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LEH-LADAKH    
8DAYS 5NIGHTS BY TG & AI 

 

 

VTG ขอน ำทำ่นเดินทำงสู่เมืองเลห ์แควน้ลำดกัห ์ประเทศอินเดีย 

ดินแดนแห่งทิเบตนอ้ย ดื่มด ำ่กบัธรรมชำตอินัสวยสดงดงำมของ

เทือกเขำหิมำลยั 

โดยสายการบนิ Thai Airways (TG) และ Air India (AI)  
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ก ำหนดกำรเดินทำง  
3-10 / 10-17 / 17-24 / 24-31 พฤษภำคม / 31 พฤษภำคม – 7 มิถนุำยน 2565 
7-14 / 14-21 / 21-28 มิถนุำยน / 28 มิถนุำยน – 5 กรกฎำคม 2565 
5-12 / 12-19 / 19-26 กรกฎำคม / 26 กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2565 
2-9 / 9-16 / 16-23 / 23-30 สิงหำคม / 30 สิงหำคม – 6 กนัยำยน 2565 
6-13 / 13-20 / 20-27 กนัยำยน 2565 

 
 
 

15.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตทูำงเข้ำ
หมำยเลข 2 สำยกำรบิน Thai Airways เคำน์เตอร ์D เจ้ำหน้ำท่ีจำกบริษทัคอย
ต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเคร่ือง 

17.55 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบิน Thai Airways เท่ียวบิน
ท่ี TG315 

20.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินอินธิรำ คำนธี (Indira Gandhi International Airport) เมอืงเด
ล ีประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทย 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี น าท่านผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง 

 
 
06.45 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเลห์ ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบิน Air India เท่ียวบินท่ี 

AI445 
08.20 น. เดินทำงถึงเมืองเลห ์เมอืงหลวงของแควน้ลาดกัหท์ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทเิบตน้อยแห่งอนิเดยี 

เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นระดบัทีสู่งกว่า 3,500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลและถูกโอบลอ้มดว้ย
เทอืกเขาหมิาลยัและทีร่าบสูงคาราโครมั ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตอินัสวยสดงดงาม 
ตลอดจนวถิชีวีติและวฒันธรรมของผูค้นทอ้งถิน่ 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภตัตำคำร  

 หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัเพื่อพกัผ่อนและปรบัสภาพรา่งกายให้
เขา้กบัสภาพภมูอิากาศเสยีก่อน เพราะเมอืงเลหม์อีากาศค่อนขา้งเบาบางมาก 
ท าใหห้ายใจล าบาก 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – เดลี 

วนัท่ีสอง เดลี – เลห ์– พระรำชวงัเลห ์– เจดียแ์ห่งสนัติภำพ 
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 น าท่านเดนิทางชม พระรำชวงัเลห ์(Leh Palace) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1630 
โดยกษตัรยิเ์ซงเจ นัมเยล เพื่อเป็นพระต าหนกัทีป่ระทบัของราชวงศล์าดกัห ์ตวั
อาคารเป็นพระราชวงัสงู 9 ชัน้ทีต่ ัง้อยูอ่ย่างโดดเด่นกลางเมอืงเลห ์มลีกัษณะ
รปูแบบสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัพระราชวงัโปตาลาในทเิบต จากพระราชวงัแห่ง
นี้ ท่านสามารถชมววิทวิทศัน์ของเมอืงเลหไ์ดอ้ยา่งงดงาม 

   

 น าท่านเดนิทางชม เจดียแ์ห่งสนัติภำพ (Shanti Stupa) เจดยีส์ขีาวขนาด
ใหญ่ทีถู่กสรา้งโดยพระลามะชาวญีปุ่่ นเมือ่ปี ค.ศ. 1985 เพื่อประกาศศาสนา
และแสดงถงึสนัตภิาพของโลก  เจดยีแ์ห่งนี้ยงัเป็นจดุชมววิตวัเมอืงเลห ์และ
พระราชวงัเลหไ์ดอ้ยา่งสวยงามอกีดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดนิทางชม วดัอลัชิ (Alchi Monastery) วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
เมอืงเลห ์ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1020-1035 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ
ของเมอืงเลห ์โดดเด่นดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนงัโบราณและภาพแกะสลกัไมท้ัง้
ภายในและภายนอกตวัอาคารอนัประเมนิหามลูค่าไมไ่ด้ 

 น าท่านชม จดุชมวิวซำงกมั (Sangam) เป็นจุดทีแ่มน่ ้าสองสายคอืแม่น ้าสนิธุ
และแมน่ ้าซนัสการม์าบรรจบกนั (Indus-Zanskar Confluences) ท าใหส้ามารถ
เหน็สขีองแม่น ้าทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ยา่งชดัเจน โดยแมน่ ้าที่เป็นสเีขยีวใส คอื 
แมน่ ้าซนัสการ ์(Zanskar) ส่วนแมน่ ้าทีม่สีขีุ่นคอื แมน่ ้าสนิธุ (Indus) นัน่เอง 

 น าท่านเดนิทางสู่ Magnetic Hill ทีม่คีวามเชื่อกนัว่าบรเิวณนี้มแีรงจาก
สนามแมเ่หลก็โลกอยา่งแรงกลา้จนสามารถดงึรถทีจ่อดนิ่งใหเ้คลื่อนทีไ่ป
ขา้งหน้าหรอืแล่นขึน้เขาไปได ้

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบำสโก (Basgo) ดนิแดนทีถู่กขนานนามว่า ดนิแดน

แห่งโลกพระจนัทร ์(Moon Land) ดว้ยทศันียภาพของเทอืกเขาหนิทีม่รีปูร่าง

และพืน้ผวิแปลกตา ไรซ้ึง่ความสดชื่นมชีวีติชวีา มชีุมชนขนาดเลก็ทีบ่า้นเรอืน

สรา้งดว้ยอฐิ หนิ และฉาบโคลนอยา่งหยาบๆ แต่กลบัเป็นสถาปัตยกรรมทีม่ ี

ศลิปะอ่อนชอ้ยสุดประณตี และกลมกลนืลงตวักบัภูมปิระเทศรอบดา้น 

 น าท่านชม วดับำสโก (Basgo Monastery) เป็นวดัทีถู่กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1680 โดยผูป้กครองในราชวงศน์มัเกยีล วดัแห่งนี้ถูกรวมมาจาก 3 วดั อนัไดแ้ก่ 
วดัซมับาเมตไตรย (CHAMBA MAITREYA) ทีม่พีระศรอีรยิเมตไตรยทีส่รา้ง
จากดนิ, วดัเซอจาง(SERZANG TEMPLE) ทีม่พีระศรอีรยิเมตไตรยทีส่รา้งจาก
ทองแดง,และ วดัชามชุงเมตไตรย (CHAM CHUNG MAITREYA) ตวัอาคาร
ของวดัมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัมสัยดิ ปัจจบุนัวดัแห่งนี้อยู่ภายใตค้วามดแูลของ
นิกายหมวกเหลอืงในนิกายคาดมัพา 

 น าท่านชม วดัลิคีร ์(Likir Monastery) ทีพ่ านกัของลามะงาร ีรนิปอเช 
(NGARI RINPOCHE) ผูเ้ป็นพระอนุชาขององคด์าไลลามะองคปั์จจุบนั เป็นวดั
ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วง ค.ศ. ที ่17 นอกจากตวัพระอารามทีโ่ดดเด่นเป็นสง่าแลว้ 
ววิทวิทศัน์ทีม่องมาจากตวัวดับนเนินเขากส็วยสดงดงามไมแ่พก้นั ปัจจุบนัวดั
แห่งนี้อยูภ่ายใตค้วามดแูลของนิกายหมวกเหลอืงในนิกายเกลุคป้า 

วนัท่ีสำม เลห ์– วดัอลัชิ – จดุชมวิวซำงกมั – Magnetic Hill – วดับำสโก – วดัลิคีร ์             
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรอืระดบัเทยีบเท่า 

  
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบแปงกอง (Pangong Lake) ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง เป็นทะเลสาบน ้าเคม็ทีอ่ยูส่งูทีสุ่ดในโลก ทีร่ะดบัความ
สงู 14,500 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล ตวัทะเลสาบมขีนาด 700 ตรกม. โดยพื้นที ่
1 ใน 4 ของทะเลสาบอยูใ่นเขตลาดกัหข์องอนิเดยี ส่วนทีเ่หลอือกี 3 ส่วนอยูใ่น
เขตของทเิบต  น ้าในทะเลสาบแห่งนี้มสีสีนัทีง่ดงามมาก โดยในช่วงเชา้น ้าจะมสีี
น ้าเงนิอ่อน และในช่วงเยน็น ้าจะมสีนี ้าเงนิเขม้ 
   

 ระหว่างทางผ่าน เส้นทำง Changla Pass เสน้ทางรถยนตท์ีส่งูทีสุ่ดอนัดบั 4 
ของโลก ทีร่ะดบัความสงู 17,350 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ
กบัววิทวิทศัน์อนัสวยงามของหน้าผาอนัสงูชนั หุบเขาและแม่น ้าล าธารน้อย
ใหญ่ตลอดเสน้ทาง  ใหท้่านไดช้มความสวยงามของทะเลสาบแปงกองและ
ถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางชม วดัธิคเซย ์(Thiksey Monastery) เป็นวดัทีต่ ัง้อยูอ่ย่างโดด
เด่นบนเนินเขาทีม่วีวิทวิทศัน์อนัสวยงาม วดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1430 
ไดช้ื่อว่าเป็นวดัทีส่วยทีสุ่ดของแควน้ลาดคัห ์เป็นวดัทางพุทธศาสนาในนิกาย
หมวกเหลอืงในนิกายเกลุคปา ซึง่เป็นสายเดยีวกบัองคด์าไลลามะแห่งทเิบต 
ภายในวดัมกีารประดษิฐานรปูของพระศรอีรยิเมตไตรยและพระลามะองคต่์างๆ
มากมาย 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัไปยงัเมอืงเลห์ 
 

วนัท่ีส่ี เลห ์– เส้นทำง Changla Pass - ทะเลสำบแปงกอง – วดัธิคเซย ์– เลห์ 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขำนูบรำ (Nubra Valley) ใชเ้วลาเดนิทาง 4 – 5 

ชัว่โมง  เป็นหุบเขาทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม ้” เพราะ

ในช่วงตน้ฤดรูอ้น พืน้ทีแ่ห่งนี้จะไดร้บัการแต่งแต้มสสีนัดว้ยทุ่งดอกกุหลาบป่า

สเีหลอืงและสชีมพู และพอเขา้สู่ช่วงเดอืนสงิหาคม ทีน่ี่กจ็ะเตม็ไปดว้ยดอกลา

เวนเดอรส์มีว่งสดใส ส่งกลิน่หอมฟุ้งกระจายไปทัว่ทัง้หุบเขา สวยงามราวกบั

สวรรคบ์นดนิ  บรเิวณแห่งนี้อยูใ่กลก้บัชายแดนอนิเดยี-ปากสีถาน ทีน่ี่จงึเป็น

เขตควบคุมพเิศษ (restricted area) ตอ้งมกีารท าใบอนุญาตก่ิอนเขา้มา และ

ระหว่างทางจะมจีุดตรวจเอกสารขออนุญาตเขา้พืน้ที่ (Inner Line Permit) อยู่

หลายจุด 

 ระหว่างทาง น าท่านเดินทางผ่าน เส้นทำง Khardungla Pass เส้นทาง
รถยนต์ที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก ที่ระดับความสูง 18,380 ฟุตเหนือ
ระดบัน ้าทะเล  สมัผสัความยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาคาราโครมัและเทอืกเขาหมิาลยั 
ท่านจะไดช้มววิทวิทศัน์สวยงามดัง่สรวงสวรรคต์ลอดเสน้ทาง 

 ณ จดุชมววิ ท่านสามารถเลอืกสนุกไปกบักจิกรรมการผจญภยัต่างๆของหุบเขา 
Nubra ได ้เช่น ขบัรถ ATV, ขบัรถโกคารท์, ล่องแพในแม่น ้านูบรา (ค่าใชจ้่าย
ในการท ากจิกรรมต่างๆไมไ่ดร้วมอยูใ่นค่าทวัร)์ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้ำนฮนุเดอร ์หมูบ่า้นเลก็ๆในหุบเขาทีไ่ดร้บัการขนาน

นามว่า “หมู่บ้ำนแห่งเนินทรำย” ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกบัเนินทราย (Sand 

Dunes) สเีทาขนาดใหญ่  ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการ ข่ีอฐู Bactrian หรอือูฐ

สองโหนกในทะเลทราย Hundur Sand Dune ไฮไลทข์องหุบเขานูบรา 

เพลดิเพลนิกบัการชมดอกไมแ้ละเทอืกเขาหมิาลยัอนัสวยงาม 

วนัท่ีห้ำ เลห ์– เส้นทำง Khardungla Pass – หบุเขำ Nubra – Hundur Sand Dunes – 
                         กิจกรรมข่ีอฐู 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม KARMA INN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านเดนิทางชม วดัดิสกิต (Diskit Monastery) วดัที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่
ทีสุ่ดในหุบเขานูบรา ตวัวดัตัง้อยู่บนเนินเขาซึ่งเป็นจุดชมววิทีส่วยงามมาก วดั
แห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของนิกายหมวกเหลอืงในนิกายเกลุคป้า  ภายใน
ประดษิฐานพระศรอีรยิเมตไตรยขนาดใหญ่ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัไปยงัเมอืงเลห ์
 น าท่านชม ตลำดนัดเมืองเลห์ (Leh Market) ใหท้่านไดช้มความงามและวิถี

ชวีติของชาวเมอืงเลห ์เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ เช่น วตัถุโบราณ, ผา้ทงัก้า
, ผกัผลไมท้อ้งถิน่ ฯลฯ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองเลหเ์พ่ือท ำกำรเชค็อิน 
11.50 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสำยกำรบิน Air India เท่ียวบินท่ี 

AI446 
13.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินอินธิรำ คำนธี (Indira Gandhi International Airport) เมอืงเด

ล ีประเทศอนิเดยี 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 
 
 

วนัท่ีเจด็ เลห ์– เดลี – หอคอยกตุบุมีนำร ์– ตลำดจนัปำท 

วนัท่ีหก หบุเขำ Nubra – วดัดิสกิต – เลห ์– ตลำดนัดเมืองเลห ์
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 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ กรงุนิวเดลี ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 5,000 ปี 
และเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ  ในปี 1857 
องักฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัในการปกครองประเทศอนิเดยี หลงัจากอนิเดยี
ได้รบัเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ได้มกีารสรา้งเมอืงใหม่ที่มชีื่อ
ว่า “นิวเดลี” ขึน้มา น าท่านผ่านชมรฐัสภา รำชปำติ บำวำล ซึ่งเป็นวงแหวน
สถานทีร่าชการต่างๆ มตีกึรฐัสภาอนัยิง่ใหญ่และเป็นทีท่ าการของรฐับาล ผ่าน
ชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่อาศยัของเศรษฐอีินเดยีบนถนนสายส าคญั
ทีสุ่ดของอนิเดยี และชม ประตูชยัแห่งอินเดีย หรอื INDIA GATE อนุสรณ์
สถานของเหล่าทหารกล้าที่ เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัย
สงครามโลกครัง้ที ่1 

 น าท่านชม หอคอยกตุุบมีนำร ์(Qutub Minar) หอคอยซึ่งเป็นสญัลกัษณ์
ส าคญัของกรุงนิวเดล ีตวัหอคอยสรา้งด้วยหนิทรายแดง มคีวามสูง 73 เมตร 
และได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ 1993
  

 น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีตลำดจนัปำท (Janpath Local Market) ถนนชอ้ปป้ิงสาย
ส าคญัส าหรบันักท่องเที่ยว โดยมสีนิค้าหตัถกรรมและงานฝีมอืพื้นเมอืงต่างๆ
มากมายให้ท่านไดเ้ลอืกซือ้ อาท ิผา้ไหมอนิเดยี ผา้พนัคอจากแคชเมยีร์ ผา้สา
หรี ่เครือ่งประดบัและอญัมณ ี ไมจ้นัหอมแกะสลกัและของตกแต่งบา้น ฯลฯ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่สนำมบินนำนำชำติอินธิรำ คำนธีเพ่ือ

ท ำกำรเชค็อิน 
23.30 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ ด้วยสำยกำรบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 
  
 
    

 

05.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
  

ก ำหนดกำรเดินทำง  
3-10 / 10-17 / 17-24 / 24-31 พฤษภำคม / 31 พฤษภำคม – 7 มิถนุำยน 2565 
7-14 / 14-21 / 21-28 มิถนุำยน / 28 มิถนุำยน – 5 กรกฎำคม 2565 
5-12 / 12-19 / 19-26 กรกฎำคม / 26 กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2565 
2-9 / 9-16 / 16-23 / 23-30 สิงหำคม / 30 สิงหำคม – 6 กนัยำยน 2565 
6-13 / 13-20 / 20-27 กนัยำยน 2565 

วนัท่ีแปด เดลี - กรงุเทพฯ 
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**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิมในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็
เพ่ิมเติมภำยหลงั** 
หมายเหตุ 

1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะต้องมผีู้เดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมจี านวนไม่
ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หาก
ไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร ์ไมว่่า
กรณีใดๆ 

3. ขณะน้ี (วนัที ่8 มนีาคม 2565) ทางรฐับาลของประเทศอนิเดยี มคีวามตอ้งการทีจ่ะกระตุน้
เศรษฐกจิ โดยการเชญิชวนใหน้กัท่องเทีย่วจากต่างชาตเิขา้มาท าการท่องเทีย่วภายในประเทศ 
จงึมนีโยบายในการยกเลกิการคดิค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าอนิเดยีส าหรบันกัท่องเที่ยวต่างชาติ
เป็นการชัว่คราว ดงันัน้ ทางบรษิทัฯจงึมไิดท้ าการคดิค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าอนิเดยีไปในราคา
ทวัรแ์ต่อยา่งใด แต่หากทางรฐับาลของประเทศอนิเดยีไดม้กีารประกาศยกเลกินโยบายดงักล่าว
ในภายหลงั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาอนิเดยีเพิม่  

4. จากขอ้ 3 และทางรฐับาลของประเทศอนิเดยี ไดม้นีโยบายทีจ่ะไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจ PCR Test ส าหรบันกัท่องเทีย่วต่างชาตก่ิอนเดนิทางกลบัประเทศ 1 ครัง้เป็นการชัว่คราว 
ดงันัน้ ทางบรษิทัฯจงึมไิดท้ าการคดิค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-Test นี้ไปในราคาทวัรแ์ต่
อยา่งใด แต่หากทางรฐับาลของประเทศอนิเดยีไดม้กีารประกาศยกเลกินโยบายดงักล่าวใน
ภายหลงั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-Test เพิม่   

 

 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 37,900.-บาท 

เดก็อายไุม่ถึง 11 ปี ใช้เตียง 26,900.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิม
ท่านละ 8,900.-บาท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทางกรงุเทพฯ-เดล-ีกรงุเทพฯ ชัน้

ประหยดั และโดยสายการบนิ Air India เสน้ทางเดล-ีเลห-์เดล ีชัน้ประหยดั 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายต่างๆของหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  ส าหรบัเดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรณุาตดิต่อ
เจา้หน้าทีท่วัร ์

6. ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิ ที่ทางสายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 8 มนีาคม 2565 หากมกีารเรยีก
เก็บเพิม่เติมภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ  ท่านจะต้องท าการช าระเพิม่
ตามกฏและเงื่อนไขของสายการบนิ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและคา่แจง้เขา้-

แจง้ออก ส าหรบัทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่ำทิปคนขบัรถ, ไกดท้์องถ่ิน และหวัหน้ำทวัร ์

5. ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่าน
จะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 

6. สญัญาณ Wifi และค่าบรกิารอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมที่
มกีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรมอาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละ
โรงแรม) 

7. คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่น ประกนัสขุภาพ ประกนัภยัธรรมชาตรินุแรง   
ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้ หรอืทรพัยส์นิสญูหาย 

8. ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
9. ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำประเทศอินเดียและค่ำบริกำร*** (กรณุำอ่ำนรำยละเอียดท่ี

หมำยเหตดุ้ำนบน)  
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10. ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR Test ท่ิอินเดียก่อนเดินทำงกลบัประเทศไทย*** (กรณุำ
อ่ำนรำยละเอียดท่ีหมำยเหตดุ้ำนบน) 

11. ค่ำธรรมเนียมกำรท ำวคัซีนพำสปอรต์ 
12. ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR Test ก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 

72 ชัว่โมงก่อนเดินทำง 
13. ค่าธรรมเนียมบริการเก่ียวกบัการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass 
14. ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 

วนั เม่ือเดินทางถึงไทย (การเปล่ียนแปลงมาตรการและการเปล่ียนแปลงจ านวนวนัให้ดู
ประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน : ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน ท่านละ 15,000 บาท และจะ
ขอเรียกเกบ็ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
 

กำรยกเลิก 
1.  หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ าใหก้บัผู้

เดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสาร

เครือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% 

ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋

โดยสารเครือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

4. กรณทีีต่อ้งมกีารออกตัว๋เพื่อเดนิทางภายในประเทศ กรณทีีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
 
**กรณีเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้เง่ือนไขกำรจองกรุป๊ตำมท่ีระบดุ้ำนบนได้ กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี
ส ำหรบัข้อมลูเพ่ิมเติม** 
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หมำยเหต ุ: (ขอ้มลู ณ วนัที ่8 ม.ีค. 2565)  

1.ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีไดน้ัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ครบโดส และ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการตรวจ PCR Test (จากโรงพยาบาลทีส่ามารถเชค็ผลไดจ้าก QR Code) ก่อนการ
เดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง 
2.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีไ่ดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ครบโดสแลว้เกนิกว่า 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ท่าน
จ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https://tp.consular.go.th/ 
   
3.ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด  
4.ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศอนิเดยี / การน าสิง่ของ
ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น  หรอืความ
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่
อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรอืบางส่วน   
5.ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุท าใหไ้ม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์ไดก้ต็่อเมือ่ทางสาย
การบนิ และโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 
6.ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูเ้ดนิทางเอง 
7.ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์ 
ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 
รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
8.ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความ
ช่วยเหลอืและการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทาง
บรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้น
โภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้ 
9.การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทาง
ดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอืการเปิดรบัจอง
ผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะสลบั
รายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บั
จากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง 
เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้ 

https://tp.consular.go.th/
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10.เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 
11.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสาย
การบนิ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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