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LEH-LADAKH    
7DAYS 4NIGHTS BY TG & AI 

 
VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเลห์ แคว้นลำดักห์ ประเทศอินเดีย ดินแดน
แห่งทิเบตน้อย ดื่มด ่ำกับธรรมชำติอันสวยสดงดงำมของเทือกเขำหิมำลัย 

โดยสายการบิน Thai Airways (TG) และ Air India (AI)  
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ก ำหนดกำรเดินทำง  
1-7 / 8-14 / 15-21 / 22-28 มีนำคม / 29 มีนำคม – 4 เมษำยน 2565 
5-11 / 12-18 / 19-25 เมษำยน / 26 เมษำยน – 2 พฤษภำคม 2565  
3-9 / 10-16 / 17-23 / 24-30 พฤษภำคม 2565 

 
 
 

17.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 
2 สำยกำรบิน Thai Airways เคำน์เตอร์ D เจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทคอยต้อนรับและอ ำนวย
ควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

20.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ 
TG315 

23.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินอินธิรำ คำนธี (Indira Gandhi International Airport) เมืองเดลี 
ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง 

 
 
 
06.50 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเลห์ ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบิน Air India เที่ยวบินที่ AI445 
08.20 น. เดินทำงถึงเมืองเลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดักห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นทิเบตน้อยแห่งอินเดีย เป็น

เมืองทีต่ั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่า 3,500 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลและถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขา
หิมาลัยและท่ีราบสูงคาราโครัม ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยสดงดงาม ตลอดจนวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนท้องถิ่น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร  

 หลังอาหารเช้า น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพ่ือพักผ่อนและปรับสภาพร่างกายให้เข้า
กับสภาพภูมิอากาศเสียก่อน เพราะเมืองเลห์มีอากาศค่อนข้างเบาบางมาก ท าให้
หายใจล าบาก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – เดลี 

วนัท่ีสอง เดลี – เลห ์– พระราชวงัเลห ์– เจดียแ์ห่งสนัติภาพ 



 

LEH LADAKH 7DAYS 4NIGHTS BY TG & AI ON MARCH-MAY 2022 

 น าท่านเดินทางชม พระรำชวังเลห์ (Leh Palace) ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1630 
โดยกษัตริย์เซงเจ นัมเยล เพ่ือเป็นพระต าหนักที่ประทับของราชวงศ์ลาดักห์ ตัว
อาคารเป็นพระราชวังสูง 9 ชั้นที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ มีลักษณะ
รูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต จากพระราชวังแห่งนี้ 
ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเลห์ไดอ้ย่างงดงาม 
   

 น าท่านเดินทางชม เจดียแ์ห่งสันติภำพ (Shanti Stupa) เจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ที่
ถูกสร้างโดยพระลามะชาวญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1985 เพ่ือประกาศศาสนาและแสดงถึง
สันติภาพของโลก  เจดีย์แห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ได้
อย่างสวยงามอีกด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า 

 

 



 

LEH LADAKH 7DAYS 4NIGHTS BY TG & AI ON MARCH-MAY 2022 

 
 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางชม วัดอัลชิ (Alchi Monastery) วัดทีเ่ก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
เมืองเลห์ ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1020-1035 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของ
เมืองเลห์ โดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณและภาพแกะสลักไม้ทั้งภายใน
และภายนอกตัวอาคารอันประเมินหามูลค่าไม่ได้ 

 น าท่านชม จุดชมวิวซำงกัม (Sangam) เป็นจุดที่แม่น ้าสองสายคือแม่น ้าสินธุและ
แม่น ้าซันสการ์มาบรรจบกัน (Indus-Zanskar Confluences) ท าให้สามารถเห็นสี
ของแม่น ้าที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน โดยแม่น ้าที่เป็นสีเขียวใส คือ แม่น ้าซันสการ ์
(Zanskar) ส่วนแม่น ้าท่ีมสีีขุ่นคือ แม่น ้าสินธุ (Indus) นั่นเอง 

 น าท่านเดินทางสู่ Magnetic Hill ทีม่ีความเชื่อกันว่าบริเวณนี้มแีรงจาก
สนามแม่เหล็กโลกอย่างแรงกล้าจนสามารถดึงรถที่จอดนิ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
หรือแล่นขึ้นเขาไปได้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบำสโก (Basgo) ดินแดนที่ถูกขนานนามว่า ดินแดนแห่งโลก

พระจันทร์ (Moon Land) ด้วยทัศนียภาพของเทือกเขาหินที่มรีูปร่างและพ้ืนผิว

แปลกตา ไร้ซึ่งความสดชื่นมีชีวิตชีวา มีชุมชนขนาดเล็กทีบ่้านเรือนสร้างด้วยอิฐ หิน 

และฉาบโคลนอย่างหยาบๆ แต่กลับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีศิลปะอ่อนช้อยสุดประณีต 

และกลมกลืนลงตัวกับภูมิประเทศรอบด้าน 

 น าท่านชม วัดบำสโก (Basgo Monastery) เป็นวัดที่ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1680 
โดยผู้ปกครองในราชวงศ์นัมเกียล วัดแห่งนี้ถูกรวมมาจาก 3 วัด อันได้แก่ วัดซัมบา
เมตไตรย (CHAMBA MAITREYA) ที่มีพระศรีอริยเมตไตรยที่สร้างจากดิน, วัดเซ
อจาง(SERZANG TEMPLE) ที่มีพระศรีอริยเมตไตรยที่สร้างจากทองแดง,และ วัด
ชามชุงเมตไตรย (CHAM CHUNG MAITREYA) ตัวอาคารของวัดมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับมัสยิด ปัจจุบันวัดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของนิกายหมวกเหลืองใน
นิกายคาดัมพา 

 

วนัท่ีสาม เลห ์– วดัอลัชิ – จดุชมวิวซางกมั – Magnetic Hill – วดับาสโก – วดัลิคีร ์             
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 น าท่านชม วัดลิคีร์ (Likir Monastery) ที่พ านักของลามะงารี รินปอเช (NGARI 
RINPOCHE) ผู้เป็นพระอนุชาขององค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบัน เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้น
ในช่วง ค.ศ. ที ่17 นอกจากตัวพระอารามที่โดดเด่นเป็นสง่าแล้ว วิวทิวทัศน์ทีม่องมา
จากตัววัดบนเนินเขาก็สวยสดงดงามไม่แพ้กัน ปัจจุบันวัดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแล
ของนิกายหมวกเหลืองในนิกายเกลุคป้า 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า 

  
 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพัก 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบแปงกอง (Pangong Lake) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4 – 5 ชั่วโมง เป็นทะเลสาบน ้าเค็มท่ีอยู่สูงที่สุดในโลก ที่ระดับความสูง 14,500 ฟุต
เหนือระดับน ้าทะเล ตัวทะเลสาบมีขนาด 700 ตรกม. โดยพื้นที่ 1 ใน 4 ของ
ทะเลสาบอยู่ในเขตลาดักห์ของอินเดีย ส่วนที่เหลืออีก 3 ส่วนอยู่ในเขตของทิเบต  
น ้าในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยในช่วงเช้าน ้าจะมีสีน ้าเงินอ่อน และ
ในช่วงเย็นน ้าจะมีสีน ้าเงินเข้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ระหว่างทางผ่าน เส้นทำง Changla Pass เส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดอันดับ 4 ของ
โลก ที่ระดับความสูง 17,350 ฟุตเหนือระดับน ้าทะเล ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิว
ทิวทัศน์อันสวยงามของหน้าผาอันสูงชัน หุบเขาและแม่น ้าล าธารน้อยใหญ่ตลอด
เส้นทาง  ให้ท่านไดช้มความสวยงามของทะเลสาบแปงกองและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

วนัท่ีส่ี เลห ์– เส้นทาง Changla Pass - ทะเลสาบแปงกอง – วดัธิคเซย ์– เลห์ 
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เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 

 น าท่านเดินทางชม วัดธิคเซย์ (Thiksey Monastery) เป็นวัดทีต่ั้งอยู่อย่างโดด
เด่นบนเนินเขาที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1430 ได้ชื่อ
ว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดของแคว้นลาดัคห์ เป็นวัดทางพุทธศาสนาในนิกายหมวกเหลือง
ในนิกายเกลุคปา ซึ่งเป็นสายเดียวกับองค์ดาไลลามะแห่งทิเบต ภายในวัดมีการ
ประดิษฐานรูปของพระศรีอริยเมตไตรยและพระลามะองค์ต่างๆมากมาย 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเลห์ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพัก  

 น าท่านเดินทางผ่าน เส้นทำง Khardungla Pass เส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดอันดับ 
2 ของโลก ที่ระดับความสูง 18,380 ฟุตเหนือระดับน ้าทะเล ระหว่างทางสัมผัส
ความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคาราโครัมและเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์
สวยงามด่ังสรวงสวรรค์ตลอดเส้นทาง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเลห์ 

 น าท่านชม ตลำดนัดเมืองเลห์ (Leh Market) ให้ท่านได้ชมความงามและวิถีชีวิต
ของชาวเมืองเลห์ เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆ เช่น วัตถุโบราณ, ผ้าทังก้า, ผักผลไม้
ท้องถิ่น ฯลฯ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพัก 

ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองเลหเ์พื่อท ำกำรเช็คอิน 
11.50 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบิน Air India เที่ยวบินที่ AI446 

วนัท่ีห้า เลห ์– เส้นทาง Khardungla Pass – เลห ์– ตลาดนัดเมืองเลห์ 

วนัท่ีหก เลห ์– เดลี – หอคอยกตุบุมีนาร ์– ตลาดจนัปาท 
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13.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินอินธิรำ คำนธี (Indira Gandhi International Airport) เมืองเดลี 
ประเทศอินเดีย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงนิวเดลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และ
เป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ ในปี 1857 อังกฤษได้เข้า
มามีบทบาทส าคัญในการปกครองประเทศอินเดีย หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างเมืองใหม่ที่มีชื่อว่า “นิวเดลี” ขึ้นมา น า
ท่านผ่านชมรัฐสภา รำชปำติ บำวำล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึก
รัฐสภาอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ท าการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่
อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคัญที่สุดของอินเดีย และชม ประตูชัยแห่ง
อินเดีย หรือ INDIA GATE อนุสรณ์สถานของเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการร่วม
รบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 

 น าท่านชม หอคอยกุตุบมีนำร์ (Qutub Minar) หอคอยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ
ของกรุงนิวเดลี ตัวหอคอยสร้างด้วยหินทรายแดง มีความสูง 73 เมตร และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ 1993  

 น าท่าน ช้อปปิ้งที่ตลำดจันปำท (Janpath Local Market) ถนนช้อปปิ้งสาย
ส าคัญส าหรับนักท่องเที ่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื ้นเมืองต่างๆ
มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ ผ้าสาหรี่ 
เครื่องประดับและอัญมณี  ไม้จันหอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่สนำมบินนำนำชำติอินธิรำ คำนธีเพื่อท ำกำร

เช็คอิน 
  
 
    

 

00.20 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสำยกำรบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG316 
05.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 

  

 
 
 

วนัท่ีเจด็ เดลี - กรงุเทพฯ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  
1-7 / 8-14 / 15-21 / 22-28 มีนำคม / 29 มีนำคม – 4 เมษำยน 2565 
5-11 / 12-18 / 19-25 เมษำยน / 26 เมษำยน – 2 พฤษภำคม 2565  
3-9 / 10-16 / 17-23 / 24-30 พฤษภำคม 2565 
 
 

 

 

 

 

 

**รำคำนี้รวมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน** 
 

**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน ้ำมันเพิม่ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภำยหลัง** 
หมำยเหตุ 

1. อัตราค่าเดินทางนี้จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จ านวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจ านวนไม่ครบ
ตามจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา  

2. การผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้
รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่าทวัร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

3. ขณะนี้ (วันที่ 21 ธันวาคม 2564) ทางรัฐบาลของประเทศอินเดีย มีความต้องการที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาท าการท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงมี
นโยบายในการยกเลิกการคิดค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอินเดียส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการ
ชั่วคราว ดังนั้น ทางบริษัทฯจึงมิได้ท าการคิดค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอินเดียไปในราคาทัวร์แต่อย่าง
ใด แต่หากทางรัฐบาลของประเทศอินเดียได้มีการประกาศยกเลิกนโยบายดังกล่าวในภายหลัง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอินเดียเพิ่ม  

 
 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำรวมตั๋วเครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 35,900.-บำท 

เด็กอำยุไม่ถึง 11 ปี ใชเ้ตียง 26,900.-บำท 

ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 7,900.-บำท 
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4. จากข้อ 3 และทางรัฐบาลของประเทศอินเดีย ได้มีนโยบายที่จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ 
PCR Test ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเดินทางกลับประเทศ 1 ครั้งเป็นการชั่วคราว ดังนั้น ทาง
บริษัทฯจึงมิได้ท าการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-Test นี้ไปในราคาทัวร์แต่อย่างใด แต่หากทาง
รัฐบาลของประเทศอินเดียได้มีการประกาศยกเลิกนโยบายดังกล่าวในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-Test เพ่ิม   

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways เส้นทางกรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

และโดยสายการบิน Air India เส้นทางเดลี-เลห์-เดลี ชั้นประหยัด 
2. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 
วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจาก
อุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าท่ีพัก, ค่าอาหารหรืออ่ืนๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
ฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอ่ืนๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

6. ค่าภาษีน ้ามันเชื้อเพลิง ที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 หากมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ  ท่านจะต้องท าการช าระเพ่ิมตามกฏ
และเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก 

ส าหรับท่านท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 
4. ค่ำทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถ่ิน และหัวหน้ำทัวร์ 
5. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้อง

ดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพ่ือป้องกันการสูญหาย 
6. สัญญาณ Wifi และค่าบริการอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการ

ให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม) 
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7. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง   
ประกันทรัพย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้า หรือทรัพย์สินสูญหาย 

8. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
9. ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำประเทศอินเดียและค่ำบริกำร*** (กรุณำอ่ำนรำยละเอียดท่ีหมำยเหตุ

ด้ำนบน)  
10. ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR Test ทิอิ่นเดียก่อนเดินทำงกลับประเทศไทย*** (กรุณำอ่ำน

รำยละเอียดที่หมำยเหตุด้ำนบน) 
11. ค่ำธรรมเนียมกำรท ำวัคซีนพำสปอร์ต 
12. ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR Test ก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ก่อนเดินทำง 
13. ค่ำธรรมเนียมบริกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรลงทะเบียนระบบ Thailand Pass 
14. ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควิดและค่ำโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่ำงน้อย 7 วัน เมื่อ

เดินทำงถึงไทย (กำรเปลี่ยนแปลงมำตรกำรและกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนวันให้ดูประกำศจำกทำง
ภำครัฐเป็นส ำคัญ) 
 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน ท่ำนละ 15,000 บำท และจะขอเรียก
เก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน 
 

กำรยกเลิก 
1.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะท าการคืนเงินค่ามัดจ าให้กับผู้เดินทาง 

โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาท ิค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่า

ทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาท ิค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

4. กรณีท่ีต้องมีการออกตั๋วเพ่ือเดินทางภายในประเทศ กรณีท่ีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
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**กรณีเหมำกรุ๊ป ไม่สำมำรถใช้เงื่อนไขกำรจองกรุ๊ปตำมที่ระบุด้ำนบนได้ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม** 
หมำยเหตุ : (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2564)  
1.ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศอินเดียไดน้ั้น จ าเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส และจ าเป็นที่
จะต้องท าการตรวจ PCR Test (จากโรงพยาบาลที่สามารถเช็คผลได้จาก QR Code) ก่อนการเดินทางไม่เกิน 
72 ชั่วโมง 
2.ส าหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วเกินกว่า 14 วัน ก่อนการเดินทาง ท่านจ าเป็นต้อง
ลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https://tp.consular.go.th/ 
   
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็นส าคัญท่ีสุด  
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศอินเดีย / การน าสิ่งของผิด
กฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  หรือความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ 
ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน   
5.ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ อันเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถออก
เดินทางตามท่ีก าหนดได้ ทางบริษัทจะสามารถคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พักได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น 
6.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง 
7.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่
รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

8.ท่านที่มีอาการแพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ 
ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการ
บิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกส าหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น 
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9.การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ 
โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้า
ชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier 
ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้า
ชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee 
ไปแล้ว 

10.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฎิ
เสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
11.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการ
บิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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