
 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที่ 11/07795 
93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว. เขตจตุจักร. กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 084 531 5118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

เลห์-ลาดกัห์ ดนิแดนแห่งทิเบตน้อย 

เลห์–นูบราวลัเลย์– ทะเลสาบแปงกอง พชิิตเส้นทางรถยนต์ทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

6-12 สิงหาคม 2560 

 

ประสบการณ์แปลกใหม่คร้ังเดียวของชีวิตท่องเท่ียวไปบนเส้นทางหน่ึงเดียวในโลกท่ีนอ้ยคนจะไดส้ัมผสัดินแดน
แห่งพุทธทิเบตบนท่ีสูงโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขาทอดตวัยาวมาจากหิมาลยัในดินแดนแห่งน้ี   และยงัมีกลุ่มคนทีใชชี้วติเตม็
เปียมไปดว้ยจิตวิญญาณและความศรัทธาท่ามกลางธรรมชาติอนัสุดอศัจรรยเ์ป็นดินแดนสวรรคท่ี์หลากหลายดว้ยธรรมชาติ   
ต านานของป่าหิมพานต ์ดินแดนแห่งสวรรค ์หลากหลายดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามท่ีสุดในโลกซ่อนตวัอยูท่่ามกลางขนุเขา 

**เส้นทางนีใ้นหน่ึงปีจะเปิดเพยีง 6 เดือน  คือกลางเดือนเมษายน ถึงต้นตุลาคม เท่าน้ัน ** 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี(D) 

06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้ท่ี 7 สายการบิน Jet Airways (9W)  

 โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

08.40 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี  9W065 (ใชเ้วลาเดินทาง 4 

ชัว่โมง 30 นาที) (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

11.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รับประทานอาหารกลางวนั  

 จากนั้นเดินทางสู่ อาศรัธาม (Akshardham) หรือ อัชดัม วดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สถานท่ีท่ีน่า
เล่ือมใสของมหาชนทัว่ประเทศอินเดีย ในอินเดียมีวดัลกัษณะเช่นน้ีอยูม่ากแต่ในท่ีสุด บริษทักินเนสก็มอบใบ
ประกาศนียบตัร วดัฮินดูใหญ่ท่ีสุดในโลก ให้กบัวดัน้ี ดว้ยเหตุผลคือเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดสร้างโดยเอกชนและถือ
วา่เป็นวดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุด เพราะมีบริเวณกวา้งมากถึง 86,342 ตารางฟุต วดัน้ีมีความอศัจรรยม์ากมาย สร้าง



 
 

ดว้ยหินทรายสีชมพู แกะสลกั และปูพื้นดว้ยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพูแกะสลกัตวัโดมสูง 72 ฟุต 
มีเสา โดม ล้อม 1,160 ตน้ รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจ านวน 148 เศียร ด้านในบรรจุเทพเจา้ฮินดู
แกะสลกักวา่20,000 องค ์ใชเ้วลาสร้าง 5 ปีเท่านั้น โดยท่านประมุขสวามีมหาราช เป็นผูอ้อกแบบเพียงคน
เดียวเป็นสถาปัตยกรรมฮินดูที เก่าแก่ท่ีสุดก่อสร้างโดยช่างอาสาสมคัรมีทั้งนกับวชช่างศิลปะรวมถึงนกัแสวง
บุญทุกคน  

จากนั้น น าท่ าน ผ่ าน ชม  ราชป าติ ภ าว ัน  ท่ี พ  านั ก ของป ระธ าน าธิบ ดี  (Presidential Palace ห รือ 
Rashtrapati Bhavan)   เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมกุลผสานกบัแบบตะวนัตกท่ีมีขนาดใหญ่โต และ
ซับซ้อนแห่งน้ีเป็นหน่ึงในท่ีพ  านกัของประธานาธิบดีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอ ท่ีพ  านกัของประธานาธิบดีอินเดีย 
(Rashtrapati Bhavan) ใน  นิวเดลีเป็นหน่ึงในบา้นพกัของประมุขแห่งรัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
อาคารมีขนาด 19,000 ตารางเมตร (200,000 ตารางฟุต) มีส่ีชั้นและ 340 ห้อง ตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 130 

เฮกตาร์ (320 เอเคอร์) ณ ใจกลางของเมือง รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานคตินิยมแบบโมกุลและยุโรป
ในลกัษณะอนัมีเสน่ห์น่าท่ึง 

 น าท่านผ่านชม ประตูเมืองอินเดีย (Indian Gate) ใช้เป็นอนุสาวรียข์องทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลก
คร้ังท่ีหน่ึง จุดไฟ อมรชีวนิบูชาวิญญาณนกัรบไม่เคยดบั ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปัจจุบนั 

มีช่ือจารึกไวท่ี้แผน่หิน 85,000 ช่ือ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม ท่ีพกั ณ  HOTEL BLU หรือเทียบเท่า อิสระตามอธัยาศยั 

 

วนัสอง (กรุงเทพฯ –เดลล ี- เลห์  -  พกัผ่อนปรับร่างกาย –เลห์บาร์ซาร์(B/L/D) 

05.40 น.      เหินฟ้าจากเดลลีสู่เมืองเลห์ โดยสายการบิน Jet Airway  เท่ียวบินท่ี 9w - 2368 

07.30 น. ถึงสนามบินเลห์ สนามบินพาณิชยท่ี์อยูสู่งท่ีสุดในโลก เมืองเลห์ตั้งอยูใ่นระดบัความสูง 3,505 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล หลงัจากนั้นน าท่านสู่ท่ีพกัรับประทานอาหารเชา้ ใหท้่านเพกัเพื่อพกัปรับสภาพร่างกายใหเ้ขา้กบั
ความกดอากาศในระดบัความสูงของเมืองเลห์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองเลห์และบาร์ซาร์ทอ้งถ่ิน ใหท้่านค่อยๆ เดินชมวถีิชีวิตและการคา้ทอ้งถ่ินอยา่ง
สบายๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับตวัในแต่ละกา้วยา่งพร้อมกบัฝึกก ากบัลมหายใจเพื่อดึงออกซิเจนเขา้มาสู่ร่างกาย
และสมองใหม้ากกวา่การใชชี้วติปรกติในประเทศไทย 

เยน็ กลบัเขา้สู่ท่ีพกั คืนน้ีนอนแต่หวัค ่าพกัผอ่นให้ร่างกายปรับตวั Hotel Royal Palace  หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 

วนัทีส่าม เลห์-พระราชวงัเลห์-  พระราชวงัเชย์  - วดัเฮมิส-เลห์   (B /L/D) 



 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ น าท่านชม พระราชวงัเลห์ ( Leh Palace )ซ่ึงเป็นพระราชวงั ท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดด 

เด่นกลางเมืองเลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้น ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1630 มีลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม 

ใกลเ้คียงกบัพระราชวงัโปตาลาในทิเบต คือมีผนงัเอียงเขา้หากนัทุกดา้น  

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย          น าชม พระราชวงัเชย์Shey Palace  ซ่ึงเดิมช่ือ เชรน ภาษาลาดคัห์แปลวา่กระจก เน่ืองจากกษตัริยผ์ูส้ร้าง
ไดข้ดุสระน ้ากวา้งไวห้นา้วงัเพื่อตอ้งการใหส้ะทอ้นพระราชวงัลงสู่พื้นน ้า พระราชวงัเชยเ์ป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่
สุดของลาดคัห์สร้างโดยกษตัริยอ์งคแ์รกของลาดคัห์ ในศตวรรษท่ี 10-11 ปัจจุบนัไม่มีคนอยูอ่าศยัแลว้ ได้
เวลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า  Hotel Royal Palace หรือเทียบเท่า   
 

วนัทีส่ี่  เลห์-หุบเขานูบรา(125 ก.ม.) (B /L/D) 

 

เชา้  รับประทานอาหารท่ีโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางโดยรถจ๊ีปสู่ หุบเขานูบรา ( NubraValley ) ระยะทาง ห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 125 

กิโลเมตร ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความยิง่ใหญ่ของ เทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาคาราโครัมท่ีโอบลอ้ม 

ประดุจดงัจะเก็บความลบัส าคญัของลาดคัห์เอาไวร้อผูค้นมาคน้หา โดย
เส้นทางท่ีจะมุ่งหนา้ไปหุบเขานูบรา  ระหวา่งทางน าท่านท าสถิติโลกดว้ย
การเดินทางข้ึนสู่ ช่องเขาคารตุงลาพาสKhardung la Pass ซ่ึงเป็น
ช่องเขาท่ีเป็นเส้นทางรถยนตท่ี์สูงท่ีสุดในโลก(5,600 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล) ตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาหิมาลยั และเทือกเขาคาราโคลมัท่ี
ทอดตวัยาว โอบลอ้มคาตุงลาพาสไว ้ชมทิวทศัน์ท่ีเหมือนอยูบ่นยอดเขา
ตลอด ชมยอดเขาอ่ืนๆ สลบัซบัซอ้นกวา้งไกล บางยอดก็มีหิมะคลุม สะทอ้นแสงแวววาว บางยอดก็โลน้ไม่มี
ตน้ไมป้กคลุม แต่มีสีสันหลากหลาย สวยงามมากแวะ ถ่ายรูปเส้นทางหลวงท่ีสูงสุดของโลก พร้อมทั้งถ่ายรูป
พรมแดนภูเขาระหวา่งอินเดียปากีสถาน เป็นท่ีระลึกชมความงดงามของทศันียภาพบนหลงัคาโลก ณ คาตุงลา
พาสจากนั้นออกเดินทางต่อสู่หุบเขานูบรา ระหวา่งทางชมภูมิทศัน์อนังดงามของภูเขาสูงเสียดฟ้าห่อหุม้ดว้ย
หิมะบนปลายยอด ตดักบัฉากหลงัของเส้นขอบฟ้า สร้างความตะลึงพรึงเพริดใหแ้ก่ผูพ้บเห็นนูบราในภาษา
ทอ้งถ่ินมีความหมายวา่ หุบเขาแห่งดอกไม ้เราสามารถพบเห็น กุหลาบสีเหลือง แอปเป้ิล และ สวนแอปริคอต 
ท่ีชาวลาดคัห์ปลูกไวเ้รียงรายอยูท่ ัว่หุบเขานูบรา นอกจากน้ีหุบเขานูบรายงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกนานาชนิด  

เท่ียง  พกัทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
 เส้นทางวนัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางคาราวานในอดีต และเช่ือมต่อกบัเส้นทางสายไหมอนัโด่งดงั  
น าท่าน เดินทางเขา้สู่หุบเขานูบรา(Nubra Valley: 3048 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล)นูบราหมายถึงหุบเขาแห่ง

ดอกไม ้เป็นหุบเขาเล็กท่ียิง่ใหญ่รุ่มรวยดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามมีฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบัเทือกเขาคารา
โครัม ของประเทศปากีสถานและดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัธารน ้าแขง็ Siachenของประเทศจีนเป็น
แหล่งปลูก Apricot ผลไมห้ลากหลายของลาดกั และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกนานาชนิด อยูห่่างจากเลห์ไป



 
 

ทางเหนือ 125 km โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยัและคาราโครัม (Karakoram Range) ซ่ึงเทือกเขา
คาราโครัมน้ีเป็นเขตแดนตามธรรมชาติกั้นอินเดียกบัปากีสถาน และก่อนหนา้ปี ค.ศ. 1994 ทางการอินเดีย
ไม่อนุญาตให ้   นกัท่องเท่ียวเขา้มาในหุบเขาเลยเส้นทางลดระดบัลงไปเร่ือยๆ ผา่นชมววิภูเขา ทุ่งดอกไม ้

หมู่บา้นทิเบตเล็ก 
ถึงหมู่บา้นดิสกิต เป็นเวลาอาทิตยอ์ศัดงทอแสงสวยงามทาบทบัภูเขาสูงท่ีสะทอ้นเงาลงสู่แม่น ้า Shayok

แม่น ้าสายหลกัของหุบเขา ชมวถีิชีวติท่ีอยูก่บัธรรมชาติแบบดั้งเดิม เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั น าชม วดั Diskit

วดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1420 ตั้งอยูบ่นเนินเขา ในบริเวณหมู่บา้นดิสกิต มีจุดเด่น (เด่น จริงๆ) คือ
รูปป้ันองคพ์ระศรีอริยเมตตรัย ขนาด 12 เมตร นัง่ตระหง่าน พระเนตรมองต ่าหนัหนา้ออกไปทางหมู่บา้นดิส
กิต ราวกบัจะคอย เฝ้ามอง ดูแลปกป้องผูค้นในหุบเขานูบร้าแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี 1996 โดยทุนส่วนหน่ึง
ชาวบา้นไดร้วมรวบทุนทรัพยส่์วนตวับริจาคในการสร้าง โดยมีองคด์าไลลามะ ท่ี 14 มาท าพิธีเปิดงานดว้ย
ตวัเองอีกดว้ย ช่ืนชมทิวทศัน์ในยามเยน็ดูสงบสวยงามไดเ้วลาสมควรเดินทางเขา้ท่ีพกัเตน้ทบ์า้นรับประทาน
อาหารเยน็  พกัผอ่นตามอธัยาศยัหลงัเดินทางอยา่งเหน็ดเหน่ือยมาตลอดทั้งวนั ใครท่ีอยากสัมผสัค ่าคืนอนั
สวยงามท่ามกลางหมู่ดาว แสงจนัทร์ ทอแสงกระพริบวิบวาวใกลจ้นราวจะควา้เอามาไดก้็อยา่เพิ่งนอนออกมา
นัง่จิบชาร้อนๆ แกลม้แอพริคอทสด อากาศก าลงัหนาวสบายเพราะเป็นฤดูร้อนก็เชิญด่ืมด ่าเตม็ท่ี  

เยน็ รับประทานอาหารค ่า คืนนีน้อนเต้นส์  พกั Eco Village Resort หรือเทียบเท่า   
 

 

วนัที่ห้า ( 3 )นูบราวลัเลย์–ติกเซย์ -เลห์                                                  ( B/L/D) 

 

06.00   รับประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  จากนั้นใหท้่านเดินเล่น ถ่ายรูปเก็บววิสวยๆ รอบบริเวณหุบเขา และดูวถีิชีวิต 
ชาวบา้นจนไดเ้วลาสมควรออกเดินทางกลบั เมืองเลห์  ระหวา่งทาง แวะเท่ียว วดั Hunderเป็นวดัเก่าแก่
ของหมู่บา้น Hunderและน าท่านไปถ่ายรูป ทะเลทรายฮุนดร้า (Hundra Sand dune) หรือใคร
อยากใชบ้ริการนัง่อูฐ ถ่ายรูปโดยมีภูเขาสูงใหญ่เป็นฉากดา้นหลงัก็ท าไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
จากนั้น    เดินทางกลบั เมืองเลห์  น าท่านชมวดัติกเซย์Thikse monastery เป็นวดัของนิกายหมวดเหลืองอายุ 

600-700 ปีเป็น หน่ึงในวดัใหญ่ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในแควน้ลาดคัห์ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 16โดยท่าน
เซรัป ซงัโป (SherabZangpo) ปัจจุบนัวดัน้ีเป็นของลามะนิกายหมวกเหลือง มีลามะจ าพรรษาอยู่
ประมาณ 60-80 รูป ท่ีน่ีถูกเรียกวา่ มินิ โปตาลา (Mini Potala) เพราะลกัษณะคลา้ยกบัพระราชวงั
โปตาลา ท่ีอยูใ่นลาซา ทิเบตนัน่เอง มีหลายสาขาในลาดคัห์ น าชมพระเมตไตรยใหญ่ พระพุทธรูปอนาคตตาม
ความเช่ือของพุทธทิเบต ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 

เยน็            รับประทานอาหารค ่า พกัผอ่น Hotel Royal Palace หรือเทียบเท่า    

 

วนัทีห่ก ( 4 )เลห์ – ทะเลสาบพนักอง – เลห์(B /L/D) 



 
 

เชา้ หลงัรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบพนั
กอง(Pangong Lake, 4420 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล) ระยะทาง
ประมาณ 160 กม.ทะเลสาบน ้ าเค็มท่ีอยู่ในระดบัความสูงท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก มีระดับความสูงเหนือระดับน ้ าทะเลถึง 4420 เมตร และถูก
ครอบครองโดย 2 ประเทศ โดยร้อยละ 30เป็นของประเทศอินเดีย และ
ร้อยละ 70 เป็นดินแดนของประเทศจีน ขบัรถเลาะเลียบแม่น ้าอินดุส ผา่น
หมู่บา้นเช่มเดยแ์ละซคัตีท่ีเรียงรายตามล าน ้ าในหุบเขาเบ้ืองล่างเขียวขจีดว้ยทุ่งนาขั้นบนัไดอนัสวยงาม ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขาดินเหลืองท่ีไม่มีตน้ไมแ้มแ้ต่ตน้เดียวช่างเป็นภาพท่ีตดักนัน่าดูทีเดียวเชียว เส้นทางจะผ่านหุบเขาอนั
เขียวขจีไต่สูงข้ึนไปเร่ือยๆ ผ่านหมู่บ้านซัคตี และไต่สูงข้ึน สู่เส้นทางหลวงสูงอนัดบัสามของโลก(5320 

เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล) ทุก 1 กม.เส้นทางจะสูงข้ึน 1 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล จนกระทัง่ถนนข้ึนมา
เท่ากบัยอดเขา เม่ือมองยอ้นไปจะเห็นเส้นทางมีลกัษณะซิกแซกไปมาอยา่งชดัเจน เน่ืองจากภูเขาไม่มีตน้ไมส้ัก
ตน้ท่ีบดบงัถนนท่ีคดเค้ียวน้ี จนท าให้เกิดความฉงนว่า “เราเดินทางขึน้มาได้อย่างไรนี่ !!!” ชมแม่น ้ าทราย
หลากสีและน ้ าตกทรายจนถึงทะเลสาบแปงกองสีเทอร์คอยซ์สวยงามเป็นระยะทางยาว 130 กม.จรดพรมแดน
จีน กวา้งเพียง 6 กม. ล้อมรอบด้วยภูเขาน ้ าตกทรายหาดทรายขาวละเอียดรอบทะเลสาบสีเทอร์คอยซ์
เพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามกบัทอ้งฟ้าสีครามเขม้ หาดทราย สายลมแสงแดดบนยอดเขาสูง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกโรแมนติคท่ีริมทะเลสาบพนักอง 
บ่าย อ าลาทิวทศัน์อนัสวยงามบนเส้นทางแปงกอง-เลห์ ผา่นแม่น ้าทรายหลากสี สวนสวรรค ์เขาสายรุ้งอีกคร้ัง

เดินทางกลบัสู่เลห์ตามเส้นทางเดิม 

เยน็ ถึงเลห์ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัรับประทานอาหารค ่า Hotel Royal Palace หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีเ่จ็ด  เลห์-เดล-ี -กรุงเทพฯ(B /-/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (อาหารแพค็กล่อง)แลว้ เดินทางสู่สนามบิน 

05.00 น. ถึงสนามบินน าท่านเช็คอิน 
07.40น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบินเจตแอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี 9W2369 

09.10 น.  ถึงสนามบินเดลลี  รอต่อเคร่ือง ใหท้่านช๊อปป้ิงตามอธัยาศยัใน Duty free สนามบิน 

14.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจท็แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี 9W66 

19.45น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพและเตม็เป่ียมไปดว้ยประสบการณ์ท่ีไม่รู้ลืม     
 

 

 

อตัราค่าบริการ  55,500 บาท   (ห้องพกัคู่) 

 



 
 

* * อตัราค่าบริการรวม ** 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 

2. ค่าสัมภาระน ้าหนกัท่านละ 15 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัห้องเด่ียว)  

4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียม  

5. ค่าอาหารตามรายการระบุ 

6. ค่ารถรับ-ส่งน าเท่ียวตามรายการ พร้อม ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

7. หวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

** อตัราค่าบริการไม่รวม **  

1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้องพกั , รวมถึงค่าอาหาร  

   และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัรา
แลกเปล่ียน            (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

4. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  

หมายเหตุ **  เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

                 **  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนโปรแกรมหากสมาชิกเป็นผูใ้หญ่ขั้นต ่าไม่ 

                       ครบ 15 ท่าน และรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

 

 

 

 

** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี ** 



 
 

 1. หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ        

2. หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทาง
บริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

3. หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

4. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง
หรือคืนเงินได ้

5. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได ้

** เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด ** 

 


