
 
 
 
  
 

 

 

 



 
 
 
  
 

 

ชมจุด Highlight สาํคญัๆ ครบตลอดเสน้ทาง
แคชเมยีร์-ศรนีาคา-โซนามาร์ค-คาร์กลิ-ลามายูรู-หุบเขานูบรา-

ทะเลลาบพนักอง-เมอืงเลห์ ลาดกัห์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการท่องเที่ยว 

วนัที่ (1) กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอนิเดีย) - L D
01.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์ สายการบิน SPICEJET (SG) โดย

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรณุางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง
ใบใหญ่หา้มนําติดตวัขึน้เครื่องบิน 

 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทําการ

ขอนําเสนอ ออ้มกอดหิมาลยั...ลาดกัห ์ เลห ์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย  "สวรรคป์ลายขอบฟ้า" ที่น่ี
คือสวรรคบ์นดินของนกัเดินทางอย่างแทจ้ริง... …มาเห็นและสมัผสั เลห ์ ลาดกัห ์ ดว้ยตาคุณเอง
สกัคร ัง้หน่ึง..ของการเดินของท่านกบัเรา...ที่น่ี ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย (little Tibet) รฐัที่ต ัง้อยู่
ตอนเหนือสุดของประเทศอนิเดีย  

FULL SERVICE 
**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมือ้แบบจดัเตม็ 
**พิเศษ** โรงแรมท่ีเลหร์ะดบั 4ดาว/นอนเตน็ทเ์ติมเตม็บรรยาย ณ หุบเขานุบรา 
**พิเศษ** หวัหน้าทวัรผู์ช้าํนาญเสน้ทาง                      
**พิเศษ**รถโตโยตา้อินโนวา ตลอดการเดินทาง 
**พิเศษ** บริการอาหารวา่งระหวา่งเดินทาง 



 
 
 
  
 

 

ตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  
(แนะนําใหโ้หลดของที่ไม่จําเป็นลงใตท้อ้งเคร่ือง เพราะเจา้หน้าที่อินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา 
แนะนําใหถื้อเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีคา่ขึน้เคร่ืองเท่านัน้) 

*****บริการชดุอาหารเชา้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ**** 
03.50 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี(New Delhi)ประเทศอินเดีย(India)โดยสายการบินSPICEJET (SG)เที่ยวบินที่ SG88 

**หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการอาหาร 
(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  เวลาที่อินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

06.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่นผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระออกเดินทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพื่อต่อเคร่ืองเขา้สู่เมืองศรี
นาคา( แคชเมียร ์)  

08.30 น. นําท่านเชค็อิน เพื่อเดินทางสู่แคชเมียร ์ 
10.45 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมียร ์(Kashmir) 

โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG973  

12.05น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้นําท่าน
เดินทางสูพ่าฮาลแกม โดยขบวนรถโตโยตา้อีโนวา่  (4 -5 ท่าน/คนั)  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัาคารถอ้งถิน่ ในเมืองศรีนาคา  
จากน้ัน   นําท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 

ช ั่วโมง)  อ้อมกอดหิมาลยัที่โซนามารค์ท้องทุ่ งแห่งทองคํา 
Meadow of gold แห่งแคชเมียร ์ สูงกว่าระดบันํ้าทะเล 2,740 
เมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีวิวทิวทศันอ์นัสวยงาม อยู่บนเสน้ทาง
ระหว่างเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห ์ ในบริเวณหุบเขาโซนามารก์นี้มีธาร
นํ้าแข็งสีขาวบริสุทธิท่ี์ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะท่ี
สะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นท่ีมาของชือ่ โซนามารค์ และ
ยงัมีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถิ่นว่า ทาจิวาส 
ภเูขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่นํ้าสินธ ์ ลดเลีย้วผ่านหุบเขาใน
อีกฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเริ่มตน้ท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงั
ลาดคัห ์ หรือเป็นรูจ้กักนัดีในชือ่ว่า “ประตูสู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนี้จะเป็น
เสน้ทางท่ีมีทิวทศันส์วยงาม ตลอดสองขา้งทาง ยงัมี “ธารนํ้าแข็งกรา
เซยี” (Thajiwas Glacier) ท่ีเกิดจากการทบัถมของหิมะมายาวนาน 
ละลายเป็นธารนํ้าแขง็ตามแนวเขา....ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางท่ีใหข้บั
รถไปถา่ยรปูไป...เลยทีเดียว 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
              นําท่านเขา้ที่พกั Sonamarg glacier หรือเทียบเท่า  

วนัที่ (2) โซนามารค์ – คากิลร ์(Kargil) B L D
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู ่ คากิลร ์(KARGIL) โดยขบวนรถโตโยตา้อีโนวา่  (4 ท่าน/คนั) (ระยะทาง 125 

กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ช ัว่โมง) .....เสน้ทางท่ีสวยงามจนเปรียบเสมือนถนนโลกพระจนัทร.์.เสน้ทางนี้
จะเปิดใหร้ถว่ิงในชว่งฤดูรอ้น ชว่งท่ีหิมะเริ่มละลาย เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตลุาคม นอกน้ันฤดอืู่นถนนเสน้
นี้จะเป็นนํ้าแขง็ มีหิมะเกาะคลมุไปทัว่) คากิลร ์ตัง้อยู่ท่ีระดบัความสงู 2,650 เมตร จากระดบันํ้าทะเล เป็นเมือง
ท่ีมีการคา้ขายกบัชายแดนปากีสถาน มีประชากรแสนกว่าคน ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามนิกาย Shia มี



 
 
 
  
 

 

ศาสนาฮินดแูละซกิข ์ เพียงเล็กนอ้ย 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารถอ้งถิน่ ระหวา่งทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  เดินทางต่อ ผ่าน Zojila Pass (3,540 m)  พาสแรกท่ีเราผ่านท่ีเป็นเหมือนด่านแรกใหเ้ราไดป้รบัตวับนท่ีสูง 

เสน้ทางนี้จะเปิดชว่งเดือน ปลายเมษายนของทกุปี และ เมือง Dras(ห่างจากโซนามารค์ 60 กิโลเมตร)  
คารกิ์ลเป็นเมืองสุดทา้ยท่ีเป็นเขตอิสลามก่อนเขา้เขตเมืองศาสนาพุทธ ถึงแมเ้ป็นเมืองใหญ่แต่นักท่องเท่ียวมกัใช ้
เป็นเมืองทางผ่านแวะคา้งคืนเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเลห ์
 เดินทางต่อตลอดเสน้ทางจะเห็น วิถีชีวิตและวฒันธรรมเก่าแก่ของชาวแคชเมียร  ์ ชมวิวทิวทศันท่ี์สุดแสน
มหศัจรรย ์ แลว้เราจะถึง เมือง Kargil ชว่งคํ่าๆ เขา้สู่ท่ีพกัถึง เมืองคารกิ์ล ใหท้่านไดอิ้สระเดินเล่นชม
บรรยากาศยามเย็น ย่านตลาดสินคา้พืน้เมือง กนัตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
        นําท่านเขา้ที่พกั Hotel Zojila Residency  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ (3)            คากิลร ์(Kargil)-ลามายูรู (Lamayuru)-เลห ์(Leh) B L D
06.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
07.30 น. นําท่านออกเดินโดยขบวนรถโตโยตา้อีโนว่า  (4 -5 ท่าน/คนั) สู่เมืองเลห ์ Leh Ladakh ตามทางหลวงไร ้

หมายเลข ไปจนถึงเมืองเลห ์ เมืองหลวงแห่ง ลาดกัห…์ เมืองทางเหนือของประเทศอินเดียท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา
หิมะ ธรรมชาติแสนย่ิงใหญ่ และวฒันธรรมของชาวลาดกัห ์ (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 
9 ช ัว่โมง)…ระหว่างทางผ่าน Mulbekh Monastery นําท่านแวะชม พระพุธรปูแกะสลกัท่ีหนา้ผาเล็กๆ เป็น
วดัเล็กๆ รูปแกะสลกัความสูงขององคพ์ระอริยะเมตตรยั ราวๆ 9 เมตร เป็นอีกจุดท่ีแสดงถึงการเขา้มาของ
ศาสนาพุทธในภมิูภาคนี้ 



 
 
 
  
 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารถอ้งถิน่ ระหวา่งทาง 
บ่าย ออกเดินทางต่อไปเมืองลามายูรุ (Lamayuru) ซึง่เป็นหุบเขาแหง้แลง้เหมือนเรากําลงัเดินทางผ่านดาวองัคาร 

ตลอดเสน้ทางจะเห็น วิถีชวิีตและวฒันธรรมเก่าแก่ของชาวแคชเมียร ์ ชมวิวทิวทศันท่ี์สดุแสนมหศัจรรย ์ นําท่าน
วดัลามายูรู(Lamayuru Monastery) ซึง่อยู่ห่างจากเลห ์ 125 ก.ม. โดยวดัแห่งนี้ถกูสรา้งโดยหินทราย เป็น
วดัในนิกาย Drigungpa อดีตเคยอยู่ในความดแูลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบทิเบต ก่อนท่ี
จะถูกนิกาย Drigungpa เขา้ยึดครองในท่ีสุดตัง้อยู่บนยอดเขาหินทราย แวดลอ้มไปดว้ยดินแดนท่ีเรียกว่า 
Moon Land ดูแปลกตา จากน้ันเราจะผ่านแม่น้ําสินธุ (Indus River)และแม่น้ําซนัสการ ์((Zanskar 
River) มาบรรจบกนัเป็นแม่นํ้าสองสี อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีน่าสนใจนําพาท่านจอดชม Magnetic Hill น่ีจริงๆแลว้มี
ชือ่เรียกอีกชือ่วา่ Gravity Hill ประเด็นมนัมีอยู่วา่ ถา้จอดรถเอาไวต้รงจดุท่ีเคา้กําหนดไวแ้ลว้ดบัเครื่องยนต ์ เรา
จะเห็นเหมือนกบัว่า รถมนัไหลขึน้ภูเขาไดเ้อง ซึง่จริงๆแลว้มนัเป็นภาพลวงตา ทางถนนจริงๆมนัเป็นทางลงเขา
ตา่งหาก แตมุ่มมองท่ีมองมนัเหมือนกบัขึน้ภเูขาน่ันเอง 

จากนัน้ เดินทางตอ่ตามทางหลวงไรห้มายเลข ไปจนถึงเมืองเลห ์   ..นําท่านเขา้สูท่ี่พกัและพกักผ่อน 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 

วนัที่(4) เมืองเลห ์(Leh) - ถนนท่ีสูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบรา้วลัเล่ย ์ – 
วดัดิสกิต- ขีอู่ฐที่ฮุนเดอร-์หุบเขานูบรา(Nubra Valley ) B L D

หมายเหต:ุกรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กเพ่ือ พกัในหุบ เขานูบรา 1 คืน 
07.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พกั 
08.00 น. จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ นูบรา้วลัเล่ย ์ (Nubra Valley) (ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) โดยวนันี้เราจะใชเ้สน้ทาง

ถนนท่ีสูงท่ีสุดในโลก  Khardung La Pass ท่ีระดบัความสูงราว 5,600 เมตร จากระดบันํ้าทะเลเป็นเสน้ทางท่ีสวยมาก จาก
จดุนี้เราสามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครมัในประเทศปากีสถานไดเ้ลย และท่ีจดุสูงสุดนี้เราจะไม่ใหค้ณะอยู่นานนัก เพราะ
อากาศท่ีเบาบางอาจทําใหเ้ราแพค้วามสูงและไม่สบายได“้นูบรา้วลัเล่ย” (Nubra Valley) หรือหุบเขาแห่งดอกไมท้างเหนือ
ของเมืองเลย ์ ชมดอกไมน้านาพนัธุ ์ เชน่ดอกแอปเป้ิล สวนแอปริคอต และนกนานาชนิด เสน้ทางนี้เป็นเสน้ลางลดัเลาะหุบ
เขา และแม่นํา้ สมัผสับรรยากาสท่ีงดงามจนไม่กลา้พลาดแม่แตน่าทีเดียว 



 
 
 
  
 

 

12.30 น.  บริการกลางวนั ณ ณ ภตัตาคาร / โรงแรม 
บ่าย เดินทางต่อไปยงั หุบเขานูบราวลัเลยแ์ละแวะวดัเดสกิต(Deskit Monastery)ตัง้อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยงามวดัดิสกิตเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในหุบเขานูบรา ภายในประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตขนาดใหญ่มากมองเห็น
ไดจ้ากทัว่ทุกซอกมุมของนูบรา้วลัเลยแ์ละตวัวดัก็มีฉากหลงัเป็นยอดเขาหิมะท่ีสวยงามวดัเก่าแกอ่ายุมากกวา่ 500ปี  

จากน้ัน จากนัน้นําท่านสนุกสนานกบัการ ขีอู่ฐ ที่ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลยั (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการประมาณ 500-
1,000 รปีู) ชมวิวทิวทศันอ์นัสวยงามของหุบเขานูบรา ท่ีนูบรา้วลัเลย่เ์ป็นแหลง่ปลูกแอปเป้ิลและแอปปลิคอท มากมาย  และมี
อากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ ในความสงูระดบัประมาณสองพนักวา่เมตร ดงัน้ันจึงเป็นเมืองท่ีสบายๆคลา้ยกบับา้นเรา 

คํา่  บริการ อาหารคํา่ ณ โรงแรมหลงัอาหารอิสระพกัผ่อน 
ที่พกั ณ NATURE’S NEST NORTH CAMP หรือ TENT หรือเทียบเท่า 

วนัที่(5) หุบเขานูบรา-เมืองเลห ์ B L D
07.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พกั 
จากนัน้ สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเมืองเลห ์ ...อําลา “หุบเขาดอกไม”้ นํา

ท่าน เดินทางสู่เมืองเลห ์ ขา้มคารดุ์งลา “Khardung La” ถนนท่ีสูง
ท่ีสดุในโลก อีกรอบผ่าน ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง โดยใชเ้สน้ทางผ่าน 
Khardungla Pass เสน้ทางเดิมท่ีมา 

เที่ยง               บริการอาหารกลางวนั ณ เมืองเลห ์ 
บ่าย เมือง Leh Ladakh … เมืองทางเหนือของประเทศอินเดียท่ีลอ้มรอบไปดว้ย

ภูเขาหิมะ ธรรมชาติแสนย่ิงใหญ่ และวฒันธรรมของชาวลาดกัห ์ ใครบอก
อินเดียไม่มีของดี “หิมาลายนั ทราเวล” ยืนยนัว่ามี และมีเยอะมากๆๆ 
ท่ีน่ีคือสวรรคบ์นดินของนักเดินทางอย่างแทจ้ริง...….มา เห็น เลห ์ ลาดกัห ์
ดว้ยตาคุณเองสกัครัง้หน่ึงในชวิีตชมพระราชวงัเลหพ์ระราชวงัเลห ์ ตัง้อยู่
บน เ นิน เขาสามารถมอง เ ห็นได ้ช ัด เ จนจากจัตุ ร ัสกลา ง เ มื อ ง เ ลห ์
พระราชวงัเลหส์รา้งขึน้เม่ือศตวรรษท่ี 17 มีทัง้หมด 9 ช ัน้ ในอดีตเป็น
พระราชวงัท่ีประทบัของราชวงศแ์ห่งลาดกัห ์
จากนั้นชม Tsemo Gompa เป็นวดัท่ีสรา้งใน ค.ศ. 1430 ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปสูงขนาดตึก 3 ช ัน้ และพระคมัภีรเ์ก่าแก่ วดันี้เป็น
จดุชมวิวอีกจดุหน่ึง ท่ีสามารถเห็นตวัเมืองเลหไ์ดอ้ย่างสวยงาม 



 
 
 
  
 

 

ชมและสกัการะเจดียส์นัติภาพ(Shanti Stupa)เจดียส์นัติภาพ เป็นเจดียสี์ขาว ขนาดใหญ่โดยญ่ีปุ่นเป็นผูส้รา้งขึน้
เพ่ือประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสนัติภาพแห่งโลก รอบๆเจดียส์ามารถมองเห็นหิวทศันข์องเมืองเลหไ์ดอ้ย่างรอบดา้น 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที่พกั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 

วนัที่(6) เมืองเลห ์ – ทะเลสาบพนักอง-เมืองเลห ์ B L D
06.30 น.  บริการอาหาร ณ ที่พกั 
07.00 น. จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบพนักอง” (Pangong Lake)  ระดบัความสูง 4,350 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล 

ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมงโดยน่ั งรถผ่านถนนเสน้ท่ีสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 



 
 
 
  
 

 

 Chang La pass ระหวา่งทางขึน้มนัก็สวยแบบเกินคาํบรรยาย... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง  
  ชมความงามของ ทะเลสาบพนักอง (Pangong Lake) ซึง่มีความยาวถึง 40 ไมล ์ และกวา้ง 2-4 เป็นทะเลสาบ

นํา้เค็มท่ีอยู่สงูสดุในโลกคือ มีความสูงถึง 4300 เมตร จากระดบันํ้าทะเล ชมความงามของทะเลสาบท่ีมีภเูขาสูงเป็นฉากหลงั 
นํ้าในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสนัท่ีงดงามมาก โดยเฉพาะในชว่งเย็นนํ้าจะมีสีนํ้าเงินเขม้ ส่วนในชว่งเชา้จะมีสีท่ีอ่อนกวา่ และพืน้ท่ี 
75% ของทะเลสาบอยู่ในดินแดนทิเบต อีก 25% อยู่ในเขตของประเทศอินเดีย ..อิสระถ่ายรูปกบั ทะเลสาบพนักอง เป็นวิว
ท่ีเรียกวา่ ไดร้บัความนิยมสงูสดุของเลห.์. 
ไดเ้วลาอนัสมควร.. จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมืองเลห ์ โดยใชเ้สน้ทางเดิม โดยการเดินทางในวนันี้จะผ่านจดุท่ีสูงท่ีสุดของ
ถนนสายนีคื้อประมาณ 5,300 เมตรจากระดบันํา้ทะเล เรียกจดุนีว้า่ Chang La Pass เราจะจอดใหท้่านไดถ้า่ยรูปสกัครู่ 
ไม่ควรอยู่นานเกินไปเพราะจะทําใหเ้ราไม่สบายได.้.ออกเดินทางต่อค่ะ เพลิดเพลินกบัวิวสองขา้งทางเปิดโอกาสใหจ้อดถ่ายรูป
เป็นระยะๆ  ถึงเมืองเลห.์..นําท่านเดินเล่น ชอ็ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก ท่ีถนนเมนบารซ์าร ์

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 
วนัที่(7) เมืองเลห ์ – เดลลี-กรุงเทพฯ  B L D
06.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พกั 
07.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทาง สูส่นามบินเลห ์
08.10   น. เหินฟ้ากลบัเดลี โดยสายการบิน  SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่  SG122     
09.45   น. เดินทางถึงสนามบินเดลี หลงัจากท่ีไดก้ระเป๋าและสมัภาระครบแลว้   
จากนัน้ เดินทางสู่ อาศรธัาม (Akshardham) หรือ อชัดมั วดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สถานท่ีท่ีน่าเลื่อมใสของ

มหาชนทัว่ประเทศอินเดีย ในอินเดียมีวดัลกัษณะเชน่นี้อยู่มากแต่ในท่ีสดุ บริษทักินเนสก็มอบใบประกาศนียบตัร 
วดัฮินดใูหญ่ท่ีสุดในโลก ใหก้บัวดันี้ ดว้ยเหตุผลคือเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดสรา้งโดยเอกชนและถือว่าเป็นวดัฮินดูท่ีใหญ่
ท่ีสุด เพราะมีบริเวณกวา้งมากถึง 86,342 ตารางฟุต วดันี้มีความอศัจรรยม์ากมาย สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพู 
แกะสลกั และปูพืน้ดว้ยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพูแกะสลกัตวัโดมสงู 72 ฟุต มีเสา โดม ลอ้ม 1,160 
ตน้ รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจาํนวน 148 เศียร ดา้นในบรรจเุทพเจา้ฮินดแูกะสลกักวา่20,000 องค ์ ใชเ้วลา
สรา้ง 5 ปีเท่าน้ัน โดยท่านประมุขสวามีมหาราช เป็นผูอ้อกแบบเพียงคนเดียวเป็นสถาปัตยกรรมฮินดทีู เก่าแก่
ท่ีสดุกอ่สรา้งโดยชา่งอาสาสมคัรมีทัง้นักบวชชา่งศิลปะรวมถึงนักแสวงบญุทกุคน  

 
 
 
 
 

 
เที่ยง                บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
 
 
  
 

 

บ่าย  นําท่านผ่านชม ราชปาติภาวนั ที่พํานักของประธานาธิบดี (Presidential Palace หรือ 
Rashtrapati Bhavan) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมกุลผสานกบั
แบบตะวนัตกท่ีมีขนาดใหญ่โต และซบัซอ้นแห่งนี้เป็นหน่ึงในท่ีพํานัก
ของประธานาธิบดีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอ ท่ีพํานักของประธานาธิบดี
อินเดีย (Rashtrapati Bhavan) ในนิวเดลีเป็นหน่ึงในบา้นพกัของ
ประมุขแห่งรฐัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก อาคารมีขนาด 19,000 
ตารางเมตร (200,000 ตารางฟุต) มีสี่ช ัน้และ 340 หอ้ง ตัง้อยู่บน
พืน้ท่ี 130 เฮกตาร ์ (320 เอเคอร)์ ณ ใจกลางของเมือง รปูแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานคตินิยมแบบโมกุลและยโุรปในลกัษณะอนัมี
เสน่หน่์าท่ึง นําท่านชม ประตูเมืองอินเดีย (Indian Gate) ใช ้
เป็นอนุสาวรียข์องทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึง จุดไฟ 
อมรชวิีนบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดบั ตัง้แต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 
1931) จวบจนปัจจบุนั มีชือ่จารึกไวท่ี้แผ่นหิน 85,000 ชือ่ 

18.00 น.  นําท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี   
ทําการเชค็อินเคา้เตอรส์ายการบิน SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เคร่ืองบิน และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง 

อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   เพื่อความสะดวกในการเชค็อินและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง  
21.20 น.   ออกเดินทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG87  
  (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง ) 

วนัที่ (8) เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ B L - 
03.00 น.        ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ…….. 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการ
เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สาํคญั ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเล่ือนการเดินทาง
หรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ  

อตัราคา่บริการ  (โปรแกรมเมียร-์เลห ์8 วนั 6 คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้

 

กาํหนดวนัเดินทาง 

อตัราค่าบริการหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ข้ึนไป) เดินทางตั้งแต ่20 ท่านข้ึนไป

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พกัเด่ียวเพ่ิม

9-16  สิงหาคม 2563 

13-20 กนัยายน 2563 
43,900.- 7,500.-

**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางถึง 15+ ท่านขึน้ไป 



 
 
 
  
 

 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ั่ง (ทีท่่านควรทราบกอ่นสํารองที่นั่ง) 
กรุณาชาํระเงินมดั ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน ์ หลงัการจองภายใน 3 
วนัส่วนที่เหลือชาํระท ัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซา่ตามที่กาํหนด *** 
หมายเหต:ุ อน่ึงกรณุาสง่หลกัฐานการชาํระเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบ เก็บหลกัฐานเพ่ือประโยชนข์องท่าน  
ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักล่าวไม่รวมคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการของธนาคารทุกกรณี 
สําคญัมาก!!!การยกเลิกบตัร และการคืนเงิน“สายการบินโลวค์อสต”์   
 สายการบิน SPICEJET เป็นสายการบินสายการบินโลวค์อสต ์หลงัการจองโดยชาํระมดัจาํแลว้ หากท่านตอ้งการ

ยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆกอ้ตามไม่สามารถ Refund คืนเงินได ้ เวน้แต่จะมีคนเดินทางแทน ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่ว่า
ทางบริษทัฯยงัไม่ออกบตัรโดยสารดว้ย เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุป๊เหมาจ่าย“สายการบินโลวค์อสต”์ จ่ายถูกแต่มีขอ้
แลกเปลี่ยนขอใหท้่านทําความเขา้ใจก่อนชาํระเงิน  เมื่อท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือ
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบริการรวม : 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลบักรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯช ัน้ประหยดัโดยสายการบิน SPICEJET และภายในประเทศที่ระบุ  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบใุนรายการ 
 รถโคช้ปรบัอากาศรบั-ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และโตโยตา้อีโนว่าหรือรถTempo ปรบั

อากาศในแคชเมียรต์ามระบใุนรายการ 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้)ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ใน

ขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรบัหนงัสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
อตัราค่าบริการไม่รวม  
 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 50 USD /ท่าน ตลอดการเดินทางมอบใหก้บัหวัหน้าทวัร ์ 

ไม่รวมค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
ท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ   ท่านละ 5,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 



 
 
 
  
 

 

 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 
 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานี้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงั
คณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียก
เก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
หกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวน

สิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมา

โปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 



 
 
 
  
 

 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี
ไม่วา่ค่าใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวและอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตาม

ความเหมาะสม 
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือ
เดินทางราชการ (เลม่สีนํ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 
 เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 ขอ้แนะนําบางประการใหน้กัท่องเที่ยวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนําให ้
นักท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกวา่  

 หากออกตัว๋แลว้นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดห้รือตามเง่ือนไขของการสายการ
บินน้ันๆ 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรบัช ัน้ท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน20 กิโลกรมั) 
เน่ืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาติให ้กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิฉะนัน้ทาง

บริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 
เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอนิเดีย แบบออนไลน ์ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว) 1 รูป พืน้หลงัสีขาว  
 สําเนาหนงัสือเดินทางอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดิน หา้มขดีทบั 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ    
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาวีซา่อนิเดียหากท่านเคยเดินทางเขา้อนิเดียแลว้ 1 ชดุ 
เอกสารท ัง้หมดสามารถส่งแบบออนไลน ์  Line , Email ไดเ้ลยครบั^^ 

 


