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รายการทวัร ์

** พเิศษ ** เสรมิอาหารไทยทุกมอื ** พเิศษ ** พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว และ ระดบั A ทเีลห ์

** พเิศษ ** หวัหน้าทวัรผู์ช้ํานาญเสน้ทาง ** พเิศษ ** บรกิารอาหารว่างระหว่างเดนิทาง 

** พเิศษ ** ทรปินีววิสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกบัการถ่ายภาพ 
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วนัท ี1                          กรงุเทพฯ - เดลล ี- ศรนีาคา - L D 

00.30 น.  คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4  ประตู 7 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิสไปซเ์จท 
(SG) โดยเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

บรกิารทกุทา่น อาหารวา่ง แซนวสิ นําดมื และ นําผลไม ้กอ่นขนึเครอืงบนิ 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ 

 กรณุางดนําของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรณุาใส่
ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ 

 วัตถุทเีป็นลักษณะของเหลว อาท ิ ครมี โลชนั นําหอม ยาสฟัีน สเปรย ์ เป็นตน้ จะถูกทําการ
ตรวจอยา่งละเอยีดอกีครังโดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ10ชนิในบรรจภัุณฑล์ะไมเ่กนิ100 ml.  

(แนะนําใหโ้หลดของทีไม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครือง เพราะเจา้หนา้ทีอนิเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพือเป็นการไม่
เสยีเวลา แนะนําใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขนึเครอืงเทา่นัน) 
03.45 น. เหนิฟ้าสู ่เดลล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิสไปซเ์จท  เทยีวบนิท ีSG741  
**หมายเหตุ** สายการบนิ SPICEJET (มีอาหารขายบนเครืองบนิ เช่น แซนวสิ ขนมขบเคียวต่างๆ บะหมคีัพกงึ

สําเร็จรปู มนํีารอ้นบรกิาร และชา กาแฟ)  
เวลาทอีนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชวัโมง 

06.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรีเ์มอืงเดลล ีตามเวลาทอ้งถนิผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงแลว้...นําทา่นเดนิทางเขา้เช็คอนิเพอืเดนิทางตอ่ในประเทศ 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่แคชเมยีร ์(Kashmir) โดยสายการบนิสไปซเ์จท  เทยีวบนิท ีSG8373 
11.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา (Srinagar) เมอืงหลวงของรัฐจัมมูและแคชเมยีร ์พรอ้มรับสัมภาระ

แลว้เปลยีนเป็นรถเทมโป นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงศรนีาคา 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ บา้นเรอื 
บา่ย  นําท่านเดนิทางไปชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนโมกุล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแบบ

ชาวเปอรเ์ซยี คือ ลําธาร สระนํา และ แปลงดอกไมน้านาพันธุห์ลายหลายส ีสวยงาม แลว้ยังมี ลาน
นําพุททีอดยาว จากทตีําขนึทสีงู หันหนา้สูท่ะเลสาบดาล สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ชว่งเดอืนมนีาคมถงึ
เมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชชูอ่อยา่งสวยงาม จากนันนําทา่นชม โรงงานพรมแคชเมยีร ์
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นําท่าน ลอ่งเรอืชคิารา (เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ1 ชม. “ชคิาร่า
(Shikara) เรือพายโบราณ เป็นพาหนะสําหรับทํามาหากนิของชาวแคชเมียร์ทีมีบา้นเรือนอยู่รมินํา      
ทสีําคัญใบพายเป็นรปูหัวใจ...ใหท้่านชมความงดงาม ทะเลสาบดาล ทะเลสาบไดรั้บการขนานนามว่า 
“เพชรยอดมงกฏุของแคชเมยีร”์ หรอื “อัญมณีแห่งศรนีาคา” เนืองจากเป็นทะเลสาบทมีคีวามสวยงาม 
เต็มไปดว้ยความมชีวีติชวีาของ ชาวแคชเมยีร ์ 
 

 
 
คํา    บรกิารอาหารคํา ณ บา้นเรอื 

ทพีกัโรงแรมเรอื Meena Deluxe Houseboat 
ใหทุ้กท่านพกัผ่อนเพอืปรบัสภาพร่างกาย ก่อนทเีราจะเทยีวกนัสนุก ๆ เนอืงจากเลหอ์ยู่สูงกว่าระดบันําทะเลราว 
3,500 เมตรจากระดบันําทะเล เราจะคอ่ยๆเดนิทางขนึไป และคนืนทีมีงานเราจะมยีาป้องกนัโรคแพค้วามสงูใหบ้รกิาร
สําหรบัทา่นทตีอ้งการนะคา้ ...แต่เสน้ทางนรีายนปีรบัมาเพอืคนทรีกัธรรมชาตแิละเป็นรายการทเีหมาะแกค่นไทย
โดยเฉพาะ   ดงันนัไมต่อ้งกงัวลนะคา้..ไปเทยีวเลหต์อ้งเลอืก..Sweetheart  
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วนัท ี2                          ศรนีาคา - โซนามารค์ - คารก์ลิ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 
 
จากนนั นําท่านออกเดนิทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชวัโมง ระหว่างสอง

ขา้งชมววิความสวยงามตลอดทาง “โซนามาร์ค” ทุ่งทองคําแห่งแคชเมียร์ มีความสําคัญทาง
ประวัตศิาสตรเ์ป็นประตูโบราณเสน้ทางสายไหมเชอืมตอ่จัมมแูละแคชเมยีรก์บัทเิบต เป็นจดุเรมิตน้ทจีะ
มุง่หนา้ไปยังลาดักห ์หรอืเป็นรูจ้ักกนัดใีนชอืวา่“ประตูสูล่าดกัห”์ เสน้ทางนจีะเป็นเสน้ทางทมีทีวิทัศน์
สวยงามตลอดสองขา้งทาง 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (โซนารค์) 
บา่ย  ออกเดนิทางสู่ คารก์ลิ (Kargil)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม. ระหว่างสองขา้งทางท่านจะ

พบกับทวิทัศน์ทีน่าตืนตาตืนใจ ไต่ระดับความสูงขนึขนึไปเรือยๆ โดยใชเ้สน้ทาง โซจ ิลา (Zojila 
Pass) ถนนทเีชอืมต่อระหว่างแคชเมยีรก์ับลาดักห ์มคีวามยาวเพียงแค่ 9 กโิลเมตรเท่านัน แต่อยู่บน
ความสูงระดับ 3,500 เมตร เหนือระดับนําทะเล นังชมววิภูเขาสูงสลับซับซอ้น วถิชีวีติชาวแคชเมยีร์
ตลอดทาง 

 

 
 
 ผ่านเมอืงดราส (Dras) ตังอยู่บนทางด่วนสาย NH 1 ระหว่างช่องเขาโซจ ิลา กับเมอืงคารก์ลิ ดราส

เป็นสถานทีอยู่อาศัยทีหนาวเย็นทีสุดในอินเดียและเป็นอันดับสองของโลก (ไซบีเรียเป็นทีแรก) 
หมู่บา้นบนภูเขาของ Dras เริมเป็นทีรูจั้กในปี 1999 เมือการรุกรานของกองทัพปากีสถานนําไปสู่
สงครามคารก์ลิ (Kargil War)   เรมิตังแต ่26 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1999  ถงึแมอ้นิเดยีจะ
เป็นฝ่ายไดร้ับชัยชนะแต่อนิเดยีพบกับความสญูเสยีมหาศาล เนืองจากสูญเสยีทหารไปจํานวนมาก นํา
ท่านชม อนุสรณ์สถานสงครามคารก์ลิ (Kargil War Memorial)  เรียกอีกชอืหนึงว่าอนุสรณ์
สถานสงครามดราส สรา้งโดยกองทัพอนิเดยีเพือรําลกึถงึสงครามในปี ค.ศ.1999 ตรงขา้มเขาไทเกอร ์
(Tiger Hill) จัดแสดงเกยีวกับเรอืงราวของสงครามคารก์ลิ อกีทังยังมเีปลวไฟชวันริันดร ์เพอืเป็นเกยีรติ
แกท่หารอนิเดยีทเีสยีชวีติในชว่งสงคราม  
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 เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงคารก์ลิ...เมอืงชายแดนรอยตอ่ระหว่างแคชเมยีร ์ลาดักหแ์ละปากสีถาน ตังอยู่

รมิแม่นําซูร ู(Suru River) ครงัหนงึเมอืงนีเคยเป็นสมรภูมอิันดุเดอืด "สงครามคารก์ลิ" ระหว่างอนิเดยี
และปากสีถาน เมอืปี 1999 เมอืงนีอยู่ในเขตลาดักหแ์ต่มวัีฒนธรรมคลา้ยกับเขตบัลตสิถานของแคช
เมยีรฝั์งปากสีถาน ซงึประชากรสว่นใหญเ่ป็น    ชาวมสุลมิ...เดนิทางถงึเมอืงคารก์ลิในชว่งคําๆ  

คํา บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม 
 

ทพีกัโรงแรม Higland Mountain Resort Kargil หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี3                       คารก์ลิ - มูลเบกห ์- ลามายรู ู- เลห ์ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนนั ออกเดินทางไป มูลเบกห ์(Mulbek) ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม. 

ระหว่างทางจะสังเกตเห็นทวิทัศน์ระหวา่งทางทเีรมิเปลยีนแปลงไป ภูเขาโลน้สนํีาตาล ตน้ไมข้า้งทาง
ทพีบไดม้ากคือตอ้นป็อปลาร ์(Poplar) พอเรมิเขา้เขตเมืองมูลเบกหจ์ะเรมิเห็นสงิทีเปลียนแปลงไป 
ตังแตผู่ค้นอยูใ่นเมอืงมหีนา้ตาคลา้ยกบัคนในทเิบต นับถอืศาสนาพุทธมหายาน ตามบา้นเรอืน วัด และ
อาคารประดับดว้ยธงมนต ์ชาวทเิบตเชอืว่า ธงมนตค์ือสงิศักดสิทิธ ิบนธงจะมีบทสวดอยู่ ชาวทเิบต
มักจะนําธงมนตไ์ปผูกไวใ้นทสีําคัญทุกท ีเชน่ตามยอดเขาสงู หนา้ผาสูงชันหรือถนนรมิเขาทอีันตราย 
บา้นเรอืน แมแ้ตร่ถยนต ์รถจักรยานยนต ์ดว้ยความทเีชอืกนัว่าเมอืลมพัดผา่นธงมนต ์ก็จะนําพาบทสวด
ไปปกปักรักษาผูค้น  
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 นําท่านชม วดัมูลเบกห ์(Mulbekh Monastery) มีรูปแกะสลัก พระศรีอริยเมตไตรย บนผาหิน

ขนาดสูง 9 เมตร เก่าแก่ตังแต่ศตวรรษที 8 วัดมูลเบกหเ์ป็นวัดพุทธในนิกายเกลุกปะภายในวัดมีทัง
ภาพพระบฏและจารึกอักษรโบราณทีทรงคุณค่าอย่างยิง นําท่านเดินทางสู่  เมืองลามายูร ู
(Lamayuru) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. ผ่านจุดสูงสุดบนเสน้ทางศรนีาคา-เลหฟ์อรท์ูลา่ 
ท็อป (Fotula Top) ระดับความสงู 4,108 เมตรเหนอืระดับนําทะเล  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
 

 
 
บา่ย นําท่านชม วดัลามายูรู (Lamayuru Monastery) วัดทางพุทธศาสนาแบบทเิบต เป็นวัดทเีกา่แก่

ทสีดุของลาดักห ์มอีายปุระมาณ 1000 ปี สรา้งตังแตศ่ตวรรษท ี11 โดย Mahasiddhacharya Naropa 
 จุดเด่นของทีนีคือสถาปัตยกรรมโบราณ มีมนตข์ลัง และทัศนียภาพทีตระการตาเนืองจากตังอยู่บน              
ภเูขาสงูทไีดช้อืวา่เป็น “The Moon land” เพราะวา่มภีมูปิระเทศทคีลา้ยดวงจันทร ์
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 ...ออกเดนิทางสูเ่มอืงเลห ์(Leh) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชวัโมง แวะถ่ายรูป จุดชมววิ
แมน่ําสองส ี(Sangam View Point) ทมีองเห็นแม่นําสนิธุสเีขยีวฟ้า และแม่นําซันสการส์นํีาตาล
ขน้ ไหลมาบรรจบกัน เป็นววิซงึสวยงามแปลกตามากๆ ก่อนเดนิทางเขา้เมอืงเลหจ์ะผ่าน Magnetic 
Hill ถา้จอดรถเอาไวต้รงจุดทกีําหนดไวแ้ลว้ดับเครอืงยนต ์เราจะเห็นเหมอืนรถไหลขนึภเูขาไดเ้อง ซงึ
จรงิๆแลว้เป็นภาพลวงตา ถนนจรงิๆเป็นทางลงเขาต่างหาก...เดนิทางต่อจนถงึ เมอืงเลห ์(Leh) 
ตังอยู่บนความสูง 3,524 เมตรจากระดับนําทะเล ประชากรส่วนใหญ่ในเลหส์บืเชอืสายจากชาวทเิบต 
พูดภาษาลาดักห ์สว่นใหญนั่บถอืศาสนาพุทธ 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม 
ทพีกัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต:ุกรุณาเตรยีมกระเป๋าเล็กเพอืพกัในหบุเขานูบรา 1 คนื 
 

 
พกัทเีลห ์“เลห ์เมอืงหลวงของแควน้ลาดกัห”์ อกีชอืคอืทเิบตนอ้ย(Little Tibet)เพราะวฒันธรรมส่วนใหญ่มาจาก
ทเิบต เลหเ์ป็นเมอืงเล็กๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาอยูสู่งเหนอืระดบันําทะเลถงึ 3500 เมตร ทนีมีสี่วนผสมผสานของ
วฒันธรรมและเชอืชาตทิหีลากหลายเดนิไปไหน ก็เห็นแขกอนิเดยี แขกขาวแบบปากสีถาน บางคนหนา้ออกไปทาง
จนีและธเิบต ผูค้นแถบนยีมิแยม้แจม่ใส ใจด ีใชช้วีติแบบชา้ๆ อยูก่บัธรรมชาต ิแนะนําใหด้มืนาํบอ่ยๆคะ่เพราะอากาศ
คอ่นขา้งแหง้และเบาบางทําใหร้า่งกายสญูเสยีนําไดง้า่ย 
 

วนัท ี4             เลห ์- คารด์งุ ลา - ฮนุเดอร ์- เดสกติ - นูบรา้วลัเลย ์ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนนั นําท่านเดินทางสู่ นูบรา้วลัเล่ย ์(Nubra Valley) ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชวัโมง ผ่านเสน้ทาง      

ขนึเขาทีนับเป็นอีกหนึงไฮไลท์หา้มพลาดเมือมาเยือนลาดักห ์ คารด์ุง ลา พาส (Khardung La 
Pass) จากจุดนีเราสามารถมองเหน็เทอืกเขาคาราโครัมในประเทศปากสีถานไดเ้ลย สวยจนแทบหยุด
หายใจ นังรถขนึเขาไต่ระดับไปเรอืยๆ จนถงึจุดทีสูงทสีุดบนเสน้ทางนี ความสูงอยู่ท ี5,359 เมตร
เหนอืระดบันําทะเล  
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 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับป้ายอดีตทางผ่านสําหรับยานยนต์ทีสูงทีสุดในโลก (ปัจจุบันคือ Umling La, 

Ladakh ระดับความสูงอยู่ที 5,883 เมตรเหนือระดับนําทะเล) ถ่ายรูปเช็คอนิลงโซเชยีลใหเ้พือนๆได ้
อจิฉา เราจะไม่ใหค้ณะอยู่นานนัก เพราะอากาศทเีบาบางอาจทําใหเ้ราแพค้วามสูงและไม่สบายได.้..
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางตอ่จนถงึนูบรา้วัลเลย ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
 

 
 
บา่ย ออกเดทิาง ไป หมูบ่า้นฮุนเดอร ์นําท่านชม ทะเลทรายสเีงนิแห่งหุบเขานูบรา้ หรือ Silver Sand 

Dune of Nubra เนือทรายสีขาวละเอียดมองไปไดสุ้ดลูกหูลูกตา โอบลอ้มดว้ยภูเขาใหญ่หลายลูก    
นําทา่น“ขอีูฐนูบรา้” อฐูนูบรา้เป็นพันธุแ์บกเทรยีน Bactrian มสีองหนอก ตัวไมใ่หญม่ากนัก มขีนหนา
ปกคุลมทัวรา่งกายเพอืชว่ยในการรักษาความอบอุน่ในฤดหูนาว  เดมิทใีชเ้ป็นพาหนะหลักสําหรับขนสง่
สนิคา้ตามเสน้ทางแถบเอเชยีกลาง ใหท้า่นถา่ยรปูไดช้คิๆมรีปูเรดิๆไปอัพลงโซเชยีลรัวๆแน่นอน เพราะ
อฐูทนีเีชอืงและเป็นมติรกบันักท่องเทยีวมากอกีดว้ย...นําทา่นชม วดัเดสกติ (Deskit Monastery) 
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วัดทีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุดในหุบเขานูบรา้ มีการสรา้งพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย        
ขนาดมหึมา ประดิษฐานอยู่บนยอดเนิน สามารถมองเห็นไดจ้ากทุกทิศทางในหุบเขา พระศรีอริย
เมตไตรยหรือทนีิยมเรียกว่าพระศรอีารยิ ์เป็นพระโพธสิัตวผ์ูจ้ะไดต้รัสรูเ้ป็นพระพุทธเจา้พระองคท์ ี5 
และองคส์ดุทา้ยแหง่ภัทรกปันี ภายในวัดยังมจีติรกรรมฝาผนังโบราณ “กงลอ้แหง่ชวีติ” หรอื Wheel of 
Life ทสีะทอ้นถงึการเวยีนวา่ยตายเกดิ…นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม 
 

ทพีกัโรงแรม Nubra Ethic Camp หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี5                      นูบรา้วลัเลย่ ์- คารด์งุ ลา- เลห ์ B L D 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนนั นําทา่นเดนิทางกลับเมอืงเลห ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม. ระหว่างทางแวะชม วดัซมัสทนัลงิ 

(Samstanling Monastery) วัดทเิบตของนิกายหมวกเหลือง ภายในวัดประกอบไปดว้ยวัดนอ้ย
ใหญ่รวมกันกว่า 7 วัด ทมีคีวามเก่าแกม่ากกว่า 100 ปีเป็นวัดทมีลีามะจํานวนมาก มีภาพจติรกรรมฝา
ผนังทอีนุรักษ์ดแูลไวเ้ป็นอยา่งด.ี..ออกเดนิทางต่อโดยใชเ้สน้คารด์งุ ลา เสน้ทางเดมิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
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บา่ย  นําท่านชม พระราชวงัเลห ์ (Leh Palace) ตังอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นไดช้ัดเจนจากจัตุรัส

กลางเมือง สรา้งขนึเมือศตวรรษท ี17 มีทังหมด 9 ชัน ในอดีตเป็นพระราชวังทีประทับของราชวงศ์
แหง่ลาดักห ์ 
ชมและสักการะ เจดยีส์นัตภิาพ(Shanti Stupa) เป็นเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ โดยชาวญีปุ่ นเป็น
ผูส้รา้งขนึเพอืประกาศพระศาสนาและแสดงถงึสันตภิาพแห่งโลก รอบๆเจดยีส์ามารถมองเห็นหวิทัศน์
ของเมอืงเลหไ์ดอ้ยา่งรอบดา้น 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม 
ทพีกัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี6                       เลห ์- ทะเลสาบพนักอง - เลห ์ B L D 
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เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนนั นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบพนักอง (Pangong Lake) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-7 ชวัโมง 

วันนีเราจะนังรถผ่าน อดีตถนนเสน้ทีสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชาง ลา (Chang La pass) ระดับ 
ความสงู 5,360 เมตรจากระดับนําทะเล ไตร่ะดับความสงูขนึไปเรอืยๆ  

 

 
 

ถา้ทา่นโชคด ีกอ่นจะถงึทะเลสาบพันกองทา่นจะไดพ้บกับ มารม์อต 
(Marmot) สัตว์ตระกูลเดียวกับกระรอก ทีขุดหลุมใตด้ ินไวเ้ป็น
อาณาจักรส่วนตัว เป็นดาวเด่นของภูเขาแถบนีก็ว่าได ้เพราะใคร ๆ 
ตอ้งจอดรถ ลงไปทักทาย และดูท่ามารม์อตเองก็ชนิคนไม่นอ้ย ดู
จากการวงิเขา้ใส่หรือไต่ขนึมาบนตัก ในช่วงฤดูหนาวพวกมันจะจํา
ศลีและอยูไ่ดด้ว้ยพลังงานทกีกัเก็บไวใ้นร่างกาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม   
บา่ย นําท่านชม ทะเลสาบพนักอง ทะเลสาบผางกงโฉ (ในภาษาจีน) 

ตังอยูต่อนเหนือสดุของแควน้ลาดักห ์พืนทพีรมแดนทับซอ้นของอนิเดยีและจนี (พนืทเีขตการปกครอง
ตนเองทเิบต) พนืทขีองทะเลสาบเองก็มพีนืทคีรอบคลุมรอยต่อของทัง 2 ประเทศเชน่กัน โดย 40% 
ของความยาวทะเลสาบจะอยู่ในอนิเดียและส่วนอกี 60% ทีเหลือจะอยู่ในดนิแดนจีน ระดับความสูง 
4,350 เมตรเหนือระดับนําทะเล 

 

 
 

สาเหตุททํีาใหท้ะเลสาบแห่งนีมชีอืเสยีงมาจาก ภาพยนตรเ์รอืง 3 Idiots ภาพยนตรเ์สยีดสรีะบบ
การศกึษาในมหาวทิยาลัยอนิเดยีแบบมันสห์ยด! เล่าเรอืงของรานโช ฟารฮ์าน และราจู เพือนรักสาม
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คนทเีคยสัญญากนัเอาไวว้า่อกี 10 ปีขา้งหนา้ พวกเขาจะไดก้ลับมาพบกนัอกีครัง เพอืดวู่าใครคอืคนที
ประสบความสําเร็จในชวีติไดม้ากกว่ากัน ซงึในสมัยมหาวทิยาลัยนัน พวกเขาเรยีนคณะวศิวะดว้ยกันใน
มหาลัยทขีนึชอืว่าเขา้ยากทสีดุในอนิเดยี พวกเขาไดส้รา้งวรีกรรมเอาไวม้ากมาย รวมถงึการตอกหนา้
ระบบการศกึษาทมีอียู ่เพราะไม่เชอืวา่การเรยีนรูแ้บบนจีะนําไปสูค่วามสําเร็จและความสขุในชวีติใหก้ับ
บรรดานักศกึษาได ้จนทําใหพ้วกเขาตอ้งเผชญิกับเรอืงวุ่นๆ ทตีามมา พรอ้มทังจัดการกับปัญหาชวีติ
และมติรภาพของพวกเขาเองไปดว้ยซงึในภาพยนตรเ์รืองนีมฉีากทีไปถ่ายทํากันทีทะเลสาบพันกอง
ดว้ย หลังจากภาพยนตรอ์อกฉายทําใหค้นอนิเดียหาว่าทะเลสาบในเรืองคือทีไหน หลังจากนันจึง
กลายเป็นกระแสดังจนกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวยอดฮติในทสีดุ ใครไดช้มภาพยนตรแ์ลว้อย่าลมืแวะ
ไปถ่ายรปูกบัจดุเช็คอนิทนีไีด.้..ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับเมอืงเลห ์

คํา บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม 
ทพีกัโรงแรม Northern Singge Leh หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี7                             เลห ์- เดลล ี- กรุงเทพฯ B L - 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนนั นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเลห ์
12.20 น. ออกเดนิทางสูเ่ดลล ีโดยสายการบนิสไปซเ์จ็ท เทยีวบนิท ีSG124 
13.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงนวิเดลล ี
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (เดลล)ี 
จากนนั นําท่าน ผา่นชมประตูอนิเดยี โครงสรา้งเป็นซุม้หนิทรายทสีรา้งขนึโดยชาวอังกฤษในศตวรรษท ี20 

อนุสาวรยีท์มีชีอืเสยีงเป็นเครอืงหมายของทหารอังกฤษอนิเดยีทสีญูหาย 70,000 นายในสงครามโลก
ครงัทหีนงึ ไดร้ับการออกแบบโดย Sir Edward Lutyens. ตังแต่ปี 1971  

        
ผา่นชมราษฏรปตภิวนั ทพํีานักทางการของประธานาธบิดอีนิเดยี ตังอยู่ปลายฝังตะวันตกของราชปัถ
ในนิวเดล ีอาคารหลักประกอบดว้ยหอ้ง 340 หอ้ง การปฏสิังขรณ์ครังแรกเรมิขนึในปี 1985 และเสร็จ
สนิในปี 1989 สว่นในครังทสีองไดเ้รมิตน้ในปี 2010 นําท่านไปชอ้ปปิงท ีตลาดจนัปารต์ (Janpath 
Market) มีสนิคา้พืนเมืองของประเทศอินเดียทีมาทัวสารทิศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือของตาม
อัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย...นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิเดลล ี

21.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสไปซเ์จ็ท เทยีวบนิท ีSG740 
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**หมายเหตุ** สายการบนิ SPICEJET (มีอาหารขายบนเครืองบนิ เช่น แซนวสิ ขนมขบเคียวต่างๆ บะหมีคัพกงึ
สําเร็จรปู มนํีารอ้นบรกิาร และชา กาแฟ)  

วนัท ี8                                   กรงุเทพฯ - - - 

02.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ... 
 

*****************       
หมายเหต ุ: เวลาทปีรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิัตจิรงิอาจแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบคําแนะนําการ
เปลยีนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากจิกรรมอกีครังจากหัวหนา้ทัวร ์บรษัิทอาจทําการเปลยีนแปลงรายการ ได ้
ตามความจําเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ  
 
 
อตัราคา่ใชจ้า่ย  โปรแกรม  แคชเมยีร ์เลห ์ลาดกัห ์ 8 วนั 6คนื  
เนอืงจากเป็นสายการบนิ low Cost Airlines ไมส่ามารถ REFUND ไดท้กุกรณ ี
 

กําหนดวนัเดนิทาง 
                   อตัราคา่ใชจ้า่ย:  เดนิทางตงัแต ่15 ทา่นขนึไป 
       ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น)       พกัเดยีวเพมิ 

27พ.ค.-3 ม.ิย.66 47,900.- 8,500.- 

28ก.ค.-4 ส.ค. 66 49,900.- 9,500.- 

12 -19 สงิหาคม 66 49,900.- 9,500.- 

16-23 กนัยายน 66 49,900.- 9,500.- 

14-21 ตลุาคม 66 49,900.- 9,500.- 

21-28 ตลุาคม 66 49,900.- 9,500.- 

 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิรุ๊ปออกเดนิทางตังแต ่15 ทา่นขนึไป / หรอืปรับเปลยืนราคาหรอืตามทไีดต้กลงกบัทางบรษัิทฯ 
 
การชําระเงนิ  
งวดท ี1 : สํารองทนีงัจา่ย 20,000 บาท วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม เจา้หนา้ทกีําหนด  
งวดท ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทกีําหนด 

หากทา่นชําระเงนิมดัจําแลว้คอืการยนืยนัทนีงัของทา่น  
โปรดอา่นเงอืนไขใหเ้ขา้ใจกอ่นชําระเงนิ...ขอบคณุคะ่/ครบั 

 
อตัราใชจ้า่ยการเดนิทาง  

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยัด ตามระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ประกนัภัยสายการบนิ ตามระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยนืแบบออนไลนเ์ทา่นนั (ไมต่อ้งโชวต์วั) 
 คา่นําหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. ทา่นละ 1 ใบ/กระเป๋าเลก้ขนึเครอืง 7 กก. 
 คา่ทพีักโรงแรมระดับ มาตารฐานนักทอ่งเทยีว  3-4 ดาว ตามระบุในรายการ 
 คา่ขอีฐูทหีบุเขานูบรา้ ตามระบใุนรายการ 
 คา่บัตรทนัีงชมเทศกาล ทวัีดเตมสิ 
 คา่ชมโชวรพ์นืเมอืง ทนูีบรา้ 
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 คา่ลอ่งเรอืชคิาลา่ ทศีรนีาคา 
 รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง ตามระบใุนรายการ 
 คา่อาหารมอื ตามระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามระบใุนรายการ 
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 

1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลตอ่เนืองในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกนัภัย อายุ
ระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณทีผีูเ้อาประกนัภัย อายตุํากวา่ 6 ปี หรอื ระหว่าง 76 ปีขนึไปจะมเีบยีประกนัคุม้ครอง 
50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภัย ทังนีขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) ประกันครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ(ตอ้งมี
ใบเสร็จโรงพยาบาลเทา่นัน)และหลังจากกลับจากตา่งประเทศตอ่เนืองอกี 7 วัน  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ 
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์่า อาหารเป็นพษิเทา่นัน) แต่ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไว ้
กบับรษัิทประกันชวีติ 

 
อตัราใชจ้า่ยไมร่วม  

 คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยอนืๆนอกเหนือจากทรีะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ธรรมเนยีมนํามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
 คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหักณ ทจี่าย 3% ภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณีออกใบกํากบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนยีมการชําระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3%  
 คา่นําหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม  
 คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,พนกังานขบัรถ 50 USD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น /ทรปิ 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทงัสนิขนึอยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพอืเป็น
กําลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ 
♣ สําหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุาแจง้ลว่งหนา้เพอืตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน 

กรณ ี เดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะนําใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพอืสะดวกกบัทา่นมากวา่  
♣     กรณีเดนิทางเป็นตัวกรุ๊ปหรอืตัวหมูค่ณะ หากออกตัวแลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไม่สามารถเปลยีนวัน

เดนิทางได ้
♣ กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลดทา่นละ 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขนึเครอืงนําหนักไม่เกนิ 7 กก 
การยกเลกิ และการเปลยีนแปลง (กรณียกเลกิ มคีา่ใชจ้า่ยตามประกาศคณะกรรมการทอ่งเทยีว) 

1. หากมกีารชําระมัดจําทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณใีดๆกต็ามตอ้งชําระคา่บรกิาร  ทา่นละ 2,000 บาท 
2. ยกเลกิ90วัน (สามารถคนืเงนิได ้100 % ยกเวน้ค่าตัวทอีาจจะมคีา่ธรรมเนียมในการยกเลกิ ขนึอยูก่บัเงอืนไข

ของสายการบนิ)  
3. ยกเลกิ 60 วันแตไ่มเ่กนิ 90 วัน ถกูหักคา่ทัวร ์30 % และค่าธรรมเนยีมขอการยกเลกิสายการบนิ 
4. ยกเลกิ 30 วันแตไ่มเ่กนิ 90 วัน ถกูหักคา่ทัวร ์50 % และค่าธรรมเนยีมขอการยกเลกิสายการบนิ 
5. ยกเลกินอ้ยกวา่การเดนิทาง 30 วันถกูหักคา่ทัวร ์100% 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธใินการนําพาสปอรต์ไปยกเลกิวี
ซา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ่า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม  
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ 
♣     กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตัวเครอืงบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลูกคา้ดําเนนิการเรอืงตัวเครอืงบนิเอง

และมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่
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ใชจ่า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ 
เทยีวบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

เงอืนไขการเดนิทาง 
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทบีรษัิทฯ กําหนด 
3. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ารองทนัีงบนเครอืง 

และโรงแรมทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

4. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอนืๆทอียูน่อกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํา
รา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

5.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธแิละจะไมร่ับผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

6.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

7. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคา
ตวัเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

9.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

10. หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตทั่งนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

12.  ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

13. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา
เลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่
ตวัเครอืงบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณี
ทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

14. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมดัจา
มาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่, ค่าวซีา่ 
และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารใน
สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที
เกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณไีป 

15. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์งัหมด 
16. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
17. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด 
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18. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานีเฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยและทอ่งเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน 
กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง หากเป็นนกัทอ่งเทยีวชาวตา่งชาต ิหรอื 
พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีครงั 

19. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทกุครงัมเีชน่นันทาง
บรษัิทฯจะ ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทังสนิ 

20. หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์
ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณไีมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

 
    เอกสารในการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 รูปส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นวิ) พนืหลังสขีาว,ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ 
 (สามารถถ่ายดว้ยตนเองไมส่วมหมวกไมส่วมแว่นไมส่วมเครอืงประดับ สง่เป็นไฟลใ์หเ้จา้หนา้ททีปีระสานงาน
ไดค้ะ่ ) 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
 สําเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชุด 
 สําเนาหนา้วซีา่ทเีคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี 
 เอกสารรบัรองการฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพาสปอรต์เล่มสเีหลอืงหรอืInternational 

Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 

 “ราคาทวัรสํ์าหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 
 
 

 - หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และตอ้งมีหนา้ว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 
หนา้เต็ม สแกนหรอืถา่ยรปูสง่ทางอเีมลห์รอืสง่ทางไลน์ 
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