
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ครบรส อาหารพืน้เมอืง / อาหารไทยเสรมิ / แจกน้า้ดืม่ทา่นละ 2 ขวด / วนั 

ท่องเที่ยวสุดคุม้ ....ไม่ตอ้งรอนาน 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

สายการบนิ  เทีย่วบนิ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

 SG 741 กรงุเทพฯ 
(BKK) 

เดลล ี
 (DEL) 

03:45 06:20 

SG2727 เดลล ี
 (DEL) 

เลห ์
(IXL) 

10:15 11:40 

SG2029 เลห ์
(IXL) 

เดลล ี
 (DEL) 

12:20 13:40 

SG740 เดลล ี
(DEL) 

กรงุเทพฯ 
(BKK) 

21:10 
 

02:45 

 

รายการทอ่งเทีย่ว (ชว่งใบไมเ้ปลีย่น และฟ้าสวย ทีส่วยทีส่ดุ) กนัยายน- พฤศจกิายน 

วนัแรก คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4   กรงุเทพฯ  - - - 

23.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้4  พบเจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

*****บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง รบัที ่ณ สนามบนิสวุรรณภมู*ิ** 
 

หมายเหตุ : โปรดเตรยีมวคัซนีพาสปอรตห์รอืเอกสารการไดร้บัวคัซนี Covid19(International Vaccine 

Certificate)ขณะเช็คอนิ  

 

 

 

 

 

 

ท าไม!! ตอ้ง สไปซเ์จ็ท“สายการบนิประหยัดของอนิเดยี อกีหนึง่ทางเลอืกเพือ่การเดนิทางทีป่ระหยัด” ใหบ้รกิารไปยัง

จดุหมายปลายทางประมาณ 50 แหง่ รวมถงึมากกวา่ 40 แหง่ในอนิเดยี ศนูยก์ลางหลักของสายการบนิตัง้อยู่

ทีท่า่อากาศยานนานาชาตเิจนไน ทา่อากาศยานนานาชาตเิดล ีอนิทริา คานธแีละอืน่ๆอกีมากมาย 

วนัที-่2 กรงุเทพฯ - เดลล ี//เดลล ี– ศรนีาคา (ประเทศอนิเดยี) 
พระราชวงัเลห ์–เจดยีส์นัตภิาพ- อาราม  Namgyal Tsemo-อารามสปิตกุ 

 -L  D 

03.45 น.  ออกเดนิทาง สู ่เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ Spice Jet เทีย่วบนิที ่SG741  
06.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ ผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระ (เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) 



 

 

จากน ัน้.  น าทา่นเดนิทางสูอ่าคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพือ่ตอ่เครือ่งเขา้สูเ่มอืงเลห(์ Leh ) เช็คอนิโหลดสัมภาระ 
ณ อาคารบนิภายในประเทศ 

10.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงเลห ์ลาดกัห ์ (Leh) โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG473 
11.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเลห ์หลังตรวจรับสมัภาระแลว้น าทา่นเดนิทางเขา้เมอืงเลห ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “เลห”์ เมอืงหลวงของแควน้ลาดกัห”์ เขตแคชเมยีรป์ระเทศอนิเดยีมอีกีชือ่คอืทเิบตนอ้ย(Little Tibet) 

เพราะวฒันธรรมสว่นใหญม่าจากทเิบต เลหเ์ป็นเมอืงเล็กๆในออ้มกอดแหง่ขนุเขาอยูส่งูเหนือระดับน ้าทะเล 

3500 เมตรทีน่ี่มสีว่นผสมของวัฒนธรรมและเชือ้ชาตทิีห่ลากหลายเดนิไปไหนก็เห็นแขกอนิเดยี แขกขาว

แบบปากสีถาน บางคนหนา้ออกไปทางจนีและธเิบต ผูค้นแถบนีย้ ิม้แยม้แจม่ใส ใจด ีใชช้วีติแบบชา้ๆ อยูก่ับ

ธรรมชาต ิ

  น าท่าน ชมพระราชวงัเลห ์ (LEH PALACE) เป็นพระราชวังทีต่ัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่กลางเมอืงเลห ์ขนาด

ความสงู 9 ชัน้ ถกูสรา้งในปี ค.ศ.1630 มลีักษณะรปูแบบสถาปัตยกรรมใกลเ้คยีง กับพระราชวังโปตาลาใน

ทเิบตคอืมผีนังเอยีงเขา้หากันทุกดา้น เป็นจุดท่องเทีย่วทีแ่ทบทุกคนเมือ่มาเทีย่วเลห์ ลาดัก ตอ้งมาเยอืน

ดว้ยความทีอ่ยูใ่นเมอืงจงึเหมาะสมอยา่งยิง่ในการทีจ่ะมาปรับสภาพรา่งกายในวนัแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร/โรงแรม 

บา่ย น าทา่นชม  อาราม Namgyal Tsemo เป็นวัดทีส่รา้งใน ค.ศ. 1430 ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปสงู
ขนาดตกึ 3 ชัน้ และพระคัมภรีเ์กา่แก ่วดันีเ้ป็นจดุชมววิอกีจดุหนึง่ ทีส่ามารถเห็นตัวเมอืงเลหไ์ดอ้ยา่งสวยงาม 
ช ม แ ล ะ ส ัก ก า ร ะ เ จ ดี ย ์
สนัตภิาพ(Shanti Stupa) 
เป็นเจดยีส์ขีาว ขนาดใหญโ่ดย
ญี่ ปุ่ น เ ป็ น ผู ้ส ร ้า ง ขึ้ น เ พื่ อ
ประกาศพระศาสนาและแสดง
ถึงสันติภาพแห่งโลก รอบๆ
เจดยีส์ามารถมองเห็นทวิทัศน์
ของเมอืงเลหไ์ดอ้ยา่งรอบดา้น 

จากนัน้ ชม อารามสปิตุก  Spituk 

Gompa ความรุง่โรจนข์อง

พระพุทธเจา้และมหากาฬ 

วัดในพุทธศาสนา อารามแห่ง

นี้ถูกนิกาย Yellow Hat ยดึ

ครองในศตวรรษที่ 15  วันนี้

เป็นบา้นของพระสงฆ ์100 รูป และรูปพระมหาคาลทีน่่าเกรงขาม ใบหนา้ของภาพนี้ถูกปกปิดและเปิดเผยใน

เทศกาลประจ าปีของ Spituk ในเดอืนมกราคม พพิธิภัณฑข์องอารามแหง่นี้มหีนา้กากโบราณ อาวธุโบราณ 

สญัลักษณ์อืน่ๆ และทังกา้มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Northern Singge , Leh หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที-่3 เมอืงเลห ์- ถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก Khardung La Pass – นบูรา้วลัเลย่ ์
 

B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 

08.00 น. เด ินทางสู่  หุบ เขานูบร้าว ัลเล่ย ์

(Nubra Valley) (ใชเ้วลาประมาณ 5-

6 ชั่วโมง) หบุเขาทางตอนเหนือของ

เลห ์ทีม่อีากาศอบอุ่นกวา่ และท าการ

เพาะปลูกไดม้ากกว่า ทั ้งยังมีความ

สวยงามเป็นอันดับตน้ๆ ของแควน้ลา

ดักห์..โดยวนันี้เราจะใช้เส ้นทาง 

ถนนทีสู่งทีส่ดุในโลก  Khardung 

La Pass ทีร่ะดบัความสูงราว 

5,600 เมตร จากระดับน ้าทะเลเป็น

เส น้ทางที่ส วยมาก  จากจุดนี้ เ ร า

สามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครัม

ในประเทศปากสีถานไดเ้ลย เพราะจดุสงูสดุนีเ้ราจะ 



 

 

แวะถา่ยรปู คาดงุลาพาส (Khardung La Pass) กันสักประมาณ 30 นาทตีรงจุดนี้..เอือ้มฟ้า ควา้เมฆกัน

ตรงนีเ้ลย จากนัน้เดนิทางกันตอ่ไป ผา่นเทอืกเขาหนิสลับซบัซอ้นสวยงามมาก เราก็ไดเ้ดนิทางมาถงึจดุหมาย

แรกของวันนี้ “นูบรา้วัลเลย่” หรอืหบุเขาแหง่ดอกไมท้างเหนือของเมอืงเลย ์ชมดอกไมน้านาพันธุ ์เชน่ดอก

แอปเป้ิล สวนแอปรคิอต และนกนานาชนดิ เสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ลางลัดเลาะหบุเขา... 

กลางวนั        บรกิารกลางวนั ณ ณ ภตัตาคาร/โรงแรม 

น าท่านเขา้ทีพั่ก...ใหทุ้กท่านไดพั้กผ่อนเพื่อปรับร่างภาพร่างกาย“นูบรา้วลัเลย่” “(Nubra Valley) 

“นูบรา” หมายถงึหบุเขาแหง่ดอกไมเ้ป็นแหลง่ปลกู Apricot และผลไมห้ลากหลายของลาดักห ์เป็นทีอ่ยู่

อาศัยของนกนานาชนดิ โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลัยและเทอืกเขาคาราโครัม เป็นเขตแดนตามธรรมชาติ

กัน้อนิเดยีกับปากสีถาน และกอ่นหนา้ปี ค.ศ. 1994 ทางการอนิเดยีไมอ่นุญาตใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มาในหบุ

เขานีเ้ลย.... 

บา่ย น าท่านชม “หมูบ่า้นฮนุเดอร”์ เรยีกวา่หมูบ่า้นธารน ้าไหล เพราะไมว่า่จะไปทางไหนของหมูบ่า้นจะไดย้นิ
เสยีงธารน ้าไหลตลอดเวลา ฮุนเดอรย์ังมเีนนิทะเลทรายถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาใหญ่หลายลูก ทรายมสีี

น ้าตาลอ่อน เนื้อทรายละเอยีดเมือ่มองไปสดุลูกหูลูกตาก็จะเห็นภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมพรอ้มเนนิทรายอยู่
ขา้งหนา้ สวยงามมาก 



 

 

ไฮไลท ์“ขีอ่ฐูนูบรา้” ชม ฮุนเดอร ์แซนด ์ดูนส ์และถา่ยรูปชคิๆ กนัไดเ้ลย เพราะอูฐทีน่ ีเ่ชือ่งมาก 
เป็นมติรกบันกัทอ่งเทีย่วมากอกีดว้ย   น าท่านชมทะเลทรายสเีงนิแหง่หบุเขานูบรา้ หรอื Silver Sand 
Dune of Nubra Valley อฐูนูบรา้สองหนอก พันธุ ์Bactrain ตัวไมใ่หญเ่หมอืนอฐูแถบโอมานหรอือยิปิต ์อฐู
สองหนอกพบไดใ้นพืน้ทีอ่ ืน่ทางตอนเหนอืของอนิเดยีเชน่กัน เดมิทใีชเ้ป็นพาหนะหลักส าหรับขนสง่สนิคา้
ตามเสน้ทางแถบเอเชยีกลาง …ไดเ้วลาอันสมควรเขา้ทีพั่ก 

***ชว่งเวลาทีเ่หมาะส าหรับการชมทะเลทรายคอื ชว่งเวลาเชา้ หรอื เย็น เนื่องจากเป็นชว่งเวลาทีม่แีสงสวยและไมร่อ้น
จนเกนิไป 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ทีพั่ก  หลังจากนัน้อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั ณ Osay Khar Resort  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที-่3 นบูรา้วลัเลย่ ์– เมอืงเลห ์
 

B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
08.00 น. น าท่ า นชม  “ ว ัด เ ดสกิต ”  (Deskit 

Monastery) “พระศรอีรยิเมตไตยป์ระทับ
น่ังหอ้ยพระบาทบนฐานองคใ์หญ ่มรีะเบยีง
กวา้งชมววิ 360 องศา” เป็นวัดพุทธทเิบต
ลามะหมวกเหลอืง และตัง้อยูบ่นเนนิเขาเป็น
จุดชมววิทีส่วยงามวัดดสิกติเป็นวัดทีใ่หญ่และ
เกา่แกท่ีส่ดุในหุบเขานูบรา ภายในประดษิฐาน
พระศรอีารยิเมตไตขนาดใหญ่มากมองเห็นได ้
จากท่ัวทกุซอกมมุของนูบรา้วัลเลยแ์ละตัววัดก็
มีฉากหลังเป็นยอดเขาหมิะที่สวยงาม วัดนี้มี
อายเุกา่แกม่ากกวา่ 500ปี 

จากน ัน้ เดนิทางกลบัเมอืงเลห ์...อ าลา “หุบเขา
ดอกไม”้ น าท่าน ผ่านชมหมู่บา้นซูเมอร ์
แวะชมวดัซมัสทนัล ิง่ (Samstanling Monastery) วัดพุทธสไตลท์เิบต ของนกิายหมวกเหลอืง 
ภายในวดัประกอบไปดว้ยวัดนอ้ยใหญร่วมกันกวา่ 7 วัด ทีม่คีวามเกา่แกม่ากกวา่ 100 ปีเป็นวัดทีม่พีระและ
เณรจ านวนมาก มภีาพจติรกรรมฝาผนังทีอ่นุรักษ์ดูแลไวเ้ป็นอยา่งดี...เดนิทางสูเ่มอืงเลห ์ โดยเสน้ทาง
คารด์งุลา “Khardung La” ถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก อกีครัง้  

 



 

 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ เมอืงเลห ์ 
บา่ย   ชม จุดชมววิซางกมั (Sangam Viewpoint) จุดบรรจบแมน่ า้สนิธุและแมน่ า้ซนัสการ ์ อกีหนึง่จุด

ชมววิทีส่วยทีส่ดุในเลห ์ลาดัก ที่
ตอ้งมาใหเ้ห็นกบัตา เพราะ
บรเิวณนี้เป็นจุดที่แม่น ้าสนิธุและ
แม่น ้าซันสการ์ไหลมาบรรจบกัน 
ซึง่แม่น ้ าทั ้ง 2 สายนี้เป็นแม่น ้ า
สายส าคัญของอินเดีย สีของ
แ ม่ น ้ า ทั ้ ง  2  ส า ย ก็ มี ค ว า ม
แตกต่างกันอย่างเห็นไดช้ัดเจน 
อกีทัง้ยังโอบลอ้มดว้ยภูเขา ซึง่
เพื่อนๆ สามารถชมววิไดทั้ง้จาก
บนหนา้ผาและดา้นลา่ง แต่ไม่วา่
จะชมจากจุดไหนก็บอกเลยวา่ววิ
ทวิทัศนข์องทีน่ีส่วยงามจนสามารถน่ังมองไดทั้ง้วนั เดนิทางตอ่จนถงึเลห.์.....อสิระเลอืกซือ้ของทีต่ลาดใน
เมอืงเลหต์ามอัธยาศัย 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั Northern Singge Leh  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที-่4 เมอืงเลห-์ทะเลสาบพนักอง-เมอืงเลห ์
 

B L D 

06.30 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
07.00 น. จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบพนักอง ขา้มดา่น ชาง ลา “ Chan La Pass” วนันีเ้ราจะน ัง่รถ 

ผา่นถนนเสน้ทีส่งูเป็นอนัดบั 3 ของโลก เสน้ทางทีท่อดยาว ระหวา่งทาง สวยแบบเกนิค าบรรยายเป็น
ทางผ่านภูเขาสงูในเมอืงลาดัก เป็นถนนทีข่ับรถยนตไ์ดท้ี่สงูเป็นอันดับสองของโลก ด่านชางลาตัง้อยู่ที่
ระดับ 5,360 เมตร และไดช้ือ่มาจากนักบุญทีม่ชี ือ่เสยีงชือ่ชางลาบาบา วัดทีต่ัง้อยูท่ีน่ี่เพือ่อทุศิใหก้ับเขา 
ทางผา่นนัน้มคีวามยาวประมาณ 15 กโิลเมตร และดแูลโดยกองทัพอนิเดยี ลาดักหเ์ป็นทีต่ัง้ของภเูขาสงูที่
มชี ือ่เสยีงทีส่ดุในอนิเดยีและชางลาพาสเป็นหนึง่ในนัน้และยังเป็นสิง่ทีท่า้ทา้ยส าหรับน าขีม่อเตอรไ์ซค ์....
แวะพกัรถถ่ายรูปสวยๆกนัสกั 30 นาท…ีเนื่องจากเป็นที่สูงไม่ควรอยู่นานนะคะ น าท่านเดนิทางสู่

ทะเลสาบพันกอง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ทะเลสาบพนักอง” หรือชือ่ว่าทะเลสาบผางกงโฉ (ในภาษาจีน) นัน้ตัง้อยู่ตอนเหนือสดุของแควน้ลาดักห ์เป็นพื้นที่

พรมแดนทับซอ้นของอนิเดยีและจนี (พืน้ทีเ่ขตการปกครองตนเองทเิบต) พืน้ทีข่องทะเลสาบเองก็มพีืน้ที่
ครอบคลมุรอยตอ่ของทัง้ 2 ประเทศเชน่กัน โดย 40% ของความยาวทะเลสาบจะอยูใ่นอนิเดยีและสว่นอกี 
60% ทีเ่หลอืจะอยูใ่นดนิแดนจนีระดับความสงู 4,350 เมตร 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รมิทะเลสาบพนักอง 

 ชมความงามของ ทะเลสาบพนักอง (Pangong Lake) ซึง่มคีวามยาวถงึ 40 ไมล ์และกวา้ง 2-4 เป็น

ทะเลสาบน ้าเค็มที่อยู่สงูสุดในโลกคอื มคีวามสูงถงึ 4,300 เมตร จากระดับน ้าทะเล ชมความงามของ

ทะเลสาบทีม่ภีเูขาสงูเป็นฉากหลัง น ้าในทะเลสาบแหง่นีม้สีสีันทีง่ดงามมาก โดยเฉพาะในชว่งเย็นน ้าจะมสีี

น ้าเงนิเขม้ สว่นในชว่งเชา้จะมสีทีีอ่อ่นกวา่ และพืน้ที ่75% ของทะเลสาบอยูใ่นดนิแดนทเิบต อกี 25% อยู่

ในเขตของประเทศอนิเดยี ..อสิระถ่ายรูปกับ ทะเลสาบพันกอง เป็นววิทีเ่รยีกวา่ ไดรั้บความนยิมสงูสดุของ

เลห.์. 



 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร.. จากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงเลห ์โดยใชเ้สน้ทางเดมิ โดยการเดนิทางในวันนี้จะผา่นจุดทีส่งูทีส่ดุของ

ถนนสายนี้คอืประมาณ 5,300 เมตรจากระดับน ้าทะเล เรยีกจุดนี้วา่ Chang La Pass  เราจะจอดใหท้า่น

ไดถ้า่ยรปูสกัครู ่ไมค่วรอยูน่านเกนิไปเพราะจะท าใหเ้ราไมส่บายได.้.ออกเดนิทางตอ่คะ่ เพลดิเพลนิกับววิ

สองขา้งทางเปิดโอกาสใหจ้อดถา่ยรปูเป็นระยะ ๆ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั Northern Singge Leh  หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 



 

 

วนัที-่5 เมอืงเลห ์เต็มๆวนั (อดตีดนิแดนแหง่สมรภมู ิฉายาทเิบตนอ้ย) 
 

B L D 

07.00 น.        บรกิารอาหาร ณ โรงแรม  

  “ลาดกัห ์อดตีดนิแดนแหง่สมรภูม”ิ ตดิกับชายแดนของประเทศอนิเดยี ซึง่มเีขตตดิตอ่ระหวา่งประเทศ

จีนและประเทศปากีสถาน ในช่วงสมัยที่เสน้ทางสายไหมก าลังรุ่งเรือง เมอืงลาดักหเ์ป็นเมอืงการคา้ที่

ส าคัญในแถบนี้ เพราะเป็นเมอืงทีเ่ชือ่มต่อกับ 3 ประเทศนี้ ตอนแรกอาณาจักรลาดักหถ์ูกปกครองโดย

อาณาจักรทเิบต ต่อมาพออาณาจักรทเิบตเริม่อ่อนอ านาจ แคชเมียร์ก็ผนวกลาดักห์เขา้มาอยู่ในการ

ปกครอง ซึง่แคชเมยีรก็์เป็นสว่นหนึง่ของอนิเดยีในเวลาตอ่มา จากนัน้เมือ่จนีเขา้ยดึครองทเิบตไดส้ าเร็จ ก็

จะตามมาเอาลาดักห ์เนื่องจากเป็นเขตทีเ่คยถูกปกครองโดยทเิบต จงึท าใหเ้กดิความขัดแยง้ และตามมา

ดว้ยการตอ่สูก้ันหลายครัง้ จนอนิเดยีตอ้งสญูเสยีพืน้ทีท่างดา้นตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเ่รยีกวา่ Aksai Chin 

ไปใหก้ับจนี สว่นทางดา้นเมอืง Turtuk ซึง่อยูต่ดิกับชายแดนปากสีถาน ก็มกีารแยง่ชงิเขตแดนกันอยูเ่รือ่ย 

ๆ 

กลายเป็นสงครามยอ่ยทีม่ผีลตอ่เนือ่งมาจนถงึปัจจบุัน ...... 

  “ฉายาทเิบตนอ้ย”ถงึแมว้่าจะตัง้อยู่ในเขตการปกครองของอนิเดยี แต่กลับปรากฏศลิปวัฒนธรรมและ

สภาพบา้นเมอืงในแบบทเิบต น่ันก็เป็นเพราะว่าดัง้เดมินั้น เมอืงลาดักหเ์คยอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

อาณาจักรทเิบตมาก่อน ซึง่อาณาจักรทเิบตก็ใหค้วามส าคัญกับพุทธศาสนามหายาน เราจงึไดเ้ห็นวัดวา

อารามแบบทเิบต พระราชวังลาดักหก็์มสีถาปัตยกรรมแบบทเิบต จงึท าใหท้ี่นี่กลายเป็นทเิบตนอ้ยแห่ง

อนิเดยีน่ันเอง 

   

 



 

 

08.00 น.  จากน ัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัเฮมสิ (Hemis Gompa) ตัง้อยู่สดุถนนอันคดเคีย้วทีอ่กีฟากหนึง่ของ
แมน่ ้าสนิธ ุหา่งจากตัวเมอืงเลหม์าประมาณ 45 กโิลเมตร เป็นวดัเกา่แกโ่บราณทีม่อีาย ุกวา่ 400 ปี  “วดัเฮ
มสิ” (Hemis Gompa)  เป็นวดัทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองรองจากวดัติ๊กเชย ์เป็นวดัหลักของนกิายนงิมาปะ หรอื
นกิายหมวกแดงทีใ่หญแ่ละส าคัญทีส่ดุในแควน้ลาดัก และยังมรีูปปั้นองคปั์ทมาสมภพทีใ่หญท่ีส่ดุตัง้อยูใ่น
วัดแห่งนี้ดว้ย โดยทุกๆปีจะมีการ
จัดงานระบ าหนา้กากของพระลา
มะ ใหช้มกันที่วัดเฮมสิ ส่วนใหญ่
จะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน – 
กรกฎาคม งานใหญ่ของวัดแห่งนี้
คือการน าภาพพระกบฎขนาด
มหมึา น าออกมาใหบู้ชาทุกๆ 12 
ปี (ครัง้ที่ผ่านปี 2016 -ครัง้หน้าปี 
2028) เทศกาลระบ าหน้ากาก 
เ ป็นงานที่พระลามะ มาเตน้ระบ า
หน้ากาก เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระ
ศาสนา และระลึกถึง พระปัทมะสมั
ภาวะ หรือที่ทางทิเบตรูจ้กักนัใน กูรู
รินปูเช ่ ( Guru Rimpoche )  
วดัเฮมิสจะมีเทศกาลประจ าปีเรียกว่า เฮมิส-เตช ู (Hemis Tse-Chu) อนัเปรียบเสมือนงานบุญใหญ่และมหาพิธีแห่ง
ลาดกัห ์ เป็นวนัคลา้ยวนัสมภพของทา่นปัทมสมัภวะ และทกุรอบปีนักษตัรที่ตรงกบัปีวอก (ปีลิง) ซึง่เชือ่ว่าเป็นปีเกิด
ของท่านปัทมสมัภวะ ซึง่จะมีพิธีคลี่ผา้ทงักา้ผืนใหญ่ที่สุดในลาดกัหใ์หผู้ค้นไดส้กัการะตามขนบจารีตสืบทอดกนัมา
หลายช ัว่อายคุน ซึง่ในการมารว่มกนัสรา้งกศุลจิตเพ่ือปัดเป่าขบัไล่สิ่งอปัมงคลใหห้มดไป และยงัถือว่าจะไดร้บักุศลแรง
กลา้จากการรว่มอยูใ่นพิธ ี ชาม (Cham) หรือ ระบ าหนา้กาก 

เท่ียง               บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
บา่ย  ชม พระราชวงัเชย ์(Shey Palace)  เมอืงเชย ์เคยเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของลาดัก  ในชว่งกอ่น

ศตวรรษที1่5 เป็นพระราชวัง
ฤดรูอ้นมอีายรุาว 500 ปี เป็น
ของกษัตริย์ผูเ้คยยิ่งใหญ่ใน
อดตี พระราชวังหลวงและพระ
อารามสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษ
ที ่16 เพื่อเป็นที่ประทับของ
ก ษั ต ริย์  แ ล ะ ป ร ะ ดิษ ฐ า น
พระพุทธรูปทองแดงทีส่งูใหญ่ 
ขนาดตึกสามชั ้น สรา้งโดย
ก ษั ต ริ ย์ Deldan 
Namgyal  และโปรดเกลา้ให ้
สรา้งสถูป Numgyal Chorten 
หรอืสถูปแห่งชัยชนะ (Victory 
Stupa) ที่ดา้นบนของสถูป
สรา้งดว้ยทองค าบรสิทุธิ ์

 



 

 

จากนัน้ น าท่านชม วดัทิกเซ่ (Thiksey Gompa)  สายใยของพุทธศาสนา ที่ท าใหล้าดกัร ่ารวยทางจิตวิญญาณ         
เป็นวดัที่ต ัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเขามีภูมิทศันท์ี่สวยงาม  วดันี้ก่อตัง้เม่ือศตวรรษที่ 15 เป็นวดัในนิกายเกลุกปะ         
หรือ นิกายหมวกเหลือง (นิกาย
เดียวกบัดาไลลามะองคปั์จจุบนั) ที่

วดัยงัมีพระศรีอาริยเมตไตรย ์ ซึง่
ถือเป็นมาสเตอรพี์ซฝีมือชา่งศิลป์ 
ใชเ้วลาสรา้งถึง 2 ปีดว้ยกนั และ
จากอายุหลายรอ้ยปีของวดันี้ จึงมี
สิ่ ง ที่ น่ า ส นใ จ ม า ก ม า ย  ทั้ ง
สถาปัตยกรรมและความงามทาง
ศิลปะที่ยงัคงหลงเหลือใหผู้ค้นเขา้
มาศึกษา และชื่นชมอยู่จนทุก
วนันี ้ 

จากนัน้  น าท่านเดนิเล่น ชอ้ปป้ิงเลือก
ซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึที ่ถนนเมนบารซ์าร ์
Leh Bazar ตลาดแบง่ออกเป็นทางเดนิและถนน
เ ล็ กๆ  หลายแห่ง  โดยแบ่ ง เ ป็ นส่ วน เสื้อ ผ า้ 
ส ิง่ประดษิฐ ์เครือ่งเทศ อาหาร ของทีร่ะลกึ และงาน
หัตถกรรม หนึ่งในสิง่ยอดนิยมที่ตลาดหลักเลห์มี
ชื่อเสียงคือเสื้อผา้ท าดว้ยผา้ขนสัตว์ เนื่องจาก
สภาพอากาศทีห่นาวเย็น ผูค้นในเลหจ์งึมวีัฒนธรรม
การทอผา้ทอมอื ซึง่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นทีน่ยิมและ
เป็นที่ตอ้งการของสนิคา้ในทอ้งถิ่นของลาดัก…
จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
ถึงเมืองเลห.์..น าท่านเดินเล่น ช็อปป้ิงเลือกซื้อ
สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ ทีถ่นนเมนบารซ์าร ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั Northern Singge Leh  หรือเทียบเท่า 

วนัที-่7 เมอืงเลห ์– เดลล-ี กรงุเทพฯ B - - 

07.30 น.        บรกิารเชา้ที ่โรงแรม อสิระตามอธัยาศัย 

........            อสิระตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

09.30 น. น าทา่น เดนิทางสูส่นามบนิเลห ์

12.20 น.  ออกเดนิทาง เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG2029 

13.40 น. ถงึสถานบนิเมอืงเดลล ีตรวจรับสมัภาระ  

จากนัน้  เดนิทางเขา้สู ่สนามบนิอนิทริาคานธ ีเช็คอนิเคาน์เตอร ์โหลดกระเป๋าใหญ่เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศ

ไทย ตรวจเช็คสัมภาระผ่านกระบวนการต่างๆ เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย. 

**อสิระอาหารตามอธัยาศยัในสนามบนิ เพือ่ความสะดวกในการเช็คอนิ 

21.10 น.  ออกเดนิทางจากเดลลไีปกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG740  

02.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ....  



 

 

 
หมายเหต ุ:  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจัดพาคณะ
ทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ  

2. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกับการปฏบิัตจิรงิอาจแตกตา่งกันเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง
การนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์ 

3. เสน้ทางทอ่งเทีย่วบางครัง้ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

อตัราคา่ใชจ้า่ย (โปรแกรม LEH LADAKH   8 วนั 5 คนื) ทวัรก์นัยายน –พฤศจกิายน 65 
“ราคาทัวร์ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ไทยเท่านั้น”***พาสปอร์ตต่างชาติโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่** 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป)   

เดนิทางตัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

30 ก.ย.-6 ต.ค. 65 42,999 7,500.- 

15-21 กนัยายน 65 42,999 7,500.- 

13-19 ตลุาคม 65 42,999 7,500.- 

20-26 ตลุาคม 65 42,999 7,500.- 

5 – 11 พศจกิายน 65 42,999 7,500.- 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ยนืยนัทรปิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลังมกีารยนืยันกรุ๊ปเดนิทางแน่นอนหรอืตาม 

เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

อตัราคา่ใชจ้า่ยรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ-เดลล ีและ เดลล-ี กรุงเทพฯโดยสายการบนิ SPICEJET และ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศ (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด)  

 คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน และคา่ประกันภัยทางอากาศ (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทัวร)์ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมตามทีร่ะบตุลอดการเดนิทาง พักหอ้งคู ่(อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารตามโปรแกรมทีร่ะบแุละน ้าเปลา่ภายในภัตตาคาร ระหวา่งมือ้อาหาร (เป็นอาหารทอ้งถิน่แบบอสิลามทาน

งา่ยและมอีาหารไทยเสรมิ) 



 

 

 คา่ขีอ่ฐูทีห่บุเขานูบรา้ ตามระบใุนโปรแกรมทัวร ์

 คา่ใบอนุญาตเิขา้เลห ์ตามระบใุนโปรแกรมทัวร ์

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามระบใุนโปรแกรมทัวร ์

 คา่วซีา่อนิเดยีออนไลน ์(e-Visa ไมต่อ้งโชรต์ัว)  

 คา่น ้าเปลา่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนับนรถ ตามระบใุนโปรแกรมทัวร ์

 คา่ยานพาหนะ รับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง ตามระบใุนโปรแกรมทัวร ์

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่ามระบใุนโปรแกรมทัวร ์

 คา่ประกันภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ใน

กรณีทีผู่เ้อาประกันภัยอายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกันคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอา

ประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคุม้ครอง) ประกันครอบคลุมการตดิเชือ้โควดิและการรักษาในตา่งประเทศ(ตอ้งมใีบเสร็จโรงพยาบาลเท่านัน้)

และหลังจากกลับจากต่างประเทศต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุใน

ใบรับรองแพทยว์า่ อาหารเป็นพษิเทา่นัน้) แตทั่ง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารวซีา่ของคนตา่งดา้ว  

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้กีารแสดง ณ จดุเชค็อนิ  

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากรายการ 

 ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ และคนขบัรถ 50 เหรยีญตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

 คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรมและทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

กรณียกเลกิ  
1) หากมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 
2) ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่
ลกูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

3) แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
4) แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทัวร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ 
ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ่า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม 

 
ยกเลกิชว่งเทศกาล  



 

 

1) ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน (กรณีมกีารช าระมัดจ าแลว้ยกเลกิ) ช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 
2,000 บาท + และใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,
หรอือืน่ๆ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ  
(***หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

2) ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่0 - 30 วนั ช าระ 100% ของราคาทัวร ์ 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี
เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกับทา่นมากวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรอืตั๋วหมูค่ณะ หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไม่สามารถเปลีย่นวนั
เดนิทางได ้

  กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น าหนักไมเ่กนิ 20 กก. /กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก 
  กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและ

มาเทีย่วรว่มกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่า่ยในการมา
พบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็
ตาม 

 
เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1) บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2) บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
3) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
4) บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอื
จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5) หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านได ้
ช าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6)  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7) ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตาม
สถานการณ์ดังกลา่ว 

8) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ
บรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไมค่นื
เงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9)  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

10) หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12)  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 

13) กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง
ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่
ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

14) กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็น
กรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

15) กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
16) กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
17) กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
18)  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณีตอ้งการตัด

กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกี
คร ัง้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ
กรณีไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลน ์ไมต่อ้งแสดงตวั 

 รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลังสขีาว ไมส่วมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั, ไมใ่สช่ดุ
ขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ สามารถหาพืน้หลังสขีาวและถา่ยภาพไดด้ว้ยตนเองตามขอ้ก าหนดรปูถา่ยดังกลา่ว
ได ้

 ส าเนาหนังสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน   

 ส าเนาบัตรประชาชน  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

 ถา้เป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 
 ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี (หากม)ี 

 เอกสารรับรองการฉีดวดัซนีป้องกันโควดิ-19 (วคัซนีพาสปอรต์เลม่สเีหลอืงหรอืInternational Vaccine 
Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 

 
ตวัอยา่งการถา่ย รปู และ สง่หนา้พาส (เอกสารท ัง้หมดสง่ทางไลน)์ 


