิน Indigo เทีย่ วบิน 6E576 เหินฟ้ าสู่ ศรีนาคาร์
09.55 น.
เดินทางถึง สนามบินศรี นาคาร์ นําท่ านเดินทางสู่ โซนามาร์ ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 2
ชั่ วโมง) ซึ่ งจะพบทิวทัศน์ ที่น่าตื่ นเต้ นกับเส้ นทางที่ไต่ ความสู งไล่ ขึ้นไปถึงระดับ2,690 ม. จากระดับนํ้าทะเล มี
เทือกเขาหิมาลัยเป็ นฉากหลัง ที่เรี ยกขานตามท้ องถิ่นว่ า ทาจิวาส ภูเขาซึ่ งปกคลุมไปด้ วยหิมะตลอดปี มีแม่ นํ้า
สิ นธุ ลดเลีย้ ว ผ่ านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ ค” เป็ นสถานที่เริ่ มต้ นมุ่งหน้ าสู่ ลาดัคห์ หรื อรู้ จักกันดี
ในชื่ อว่ า “ประตูส่ ู ลาดัคห์ ” นําท่ านชมธรรมชาติสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้ วยหิมะขาว
โพลน และถนนที่เต็มไปด้ วยธารนํ้าแข็ง ถนนบางช่ วงต้ องตัดผ่ านช่ องนํ้าแข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบ
แคชเมียร์ ให้ ท่านได้ ลองหาประสบการณ์ การนั่งเลื่อน (มีคนลาก) สู่ เนินหิมะด้ านบนจากนั้นปล่ อยให้ ลื่นไหลลง
ลงมา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่ คาร์ กิล KARGIL(ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทาง 3 ชัว่ โมง) ผ่านเส้นทาง โซนามาร์ ค ซึ่ งจะพบทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้นกับเส้นทางที่ไต่ความสู งไล่ข้ ึนไป
ถึงระดับ2,690 ม. จากระดับนํ้าทะเล มีเทือกเขาหิ มาลัยเป็ นฉากหลัง ที่เรี ยกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่ ง
ปกคลุ มไปด้วยหิ มะตลอดปี มีแม่น้ าํ สิ นธุ ลดเลี้ ยว ผ่านหุ บเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ ค” เป็ นสถานที่
เริ่ มต้นมุ่งหน้าสู่ ลาดัคห์ หรื อรู ้จกั กันดีในชื่ อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” ผ่าน Zojila Pass เป็ นทางที่จะเดินทางสู่ เลห์
อีกเส้นทางที่มีความสวยงามมาก อยูร่ ะหว่างเมือง Baltal (ห่างจากโซนามาร์ ค 15 กิโลเมตร) และ เมือง Dras(ห่ าง
จากโซนามาร์ ค 60 กิ โลเมตร) แวะชม ธารนํ้าแข็งโคลาฮอย นําท่านชม Kargil War Memorial อนุ สรณ์สถาน
สงครามคาร์ กิ ล สร้ างขึ้ นเพื่ อระลึ กถึ งทหารอิ นเดี ย ที่ ปราบกบฎหัวรุ นแรงแบ่ งแยกประเทศ ชม ธารนํ้าแข็ง
Parcachik ธารนํ้าแข็งจากยอดเขา num kun เพื่อจะได้ยดื เส้นยืดสาย

19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าที่พกั Rangyul หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม(พฤหัส 9/8/61)
คาร์ กลิ -มุลเบค-อัลชิ -เลห์
- 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นําท่านเดิ นทางสู่ มุลเบค Mulbekh(ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที) เป็ นเมืองเล็กๆ นํา
ท่านชม mulbekh monastery Mulbekh พระพุธรู ปแกะสลักที่หน้าผาเล็กๆ เป็ นวัดเล็กๆ แล้วเดินทางสู่ ลามายุรุ
Lamayuru(ระยะทาง 66 กิ โลเมตร ใช้เวลาในการเดิ นทาง 1.30 ชัว่ โมง) นําท่านชม lamayuru monastery ตั้งอยู่

บนหุ บเขาสู ง มองเห็นหมู่บา้ นลามายุรุได้ นับเป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในลาดัก เป็ นวัดในพระพุทธศาสนา
นิกายหมวกแดง

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ อัลชิ Alchi (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชัว่ โมง) เมืองเส้นทางการค้า เส้นทาง
สายไหม นําท่านชม วัดอัลชิ เดินทางสู่ เลห์(ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชัว่ โมง)
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าที่พกั HIMALAYAN RETREAT หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ (ศุกร์ 10/8/61)
เลห์ -นูบราวัลเลย์
- 06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
ออกเดินทางสู่ เส้นทางเดิ นรถ (มอเตอร์ ไซด์) ที่สูงที่สุดในโลก
วิวภู เขาที่ ปกคลุ มด้วยหิ มะสวยงามที่ น่าประทับใจอีกวันหนึ่ ง
จนถึงการ์ ตุงลาพาส Khardung La Pass สู งจากระดับนํ้าทะเล
18380ฟุต หรื อ 5560เมตร เป็ นจุดที่รถสามารถขึ้นสู่ หิมาลัยสู ง
ที่สุดในโลก IT IS THE WORLD'S HIGHEST MOTORABLE
PASS อยูห่ ่ างจากเลห์ 39กม. ให้ท่านได้แวะถ่ายรู ป เข้าห้องนํ้า
แล้วเดินทางต่อ จากนี้ไปก็จะลงเขาไปเรื่ อยๆ ผ่านวิวที่สุดยอดอีกวันหนึ่งไม่แพ้ที่ใดๆที่ผา่ นมาแล้ว
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคาร
บ่าย
ออกเดินทางสู่ หมู่บา้ นฮุนดร้า Hundra ที่มีส่วนหนึ่ งของหมู่บา้ นเป็ น
ทะเลทรายแซนดูน Sandune ทะเลทรายที่ลมพัดพามาให้เกิ ดมีข้ ึ น
ตามธรรมชาติ ส วยงามมากให้ ท่ า นได้ขี่ อู ฐ 2 หนอก มรดกของ
เส้นทางสายไหมชมทะเลทราย และวิวทิวทัศน์ของหุบเขานูบรา
จากนั้น
ชมการเต้นของชาวท้องถิ่นทิเบตในกระโจม
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(9)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าพัก GRANDNUBRA VALLEY HOTEL หรื อเทียบเท่า ***
วันทีห่ ้ า(เสาร์ 11/8/61)
นูบราวัลเลย์ -เลห์
- 06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
นําท่านเดินทางกลับ เลห์(ระยะทาง159 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทาง 5 ชัว่ โมง)

12.00น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ภัตตาคาร
ชม วัดเฮมิส เป็ นวัดทิเบตนิกายหมวกแดง
อายุ 450 ปี Hemis Monastery เป็ นวัดที่ใหญ่และรวยที่สุดในลาดัค มีวตั ถุโบราณที่เก็บรักษาไว้ได้ถึงแม้ลาดัคจะ
ผ่านสงครามมามากเพราะวัดเฮมิสอยูใ่ นหุ บเขาลึกลับในทําเลที่ยากจะ
หาเจอในอดี ต จึ งสามารถรักษาวัตถุ โบราณและวัดก็ไม่ได้ถูกทําลาย
ยังคงความสวยงามเช่ นปั จจุ บนั ที่มีงานฉลองเต้นรําหน้ากากที่ใหญ่
สุ ดเป็ นประจําทุกปี จากนั้นชม ThiksayMon.. วัดทิคเซย์ เป็ นวัดของ
นิ กายหมวดเหลื องอายุ 600-700 ปี มีหลายสาขาในลาดัคนําชมพระ
เมตไตรยใหญ่ พระพุทธรู ปอนาคตตามความเชื่ อของพุทธทิเบต ชม SheyPalace & Monastery พระราชวังเชย์
ซึ่งเดิมชื่อเชรนภาษาลาดัคแปลว่ากระจก เนื่ องจากกษัตริ ยผ์ สู ้ ร้างได้
ขุดสระนํ้ากว้างไว้หน้าวังเพื่อต้องการให้สะท้อนพระราชวังลงสู่ พ้ืน
นํ้า พระราชวังเชย์เป็ นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของลาดัค สร้ างโดย
กษัตริ ยอ์ งค์แรกของลาดัค ในศตวรรษที่ 10-11 มีพระพุทธรู ปสําริ ด
องค์ใหญ่สร้างในศตวรรษที่ 16 Stok Palace สร้างในศตวรรษที่18
ตรงกับ ค.ศ.1820 ได้เฉยชมในนามของอาณาจักรอิสระอยูเ่ พียง 4ปี
ก่อนที่ จะถุ กอินเดี ยบุ กเข้ายึดครองและผนวกเข้ากับส่ วนหนึ่ งของรัฐจัมมูแคชเมียร์ ในปี ค.ศ.1824บนยอดเขา
ใกล้ๆพระราชวังสโตก มี พระพุทธรู ปที่ สร้ างใหม่บนยอดเขา เปิ ดฉลองในเดื อนสิ งหาคม 2016 Leh Palace
พระราชวังเลย์ พระราชวัง 9 ชั้น สร้างโดยปฐมกษัตริ ยร์ าชวังค์นมั เกล เซวังนัมเกล TsewangNumgyal ในปี ค.ศ
1553 แต่มาสําเร็ จในสมัยของท่านเซเก นัมเกลSegeNumgyal โดยใช้หินผสมผสานกับอิฐดินเหนี ยว จากนั้นชม
Santi Stupa ศานติสถูป สร้างขึ้นบนเนินเขาเลห์ที่เห็นวิวทิวทัศน์เมืองเลห์ได้ชดั เจน ในปี ค.ศ.1991 โดยพระสงฆ์
ชาวญี่ปุ่นชื่อเกียวเมียว นากามุระ (Gyomyo Nakamura)
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(12)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าพัก HIMALAYAN RETREAT HOTEL หรื อเทียบเท่า ***
วันทีห่ ก(อาทิตย์ 12/8/61)
เลห์
- 06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(13)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ จุ ด หมายปลายทางของวัน คื อ ทะเลสาบสี ฟ้ า คราม ทะเลสาบปางกอง PANGONGLAKE
ระยะทาง 154ก.ม. แวะเที่ยววัดเชมเรประมาณ กม.ที่
40 จากเลห์ CHEMREYMONASTERY สร้างขึ้นโดย
พระลามะ TAGSANGRASCHEN ในค.ศ.1664 เป็ น
วัดทิเบตสาย Drugpa หรื อว่า Gompa สัญลักษณ์ของ
นิ ก ายนี้ คื อหมวกแดง สิ่ ง ที่ โดดเด่ นของวัดเป็ นองค์

พระ ปั ทมสัมภวะ และคัมภีร์โบราณต่างๆ ที่เก็บไว้แล้วเดินทางต่อ CHANG LA PASS แวะให้ท่านได้ถ่ายรู ป
และเข้า ห้องนํ้า ณ จุ ดสู ง สุ ดของวันนี้ ซางลาพาสซึ่ ง สู ง 5360เมตร จากระดับ นํ้า ทะเล และเดิ นทางผ่า นเขา
สลับซับซ้อน จะพบกับค่ายทหารของอินเดียเป็ นระยะ เนื่องจากเส้นทางนี้ใกล้กบั ประเทศจีน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับสู่ เลห์
16.00 น.
ชมพระศรี อริ ยะเมตไตย ที่ชาวพุทธท้องถิ่ น ๆเรี ยกว่า Kewa or
ChampaBuddha ความหมายเดียวกันคือองค์พระศรี อริ ยะเมตไตย
ที่ จะมาตรั ส รู ้ องค์ต่อไปในอนาคตสร้ า งเนิ นเขาอี ก ฝั่ ง หนึ่ งของ
วัดดิ สกิ ตโดดเด่นเป็ นสง่าท่ามกลางหุ บเขานู บรา จากนั้นนําท่าน
ขึ้นไปชม วัดดิสกิต ซึ่ งเป็ นวัดประจําหมู่บา้ นแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 14 หรื อกว่ า 600ปี มาแล้ ว เป็ นวัด ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด
และมหญ่ที่สุดของหุ บเขาแห่ งนี้ สร้ างโดยท่านซังเซม เซรับ ซังโป ลูกศิษย์ของท่านซงกาปา หรื อซงเจินกังโป
องค์ผกู ้ ่อตั้งนิการเกลุปะ หรื อนิกายหมวกเหลือง
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(15)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าพัก HIMALAYAN RETREAT HOTEL หรื อเทียบเท่า ***
วันทีเ่ จ็ด(จันทร์ 13/8/61) เลห์ -เดลลี-โกลกัลต้ า-สุ วรรณภูมิ
- 06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(16)ที่ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ สนามบินเลห์
08.25 น.
โดยสายการบิน Go Air เที่ยวบิน G8-204 เหิ นฟ้าสู่ สนามบินเดลลี
09.55 น.
เดินทางถึง สนามบินเดลลี รับประทานอาหารกลางวัน(17)set box
13.50 น.
โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E921 เหิ นฟ้าสู่ โกลกัลต้า
16.00 น.
เดินทางถึง โกลกัลต้า นําท่านเปลี่ยนเครื่ องเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาหารคํ่าอิสระ
20.50 น.
โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E77 เหิ นฟ้าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
วันทีแ่ ปด(อังคาร 14/8/61)
สนามบินสุ วรรณภูมิ
- 01.05 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.........
หมายเหตุ :
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริ งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2. บริ ษทั อาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

กําหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ /พักห้ องคู่

7 - 14 สิ งหาคม 2561

33,333 บาท

พักเดียวเพิม่

สํ ารองที่นั่ง
* ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพร้ อมแจ้ งชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง ส่ วนที่เหลือ
ชําระทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่ างจังหวัด อัตราดังกล่ าวเป็ นอัตราสุ ทธิ ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการของธนาคาร ค่ ะ***
อัตราค่ าบริ การรวม
 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัด
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ าํ มันของสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่ งและระหว่างการนําเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าประกันภัยการเดิ นทาง วงเงิ น 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
แต่ท้ งั นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
อัตราค่ าบริ การไม่ รวม
 ค่าจัดทําหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่ น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
 ค่าทําเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณี ออกใบกํากับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 ค่านํ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 20 กิ โลกรัม
 ค่าทิ ปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ 40US และ หัวหน้าทัวร์ คนไทย 2000 บาท สําหรับลูกค้า 1 ท่าน

 ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศอินเดียสํ าหรั บหนังสื อเดินทางไทย
เงื่อนไขการให้ บริการ (ทีท่ ่านควรทราบก่อนสํ ารองทีน่ ั่ง)
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป **เฉพาะช่ วงทีไ่ ม่ ใช่ เทศกาลหรื อวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อก
มาแล้ว)
**(ยกเว้ น กรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปทีม่ ีการการั นตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ )**
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาว** 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
การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
 บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสียหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่วน
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ องและโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่
พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรื อตามที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ)
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ 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 การคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด
7. กรณีที่คณะไม่ ครบจํานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่ เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล 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 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว บริษัท จะยึดถื อและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่ง
ร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

REMARK
-ในกรณีทที่ ่ านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นํา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ รับผิดชอบ หากท่ านถูก
ปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่ องเทีย่ วใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
-สถานทูตเก็บค่ าธรรมเนียมวีซ่าและไม่ คืนในทุกกรณี

เอกสารในการทําวีซ่าอินเดีย
เนื่องจากอินเดียเพิง่ เปลีย่ นแบบฟอร์ มการขอวีซ่าใหม่ ต้งั แต่ 12 พ.ค. 57 เป็ นต้ นไป จําเป็ นต้ องขอข้ อมูลเพิม่ มากขึน้
1. หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. สํ าคัญมาก***รู ปถ่ ายหน้ าตรงรู ปสี (ทีไ่ ม่ ใช่ รูปถ่ ายเล่ นพืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น)
ขนาด 2 คูณ 2 นิว้ เท่านั้น จํานวน 4 ใบ ต้ องเห็นใบหน้ าชั ดเจนตั้งแต่ หัวไหล่ ไปจนสุ ดศีรษะและ
ห้ ามยิม้ เห็นฟัน และต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ (รู ปใหม่ ถ่ายไม่ เกิน 6
เดือน) ถ้ าไม่ ถูกต้ องไม่ ต้องแนบมานะคะ หากท่ านไม่ ได้ รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรู ปถ่ ายไม่ ได้
ขนาดตามทีส่ ถานทูตกําหนด ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
**ข้ อบังคับใหม่ ในการขอวีซ่าเข้ าประเทศอินเดีย โดยการแสกนลายนิ้วมือ** มีผลบังคับใช้ ต้งั แต่ 12 พ.ค. 57 เป็ นต้ นไป
4. สํ าคัญมาก***สํ าเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ)
6. แจ้งที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณี ยแ์ ละหมายเลขโทรศัพท์บา้ นหรื อมือถือ
7. สํ าคัญมาก*** กรุ ณาระบุอาชี พ เช่น
- ถ้าเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ระบุตาํ แหน่ง,ชื่ อ/ที่อยู/่ เบอร์ โทรศัพท์ของบริ ษทั ฯที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ
- ถ้าเกษียณราชการแล้ว ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เคยสังกัด พร้อมที่อยู่ รหัสไปรษณี ย ์ หมายเลขโทรศัพท์
- ถ้าเป็ นแม่บา้ น ให้แจ้งอาชีพและสถานที่ทาํ งานของสามี
- ถ้าประกอบธุ รกิจส่ วนตัวให้เขียนแจ้งที่อยูพ่ ร้อมชื่อสถานที่ประกอบการ
- ถ้าเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ให้แจ้งชื่อสถานศึกษา
- ถ้าเป็ นเด็กเล็ก ให้แจ้งสถานที่ทาํ งานของบิดา-มารดา
8. หากแต่งงานแล้ว กรุ ณาแจ้งชื่ อ-นามสกุลและสถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด) ของคู่สมรส
- หากเป็ นผูห้ ญิงกรุ ณาแจ้งนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
- กรณี คู่สมรสอย่าร้าง/เสี ยชีวติ ให้แจ้งว่าหย่าแล้ว หรื อ เสี ยชีวติ
9. สํ าคัญมาก*** กรุ ณาแจ้ งชื่ อ-นามสกุลและสถานที่เกิด (ระบุจังหวัด) ของบิดาและมารดา
10. กรุ ณาแจ้งวุฒิการศึกษาที่จบ เช่น มัธยมศึกษา ม.6/ ปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท เป็ นต้น
11. กรุ ณาแจ้งลักษณะรู ปพรรณที่เด่นชัดในร่ างกาย เช่น ผิวสี แทน ตาสี ดาํ เป็ นต้น
12. ถ้าเคยเดินทางเข้าอินเดียมาแล้ว กรุ ณาแจ้ง วัน/เดือน/ปี ที่ เดินทางออกจากอินเดียล่าสุ ด
หมายเหตุ การให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็ นผลดีกบั ผูส้ มัครขอวีซ่าเอง ทางบริ ษทั ฯจําเป็ นต้องขอข้อมูลมากมายและ
ยุง่ ยากข้างต้นเพื่อทําให้วซี ่าอนุมตั ิโดยง่ายและไม่เสี ยเวลา หรื อเสี่ ยงที่วซี ่าจะไม่อนุมตั ิค่ะ
หมายเหตุ ระยะเวลาในการดําเนินการวีซ่าของทางสถานทูต 5-7 วันทําการ

กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริง เพื่อเป็ นข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่าอินเดีย

เนื่องจากอินเดียเพิง่ เปลีย่ นแบบฟอร์ มการขอวีซ่าใหม่ จําเป็ นต้ องขอข้ อมูลเพิม่ มากขึน้
1. ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................................
2. สถานที่อยูต่ ิดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….………….
รหัสไปรษณี ย.์ ................................เบอร์โทรศัพท์บา้ น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………
3. รู ปพรรณ/ตํานิ.......................................................................สี ผวิ ………………………………………………………………
4. ชื่อและนามสกุลบิดา................................... วัน/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานที่เกิดบิดา..……………………….
5. ชื่อและนามสกุลมารดา.............................. วัน/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานที่เกิดมารดา………………………
6. กรณี สมรส /กรุ ณาแจ้งชื่อ-สกุล และสถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด) ของคู่สมรส)
ชื่อคู่สมรส/สกุล..............................................................วัน/เดือน/ปี ...........................................
สถานที่เกิดคู่สมรส.........................................
หากเป็ นผูห้ ญิง กรุ ณาระบุสุกลเดิม................................................................................................................................................
กรณี อย่าร้าง/เสี ยชีวติ กรุ ณาระบุ...................................................................................................................................................
7. กรณี ไม่สมรส /หรื อสมรสไม่จดทะเบียน/กรุ ณาแจ้งชื่อ-สกุล และสถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด) ของญาติ หรื อ คู่สมรส
กรุ ณาระบุความสัมพันธ์..................................................................................................................................................................
8. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั /เจ้าของกิจการ
(ชื่อสถานที่ทาํ งาน (ภาษาอังกฤษ...................................................ระบุตาํ แหน่ง……………………………………………….
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน..............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................... เบอร์โทรที่ทาํ งาน..............................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ...............................
9. กรณี เป็ นนักเรี ยน/นักศึก
สถานศึกษา (ภาษอังกฤษ)...............................................................................................................................................................
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................
การศึกษา
มัธยมศึกษา ม.3/ม.6
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื่นๆ…………………
10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
หากเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดีย กรุ ณาระบุวนั /เดือน/ปี …………………....................................ที่ออกจากอินเดียล่าสุ ด

