
 

 

 



 

 

  

“เลห ์ลาดกัห์” เสนห่ด์นิแดนทิเบตนอ้ยแหง่อนิเดยี ทีค่รัง้หนึง่ในชวีติตอ้ง
ไป ....ปลายทางชวนฝนัแหง่ “แคชเมียร"์ สวรรคบ์นดนิแดนภารตะ…หนึง่ใน

เมอืงทีน่า่เทีย่วดนิแดนทางตอนเหนอืของอนิเดยีในวงลอ้มของสองวฒันธรรม 

อนิเดยีแลปากีสถาน มงกุฎเพชรแหง่อนิเดยีทีส่วยทีส่ดุ จนได้รบัการกลา่วขาน

ใหเ้ปน็ "สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี" 
 

 

 

 

❤จดุเดน่ของรายการทวัร ์❤Sweethearts แคชเมยีร ์– เลห ์ลาดกัห ์

 

 โซนามาร์ค (Sonamarg) อ้อมกอดหิมาลัย ทุ่งทองค า“ประตูสู่ลาดักห์” เป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม ตลอดสอง

ข้างทาง ขี่ม้าชม มีธารน ้าแข็งกราเซีย 

 ล่องเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบดาล ช้อปปิ้งถิ่นผ้าพาสมิน่ากลางทะเลสาบ 

 นอนโรงแรมบ้านเรือ เพื่อย้อนอดีตยุควิคตอเรีย ราชินีแห่งอังกฤษ 

 ทะเลสาบพันกอง ทะเลสาบน้ าเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลกด้วย! คือ “น้ าตาแห่งหิมาลัย”  

 นูบร้าวัลเล่ย์ Nubra Valley “เนินทรายสีเทาท่ามกลางหุบเขาริมสายน้ า กิจกรรมขี่อูฐ 2 โหนก” 

 ขี่อูฐ 2 โหนก ณ ฮุนเดอร์ แซนด์ ดูนส์  ทะเลทรายสีเงิน ที่แอบซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาหิมาลัย 

 คาร์ดุง ลา พาสไฮไลท์ พลาดไม่ได้ เมื่อมา เลห์ ลาดัก เพราะที่นี่คือถนนที่สูงที่สุดในโลก! 

 วัดดิสกิต Diskit Monastery “พระศรีอริยเมตไตย์ประทับนั่งห้อยพระบาทบนฐานองค์ใหญ่ มีระเบียงกว้างชมวิว 

360 องศา” 

 จุดชมวิวซางกัม (Sangam Viewpoint) เป็นจุดที่แม่น้ าส าคัญของอินเดีย 2 สาย คอืแมน่้ าสนิธแุละแมน่้ าซนัสการ ์

ไหลมาบรรจบกัน  

 วัดเฮมิส Hemis Monasteryเป็นวันพุทธธิเบตของพระลามะหมวกแดง อยู่ในชุมชตเฮมิส ริมฝั่งแม่น้ า Indus 

ตะวันตก มีอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 

 วัดติกเซ่ย์ Thiksey Monastery ตั้งอยู่บนยอดเขา ในหมู่บ้านติกเซ่ย์ สร้างกลางศตวรรษที ่15 เปน็วดัในนกิายลา

มะหมวกเหลือง หรือ นิกายเกลุกปะลักษณะคล้าย พระราชวังโพธาลาเมืองลาซา ของธิเบต 

 
 



 

 

 
รายการทอ่งเทีย่ว (ชว่งทีส่วยทีส่ดุ) 9 – 17 กรกฏาคม / 11 – 19 สงิหาคม 2565 

วนัที-่1 

 
คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้4   

กรงุเทพฯ  

- - - 

23.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4  พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่อง

สัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

หมายเหตุ : โปรดเตรียมวัคซีนพาสปอรต์หรือเอกสารการได้รับวัคซีน Covid19(International Vaccine Certificate)

ขณะเช็คอิน  

 

 

 

 

 

 

****ท าไม !! ต้อง สไปซ์เจ็ท“สายการบินประหยัดของอินเดีย อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการเดินทางที่ประหยัด” ให้บริการไปยัง

จุดหมายปลายทางประมาณ 50 แห่ง รวมถึงมากกว่า 40 แห่งในอินเดีย ศูนย์กลางหลักของสายการบินตั้งอยู่ที่ท่า

อากาศยานนานาชาติเจนไน ท่าอากาศยานนานาชาติเดลี อินทิรา คานธีและอื่นๆอีกมากมาย  

*****บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง ณ สนามบนิ*** 

วนัที-่2 

 

กรงุเทพฯ - เดลล ี//เดลล ี– ศรนีาคา (ประเทศอนิเดยี)  -L  D 

03.45 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองเดลลี(New Delhi) โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบินที่ SG741  

06.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมืองและตรวจรับสัมภาระ (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง 

จากนั้น. น าท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อต่อเครื่องเข้าสู่เมืองศรีนาคา( แคชเมียร์ ) เชคอินโหลดสัมภาระ 

ณ อาคารบินภายในประเทศ 

09.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG473 

11.00 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพร้อมรับสัมภาระแล้ว 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" โดยขบวนรถเทมโบ จากค ากล่าวเล่าขานกันปากต่อปากว่า 

ถ้ามาแคชเมียร์ ต้องไม่พลาดกับการไปสัมผัสเมือศรีนาคา เมืองหลวงในฤดูร้อน ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,730 เมตร 

เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ า สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะที่ประดิษฐ์จากไม้ 

รวมทั้งการได้ไปชมสวนดอกไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นั้นคือการตกแต่งสวนสวยด้วยงานศิลปะที่

ผสมผสานจากหลายหลายรูปแบบ…  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตาคาร (เมืองศรีนาคา)   



 

 

จากนั้น น าท่สวนชาลิมาร์ (Shalimar) สร้างในสมัยราชวงศ์โมกุล ในช่วงสมัยของ จักรพรรดิจาฮันจีร์ (Jehangir) สร้างเพื่อ

พระมเหสีเนอร์ เจฮัน (Nur Jehan) อันเป็นที่รักและเป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย น าท่านชม สวนโม

กุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้สวนนิชาท (Nishat ) มีลานน้ าพุ ทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั้นในแต่ที่

พิเศษกว่าคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้น หันหน้าสู่ทะเลสาบ เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 

400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาลมีภูเขาZabarwan ซึ่งตั้งเป็น

ฉากหลัง  

บ่าย น าท่านเข้าสู่...”บ้านเรือวิมานบนดินแห่งแคชเมียร์” ..วิถีชีวิตในทะเลสาบดาล แคชเมียร์ House Boats อันเป็น 

วิมานบนดิน เกิดขึ้นในยุค ควีนส์วิคตอเรีย ซึ่งอังกฤษได้เข้ามา ครอบครองอินเดีย หลังอินเดียถูกปลดปล่อยให้

เป็นเอกราช ...House Boats เหล่านี้จึงตกเป็นของรัฐ...ต่อมาได้เปลี่ยนถ่ายมาเป็นของเอกชน จึง ปรับเป็นที่พัก

รองรับนักท่องเที่ยว 

16.30 น.  น าท่านล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบ

ดาล ชมสวนผักลอยน้ า วิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยตามริมน้ า (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ 

นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ า ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคช

เมียร์ที่น าของมาขายให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาตามความสามารถได้เวลาสมควรพายเรือกลับที่พัก ..... 

http://kashmirholidayservices.com/srinagar-tour.htm
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixppi-9bLTAhXCrY8KHRHDA2cQjRwIBw&url=https://www.tripoto.com/trip/heaven-on-earth-kashmir-100090&psig=AFQjCNHyEMKWrk-3VhdDDBaFkgHEY_DETw&ust=1492773629247269
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz_Omn9bLTAhVJu48KHV2dAjYQjRwIBw&url=http://www.jdsholidays.com/kashmir-holidays.html&psig=AFQjCNHyEMKWrk-3VhdDDBaFkgHEY_DETw&ust=1492773629247269


 

 

 

ค่ า       บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรอื...อสิระหลังอาหาร สนุกสนานกับการชอ้ปปิง้สิ้นค้าเพื้อนเมือง ที่จะมี

พ่อค้าชาวแคชเมียร์พายเรือมาขายใหถ้ึงที่เลย อาทิ ผ้าพาศมิน่า,เปเปอร์มาเช,่สร้อยคอ,ก าไร,และเครื่องเงินต่างๆ 

มากมาย ...ให้ทกุทา่นใช้ความสามารถพเิศษให้เต็มที่กันเลยค่ะ 

 ทีพ่กัโรงแรมเรอื  DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 House Boats...!!!                                             
                                                                     
                                                               
                                                              
                                    
   
                                                                    
                                           (Dal lake)             
                                                              
                                                       

                                                                    
                       

                                                       



 

 

 

วนัที-่3 

 

โซนามารค์ – คากลิร ์(Kargil) B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชั่วโมง) จากเมืองศรีนาคา ชมหุบเขาชิน (Sindh) 

 ระหว่างสองข้างทางท่านจะพบกับทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ไต่ ความสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาว

ชนบทแคชเมียร์ ชมป่าวอลนัตที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสีทอง (Meadow of 

gold) หรือ ทุ่งดอกมัสตาร์ด และชมวิวที่ราบลุ่มที่มีเทือก เขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า “ทาจิ

วาส” ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ าสินธุลดเล้ียวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน โซนามาร์คได้รับ

สมญานามว่าเป็น “ประตูสู่ลาดัคห์” หรือจดุ เริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์นั่นเอง 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตาคารหรือ โรงแรม ที่โซนามาร์ค    

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ คากิลร์ (KARGIL) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง) เส้นทางที่

สวยงามจนเปรียบเสมือนถนนโลกพระจันทร์..เส้นทางนี้จะเปิดให้รถวิ่งในช่วงฤดูร้อน ช่วงที่หิมะเริ่มละลาย เดือน 

พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม นอกนั้นฤดูอื่นถนนเส้นนี้จะเป็นน้ าแข็ง มีหิมะเกาะคลุมไปทั่ว) “คากิลร์” ตั้งอยู่ที่ระดับ

ความสูง 2,650 เมตร จากระดับน้ าทะเล เป็นเมืองที่มีการค้าขายกับชายแดนปากีสถาน มีประชากรแสนกว่าคน 

ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามนิกาย Shia มีศาสนาฮินดูและซิกข์ เพียงเล็กน้อย 

 เดินทางต่อไป....ผ่านโซจิ ลา  Zojila 

Pass (3,540 m) พาสแรกที่เราผ่านที่

เป็นเหมือนด่านแรกให้เราได้ปรับตัวบน

ที่สูง เส้นทางนี้จะเปิดช่วงเดือน ปลาย

เมษายนของทุกปี และ เมืองดราส  Dras 

หรือ Drass (ห่างจากโซนามาร์60 

กิโลเมตร) เป็น Hill Station ในอ าเภอ

คาร์กิล ลาดักตั้ งอยู่บนทางด่วนสาย 

NH 1 ระหว่างช่องเขาโซจีลากับเมือง



 

 

คาร์กิล ดราสเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญหนึ่ง และได้รับการขนานนามเป็น "ประตูสู่ลาดัก"  “คาร์กิล” เป็นเมือง

สุดท้ายที่เป็นเขตอิสลามก่อนเข้าเขตเมืองศาสนาพุทธ ถึงแม้เป็นเมืองใหญ่แต่นักท่องเที่ยวมักใช้เป็นเมืองทางผา่น

แวะค้างคืนเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเลห์ ตลอดเส้นทางจะเห็น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาว

แคชเมียร์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สุดแสนมหัศจรรย์ แล้วเราจะถึง เมือง Kargil ช่วงค่ าๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

        น าทา่นเขา้ทีพ่กั Hotel Zojila Residency  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่-4 

 

           คากลิร ์(Kargil) - ลามายรู ู(Lamayuru) - เลห ์(Leh) B L D 

06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

07.30 น. น าท่าน “ชมอนุสรณ์สถานสงครามคากิลร์” 

อนุสรณ์สถานสงครามคาร์กิล เบื้องหลังคือ

ชื่อของทหารที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบและ

เป็นอนุสรณ์ส าหรับพวกเขาที่ด้านหน้าหรือ

ที่เรียกว่าอนุสรณ์สถานสงคราม Dras เป็น



 

 

อนุสรณ์สถานสงครามที่สร้างโดยกองทัพอินเดียในเมืองDras เพื่อร าลึกถึง สงคราม Kargilในปี 1999 ระหว่าง

อินเดียและปากีสถาน ออกเดินทางสู่เมืองเลห์…ระหว่างทางผ่าน อาราม Mulbekh Monastery ชมรูปปั้นพระศรี

อริยเมตไตรยสูง 30 ฟุต ซึ่งแกะสลักไว้บนแผ่นหินขนาดมหึมา มองเห็นทางหลวง Leh-Kargil เป็นอีกจุดที่แสดง

ถึงการเข้ามาของศาสนาพุทธในภูมิภาคนี้ รูปปั้นสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของศาสนาพุทธ

และชาวไศวร์ มีจารึกโบราณตั้งอยู่ใกล้กับรูปปั้น พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกาที่กษัตริย์ออกให้ชาวบ้านในท้องถิ่น

ละทิ้งการบูชา 

จากนั้น ออกเดินทางต่อไป สู่เมืองเลห์ Leh ตามทางหลวงไร้หมายเลข ไปจนถึงเมืองเลห์ เมืองหลวงแห่งลาดักห์… เมือง

ทางเหนือของประเทศอินเดียที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหิมะ ธรรมชาติแสนยิ่งใหญ่ และวัฒนธรรมของชาวลาดักห์ 

(ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง). ..ระหว่างผ่านเมือง เมืองลามายูรุ (Lamayuru) 

Moonland ดินแดนโลกพระจันทร์ ซึ่งเป็นหุบเขาแห้งแล้งเหมือนเราก าลังเดินทางผ่านดาวอังคาร ตลอดเส้นทาง

จะเห็น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวแคชเมียร์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สุดแสนมหัศจรรย์ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารถ้องถิ่น ระหว่างทาง 

บ่าย น าท่าน วัดลามายูรู(Lamayuru Monastery) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในลาดัก ไดส้มยานามวา่เปน็ “อารามนรินัด”์ 

เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดและเป็นวัดที่มีความส าคัญทางพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่เมืองเลห์ ลาดัก วัดศาสนาพุทธในทิเบต



 

 

แห่งนี้เป็นพระอารามหรือในภาษาทิเบตเรียกว่ากอมปาที่เก่าแก่ที่สุดของภูมิภาคทิเบต หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า 

“สถานที่แห่งเสรีภาพ”วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานของพระอริยสงฆ์ในอดีตอีกด้วย 

.จากนั้น เดินทางต่อ..ตามทางหลวงไร้หมายเลข ไปจนถึงเมืองเลห์  เราจะผ่าน แม่น้ าสินธุ (Indus River)และแม่น้ าซัน

สการ์ ((Zanskar River) มาบรรจบกันเป็นแม่น้ าสองสี อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ  น าพาท่านจอดชม Magnetic 

Hill นี่จริงๆแล้วมีช่ือเรียกอีกชื่อว่า Gravity Hill ประเด็นมันมีอยู่ว่า ถ้าจอดรถเอาไว้ตรงจุดที่เค้าก าหนดไว้แล้วดับ

เครื่องยนต์ เราจะเห็นเหมือนกับว่า รถมันไหลขึ้นภูเขาได้เอง ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นภาพลวงตา ทางถนนจริงๆมัน

เป็นทางลงเขาต่างหาก แต่มุมมองที่มองมันเหมือนกับขึ้นภูเขานั่นเอง...เดินทางต่อไปสู่ที่พัก ในเมืองเลห์ 

 “เมืองเลห์” เป็นเมืองหนึ่งในเขตเลห์ของลาดักบนเทือกเขาหิมาลัย มีชื่อเสียงจากการเป็นที่ตั้งของพระราชวังเลห์

ซึ่งเป็นอดีตวังของเจ้านายลาดักในอดีต ลักษณะใกล้เคียงกับพระราชวังโปตาลา เคยเป็นที่ประทับของทะไลลามะ

ที่ 14 ก่อนเสด็จไปประทับที่เมืองธรรมศาลา รัฐหิมาจัลประเทศ ในช่วงการก่อการก าเริบในทิเบต พ.ศ. 2502 

 เลห์ตั้งอยู่บนความสูง 3,524 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เชื่อมการเดินทางกับเมืองศรี

นครทางตะวันตกเฉียงเหนือ และทางหลวงเลห์–มะนาลีเชื่อมการเดินทางไปยังเมืองมนาลีทางใต้ 

ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั HOTEL JIGMET   หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที-่5 

 

เมอืงเลห ์(Leh) - ถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก Khardung La Pass - นบูรา้วลัเลย่ ์– วดัดสิกติ- ขี่

อฐูทีฮ่นุเดอร-์หบุเขานบูรา(Nubra Valley )            

B L D 

หมายเหต:ุกรณุาเตรยีมกระเปา๋เลก็เพือ่ พกัในหบุ เขานบูรา 1 คนื 

07.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พัก 



 

 

08.00 น. เดินทางสู่ นูบร้าวัลเล่ย์ (Nubra Valley) (ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง) โดยวันนี้เราจะใช้เส้นทางถนนที่สูงที่สุด

ในโลก คาร์ดุง ลา พาส  (Khardung La Pass) ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตร นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ห้ามพลาด

เม่ือมาเที่ยวอินเดียและเลห์ ลาดัก เพราะที่นี่คือถนนที่สูงที่สุดในโลก! มีความสูงอยู่ที่ 5,602 เมตรเป็นเส้นทางที่

สวยมาก จากจุดนี้เราสามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครัมในประเทศปากีสถานได้เลย ..และที่จุดสูงสุดนี้เราจะ

ไม่ให้คณะอยู่นานนัก เพราะอากาศที่เบาบางอาจท าให้เราแพ้ความสูงและไม่สบายได้..คณะหยุดเก็บภาพเป็นที่

ระลึกจากนั้นออกเดินทางต่อไป ...หุบเขานูบราวัลเลย์ “นูบร้าวัลเล่ย”  

“นูบร้าวัลเล่ย” “  (Nubra Valley) นูบรา หมายถึงหุบเขาแห่งดอกไม้ เป็นแหล่งปลูก Apricot และผลไม้หลากหลาย

ของลาดัก เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด อยู่ห่างจากเลห์ไปทางเหนือ 125 km โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย

และเทือกเขาคาราโครัม (Karakoram Range) ซึ่งเทือกเขาคาราโครัมนี้ เป็นเขตแดนตามธรรมชาติกั้นอินเดียกับ

ปากีสถาน และก่อนหน้าปี ค.ศ. 1994 ทางการอินเดียไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในหุบเขานี้เลย....น าท่าน

เข้าที่พัก ...ให้ทุกท่านได้ปรับร่างกาย 

12.30 น.  บริการกลางวัน ณ ณ ภัตตาคาร / โรงแรม 

บ่าย น าท่านชม “หมู่บ้านฮุนเดอร์” เรียกว่า หมู่บ้านธารน้ าไหล เพราะไม่ว่าจะไปทางไหนของหมู่บ้านจะได้ยินเสียงธาร

น้ าไหลตลอดเวลา ฮุนเดอร์ยังมีเนินทะเลทรายถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาใหญ่หลายลูก ทรายมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อ

ทรายละเอียดเมื่อมองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมพร้อมเนินทรายอยู่ข้างหน้า สวยมาก 

พาท่าน“ขี่อูฐนูบร้า” ชม ฮุนเดอร์ แซนด์ ดูนส์ ที่ และถ่ายรูปได้ชิคๆ กันได้เลย เพราะอูฐที่นี่เชื่องมาก เป็นมิตรกับ

นักท่องเที่ยวมากอีกด้วย   น าท่านชมทะเลทรายสีเงินแห่งหุบเขานูบร้า หรือ Silver Sand Dune of Nubra 



 

 

Valley อูฐนูบร้าสองหนอก พันธุ์ Bactrain ตัวไม่ใหญ่เหมือนอูฐแถบโอมานหรืออิยิปต์ อูฐสองหนอกพบได้ใน

พื้นที่อื่นทางตอนเหนือของอินเดียเช่นกัน เดิมทีใช้เป็นพาหนะหลักส าหรับขนส่งสินค้าตามเส้นทางแถบเอเชีย

กลาง …ได้เวลาอันสมควรเข้าที่พัก 

***ช่วงเวลาที่เหมาะส าหรับการชมทะเลทรายคือ ช่วงเวลาเช้า หรือ เย็น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีแสงสวยและไม่ร้อนจนเกินไป 

ค่ า  บริการ อาหารค่ า ณ ที่พัก  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั ณ MINA RETREAT CAMP  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่-6 

 

หบุเขานบูรา - เมอืงเลห ์ B L D 

07.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พัก 

08.00 น. น าท่านชม “วัดเดสกิต” (Deskit Monastery) “พระศรีอริยเมตไตย์ประทับนั่งห้อยพระบาทบนฐานองค์ใหญ่ มี

ระ เบียงกว้ างชมวิ ว  360 

องศา” เป็นวัดพุทธทิเบตลา

มะหมวกเหลือง และตั้งอยู่

บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่

สวยงามวัดดิสกิตเป็นวัดที่

ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบ

เ ข า นู บ ร า  ภ า ย ใ น

ประดิษฐานพระศรีอาริยเมต

ไตขนาดใหญ่มากมองเห็น

ไ ด้ จ า ก ทั่ ว ทุ ก ซ อ ก มุ ม

ของนูบร้าวัลเลย์และตัววัดก็มีฉากหลังเป็นยอดเขาหิมะที่สวยงามวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 500ปี 

จากนั้น เดินทางกลับเมืองเลห์ ...อ าลา “หุบเขาดอกไม้” น าท่าน ผ่านหมู่บ้านซูเมอร์แวะชมวัดซัมสทันลิ่ง (Samstanling 

Monastery) วัดพุทธสไตล์ทิเบต ของนิกายหมวกเหลือง ภายในวัดประกอบไปด้วยวัดน้อยใหญ่รวมกันกว่า 7 วัด 

ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี

เป็นวัดที่มีพระและเณรจ านวน

มาก มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่

อนุรักษ์ดูแลไว้ เป็นอย่างดี . . .

จากนั้นเดินทางสู่เมืองเลห์  ข้าม

คาร์ดุงลา “Khardung La” ถนน

ที่สูงที่สุดในโลก อีกรอบผ่าน ใช้

เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง โดย

ใช้ เส้นทางผ่าน Khardungla 

Pass เส้นทางเดิมที่มา 

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ เมืองเลห์  



 

 

บ่าย ถึงเมืองเลห์ พาท่าน ชมพระราชวังเลห์  (LEH PALACE) พระราชวังเลห์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นได้

ชัดเจนจากจัตุรัสกลางเมืองเลห์ พระราชวังเลห์สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 มีทั้งหมด 9 ชั้น ในอดีตเป็นพระราชวัง

ที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดักห์ ชม Tsemo Gompa เป็นวัดที่ สร้ างใน ค.ศ.  1430 ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปสูงขนาดตึก 3 ชั้น และพระคัมภีร์เก่าแก่ วัดนี้เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ที่สามารถเห็นตัวเมืองเลห์ได้

อย่างสวยงาม ชมและสกัการะเจดยีส์นัตภิาพ(Shanti Stupa)เจดีย์สันติภาพ เป็นเจดีย์สีขาว ขนาดใหญ่โดยญี่ปุ่น

เป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก รอบๆเจดีย์สามารถมองเห็นหิวทัศน์ของเมือง

เลห์ได้อย่างรอบด้าน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

พกั HOTEL JIGMET   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่-7 

 

เมอืงเลห ์– ทะเลสาบพนักอง-เมอืงเลห ์ B L D 

06.30 น.  บริการอาหาร ณ ที่พัก 

07.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบพันกอง” (Pangong Lake) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงโดย 

 วันนี้เราจะนั่งรถผ่านถนนเส้นที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชาง ลา Chang La pass ระหว่างทางขึ้นมันก็สวยแบบ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 เกินค าบรรยาย...เป็นทางผ่านภูเขาสูงในเมืองลาดัก เป็นถนนที่ขับรถยนต์ได้ที่สูงเป็นอันดับสองของโลก  

“ทะเลสาบพันกอง” (Pangong Lake) หรือชื่อว่าทะเลสาบผางกงโฉ (ในภาษาจีน) นั้นตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของ

แคว้นลาดักห์ เป็นพื้นที่พรมแดนทับซ้อนของอินเดียและจีน (พื้นที่เขตการปกครองตนเองทิเบต) พื้นที่ของ

ทะเลสาบเองก็มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อของทั้ง 2 ประเทศเช่นกัน โดย 40% ของความยาวทะเลสาบจะอยู่ใน

อินเดียและส่วนอีก 60% ที่เหลือจะอยู่ในดินแดนจีนระดับความสูง 4,350 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ริมทะเลสาบพันกอง 



 

 

 ชมความงามของ ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ซึ่งมีความยาวถึง 40 ไมล์ และกว้าง 2-4 เป็นทะเลสาบ

น้ าเค็มที่อยู่สูงสุดในโลกคือ มีความสูงถึง 4300 เมตร จากระดับน้ าทะเล ชมความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาสูงเป็น

ฉากหลัง น้ าในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ าจะมีสีน้ าเงินเข้ม ส่วนในช่วงเช้าจะมีสี

ที่อ่อนกว่า และพื้นที่ 75% ของทะเลสาบอยู่ในดินแดนทิเบต อีก 25% อยู่ในเขตของประเทศอินเดีย ..อิสระถ่ายรูป

กับ ทะเลสาบพันกอง เป็นวิวที่เรียกว่า ได้รับความนิยมสูงสุดของเลห์.. 

ได้เวลาอันสมควร.. จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเลห์ โดยใช้เส้นทางเดิม โดยการเดินทางในวันนี้จะผ่านจุดที่สูงที่สุดของถนนสายนี้

คือประมาณ 5,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล เรียกจุดนี้ว่า Chang La Pass  เราจะจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปสักครู่ ไม่

ควรอยู่นานเกินไปเพราะจะท าให้เราไม่สบายได้..ออกเดินทางต่อค่ะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางเปิดโอกาสให้

จอดถ่ายรูปเป็นระยะๆ  

ค่ า                  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

พกั HOTEL JIGMET   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่-8 

 

เมอืงเลห ์- เดลล ี- กรงุเทพฯ B L - 

07.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พัก 

08.00 น. น าท่านเดินเล่น ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า

ของฝากของที่ระลึกที่ถนนเมนบาร์ซาร์ 

Leh Marke ตลาดแบ่งออกเป็นทางเดิน

และถนนเล็กๆ หลายแห่ง โดยแบ่งเป็น

ส่วนเสื้อผ้า สิ่ งประดิษฐ์  เครื่องเทศ 

อาหาร ของที่ระลึก และงานหัตถกรรม 

หนึ่งในสิ่งยอดนิยมที่ตลาดหลักเลห์มี

ชื่อเสียงคือเสื้อผ้าท าด้วยผ้าขนสัตว์ 

เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ผู้คน

ในเลห์จึงมีวัฒนธรรมการทอผ้าทอมือ 

ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของสินค้าในท้องถิ่นของลาดัก 

10.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทาง สู่สนามบินเลห์ 

12.20   น. เหินฟ้ากลับเดลี โดยสายการบิน  SPICEJET  เที่ยวบินที่  SG124 

  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเดลลี  

13.40  น. ถึงสนามบินเดลีอาคารภายประเทศ ตรวจรับสัมภาระ... 

14.30  น.         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (เดลลี)  

น าท่านเดินทางออกไป ช้อปปิ้งฟินๆๆ ณ ห้างสรรพสินค้า  

Ambience Mall เลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีและแฟชั่นบุรุษจากแบ

รนด์ต่างๆ เช่น H&M, Cover Story, Only & more หรือ

แบรด์ดังของอินเดียมากมาย...จนถึงเวลานัดหมาย น าท่าน

เดินทางสู่สนามบิน...เข้าสู่ภายในสนามระหว่างประเทศ 



 

 

18.00 น.  เดินทางเข้าสู ่สนามบินอินทิราคานธี เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ตรวจเชคอินสัมภาระผ่าน

กระบวนการต่างๆ เพื่อเดินทางกลับกลับประเทศไทย 

**อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยในสนามบิน เพื่อความสะดวกในการเชคอิน 

21.10 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SPICEJET  เที่ยวบินที่  SG740 

วนัที่-9 

 

กรงุเทพฯ 

 ต ี5. 20 นาท ีเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ.... 

- - - 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 

****************** 

**รายการนี้เป็นเส้นทางกึ่งผจญภัย เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่รักและหลงใหลในธรรมชาติอย่าง

แท้จริงและเส้นทางท่องเที่ยวบางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยเป็นส าคัญ***  

หมายเหตุ :  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนัด 

หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  

2. บริษัทอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ

สถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ  
“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรม SWEETHEART KASHMIR LEH  9 วนั 6 คนื)  

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 48,888.- บาท. 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  8,500.- บาท 
ราคานี*้ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ ไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก ..บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์รุป๊
ออกเดนิทางตัแ้ต ่14 ทา่นขึน้ไป / หรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออก
ต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

สายการบนิ SPICEJET เป็น low cost Airline  หากผูโ้ดยสารตอ้งการยืนยนัการจองกรุณา ช าระค่าโดยสารท ัง้หมด (แบบเต็มจ านวน) 
ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีท่ าการตกลงจองกบัทางเจา้หน้าที ่(กรณีทีจ่่ายมดัจ ามาแลว้) บรษิทัจะออกต ัว๋ผูโ้ดยสารท ัง้หมด 10 วนักอ่นการ
เดนิทาง หากท่านช าระเงินมดัจ าแลว้คอืการยนืยนัทีน่ั่งของท่าน โปรดอ่านเง่ือนไขใหเ้ขา้ใจกอ่นช าระเงิน...ขอบคุณค่ะ/ครบั 

 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท / ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตาม เจ้าหน้าที่ก าหนด  

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 

อัตราค่าใช้จ่ายรวม 



 

 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-เดลลีและ เดลลี- กรุงเทพฯโดยสายการบิน SPICEJET (กระเป๋าเดินทาง

น้ าหนักตามที่สายการบินก าหนด)  

ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เดลลี-ศรีนาคา และ เลห์ -เดลลี (กระเป๋าเดินทางน้ าหนักตามที่สายการบินก าหนด) 

ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ ามัน และค่าประกันภัยทางอากาศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์) 

ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุตลอดการเดินทาง พักห้องคู่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุและน้ าเปล่าภายในภัตตาคาร ระหว่างม้ืออาหาร  

ค่าวีซ่าอินเดียออนไลน์ (e-Visa) แบบไม่โชวร์ตัว 

ค่าน้ าเปล่าท่านละ 2 ขวดต่อวัน บนรถ  

ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง  

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม  

ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอา

ประกันภัยอายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) ประกัน

ครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และหลังจากกลับจากต่างประเทศ

ต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารวีซา่ของคนต่างดา้ว  

 ค่าตรวจ PCR  (ถ้ามี)Test ในกรณทีี่สายการบินมีขอ้ก าหนดให้มีการแสดง ณ จดุเชคอิน  

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ขึ้นอยูก่ับความพึงพอใจของทา่น  

 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3%  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาท ิคา่โทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากรายการ 

 ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 50 เหรยีญ ตอ่/ทา่น ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าบรกิารยกกระเปา๋ในโรงแรมและสนามบินซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลทรัพย์สินดว้ยตวัทา่นเองเพื่อป้องกันการสูญหาย 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส ำหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุำแจง้ลว่งหนำ้เพือ่ตรวจสอบกบัทำงโรงแรม มบีรกิำรเฉพำะบำงโรงแรมเทำ่นัน้ กรณีเดนิทำง
เป็นผูใ้หญ ่3 ทำ่น แนะน ำใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกบัทำ่นมำกวำ่  

    กรณีเดนิทำงเป็นตัว๋กรุป๊หรอืตั๋วหมูค่ณะ หำกออกตัว๋แลว้ไมส่ำมำรถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ำมำรถเปลีย่นวันเดนิทำงได ้

 กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลดทำ่นละ 1 ใบ น ำหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่งน ้ำหนักไมเ่กนิ 7 กก 
กรณียกเลกิ  

  หำกมกีำรช ำระมดัจ ำทัวรแ์ละตอ้งกำรยกเลกิไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำมตอ้งช ำระคำ่บรกิำร ทำ่นละ 2,000 บำท 



 

 

  ยกเลกิเดนิทำง 30 วันลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงหักคำ่ธรรมเนยีมท่ำนละ 2,000 บำท และใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ มัด
จ ำตั๋วเครือ่งบนิ,วซีำ่,ค่ำด ำเนนิกำร (ถำ้ม)ี,ค่ำโรงแรม,ค่ำตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีำละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคำ้ไดรั้บ
ทรำบ (หมำยเหต:ุ ชว่ง Peak season สำยกำรบนิใหม้ดัจ ำลว่งหนำ้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทำง)  

 แจง้ยกเลกิเดนิทำง 15-29 วัน กอ่นกำรเดนิทำง หัก 50% ของรำคำทัวร ์+ คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บำท 
 แจง้ยกเลกเดนิทำง 0-14 วัน กอ่นกำรเดนิทำง หัก 100 % ของรำคำทัวร ์

***หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทัวร ์หลังจำกยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำรน ำพำสปอรต์ไปยกเลกิวซีำ่ในทกุกรณี 

ไมว่ำ่คำ่ใชจ่ำ่ยในกำรยืน่วซีำ่จะรวมหรอืแยกจำกรำยกำรทัวรก์็ตำม  

ยกเลกิชว่งเทศกาล  
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง สงกรำนต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ช ำระคำ่บรกิำร ทำ่นละ 2,000 บำท + และใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ,วซีำ่,คำ่ด ำเนนิกำร (ถำ้ม)ี,คำ่โรงแรม,คำ่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีำละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคำ้ไดรั้บ
ทรำบ (หมำยเหต:ุ ชว่ง Peak season สำยกำรบนิใหม้ดัจ ำลว่งหนำ้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทำง)  

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง สงกรำนต-์ปีใหม ่0 - 40 วัน ช ำระ 100% ของรำคำทวัร ์

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

     กรณีเดนิทำงโดยลูกคำ้จัดกำรตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลูกคำ้ด ำเนนิกำรเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมำ

เทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนนิกำรมำพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่ำใชจ่่ำยในกำร
มำพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหำกกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิควำมลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอนัดว้ยสำเหตุ
ใดๆก็ตำม 

 
เงือ่นไขการเดนิทาง 

1) บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้
2) บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทำ่น หรอืตำมทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด 
3) รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ัก

ในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
4) บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคุมของ

ทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ 
หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

5)  หำกท่ำนยกเลกิกอ่นรำยกำรท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่ำบรกิำรทีท่่ำน
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6)  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอืเอกสำร
เดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7) รำคำนีค้ดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตั๋วเครือ่งบนิตำม
สถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

8) กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำร
บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะดำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่
คนืเงนิใหส้ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

9)  มคัคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

10) หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำมผดิพลำดจำกทำง
สำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำร
จัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

11) เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละ
สทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12)  ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทำงบรษัิทฯ จะ
ไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 

13) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สำมำรถเดนิทำงไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรองบรษัิทฯจะพจิำรณำเลื่อนกำร
เดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได ้เช่นค่ำตั๋วเครื่องบนิค่ำหอ้ง 
คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมทีส่ถำนทตูฯ เรยีกเก็บ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถเดนิทำงได ้

14) กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ำระคำ่ทัวรห์รอืมดัจำมำแลว้ ทำงบรษัิท
ฯ คนืคำ่ทัวรห์รอืมดัจ ำให ้แตท่ำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่, คำ่วซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ
เป็นกรณีไป (อำท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ำระค่ำบรกิำรในสว่นของทำงเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทำ่นเป็นกรณีไป 

15) กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด 
16) กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้เนือ่งจำกผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีำ่ หรอืไมว่่ำดว้ยสำเหตุใดๆก็

ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทำ่นเป็นกรณีไป 
17) กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่ม่ว่ำเหตุผลใดๆ ก็ตำมทำง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด 
18) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิร์ำคำนี้เฉพำะนักทอ่งเทีย่วชำวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่ำนัน้ กรณีตอ้งกำร

ตัดกรุ๊ปเหมำโปรดสอบถำมทำงบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

19) ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทุกครัง้มเีชน่นัน้ทำงบรษัิทฯจะ ไม่
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้สิน้ 

20) หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทัวรห์ลังไดท้ ำกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรน ำเลม่พำสปอรต์ไปยกเลกิวซีำ่ใน
ทกุกรณีไมว่ำ่คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่วซีำ่จะรวมหรอืแยกจำกรำยกำรทัวรก์็ตำม 

 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสขีาว ไม่สวมแวน่ตาหรอืเคร ือ่งประดบั
, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเคร ือ่งแบบใดๆ  

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 
 เอกสารรบัรองการฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพาสปอรต์เล่ม

สเีหลอืงหรอืInternational Vaccine Certificate จากแอพหมอ
พรอ้ม) 

 

 


