
 

 

 

 

 



 

 

รายการทอ่งเทีย่ว 

วนัที-่1 กรงุเทพฯ - เดลล ี- เลห ์ - - D 

00.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้4  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้4 ประตู 4 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SPICEJET พบเจา้หนา้ที่บรษิทัคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร ือ่งสมัภาระและ
เอกสารการเดนิทางแกท่่าน 

 
หมายเหตุ : ท่านตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรตห์รอืเอกสารการไดร้บัวคัซนี Covid 19  (International Vaccine 

Certificate) ขณะเชค็อนิ  
 
03.45น. ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ประเทศอนิเดยีโดยสายการบนิ SPICEJET 

เทีย่วบนิที ่SG741 (เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง)  
 
06.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลลี (New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ ผ่านพธิ ี     

การตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ รอตอ่เคร ือ่งบนิในประเทศ 
 
10.15น. ออกเดนิทางจาก เมอืงเดลลไีปเลหโ์ดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG123  
 

 
 
11.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเลห ์ …เมอืงศูนยก์ลางของการท่องเทีย่ว เป็นเมอืงทีอ่ยู่ในความสูงระดบั 3,505 

เมตรจากระดบัน ้าทะเล และยงัคงมมีกีลิน่อายวฒันธรรมของชาวทเิบตหลงเหลอืใหเ้ห็นอากาศเบาบาง  
เน่ืองจากเลหอ์ยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลราว 3,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเลหากอยู่ทีสู่งแนะน าใหด้ืม่น ้าบ่อยๆค่ะเพราะ
อากาศค่อนขา้งแหง้และเบาบางท าใหร้า่งกายสูญเสยีน ้าไดง่้ายและจ านวนมากซึง่ทางทีมงานมียาป้องกนัโรคแพ ้
ความสูงใหร้บัประทานก่อนเดนิทางมายงัเมืองเลห ์“เลห ์เมอืงหลวงของแควน้ลาดกัห”์ เขตแคชเมยีรป์ระเทศ
อนิเดยีมอีกีชือ่คอืทเิบตนอ้ย(Little Tibet)เพราะวฒันธรรมส่วนใหญ่มาจากทเิบต เลหเ์ป็นเมอืงเล็กๆในออ้มกอด
แห่งขนุเขาอยู่สงูเหนือระดบัน ้าทะเลถงึ12,00 ฟุต หรอืรวม 3500 เมตร ทีน่ี่มสี่วนผสมของวฒันธรรมและเชือ้ชาตทิี่

หลากหลายเดนิไปไหนก็เห็นแขกอนิเดยี แขกขาวแบบปากสีถาน บางคนหนา้ออกไปทางจนีและธเิบต ผูค้นแถบนีย้ิม้
แยม้แจม่ใส ใจด ีใชช้วีติแบบชา้ๆ อยู่กบัธรรมชาต ิ

น าท่าน  ชม เจดยีส์นัตภิาพ (Shanti Stupa)  ชมพระอาทติยต์กดนิเจดยีส์นัตภิาพตัง้อยู่บนเขาเป็นจดุทีส่ามารถ
มองเห็นววิเมอืงเลหใ์นมุมสูงไดอ้ย่างโรแมนตกิและงดงามมากค่ะ เจดยีนี์ส้รา้งโดยญีปุ่่ นเพือ่ประกาศพระศาสนาและ



 

 

จรรโลงสนัตภิาพ จากน้ันไป วดัสปิตุก Spituk Gompa วดัในพุทธศาสนา กอ่ตัง้โดย Od-de พีช่ายของ Lha 
Lama Changchub Od ในศตวรรษที ่11 อารามแห่งนีถ้กูนิกาย Yellow Hat ยดึครองในศตวรรษที ่15 

ค า่  บรกิาร อาหารค า่ ณ โรงแรม อสิระตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั HOTEL ROYAL PALACE ในเมอืงเลห ์หรอื เทยีบเท่า 
 

 
 

 
วนัที-่2 เมอืงเลห ์- ถนนทีสู่งทีสุ่ดในโลก Khardung La Pass - นูบรา้วลัเล่ย ์ B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
08.00 น. จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ นูบรา้วลัเล่ย ์(Nubra Valley) (ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) หุบเขาทางตอน

เหนือของเลห ์ทีม่อีากาศอบอุ่นกว่า และท าการเพาะปลูกไดม้ากกว่า ทัง้ยงัมคีวามสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของ
แควน้ลาดกัห.์.โดยวนันีเ้ราจะใชเ้สน้ทาง ถนนทีสู่งทีสุ่ดในโลก  Khardung La Pass ทีร่ะดบัความสูงราว 
5,600 เมตร จากระดบัน ้าทะเลเป็นเสน้ทางทีส่วยมาก จากจุดนีเ้ราสามารถมองเห็นเทอืกเขาคาราโครมัใน
ประเทศปากสีถานไดเ้ลย และทีจุ่ดสูงสุดนีเ้ราจะไม่ใหค้ณะอยู่นานนัก เพราะอากาศทีเ่บาบางอาจท าใหเ้ราแพ ้
ความสงูและไม่สบายได ้โดยเสน้ทางจากเลหช์ว่งตน้มาทีหุ่บเขานูบรา้ จะเป็นทางลาดยางบนหุบเขา จนกระทัง่ 1 
ช ัว่โมง กอ่นจะผ่านถนนทีสู่งทีส่ดุในโลกอย่าง ถนนคาดงุลาพาส (Khardung La Pass) ซึง่มคีวามสงู 5,600 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล เสน้ทางจะเป็นทางลกูหนิ..แวะถา่ยรปูกนัสกัประมาณ 30 นาทตีรงจดุนี.้.เอือ้มฟ้า ควา้เมฆ
กนัตรงนีเ้ลย   

 



 

 

จากนัน้  เดนิทางกนัตอ่ไป และหลงัจากผ่านเทอืกเขาหนิสลบัซบัซอ้นนับ 6 ช ัว่โมง เราก็ไดเ้ดนิทางมาถงึจดุหมายแรกของ
วนันี ้.... “นูบรา้วลัเล่ย” (Nubra Valley) หรอืหุบเขาแห่งดอกไมท้างเหนือของเมอืงเลย ์ชมดอกไมน้านา
พนัธุ ์เชน่ดอกแอปเป้ิล สวนแอปรคิอต และนกนานาชนิด เสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ลางลดัเลาะหบุเขา 

13.30 น.  บรกิารกลางวนั ณ ณ ภตัตาคาร/เตน็ท ์ทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านสนุกสนานกบัการ พเิศษ ขีอู่ฐ ทีท่ะเลทรายบนเทอืกเขาหมิาลยั (รวมอยู่ในคา่บรกิาร) 

ขีอู่ฐชมทะเลทรายฮุนดา้ (Hunder Sandune) เป็นทะเลทรายสขีาว มภีาพหลงัเป็นทวิเขาสงูใหญ่ กจิกรรม
ยอดฮติคอื ขีอ่ฐู เทีย่วทะเลทราย และชมพระอาทติยย์ามเย็น 
 

    
 
....  ชมวิวทิวทัศน์อ ันสวยงามของหุบเขานูบรา ที่นูบรา้ว ัลเล่ยเ์ป็นแหล่งปลูกแอปเป้ิลและแอปปลิคอท 
มากมาย  และมอีากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ ในความสูงระดบัประมาณสองพนักว่าเมตร ดงัน้ันจงึเป็นเมอืงที่
สบายๆคลา้ยกบับา้นเรา 

ค า่  บรกิาร อาหารค า่ ณ โรงแรม  
ทีเ่ขา้ทีพ่กั ณ  NUBRA TENT หรอืเทยีบเท่า  

 
 
วนัที-่3 นูบรา้วลัเล่ย ์- เมอืงเลห ์ B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
จากนัน้ สมควรแก่เวลา เดนิทางกลบัเมอืงเลห ์...ก่อน

อ าลา “หุบเขาดอกไม”้ แวะ วดัเดสกิต (Deskit 
Monastery) ตัง้อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมววิที่
สวยงาม เป็นวดัเกา่แกแ่ละใหญ่ทีส่ดุในแถบนูบรา้วลั
เล่ห ์ซ ึง่ภายในวัดประดิษฐานพระศรอีารยิเมตไต
ขนาดใหญ่มากมองเห็นไดจ้ากทัว่ทุกซอกมุมของนูบ
รา้วลัเลย ์และตวัวดัก็มีฉากหลงัเป็นยอดเขาหิมะที่
สวยงาม วดัเก่าแก่อายุมากกว่า 500 ปี ชมวดัซมัส
ทนัลิง่ ( Samstanling Monastery) วดัพุทธสไตล ์
ทิเบต ของนิกายหมวกเหลือง ที่มีความเก่าแก่
มากกว่า 100 ปีเป็นวดัทีม่ีพระและเณรจ านวนมาก 
มีภาพจติรกรรมฝาผนังทีอ่นุรกัษด์ูแลไวเ้ป็นอย่างด ี
จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงเลห ์ ขา้มคารด์ุงลา “Khardung La” ถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก อกีรอบผ่าน ใชเ้วลา



 

 

ประมาณ 5-6 ช ัว่โมง โดยใชเ้สน้ทางผ่าน Khardungla Pass เสน้ทางเดมิทีม่าอกีหน่ึงสถานทีท่ีน่่าสนใจน าพา
ท่านจอดชม Magnetic Hill น่ีจรงิๆแลว้มชี ือ่เรยีกอกีชือ่ว่า Gravity Hill ประเด็นมนัมอียู่ว่า ถา้จอดรถเอาไว ้
ตรงจุดทีเ่คา้ก าหนดไวแ้ลว้ดบัเคร ือ่งยนต ์เราจะเห็นเหมอืนกบัว่า รถมนัไหลขึน้ภูเขาไดเ้อง ซ ึง่จรงิๆแลว้มนัเป็น
ภาพลวงตา ทางถนนจรงิๆมนัเป็นทางลงเขาตา่งหาก แตมุ่มมองทีม่องมนัเหมอืนกบัขึน้ภเูขาน่ันเอง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัระหวา่งทาง  
 เดนิทางตอ่จนถงึเลห.์.....อสิระเลอืกซือ้ของทีต่ลาดในเมอืงเลหต์ามอธัยาศยั 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
ทีพ่กั Hotel Royal Palace  หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที-่4 เลห ์- อลัช ิ- ลามายูรู - เลห ์ B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
จากนัน้  ออกเดนิทางไป เมอืงลามายูรุ (Lamayuru) ซึง่เป็นหุบเขาแหง้แลง้เหมอืนเราก าลงัเดนิทางผ่านดาวองัคาร 

ตลอดเสน้ทางจะเห็น วถิชีวีติและวฒันธรรมเกา่แกข่องชาวแคชเมยีร ์ชมววิทวิทศันท์ีส่ดุแสนมหศัจรรย ์ ระหว่าง
ทางแวะชม Gurdwara Pathar Sahib สรา้งขึน้ในความทรงจ าของ Guru Nanak บนถนน Leh-Kargil ซึง่
อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 12,000 ฟุต Gurdwara สรา้งขึน้ในปี 1517 เพือ่ร  าลกึถงึการมาเยอืนภูมภิาคลาดกัห ์
ของ Guru Nanak Dev ผูก้อ่ตัง้ Guru แห่งศาสนาซกิข ์จากน้ันเราจะผ่าน จุดทีแ่ม่น ้าสนิธุ (Indus 
River)และแม่น ้าซนัสการ ์((Zanskar River) มาบรรจบกนัเป็นแม่น ้าสองส ี  

 
   น าท่านชม อาราม Likir หรอื Likir Gompa วดัในพุทธศาสนาในลาดกัห ์ตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 3700 ม. ห่าง

จากเลหไ์ปทางตะวนัตก ตัง้อยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ในหมู่บา้น Likir ใกลแ้ม่น ้าสนิธปุระมาณ 9.5 เป็นของนิกาย 
Gelugpa ของพุทธศาสนาในทเิบต กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1065 โดย Lama Duwang Chosje ภายใตค้ าสัง่ของ
กษตัรยิอ์งคท์ีห่า้แห่ง Ladakh Lhachen Gyalpo จากน้ันไป Alchi ตัง้อยู่ใน Likir tehsil บนฝ่ังแม่น ้า Indus 



 

 

ห่างจากเมอืงหลวง Leh 70 กม. น าท่านชม วดัอลัช ิAlchi Monastery วดัในพุทธศาสนา ไดร้บัการกล่าว
ขานวา่เป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ปกครองโดยอาราม Likir  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัระหวา่งทาง  

 
 เดนิทางต่อจนถงึ ลามายูรู น าท่านชม วดัลามายูรู(Lamayuru Monastery) โดยวดัแห่งนีถ้กูสรา้งโดยหนิ

ทราย เป็นวดัในนิกาย Drigungpa อดตีเคยอยู่ในความดูแลของ Kadampa โรงเรยีนของพุทธศาสนาแบบ
ทเิบต กอ่นทีจ่ะถกูนิกาย Drigungpa เขา้ยดึครองในทีสุ่ดตัง้อยู่บนยอดเขาหนิทราย แวดลอ้มไปดว้ยดนิแดนที่
เรยีกวา่ Moon Land ดแูปลกตา....ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัเลห ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
 

ทีพ่กั Hotel Royal Palace  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที-่5 เมอืงเลห ์ B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านไป พระราชวงัเชย ์(Shey Palace)  เมอืงเชเคยเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของลาดกั  ในชว่งกอ่น

ศตวรรษที ่15 เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นมอีายุราว 500 ปีของกษตัรยิผู์เ้คยยิง่ใหญ่ในอดตี พระราชวงัหลวงและพระ
อารามสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่16 เพือ่เป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ ์และประดษิฐานพระพุทธรูปทองแดงทีสู่งใหญ่
ขนาดตกึสามช ัน้ สรา้งโดยกษตัรยิ ์ Deldan Namgyal  และโปรดเกลา้ใหส้รา้งสถปู Numgyal Chorten 
หรอืสถปูแห่งชยัชนะ (Victory Stupa) ทีด่า้นบนของสถปูสรา้งดว้ยทองค าบรสิทุธิ ์ 
ออกเดนิทางไปยงั วดัเฮมสิ (Hemis Gompa) ต ัง้อยู่สุดถนนอนัคดเคีย้วทีอ่กีฟากหน่ึงของแม่น ้า
สนิธุ หา่งจากตวัเมอืงเลหม์าประมาณ 45 กโิลเมตร เป็นวดัเก่าแก่โบราณทีม่อีายุ กว่า 400 ปี  “วดั
เฮมสิ” (Hemis Gompa)  เป็นวดัทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากวดัติก๊เชย ์เป็นวดัหลกัของนิกายนิงมาปะ หรอื
นิกายหมวกแดงทีใ่หญ่และส าคญัทีส่ดุในแควน้ลาดกั และยงัมรีปูป้ันองคปั์ทมาสมภพทีใ่หญ่ทีส่ดุตัง้อยู่ในวดัแห่ง
นีด้ว้ย โดยทุกๆปีจะมกีารจดังานระบ าบหนา้กากของพระลามะ ใหช้มกนัทีว่ดัเฮมสิ ส่วนใหญ่จะอยู่ในชว่งเดอืน 
มถินุายน – กรกฎาคม งานใหญ่ของวดัแห่งนีค้อืการน าภาพพระกบฎขนาดมหมึา น าออกมาใหบู้ชาทุกๆ 12 ปี 
(คร ัง้ทีผ่่านปี 2016 -คร ัง้หนา้ปี 2028) เทศกาลระบ าหน้ากาก เป็นงานทีพ่ระลามะ มาเตน้ระบ าหนา้กาก เพือ่
เป็นการระลึกถึงพระศาสนา และระลึกถึง พระปัทมะสมัภาวะ หรอื ที่ทางทิเบตรูจ้กักนัใน กูรูรนิปูเช ่( Guru 
Rimpoche ) งานนีจ้ะมรีะยะเวลาประมาณ 2 วนั วดัเฮมสิจะมเีทศกาลประจ าปีเรยีกว่า เฮมสิ-เตช ู(Hemis 



 

 

Tse-Chu) อนัเปรยีบเสมอืนงานบุญใหญ่และมหาพธิแีห่งลาดกัห ์ค าว่า เตช ูหมายถงึ วนัที ่10 งานเฮมสิ-เตช ู
จงึจดัขึน้ทุกวนัที ่10-11 เดอืน 5 ตามปฏทินิจนัทรคตขิองทิเบต เพราะวนัที ่10 เดอืน 5 ถอืเป็นวนัคลา้ยวนั
สมภพของท่านปัทมสมัภวะ และทุกรอบปีนักษตัรทีต่รงกบัปีวอก (ปีลงิ) ซ ึง่เช ือ่ว่าเป็นปีเกดิของท่านปัทมสมัภวะ 
ซ ึง่จะมพีธิคีลีผ่า้ทงักา้ผนืใหญ่ทีส่ดุในลาดกัหใ์หผู้ค้นไดส้กัการะตามขนบ จารตีสบืทอดกนัมาหลายช ัว่อายุคน ซึง่
ในการมารว่มกนัสรา้งกุศลจติเพือ่ปัดเป่าขบัไล่สิง่อปัมงคลใหห้มดไปและ ยงัถอืว่าจะไดร้บักุศลแรงกลา้จากการ
รว่มอยู่ในพธิ ีชาม (Cham) หรอื ระบ าหนา้กาก 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
จากนัน้ น าท่านชม วดัทกิเซ ่ (Thiksey Gompa)  สายใยของพุทธศาสนา ทีท่ าใหล้าดกัร า่รวยทางจติวญิญาณ         

เป็นวดัทีต่ ัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเขามภีูมทิศันท์ีส่วยงาม  วดันีก้อ่ตัง้เมือ่ศตวรรษที ่15 เป็นวดัในนิกายเกลุกปะ         
หรอื นิกายหมวกเหลอืง (นิกายเดยีวกบัดาไลลามะองคปั์จจุบนั) ทีว่ดัยงัมีพระศรอีารยิเมตไตรย ์ ซึง่ถอืเป็น
มาสเตอรพ์ีซฝีมือชา่งศลิป์ ใชเ้วลาสรา้งถงึ 2 ปีดว้ยกนั และจากอายุหลายรอ้ยปีของวดันี ้จงึมีสิง่ทีน่่าสนใจ
มากมาย ทัง้สถาปัตยกรรมและความงามทางศลิปะทีย่งัคงหลงเหลอืใหผู้ค้นเขา้มาศกึษา และชืน่ชมอยู่จนทุก
วนันี ้ จากน้ันชม อารามสตาคนา หรอื สตาคนากอมปา วดัในศาสนาพุทธของนิกายดัก๊ยา ในเมอืงสตาคนา 
เขตเลห ์ลาดกัห ์บนฝ่ังซา้ยของแม่น ้าสนิธ ุกอ่ตัง้ขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่16 โดย Chosje Modzin ปราชญ ์
และนักบุญชาวภูฏาน ชือ่นีม้คีวามหมายตามตวัอกัษรว่า 'จมูกเสอื' เพราะมนัถูกสรา้งขึน้บนเนินเขาทีม่รีูปรา่ง
เหมอืนจมูกของเสอื  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม  
ทีพ่กั Hotel Royal Palace  หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที-่6 เลห ์- ทะเลสาบพนักอง - เลห ์ B L D 

06.30 น.  บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 
07.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “ทะเลสาบพนักอง” (Pangong Lake)  ระดบัความสงู 4,350 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล ระยะทาง 320 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมงโดยน่ั งรถผ่านถนนเสน้ทีส่งูเป็นอนัดบั 
3 ของโลก Chang La pass ระหวา่งทางขึน้มนัก็สวยแบบเกนิค าบรรยาย... 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

ทะเลสาบน ้าเค็มทีอ่ยู่สงูสดุในโลกคอื มคีวามสงูถงึ 4300 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ชมความงามของทะเลสาบทีม่ี
ภเูขาสูงเป็นฉากหลงั น ้าในทะเลสาบแห่งนีม้สีสีนัทีง่ดงามมาก โดยเฉพาะในชว่งเย็นน ้าจะมสีนี ้าเงนิเขม้ ส่วน
ในชว่งเชา้จะมสีทีีอ่่อนกว่า และพืน้ที ่75% ของทะเลสาบอยู่ในดนิแดนทเิบต อกี 25% อยู่ในเขตของประเทศ
อนิเดยี ..อสิระถา่ยรปูกบั ทะเลสาบพนักอง เป็นววิทีเ่รยีกวา่ ไดร้บัความนิยมสงูสดุของเลห.์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ไดเ้วลาอนัสมควร..เดนิทางกลบัสู่เมอืงเลห ์โดยใชเ้สน้ทางเดมิ โดยการเดนิทางในวนันีจ้ะผ่านจดุทีส่งูทีส่ดุ
ของถนนสายนีค้อืประมาณ 5,300 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เรยีกจดุนีว้่า Chang La Pass เราจะจอดใหท้่าน
ไดถ้่ายรูปสกัครู ่ ไม่ควรอยู่นานเกนิไปเพราะจะท าใหเ้ราไม่สบายได.้.ออกเดนิทางต่อค่ะ เพลดิเพลนิกบัววิสอง
ขา้งทางเปิดโอกาสใหจ้อดถ่ายรูปเป็นระยะๆ  ถงึเมอืงเลห.์..น าท่านเดนิเล่น ชอ็ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก 
ของทีร่ะลกึ ทีถ่นนเมนบารซ์าร ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
ทีพ่กั Hotel Royal Palace  หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที-่7 เมอืงเลห ์- เดลล ี B - - 

07.00 น.  บรกิารเชา้ทีโ่รงแรม อสิระตามอธัยาศยั 
10.00 น. จากน้ันน าท่าน เดนิทางสู่สนามบนิเลห ์
12.20 น.  ออกเดนิทางจากเลหไ์ปเดลลโีดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG124  
13.40 น. เดนิทางถงึ เดลล ีอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
21.10 น.  ออกเดนิทางจากเดลลไีปกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG740  
 
วนัที-่8 เดลล ี- กรุงเทพฯ - - - 

02.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากศยานสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ.... 
 
 

 

 



 

 

หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ  

 
“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรไ์ทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 
 

**รายการนี้เป็นเสน้ทางกึง่ผจญภยั เหมาะส าหรบัผูเ้ดนิทางทีร่กัและหลงใหลในธรรมชาตอิย่าง
แทจ้รงิและเสน้ทางท่องเทีย่วบางคร ัง้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและความปลอดภยัเป็นส าคญั*** 
 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรม LEH  7 วนั 5 คนื)  
 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุน้อยกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง  

หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง 

48,888.- บาท. 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  7,500.- 
บาท 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไม่ 15-25   ท่าน หรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง              
รวม 50 USD หรอื 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ
ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ขึน้อยู่กบัสาย
การบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรอืมเีหตุ
หน่ึงเหตุใดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
หรอืเหลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร15
ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้าทวัรไ์ทย 

*ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋กรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก 



 

 

การช าระเงิน  

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

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 

อตัราคา่ใชจ้า่ยรวม 

ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ-เดลลี และ เดลลี- กรุงเทพฯโดยสายการบนิ SPICEJET 
(กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด) และ ค่าตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ (กระเป๋าเดนิทาง
น ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด) 

คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 
คา่ทีพั่กโรงแรมตามทีร่ะบตุลอดการเดนิทาง พักหอ้งคู ่(อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม) 
คา่อาหารตามโปรแกรมทีร่ะบแุละน ้าเปลา่ภายในภัตตาคาร ระหวา่งมือ้อาหาร (เป็นอาหารทอ้งถิน่แบบอสิลาม
ทานงา่ยและมอีาหารไทยเสรมิ ทกุมือ้) 

คา่วซีา่อนิเดยีออนไลน ์(e-Visa) 
คา่น ้าเปลา่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั บนรถ  
คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง  
คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่ามระบใุนโปรแกรม  
ค่าประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 

2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายุ
ระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัอายตุ า่กวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกนัคุม้ครอง 50 
% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) ประกันครอบคลุมการตดิโควดิและการรักษาในต่างประเทศ(ตอ้งมี
ใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านัน้)และหลังจากกลับจากต่างประเทศต่อเนื่องอกี 7 วัน  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็น
พษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ อาหารเป็นพษิเทา่นัน้) แตท่ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตก
ลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารวซีา่ของคนตา่งดา้ว  
 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้กีารแสดง ณ จดุเชคอนิ  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากรายการ 
 ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 50 เหรยีญ ตอ่/ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

 



 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกบัทา่นมากวา่  

    กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรอืตั๋วหมูค่ณะ หากออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น าหนักไมเ่กนิ 20 กก. /กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก 

กรณียกเลกิ  

  หากมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 
  ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 2,000 บาท และใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ มัด

จ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บ
ทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

 แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 แจง้ยกเลกเดนิทาง 0-14 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทัวร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่

ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ่า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม  

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท + และใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้

ไดร้ับทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร ์

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

     กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมา

เทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่า่ยในการ

มาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอันดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1) บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2) บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
3) รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นที่

เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
4) บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
5)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
6)  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
7) ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 



 

 

9)  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท
ฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

10) หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิ
ใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิาร และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12)  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

13) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

14) กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
หรอืไดช้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่น
เป็นกรณีไป 

15) กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
16) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
17) กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ 

ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
18) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถาม

ทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 
19) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเีชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ

ทัง้ส ิน้ 
20) หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณีไมว่า่คา่ใชจ้า่ยใน

การยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสขีาว ไม่สวมแวน่ตาหรอื
เคร ื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) 

 

 

 


