
 
 

  
 



 
 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 
SG741 องัคาร 12/7/65 สุวรรณภูมิ(BKK) เดลลี(DEL) 03.45 Lt. 06.20 Lt. 4.05 
SG8963 องัคาร 12/7/65 เดลลี(DEL) ศรีนาคาร์(SXR) 09.25 Lt. 11.00 Lt. 1.35 
SG124 อาทิตย ์17/7/65 เลห์(IXL) เดลลี(DEL) 12.20 Lt. 13.40 Lt. 1.20 
SG740 อาทิตย ์17/7/65 เดลลี(DEL) สุวรรณภูมิ(BKK) 21.10 Lt. 02.45 Lt.+1 4.05 
Date Program Hotel B L D 

วนัท่ีหน่ึง(องัคาร 12/7/65) 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเดลลี- 
สนามบินศรีนาคาร์-โซนามาร์ค- 
บลัตลั-โซจาพาส-ดาส-คาร์กิล 

Zojila Residency / / / 

วนัท่ีสอง(พุธ 13/7/65) 
คาร์กิล-มุลเบค-โฟตูรา-รามายรุุ- 

อลัชิ-ลิเกียร์-บาสโก-เลห์ 
The Nature’s Land / / / 

วนัท่ีสาม(พฤหสั 14/7/65) เลห์-คาร์ดุงลาพาส-นูบลา-วดัดีสกิต Hunder Eco Villa / / / 

วนัท่ีส่ี(ศุกร์ 15/7/65) 
นูบลา-เลห์-วดัเฮมิส-วดัธิคเซย-์ 

พระราชวงัสต๊อก- 

The Nature’s Land / / / 

วนัท่ีหา้(เสาร์ 16/7/65) 
เลห์-วดัเชมเรย-์ชางลาพาส-พนักอง-เลห์- 

ถนนคนเดินเมนบาซาร์ 

The Nature’s Land / / / 

วนัท่ีหก(อาทิตย ์17/7/65) 
เลห์-เจดียส์ันติ-พระราชวงัเลห์- 

สนามบินเลห์-เดลลี-สนามบินสุวรรณภูมิ 

- / / - 

วนัท่ีเจด็(จนัทร์ 18/7/65) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

 

วนัทีห่น่ึง(องัคาร 12/7/65) สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลล-ีศรีนาคาร์-โซนามาร์ค-บัลตัล-โซจิลาพาส-ดาส-คาร์กลิ B L D 

01.00 น.  พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ประตูที ่4-5  เคาน์เตอร์ G สายการบิน SpiceJet 
เจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิเอกสารและสัมภาระ 

  กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นต้น กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน น า้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกท า

การตรวจอย่างละเอยีดอกีคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.  
03.45 น.  โดยสายการบิน SpiceJet(ใช้เวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง 5 นาที) เหินฟ้าสู่  เดลล ีประเทศอนิเดีย 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Indira Gandhi International(เดลล)ี น าท่านผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง แล้วน าท่านขึน้ 

Shuttle Bus เดินทางสู่ สนามบินภายใน 
07.30 น. น าท่านเช็คอนิเพ่ือเดินทางสู่ ศรีนาคาร์ รับประทานอาหารเช้า(1)set box 
09.25 น. โดยสายการบิน Indigo เทีย่วบิน 6E576 เหินฟ้าสู่ ศรีนาคาร์ 



 
 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบิน Sheikh UL-Alam International(ศรีนาคาร์) น าท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 
กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ช่ัวโมง) ซ่ึงจะพบทวิทัศน์(2740 ม.) ทีน่่าต่ืนเต้นกบัเส้นทางทีไ่ต่ความสูงไล่ขึน้
ไปถึงระดับ2,740 ม. จากระดับน า้ทะเล มีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ทีเ่รียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขา
ซ่ึงปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น า้สินธุ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) แลว้เดินทางสู่ คาร์กิล KARGIL(ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 
ชัว่โมง) ซ่ึงจะพบทิวทศัน์ท่ีน่าต่ืนเตน้กบัเส้นทางท่ีไต่ความสูงไล่ข้ึนไปถึงระดบั2,690 ม. จากระดบัน ้าทะเล มี
เทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภูเขาซ่ึงปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่น ้า
สินธุ ลดเล้ียว เป็นสถานท่ีเร่ิมตน้มุ่งหนา้สู่ ลาดคัห์ หรือรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ประตูสู่ลาดคัห์”  ผา่น Zojila Pass  
เป็นทางท่ีจะเดินทางสู่ เลห์ อีกเส้นทางท่ีมีความสวยงามมาก อยูร่ะหวา่งเมือง Baltal (ห่างจากโซนามาร์ค 15 
กิโลเมตร) และ เมือง Dras(ห่างจากโซนามาร์ค 60 กิโลเมตร) (สถานท่ีตอ้งหา้มท่ีหนาวท่ีสุดอนัดบัสองของโลก) 
เราหยดุตรวจหนงัสือเดินทาง และเดินทางต่อจนถึงท่ี Kargil(2710 ม.) น าท่านชม Kargil War Memorial อนุสรณ์
สถานสงครามคาร์กิล สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงทหารอินเดีย ท่ีปราบกบฎหวัรุนแรงแบ่งแยกประเทศ  

 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(3)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ท่ีพกั Zojila Residency Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 
 

วนัทีส่อง(พุธ 13/7/65) คาร์กลิ-มุลเบค-รามายุรุ-บาสโก-อลัชิ-เลห์ B L D 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ มุลเบค Mulbekh (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 40 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ 

หมู่บา้นชาวพุทธแห่งแรก น าท่านชม  mulbekh monastery พระพุธรูปแกะสลกัท่ีหนา้ผาเล็กๆ ซ่ึงเป็นรูปป้ัน
ของพระพุทธเจา้ Matreya ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีอยูต่ามธรรมชาติ เราขา้มผา่นสูงสุด (Fotula 4166 mtrs.) แลว้เดินทางสู่ 
ลามายรุุ Lamayuru(Moonland) (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่โมง)  ผา่นหุบเขาดา้นล่าง
ของ ladakh (shamam)  น าท่านชม lamayuru monastery ตั้งอยูบ่นหุบเขาสูง มองเห็นหมู่บา้นลามายรุุได ้
นบัเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในลาดกั เป็นวดัในพระพุทธศาสนานิกายหมวกแดง ชม Moon Land อนัเกิด
จากกระแสคล่ืนลมพดัพา การพงัทลายท่ีไม่สม ่าเสมอกนัของหนา้ดิน ท่ีเกิดจากการกดักร่อนของหิมะละลาย ท า
ใหภู้เขาเป็นรูปร่างขรุขระ เป็นหลุมบา้ง คลา้ยกบัผวิของดวงจนัทร์ 

 

 

 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5) ท่ี ภตัตาคาร 

 



 
 

 

บ่าย ออกเดินทางสู่ อลัชิ Alchi (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง) เมืองเส้นทางการคา้ เส้นทาง
สายไหม ประกอบดว้ยการตั้งถ่ินฐานส่ีแห่งในหมู่บา้น Alchi ในภูมิภาค Ladakh ตอนล่าง โดยมีอนุสรณ์สถาน
ในยคุต่างๆ ในส่ีหมู่บา้นน้ี ชม Alchi Temple ไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุด ชม Likir 
Gompa เป็นวดัใน Ladakh ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 3700 เมตร บนเนินเขาเล็กๆ ในหุบเขาในหมู่บา้น Likir 
เดินทางสู่ หมู่บ้านบาสโก ตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้าทะเล 3,292 เมตร ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม
และการเมืองมกัถูกเรียกวา่เป็นบนัทึกแห่งลาดกั สร้างในศตวรรษท่ี 15 เป็น 1 ใน 100 แห่งของมรดกโลกท่ีเส่ียง
ต่อการพงัทลาย ระหวา่งทางชมทิวทศัน์ Nimu ของแม่น ้า Zanskar ไหลไปตาม Indus และจุดบรรจบกนั ชม 
Magnetic Hill เป็นเนินแรงโนม้ถ่วง พื้นท่ีโดยรอบสร้างภาพลวงตาของเนินเขาอยา่งอศัจรรย ์จนกระทัง่เดินทาง
ถึง เลห์(3500 ม.) เมืองหลวงของลาดกัห์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ท่ีพกั The Neture’Land Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 
วนัทีส่าม(พฤหัส 14/7/65) เลห์-คาร์ดุงลาพาส-นูบราวลัเลย์-วดัดีสกติ-พระศรีอริยะเมตไตร B L D 

 



 
 

  
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้(7) ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  
07.00 น. ออกเดินทางสู่เส้นทางเดินรถ(มอเตอร์ไซด)์ ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ววิภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสวยงามท่ีน่าประทบัใจ

อีกวนัหน่ึง จนถึงคาร์ดุงลาพาส Khardung La Pass สูงจากระดบัน ้าทะเล 18380ฟุต หรือ 5560เมตร เป็นจุดท่ีรถ
สามารถข้ึนสู่หิมาลยัสูงท่ีสุดในโลก IT IS THE WORLD'S HIGHEST MOTORABLE PASS อยูห่่างจากเลห์ 39
กม. ใหท้่านไดแ้วะถ่ายรูป เขา้หอ้งน ้าแลว้เดินทางต่อ จากน้ีไปก็จะลงเขาไปเร่ือยๆ ผา่นววิท่ีสุดยอดอีกวนัหน่ึงไม่
แพท่ี้ใดๆท่ีผา่นมาแลว้  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(8) ท่ี ภตัตาคาร 

 

 
บ่าย  ออกเดินทางสู่หมู่บา้นฮุนดร้า Hundra ท่ีมีส่วนหน่ึงของหมู่บา้นเป็นทะเลทรายแซนดูน Sandune ทะเลทรายท่ีลม

พดัพามาใหเ้กิดมีข้ึนตามธรรมชาติสวยงามมากใหท้่านไดข่ี้อูฐ 2 หนอก มรดกของเส้นทางสายไหม ชม
ทะเลทราย และววิทิวทศัน์ของหุบเขานูบรา (ค่าข้ึอูฐไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ ประมาณ 300-500 รูปี)    

 



 
 

 
16.00 น. ชม DESKIT TEMPLE และ DESKIT GOMPA ก่อตั้งโดย Lama Sherab Zangpo แห่ง Stod ลูกศิษยข์องท่านซง

กาปา หรือซงเจินกงัโป องคผ์ูก่้อตั้งนิการเกลุปะ หรือนิกายหมวกเหลืองในราวปี 1420 AD หรือกวา่ 600ปีมาแลว้ 
ในรัชสมยัของ King Dragspa ซ่ึงเป็นวดัประจ าหมู่บา้นแห่งน้ี เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของหุบเขาแห่ง
ชมพระศรีอริยะเมตไตย ท่ีชาวพุทธทอ้งถ่ิน ๆเรียกวา่ Kewa or ChampaBuddha ความหมายเดียวกนัคือองคพ์ระ
ศรีอริยะเมตไตยท่ีจะมาตรัสรู้องคต่์อไปในอนาคตสร้างเนินเขาอีกฝ่ังหน่ึงของวดัดิสกิตโดดเด่นเป็นสง่า
ท่ามกลางหุบเขานูบรา  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(9)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้พกั Hunder Eco Villa หรือเทียบเท่า  

 
 

วนัทีส่ี่(ศุกร์ 15/7/65) นูบราวลัเลย์-เลห์-วดัเฮมีส-วดัธีคเซย์-พระราชวงัสต๊อก B L D  

  
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้(10)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  
07.00 น. น าท่านเดินทางกลบั เลห์(ระยะทาง159 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง) 
12.00น.  รับประทานอาหารกลางวนั(11)ท่ี ภตัตาคาร 



 
 

 
บ่าย ชม วดัเฮมิส เป็นวดัทิเบตนิกายหมวกแดง อาย ุ450 ปี Hemis Monastery เป็นวดัท่ีใหญ่และรวยท่ีสุดในลาดคั มี

วตัถุโบราณท่ีเก็บรักษาไวไ้ดถึ้งแมล้าดคัจะผา่นสงครามมามากเพราะวดัเฮมิสอยูใ่นหุบเขาลึกลบัในท าเลท่ียากจะ
หาเจอในอดีต จึงสามารถรักษาวตัถุโบราณและวดัก็ไม่ไดถู้กท าลาย ยงัคงความสวยงามเช่นปัจจุบนั ท่ีมีงาน
ฉลองเตน้ร าหนา้กากท่ีใหญ่สุดเป็นประจ าทุกปี  

  
จากนั้นชม ThiksayMon.. วดัทคิเซย์ เป็นวดัของนิกายหมวดเหลืองอาย ุ600-700 ปี มีหลายสาขาในลาดคั 
สักการะองคพ์ระศรีอริยะเมตไตร เพื่อความสิริมงคล  

 
ถา้มีเวลาน าท่านชม Stok Palace หรือ Stok Gompa เป็นวดัในพุทธศาสนาใน Stok, ก่อตั้งข้ึนโดย Lama 
Lhawang Lotus ในศตวรรษท่ี 14 และมีหอ้งสมุดท่ีมีช่ือเสียงรวมถึง Kangyur ทั้งหมด 108 เล่ม มีการจดัเทศกาล
หนา้กากเตน้ร าเป็นประจ าทุกปี 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(12)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้พกั The Neture’s Land Hotel หรือเทียบเท่า  

 



 
 

วนัทีห้่า(เสาร์ 16/7/65) เลห์-วดัเชมเรย์-ชางลาพาส-ทะเลสาบพนักอง-เลห์-เมนบาซาร์ B L D 

   

 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้(13)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ PANGONGLAKE(ระยะทาง 154 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทาง แวะ

ถ่ายรูปดา้นนอก  วดัเชมเร CHEMREY MONASTERY สร้างข้ึนโดยพระลามะ AGSANGRASCHEN ในค.ศ.
1664 เป็นวดัทิเบตสาย Drugpa หรือวา่ Gompa สัญลกัษณ์ของนิกายน้ีคือหมวกแดง ส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัเป็นองค์
พระ ปัทมสัมภวะ และคมัภีร์โบราณต่างๆ ท่ีเก็บไวเ้ส้นทางผา่น CHANG LA PASS แวะใหท้่านไดถ่้ายรูปและ
เขา้หอ้งน ้า ณ จุดสูงสุดของวนัน้ี ซางลาพาสซ่ึงสูง 5360 เมตร จากระดบัน ้าทะเล และเดินทางผา่นเขา
สลบัซบัซอ้น จะพบกบัค่ายทหารของอินเดียเป็นระยะ เน่ืองจากเส้นทางน้ีใกลก้บัประเทศจีน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(14)ท่ี ภตัตาคาร  
บ่าย ชม ทะเลสาบปางกอง PANGONG LAKE ทะเลสาบสีฟ้าคราม ท่ีมีมุมใหท้่านถ่ายรูปไม่มีวนัเบ่ือ จนไดเ้วลา

เดินทางกลบัสู่ เลห์ เพื่อใหท้่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก ท่ีถนนเมนบาร์ซาร์ จ าหน่ายสินคา้
มากมาย อาทิ ร้านขาย, วตัถุโบราณ, พระพุทธรูป, รูปเคารพของเทพต่างๆ, ผา้ทงักา้, หนา้กาก และผกัผลไมน้านา
ชนิดท่ี น ามาขายโดยชาวบา้นเมืองเลห์  

 



 
 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(15)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้พกั The Neture’s Land Hotel หรือเทียบเท่า  

 
 
วนัทีห่ก(อาทติย์ 17/7/65) เลห์-เจดีย์สันติ-ผ่านชมพระราชวงัเลห์-เดลล ี B L - 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(16) ท่ี โรงแรม  

น าท่านชม Santi Stupa ศานติสถูป สร้างข้ึนบนเนินเขาเลห์ท่ีเห็นวิวทิวทศัน์เมืองเลห์ไดช้ดัเจน ในปี ค.ศ.1991 
โดยพระสงฆช์าวญ่ีปุ่นช่ือเกียวเมียว นากามุระ (Gyomyo Nakamura) ผา่นชม พระราชวงัเลห์ หรือท่ีรู้จกัในช่ือวงั
ลาเชน ปัลการ์ เป็นอดีตพระราชวงัท่ีมองเห็นเมืองเลห์ในลาดกัห์ ประเทศอินเดีย สร้างข้ึนประมาณปี ค.ศ. 1600 
โดย Sennge Namgyal พระราชวงัถูกทิ้งร้างเม่ือกองก าลงั Dogra เขา้ควบคุม Ladakh ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 
และบงัคบัใหพ้ระราชวงศย์า้ยไปท่ี Stok Palace แลว้ออกเดินทางสู่ สนามบินเลห์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (17) set box 



 
 

 
12.20 น. โดยสายการบิน Spice Jet เท่ียวบิน SG124 เหินฟ้าสู่ เดลลี 
13.40 น. เดินทางถึง สนามบินเดลลี น าท่านข้ึนรถ Shuttle Bus เดินทางสู่ อาคารระหวา่งประเทศ เพื่อเปล่ียนเคร่ืองเดินทางสู่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ อาหารค ่าอิสระ 
21.10 น.  โดยสายการบิน Spice Jet เท่ียวบิน SG740 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
วนัทีเ่จ็ด(จันทร์ 18/7/65) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
02.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ......... 
 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนดั 

หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  
2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั

สภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  

 
 
 

 
 
 

 
ส ารองที่น่ัง 
* ช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท หลงัจากจองภายใน 2 วนัพร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนท่ีเหลือ
ช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วนั 
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวดั อตัราดังกล่าวเป็นอตัราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร ค่ะ*** 

 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/พกัห้องคู่ พกัเดียวเพิม่ 

12 - 18 กรกฎาคม 2565 33,333 บาท 9,999 บาท 



 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบินและภาษีน ้ามนัของสายการบิน  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 

แต่ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  

 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว / ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  
 ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ 2000 บาท ส าหรับลูกคา้ 1 ท่าน , หัวหนา้ทวัร์คนไทย แลว้แต่ความพอใจของลูกคา้ 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียส าหรับหนังสือเดินทางไทย ประมาณ 800 บาท(เข้า-ออก ได้ 1 คร้ัง) 
 
 
เง่ือนไขการให้บริการ   (ทีท่่านควรทราบก่อนส ารองที่น่ัง)  
* กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป **เฉพาะช่วงทีไ่ม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อก
มาแล้ว) 
**(ยกเว้น กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)** 
* กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด 
* กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
* กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 7 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 
 
 
 



 
 

เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง 

และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย 
การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

 บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ ทาง
บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี
พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรือตามท่ีตกลงไวก้บับริษทัฯ) 
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบิน 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การ
นดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6.ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 
7. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดนิทาง 
*** ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 
 
 
 



 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะและสถานท่ี
ท่องเท่ียวพร้อมทั้ งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้ งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุ
งาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึง
ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 
REMARK 

 -ในกรณีทีท่่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเทีย่วใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 
-สถานทูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 

 

มาตราการ์ณ โควิท19 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านทีเ่ข้าเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้เดินทางต้องได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก ว ี(Sputnik V) 
ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวคัซีนชนิดแอสตราเซนิกา 
(AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จ านวน 2 เข็ม มาแล้ว
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเส่ียง 
หมายเหตุ เง่ือนไขเป็นไปตามกฎของแต่ละประเทศ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารในการท าวซ่ีาอนิเดีย 
เน่ืองจากอนิเดียเพิง่เปลีย่นแบบฟอร์มการขอวซ่ีาใหม่ตั้งแต่ 12 พ.ค. 57 เป็นต้นไป จ าเป็นต้องขอข้อมูลเพิม่มากขึน้ 

1. หนงัสือเดินทางท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน    
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็    
3. ส าคัญมาก***รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ทีไ่ม่ใช่รูปถ่ายเล่นพืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน)  

ขนาด 2 คูณ 2 นิว้เท่าน้ัน  จ านวน 4 ใบ ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนตั้งแต่หัวไหล่ไปจนสุดศีรษะและ
ห้ามยิม้เห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 
เดือน) ถ้าไม่ถูกต้องไม่ต้องแนบมานะคะ หากท่านไม่ได้รับการพจิารณาวซ่ีาเน่ืองจากรูปถ่ายไม่ได้
ขนาดตามทีส่ถานทูตก าหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่เติมนอกเหนือจากราคาทวัร์ 

**ข้อบังคับใหม่ในการขอวซ่ีาเข้าประเทศอินเดีย โดยการแสกนลายนิ้วมือ** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 พ.ค. 57 เป็นต้นไป 
4. ส าคัญมาก***ส าเนาบัตรประชาชน    
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (พร้อมเขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษ)  
6. แจง้ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้พร้อมระบุรหสัไปรษณียแ์ละหมายเลขโทรศพัทบ์า้นหรือมือถือ 
7. ส าคัญมาก*** กรุณาระบุอาชีพ เช่น 

- ถา้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ใหร้ะบุต าแหน่ง,ช่ือ/ท่ีอยู/่เบอร์โทรศพัทข์องบริษทัฯท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ   
- ถา้เกษียณราชการแลว้ ให้ระบุช่ือหน่วยงานท่ีเคยสังกดั พร้อมท่ีอยู ่รหสัไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท ์
- ถา้เป็นแม่บา้น ให้แจง้อาชีพและสถานท่ีท างานของสามี 
- ถา้ประกอบธุรกิจส่วนตวัใหเ้ขียนแจง้ท่ีอยูพ่ร้อมช่ือสถานท่ีประกอบการ 
- ถา้เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ใหแ้จง้ช่ือสถานศึกษา 
- ถา้เป็นเด็กเล็ก ใหแ้จง้สถานท่ีท างานของบิดา-มารดา 

8. หากแต่งงานแลว้ กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุลและสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส 
- หากเป็นผูห้ญิงกรุณาแจง้นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 
- กรณีคู่สมรสอยา่ร้าง/เสียชีวติ ใหแ้จง้วา่หยา่แลว้ หรือ เสียชีวติ 

9. ส าคัญมาก*** กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุลและสถานที่เกดิ (ระบุจังหวดั) ของบิดาและมารดา 
10. กรุณาแจง้วุฒิการศึกษาท่ีจบ เช่น มธัยมศึกษา ม.6/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท เป็นตน้ 
11. กรุณาแจง้ลกัษณะรูปพรรณท่ีเด่นชดัในร่างกาย เช่น ผวิสีแทน ตาสีด า เป็นตน้ 
12. ถา้เคยเดินทางเขา้อินเดียมาแลว้ กรุณาแจง้ วนั/เดือน/ปี ท่ีเดินทางออกจากอินเดียล่าสุด 

หมายเหตุ การใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง จะเป็นผลดีกบัผูส้มคัรขอวซ่ีาเอง ทางบริษทัฯจ าเป็นตอ้งขอขอ้มูลมากมายและ
ยุง่ยากขา้งตน้เพื่อท าใหว้ซ่ีาอนุมติัโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเส่ียงท่ีวซ่ีาจะไม่อนุมติัค่ะ  
หมายเหตุ ระยะเวลาในการด าเนินการวซ่ีาของทางสถานทูต 5-7 วนัท าการ 
 
 
 



 
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาอนิเดีย 
เน่ืองจากอนิเดียเพิง่เปลีย่นแบบฟอร์มการขอวซ่ีาใหม่ จ าเป็นต้องขอข้อมูลเพิม่มากขึน้ 

1. ช่ือ-นามสกุล  
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล)   
(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................................  
2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผวิ……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกุลบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกุลมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคู่สมรส/สกุล..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 

สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม................................................................................................................................................ 
 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวติ กรุณาระบุ................................................................................................................................................... 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 
กรุณาระบุความสัมพนัธ์.................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 
    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 
ท่ีอยูท่ี่ท  างาน.............................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ...............................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึก 
สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 
การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อ่ืนๆ………………… 
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่ เคย                  ไม่เคย 
 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………………....................................ท่ีออกจากอินเดียล่าสุด 


