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ขอนำเสนอโปรแกรมแคว้นลาดัคห์ ดินแดนมหัศจรรรย์บนเทือกเขำหิมำลัย สัมผัสอำรยธรรมแบบชำวธิเบตทัง้ ทำงกำร
แต่งกำยวัฒนธรรมประเพณีวดั วำอำรำมและควำมเชือ่ ชมควำมงดงำมของธรรมชำติทแ่ี ปลกตำเสมือนอยูบ่ นดวงจันทร์ท่ี
งดงำมไปด้วยเทือกเขำ ทะเลสำบ ทะเลทรำย ย้อนรอยตำมองค์ดำไลลำมะเทพเจ้ำผูม้ ำจุตบิ นโลกมนุษย์เพือ่ ช่วยเหลือ
เหล่ำชำวโลกให้มสี ติและอุทศิ ตนเพือ่ สังคม ลำดัคเป็ นดินแดนทำงตอนเหนือสุดของอินเดีย ขนำบด้วยแนวเทือกเขำใหญ่
2 แนวด้วยกันคือ เทือกเขำหิมำลัย ทำงด้ำนใต้ และเทือกเขำคำรำโครัมทำงด้ำนเหนือ ไปจนแตะขอบชำยแดนของที่รำบ
สูงทิเบต ลำดักเป็ นทีร่ จู้ กั กันในนำม ทิ เบตน้ อย เนื่องเพรำะได้รบั อิทธิพลอย่ำงสูงจำกวัฒนธรรมทิเบตทีป่ รำกฏทัง้ ในวิถี
ชีวติ ผูค้ น ศำสนำ และภำษำ ในอดีต ถือว่ำลำดักอยูใ่ นทำเลทีส่ ำคัญเพรำะเป็ นเส้นทำงกำรค้ำระหว่ำงเอเชียกลำงกับจีน
และทิเบต แต่หลังจำกทีจ่ นี ปิ ดประตูเข้ำ-ออกทิเบตในปี ค.ศ. 1974 รัฐบำลอินเดียก็เริม่ หนุนนำอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ ว
สูล่ ำดักเป็ นครัง้ แรก มีเมืองเลห์ เป็ นเมืองหลวงของลำดักห์ ตัง้ อยูบ่ นระดับควำมสูง 3,522 เมตรจำกระดับน้ำทะเล
ลำดัคมำจำกคำว่ำภำษำ Ladakhi ในคำ Ladags La หมำยถึง ทำงผ่ำน Dags หมำยถึงดินแดน ดังนัน้ จึงหมำยรวม
เป็ นเส้นทำงผ่ำน หรือรูจ้ กั อีกชื่อหนึ่งว่ำธิเบตน้อย ดินแดนแห่งวัฒนธรรมธิเบต เพรำะมีผคู้ นชำวธิเบตอพยพลีภ้ ยั เข้ำมำ
อยูอ่ ำศัยเป็ นประชำกรทีส่ ำคัญของเมืองลำดัคห์ หรือได้รบั ขนำนนำมว่ำดินแดนแห่งลำมะ เป็ นเมืองทีเ่ ป็ นศูนย์รวม
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วัฒนธรรมของลำดัคกีแ้ ละธิเบตเข้ำด้วยกัน เป็ นดินแดนแห่งพุทธศำสนำแบบธิเบต ทัวทุ
่ กมุมเมืองของลำดัคห์เรำจะได้
เห็นธงธิวมนตรำปลิวไสวไปมำตำมทิศทำงของลมเปิ ดโลกของท่านสู่ เลห์ ลาดัคห์ค่ะ

**พิชิตเส้นทางรถยนต์ที่สงู ที่สดุ ในโลก****พิชิตเส้นทางรถยนต์ที่สงู เป็ นอันดับ 3 ของโลก**
**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมือ้ แบบจัดเต็ม ** หัวหน้ าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง
**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง **พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม
**พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มือ้

*** ส ุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยท ุกมื้อ
อาทิ นา้ พริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้าพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน
แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยาปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม
หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล นา้ มะตูม นา้ เก๊กฮวย นา้ ขิง ขนมหวานบัวลอย เป็ นต้น

วันบิน
วันแรก
วันที่สอง
วันที่แปด
วันที่แปด

เมืองต้นทาง
กรุงเทพฯ
เดลลี
เลห์
เดลลี

ตารางเที่ยวบิน
เมืองปลายทาง
CODE
เดลลี
BKK – DEL
เลห์
DEL – LEH
เดลลี
LEH – DEL
กรุงเทพฯ
DEL – BKK

เที่ยวบิน
9W 65
9W2368
9W2369
9W 066

เวลาบิน
0840 1140
0540 0705
0820 0945
1400 1945

ตารางวันเดิ นทาง

วันที่
13 - 20 เมษายน 2561
4 – 11 พฤษภาคม 2561
21 – 28 กรกฎาคม 2561
6 – 13 สิงหาคม 2561
15 – 22 กันยายน 2561

13-20,21 -28 ตุลาคม 2561

ราคา
49,924 บาท
49,924 บาท
49,924 บาท
49,924 บาท
49,924 บาท
49,924 บาท

พักเดี่ยว
13,000 บาท
13,000 บาท
13,000 บาท
13,000 บาท
13,000 บาท
13,000 บาท

จานวน/กรุป๊
15 ท่าน
15 ท่าน
15 ท่าน
15 ท่าน
15 ท่าน
15 ท่าน

**สาคัญ** โปรแกรมนี้ ทางเราจองเป็ นตั ๋วเดี่ยว โปรดจองล่วงหน้ าก่อนเดิ นทาง 2 เดือน เนื่ องจากเป็ นเส้นทาง
ยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั ๋วจะมีราคาแพงมากๆหากจองใกล้ๆ อาจจะไม่มีที่นัง่
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โปรดทาความเข้าใจและรับเงื่อนไข :
**กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึน้ ไป มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย**เดินทางไปกลับ พร้อมคณะ หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหวั หน้ าทัวร์คน
ไทย หากต้องการ หัวหน้ าทัวร์คนไทย ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
โปรแกรมทัวร์เลห์
วันแรก
กรุงเทพฯ – เมืองเดลี
06.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันทีท่ ำ่ อำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 – 7 แถว P เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน JET
AIRWAYS พิ เศษ!! บริ การอาหารว่างขนมปังแสนอร่อยจากร้านดังย่านนวมิ นทร์ + น้าดื่ม 1 ขวด
เล็กค่ะ (แนะนำให้โหลดของทีไ่ ม่จำเป็ นลงใต้ทอ้ งเครือ่ ง เพรำะเจ้ำหน้ำทีอ่ นิ เดียตรวจค่อนข้ำงละเอียด เพือ่
เป็ นกำรไม่เสียเวลำ แนะนำให้ถอื เฉพำะกระเป๋ ำถือและของมีคำ่ ขึน้ เครือ่ งเท่ำนัน้ บนเครือ่ งมีบริกำรอำหำรค่ะ)
08.40 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลลี โดยสำยกำรบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 65
11.40 น. ถึงท่ำอากาศยานนานาชาติ อินทิ รา คานธี เมืองเดลลี หลังผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับสัมภำระ
เรียบร้อย
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีร่ ำ้ นอำหำร
บ่ำย
หลังอำหำร ชมวัดพระแม่ลกั ษมี ซึง่ เป็ นวัดทีง่ ดงำมตำมแบบสถำปั ตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็ นทีบ่ ชู ำพระแม่
รัศมีและพระนำรำย พระแม่รศั มีนนั ้ ถือว่ำเป็ นพระแม่แห่งเงินตรำ ผูใ้ ดทีไ่ ปขอพรให้กจิ กำรเจริญรุง่ เรือง มัก
ประสพผล วัดนี้สร้ำงขึน้ โดยมหำเศษฐีตระกูลบิลล่ำภำยในมีรปู ปั น้ และรูปหล่อขององค์เทพต่ำงๆตำมควำม
เชื่อของศำสนำฮินดู พระแม่ลกั ษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความรา่ รวย และความอุดมสมบูรณ์
พระองค์มกั ประทำนควำมสำเร็จในกำรประกอบกิจกำร กำรเจรจำต่อรอง กำรทำมำค้ำขำย กำรประกอบธุรกิจ
ทุกสำขำ ตลอดจนประทำนโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผหู้ มันบู
่ ชำพระองค์และประกอบควำมดีอยูเ่ ป็ น
นิจ ชมประตูเมืองอิ นเดียเดินไปตำมถนนอันใหญ่โตเพือ่ ชมอนุสำวรียข์ องประเทศอินเดีย แล้วพักผ่อน
ด้วยกำรนังปิ
่ กนิกบนสนำมหญ้ำเขียวชอุ่มเยีย่ มชมประตูเมืองอินเดีย อนุสำวรียแ์ ห่งชำติของอินเดียซึง่ อุทศิ
ให้กบั เหล่ำทหำรผูเ้ สียสละชีวติ ตื่นตำไปกับกำรออกแบบสุดอลังกำร ชมกำรเดินสวนสนำมของกองทัพและ
วงโยธวำทิต พร้อมทัง้ สนุกกับกำรปิ กนิกและกำรเล่นเกมบนสนำมหญ้ำสีเขียว ประตูเมืองอินเดียมีซุม้ โค้งสูง
138 ฟุต (42 เมตร) สร้ำงขึน้ เพือ่ เป็ นเกียรติแก่ทหำรอินเดียนับหมืน่ นำยทีเ่ สียชีวติ ในกำรเข้ำร่วมกองทัพ
อังกฤษในสมัยสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 นอกจำกนี้คุณจะพบกำรสลักชื่อทหำรกว่ำ 13,000 นำยทีเ่ สียชีวติ ใน
สงครำมอัฟกันเมือ่ ปี 1919 ด้วย ด้ำนล่ำงซุม้ ประตูเป็ นแท่น Amar Jawan Jyoti ซึง่ มีเปลวไฟทีจ่ ุดไว้ไม่เคย
ดับเพือ่ เป็ นกำรรำลึกถึงทหำรทีไ่ ม่รชู้ ่อื ซึง่ เสียชีวติ ในสงครำมต่ำงๆ ขับรถผ่ำนชมรัฐสภำซึง่ เป็ นตึกทีส่ ร้ำงตำม
แบบสถำปั ตยกรรม อังกฤษเพือ่ เป็ นทีท่ ำกำรของนำยกรัฐมนตรี และเป็ นทีต่ งั ้ ของกระทรวงต่ำงๆ
นาชม วัดอัคชาร์ดาม สร้ำงขึน้ โดยองค์กร BAPS ในเดลลีซง่ึ ผสมผสำนลักษณะทำงสถำปั ตยกรรมอัน
หลำกหลำยของอินเดียเข้ำด้วยกันใช้เวลำก่อสร้ำงทัง้ หมด 5ปี ใช้ชำ่ งศิลปะและสถำปนิกจำนวน 7,000 คน
เป็ น สถำปั ตยกรรมอันน่ำทึง่ สวยงำมน่ำดูชมจำกทุกมุมมอง ชื่อเต็มว่ำ สวำมินำรำยัน อัคชำร์ดำม ซึง่
หมำยถึง สถำนทีพ่ ำนักอันเป็ นนิรนั ดรของท่ำน Bhagwan สวำมินำรำยัน (1781-1830) ผูน้ ำด้ำนจิต
วิญญำด้ำนวัฒนธรรมอินเดีย ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง 5 ปี ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ำยมุนำ ในเมืองเดลลี มีพน้ื ที่ 100
เอเคอร์ วัดอัคชำร์ดำม มีกำรจัดแสดง เรือ่ งรำวประวัตศิ ำสตร์ของชนชำติอนิ เดีย ประวัตขิ องท่ำนสวำมินำรำ
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เย็น
พักที่
วันที่สอง
เช้ำ
05.40 น.
07.05 น.

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่ำ
พักที่
วันที่สาม
เช้ำ

ยัน ศิลปะประเพณีวฒ
ั นธรรมอันรุง่ เรืองของชนชำติอนิ เดีย ภูมปิ ั ญญำ สถำปั ตยกรรม และควำมเชื่อจิต
วิญญำณ วัดสวำมินำรำยัน อัคชำร์ดำม ได้รบั แรงบันดำลใจโดยสำวกประมุขสวำมิมหำรำช เพือ่ เติมเต็ม
ควำมหวังของท่ำนศำสดำ วัดอัคชำร์ดำมวำงศิลำกฤษ์เมือ่ วันที่ 8
(ปิ ดทุกวันจันทร์)
รับประทำนอำหำรเย็นทีร่ ำ้ นอำหำร
พักที่ THE MUSE SAROVAR PORTICO (KAPASHERA) ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง
เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชัวโมง
่
เมืองเดลี – เมืองเลห์
รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง เดินทำงสูส่ นำมบินภำยในประเทศ
เดินทำงสู่ เมืองเลห์ ศูนย์กลำงกำรท่องเทีย่ วแห่งเมืองลำดัคห์ เมืองท่องเทีย่ วสำคัญในแคว้นจัมมูแคชเมียร์
โดยสำยกำรบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 2368
ถึงสนำมบินเมืองเลห์ เป็ นเมืองทีส่ งู 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตัวเมืองมีวฒ
ั นธรรมของชำวธิเบตให้ได้
สัมผัสเปรียบเสมือนท่ำนกำลังอยูใ่ นประเทศธิเบต เดินทำงสูท่ พ่ี กั เพือ่ พักผ่อนและปรับสภำพร่ำงกำยให้เข้ำ
กับภูมอิ ำกำศเสียก่อน แล้วช่วงบ่ำยค่อยเริม่ เทีย่ วกันค่ะ
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีโ่ รงแรม
ชม พระราชวังเลห์ สร้ำงขึน้ ใน ค.ศ. 1630 โดยกษัตริยเ์ ซงเจ นัมเยล ตัง้ อยูอ่ ย่ำงโดดเด่นกลำงเมืองเลห์ สูง
9 ชัน้ มีลกั ษณะรูปแบบสถำปั ตยกรรมคล้ำยกับพระรำชวังโปตำลำในธิเบต เดินชมควำมงดงำมเมืองเลห์
ชมเจดียส์ นั ติ ภาพ สร้ำงโดยพระลำมะชำวญีป่ ่ นุ เมือ่ ปี ค.ศ. 1985 เป็ นอนุสรณ์สถำนแห่งกำรระลึกถึง
พระพุทธศำสนำอำยุครบ 2500 ปี และเป็ นจุดชมวิวตัวเมืองเลห์ และพระรำชวังเลห์ได้อย่ำงสวยงำม ชม วัด
เซโม เป็ นวัดทีส่ ร้ำงใน ค.ศ. 1430 โดยกษัตริย์ ตำชิ นัมเยล ภำยในประดิษฐำนพระพุทธรูปสูงขนำดใหญ่สงู
ประมำณตึก 3 ชัน้ และพระคัมภีรเ์ ก่ำแก่ เหนือตัววัดเป็ นป้ อมปรำกำรเมืองเก่ำ และสำมำรถชมวิวเมืองเลห์
ได้งดงำม
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม
พักที่ HOLIDAY LADAKH HOTEL ระดับ 4 ดาว พืน้ เมืองค่ะสะอำดปลอดภัย หรือใกล้เคียง
เมืองเลห์ – วัดลามะยูรู – หมู่บา้ นอัลชิ – เมืองเลห์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
ในระหว่ำงทำงจะพำท่ำนแวะจอดถ่ำยรูป ที่ จุดชมวิ วซางกัม เป็ นจุดทีแ่ ม่น้ำสองสำยบรรจบกัน โดยแม่น้ำ
สินธุ สำยหลักมีสใี สกว่ำ ในขณะทีแ่ ม่น้ำซันสกำร์ มีสโี คลนขุน่ สีน้ำตำล ก่อนทีจ่ ะไหลรวมเป็ นหนึ่งเดียวต่อไป
เป็ นแม่น้ำสินธุ ทีเ่ มืองนิมู MAGNETIC HILL ทีซ่ ง่ึ แปลควำมได้วำ่ บริเวณนี้มเี ขำทีม่ แี รงแม่เหล็กอย่ำงแรง
กล้ำสำมำรถดึงดูดรถทีจ่ อดนิ่งให้แล่นขึน้ เขำไปได้ อารยธรรมลุ่มแม่น้าสิ นธุ เป็ นอำรยธรรมในยุคสำริด
(ประมำณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกำล) ถือกำเนิดขึน้ บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปำกีสถำน
ในปั จจุบนั ถือเป็ นอำรยธรรมยุคแรกๆของโลก ซึง่ นักโบรำณคดีเรียกว่ำยุคฮำรัปปั น วัฒนธรรมเก่ำสุดเริม่
จำกเมืองอัมรี (Amri) บริเวณปำกแม่น้ำสินธุ อำยุ 4,000 B.C. พบเครือ่ งปั น้ ดินเผำระบำยสี คล้ำยของเมโสโป
เตเมียเมืองฮำรับปำ และโมเหนโจ –ดำโร อำยุ 2,600 – 1,900 B.C.เมืองชุคำร์ และจันหุดำโร อำยุ 1,000 –
500 B.C.อำรยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ มีเมืองสำคัญทีไ่ ด้รบั กำรขุดค้นแล้ว 2 แห่ง คือ เมืองฮำรับปำ และโมเหน
โจ – ดำโร ทัง้ สองเมืองมีอำรยธรรมทีเ่ หมือนกันทุกประกำร แม้หำ่ งกัน 350 ไมล์(600 กิโลเมตร) จัดเป็ นสมัย
แรกเริม่ ประวัตศิ ำสตร์ อินเดีย เพรำะพบจำรึกจำนวนมำก แต่ยงั ไม่มผี ใู้ ดอ่ำนออกอำรยธรรมลุม่ แม่น้ำสินธุถูก
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เทีย่ ง
บ่ำย

ค่ำ
พักที่
วันที่สี่
เช้ำ

โจมตีอย่ำงรุนแรง พบโครงกระดูกถูกฆ่ำตำยจำนวนมำก หรืออำจล่มสลำยเพรำะภัยธรรมชำติ เช่นน้ำท่วม
หรือโรคระบำด หรือเพรำะควำมมังคั
่ งชำวอำรยั
่
นผูร้ กุ รำน ค่อยๆแพร่จำกภำคเหนือไปทำงตะวันออก และลง
ไปทำงใต้อย่ำงช้ำๆ ลงไปยังดินแดนคำบสมุทรเดคข่ำน (ซึง่ ยังเป็ นวัฒนธรรมหินใหม่อยู)่ นำเอำทองแดง และ
เหล็กไปเผยแพร่ ทำงใต้จงึ เปลีย่ นจำกหินใหม่เป็ นโลหะทันทีเมือ่ อำรยันตัง้ หลักแหล่งในประเทศอินเดียแล้ว
จึงเข้ำสูส่ มัยประวัตศิ ำสตร์อนิ เดียอย่ำงแท้จริง
เดินทำงถึงลำมำยูรู รับประทำนอำหำรกลำงวันทีร่ ำ้ นอำหำรพืน้ เมือง เนื่องด้วยห่ำงไกลจำกตัวเมืองดังนัน้
อำหำรเป็ นแบบพืน้ เมืองนะค่ะ
หลังทำนอำหำรเสร็จก็เทีย่ วชมวัดลามะยูรู ตัง้ อยูบ่ นยอดเขำหินทรำยของภูมปิ ระเทศแบบพืน้ ผิวดวงจันทร์
ลำมะยูรจู งึ เป็ นสถำนทีแ่ ปลกแยก แปลกตำ และลึกทีส่ ดุ แห่งหนึ่งเท่ำทีจ่ ะหำได้ในหลังคำโลกนี้ วัดลำมะยูรู มี
อีกชื่อหนึ่งว่ำ ยุงตรุง ทำปำลิง กอมปำ (ตำมตำนำนเล่ำว่ำ เมือ่ ครัง้ พระอรหันต์นิมำกุง จำรึกผ่ำนมำถึงทีน่ ้ี
เมือ่ หลำยร้อยปี ก่อน บริเวณนี้เคยเป็ นทะเลสำบอยู่ทำ่ นทำนำยว่ำจะมีวดั มำเจริญศำสนำ ณ สถำนทีน่ ้ีทำ่ นจึง
ได้ตงั ้ เสำธงมนตรำไว้เป็ นหมุดหมำยสำคัญพร้อมกับแผ่กุศลทำนด้วยกำรโปรยเมล็ดข้ำวโพดแด่ดวงวิญญำณ
ของนำคทีอ่ ำศัยอยูใ่ นทะเลสำบ ต่อมำเมล็ดข้ำวโพดกลับงอกงำมขึน้ เป็ นรูปเครือ่ งหมำย สวัสติกะ จำกนัน้ เมือ่
ท่ำนริมโปเช ซังโป ( Rinchen-zang-po ) พำลำมะจำกอำณำจักรกูเก ( Guge Kingdom ) ของทิเบต
ตะวันตก มำสร้ำงวัดตำมคำทำนำย จึงตัง้ ชื่อ วัดในนำม ยุงตรุง ซึง่ ในภำษำทิเบตหมำยถึง สวัสติกำนัน้ เอง
และยังเชื่อกันอีกว่ำ ช่วงหนึ่งท่ำนมหำสิทธำนำโรปะได้เคยมำบำเพ็ญศีลอยูท่ น่ี ้ีดว้ ย ภำยในเขตสังฆดินแดน
ของลำมะยูรู เมือ่ แรกสัมผัสจะรูส้ กึ ได้ถงึ ควำมเก่ำแก่ของอำรำมทีส่ ร้ำงมำตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 ผนังวัดทีก่ ่อ
ด้วยอิฐโคลนตำกแห้ง ผนังฉำบโคลน พืน้ ดินเหนียว มีเสำเป็ นไม้ทำสีแดงประดับลวดลำยแกะสลักวิจติ ร
เรือนหลังคำมีเพียงคำนไม้รบั น้ำหนักกระเบือ้ งไว้ เหล่ำนี้แม้ผำ่ นเวลำมำเนิ่นนำน ก็ยงั ดูแข็งแรง ออก
เดินทำงต่อไปยังเมืองเลห์ ระหว่ำงทำงเรำจะแวะถ่ำยรูปกันไปเรือ่ ยๆ เช่นบริ เวณโลกพระจันทร์ เดินทำงไป
ยังหมู่บา้ นอัลชิ ซง่ึ จะต้องข้ำมแม่น้ำสินธุไปอีกฝั ง่ หนึ่ง อัลชิเป็ นหมูบ่ ำ้ นเล็กๆสงบเงียบหำกไปเยือนก่อน
หน้ำทีฤ่ ดูกำรเก็บเกีย่ วจะสิน้ สุดลง (ประมำณต้นเดือนสิงหำคม) ก็ยงั จะเห็นทุง่ ข้ำวบำร์เลย์สเี หลืองทองอร่ำม
และลอมฟำงเล็กๆเต็มท้องทุ่ง อัลชิ เป็ นหมูบ่ ำ้ นของผูค้ นเชือ้ สำยทิเบตโบรำณเช่นเดียวกับชุมชนเก่ำแก่
ทัวไปในเขตลำดั
่
กห์ เมือ่ เข้ำสูฤ่ ดูรอ้ นน้ำจำกหิมะละลำยเข้ำสู่พน้ื ทีเ่ ขตโอเอซิสอย่ำงพอเหมำะทำให้หุบเขำ
เป็ นพืน้ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ทำงเกษตรมำกทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในลำดักห์ ชำวบ้ำนจึงไม่วำ่ งเว้นจำกงำนในสวน ในไร่
พืชพรรณทีห่ ลำกหลำย อำทิ ข้ำวบำร์เลย์ ข้ำวสำลี ผัก แอปปริคอท และแอปเปิ้ ลทีม่ มี ำกและลำต้นของมัน
ใหญ่โตจนหลำยคนขนำนนำมให้ทเ่ี ป็ น หุบเขำแอปเปิ้ ล เที่ยวชม วัดอัลชิ เป็ นวัดเดียวในแถบนี้ทไ่ี ม่ได้
ตัง้ อยูบ่ นภูเขำ แต่สร้ำงอยูบ่ นพืน้ ทีร่ ำบลุ่มในหุบเขำ จึงไม่ตอ้ งเหนื่อยเดินขึน้ เขำเหมือนวัดอื่นๆ ตำมประวัติ
วัดนี้เป็ นวัดเก่ำแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งสร้ำงขึน้ ในช่วงปี ค.ศ. 1020-1035 ควำมเก่ำแก่ของวัดสังเกตเห็นได้อย่ำง
ชัดเจนจำกศิลปกรรมกำรแกะสลักไม้ทงั ้ ภำยในและภำยนอกตัวอำคำร มีภำพจิตรกรรมฝำผนังโบรำณอัน
ทรงคุณค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม
พักที่ HOLIDAY LADAKH HOTEL ระดับ 4 ดาว พืน้ เมืองค่ะสะอำดปลอดภัย หรือใกล้เคียง
เลห์ – นูบราวัลเลย์ – ขี่อฐู
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม เดินทำงสูห่ บุ เขานูบรา ใช้เวลำเดินทำง 4 – 5 ชัวโมง
่ ระหว่ำงทำงสัมผัส
ควำมยิง่ ใหญ่ของเทือกเขำคำรำโครัมและเทือกเขำหิมำลัยทีโ่ อบล้อมเมืองลำดัคห์ ทิวทัศน์สองข้ำงทำงเปรียบ
ดังแดนสวรรค์
่
ไม่สำมำรถสรรค์หำได้จำกทีใ่ ดบนโลกนี้ ระหว่ำงเส้นทำงได้ผำ่ นสัมผัสกับเส้นทางรถยนต์ที่สงู
ที่สดุ ในโลก คือ สูง 5606 เมตรเหนื อระดับน้าทะเล Khardungla Pass จำกจุดนี้เรำสำมำรถ
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มองเห็นเทือกเขำคำรำโครัมในประเทศปำกีสถำนได้คะ่ ข้อควรระวังต้องเดิ นช้านะค่ะ เนื่ องจากว่าจะมี
เรื่องของความสูงห้ามกระโดด หรือก้มหยิ บของอย่างไม่ระมัดระวังเพราะจาให้ชอ็ คและขาด
ออกซิ เจนกระทันหันได้ค่ะ ตรงนี้ ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านจริ งๆนะค่ะ
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีร่ ำ้ นอำหำรพืน้ เมือง
บ่ำย
ออกเดินทำงต่อ ไปยังหุบเขานูบรา หรือหุบเขาแห่งดอกไม้ ทำงเหนือของเมืองเลย์ ชมดอกไม้นำนำพันธุ์
เช่นดอกแอปเปิ้ ล สวนแอปริคอต และนกนำนำชนิด เส้นทำงนี้เป็ นเส้นลำงลัดเลำะหุบเขำ ชมเส้นทำงอัน
งดงำมสองข้ำงทำงทิวทัศน์ภูเขำสลับกับสำยน้ำอันเย็นฉ่ ำ เที่ยวชมหมู่บา้ นดิ สกิ ตเป็ นหมูบ่ ำ้ นขนำดใหญ่
ทีส่ ดุ ในแถบนี้ และเทีย่ วชมหมู่บา้ นฮุนเดอร์ เป็ นหมูบ่ ำ้ นทีร่ ม่ รืน่ ด้วยต้นไม้ใบหนำเพรำะอยูใ่ นหุบเขำเล็กๆ
ขนำดกะทัดรัดเหมำะแก่กำรเดินเล่นไปรอบๆหมูบ่ ำ้ นเส้นทำง 7กม. ระหว่ำงดิสกิตกับฮุนเดอร์ นัน้
นักท่องเทีย่ วบำงคนอยำกสัมผัสกำรเดินแบบ Baby Trek ก็เลือกทีจ่ ะเดินผ่ำนเนินทรำยขำวละเอียดอันเป็ น
ทิวทัศน์ทแ่ี ปลกตำไม่เหมือนทะเลทรำยทีไ่ หนเพรำะเมือ่ มองไปจนสุดสำยตำก็จะเป็ นทิวเขำสูงปกคลุมด้วย
หิมะเป็ นหมวกสีขำวเป็ นฉำกหลัง และมีตน้ ไม้ทช่ี ่อื ว่ำต้น Sea-buckthorn Berry ลักษณะเป็ นไม้พมุ่ หนำม
ผลัดใบ มีผลสีสม้ เล็กๆ ขนำด 6-9 มิลเิ มตร ทีอ่ อกในฤดูรอ้ น นำไปใช้ประโยชน์ทงั ้ กินสดๆ เอำไปทำแยม
ไพน์ น้ำผลไม้ เหล้ำ และโลชันบ
่ ำรุงผิว และสัตว์ในทะเลทรำยยังชอบผลไม้ชนิดนี้มำก และนอกจากนี้ เรา
ยังสามารถขี่อฐู ท่องทะเลทราย โดยอูฐหนึ่งตัวนังได้
่ หนึ่งคน เจ้ำอูฐชนิดนี้เป็ นอูฐสองหนอก ซึง่ ต่ำงกับอูฐ
อียปิ ต์ ทีม่ หี นอกเดียว
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม
พักที่
พักทีโ่ รงแรมพืน้ เมือง SAND DUNE GUEST HOUSE หรือ OLTHANG HOTEL DESKIT ทีน่ ูบร้ำวัลเลย์
เป็ นเมืองเล็กๆ โรงแรมอำจมีไม่มำกนะเมือ่ เทียบกับในเมืองเลห์ หรือใกล้เคียง
วันที่ห้า นูบราวัลเลย์ เลห์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม ชมวัดดิ สกิ ต ตัง้ อยู่บนเนิ นเขาเป็ นจุดชมวิ วที่สวยงามมากค่ะ เป็ นวัดที่
ใหญ่และเก่ำแก่ทส่ี ดุ ในหุบเขำนูบรำ ภำยในประดิษฐำนพระศรีอำริยเมตไตขนำดใหญ่มำกวัดดิสกิต Diskit
Gompa โดดเด่นสะดุดตำได้แต่ไกลเพรำะทำเลทีต่ งั ้ เด่นเป็ นสง่ำอยูบ่ นยอดเขำ เป็ นวัดเก่ำแก่และใหญ่ทส่ี ดุ ใน
เขตหุบเขำนูบรำนี้ สร้ำงเมือ่ ปี ค.ศ. 1420 ปั จจุบนั มีพระสงฆ์ 120 รูป โดยมีทำ่ นเจ้ำอำวำสคือท่ำนลำมะ นำ
วำง จำมปำ สแตนซิน ผูซ้ ง่ึ ถือว่ำได้กลับชำติมำเกิดในตำแหน่งนี้เป็ นครัง้ ที่ 9 ก่อนตำมควำมเชือ่ ของชำวลำ
ดักห์ ส่วนตัวอำรำมนี้ตงั ้ อยูบ่ นเขำสูง ถึงลำนจอดรถหน้ำวัด จะต้องจ่ำยค่ำเข้ำชมคนละ 20 รูปี เสียก่อน
จำกนัน้ เดินขึน้ บันได ผ่ำนกุฏพิ ระไปยังตัววิหำร มีหอ้ งทีเ่ ปิ ดให้เข้ำชม 3 ห้องด้วยกัน โดยมีพระทีเ่ ข้ำเวรคอย
ไขกุญแจแต่ละห้องให้ ห้องโถงโล่งกว้ำงห้องแรกเป็ นห้องสวดมนต์หรือทำวัตรของคณะสงฆ์ มีหน้ำต่ำงตลอด
แนวควำมยำวของห้องทำให้ดสู ว่ำงไสวสะอำดตำ ห้องถัดไปค่อนข้ำงเล็กและมืด เป็ นห้องประดิษฐำน
พระพุทธรูปปำงต่ำงๆและรูปปั น้ ของพระสงฆ์องค์สำคัญ และเป็ นทีเ่ ก็บคัมภีรโ์ บรำณด้วย ห้องทีส่ ำมค่อนข้ำง
แปลกตำเพรำะรูปปั น้ ของเทพต่ำงๆ ล้วนถูกคลุมพระพักตร์ดว้ ยผ้ำไหมแพรพรรณอย่ำงดี ซึง่ ทำงวัดจะปลด
ผ้ำนี้ออกในช่วงเทศกำล Dosmoche ( ประมำณเดือนกุมภำพันธ์หรือมีนำคมของทุกปี ) เท่ำนัน้ นอกจำก
ควำมอลังกำรภำยในวัดแล้ว เมือ่ มองจำกบนวัดกลับลงมำยังหมูบ่ ำ้ นดิสกิต ไกลออกไปก็จะเห็นทัศนียภำพ
กว้ำงไกลของเทือกเขำใหญ่ แม่น้ำ หมูไ่ ม้สเี ขียวของทิวต้นสน ต้นวิลโล่ และต้นป๊ อปล่ำ ทีใ่ ห้รม่ เงำ จำกยอด
เนินบนวัด มองลงมำ จะเห็นทิวทัศน์หมูบ่ ำ้ นดิสกิตโดยรวมทัง้ หมด ไกลออกไปทำงซ้ำยมือคือเส้นทำงไปสู่
หมูบ่ ำ้ น ฮุนเดอร์ ถ้ำทัศนวิสยั ดีๆจะสำมำรถมองเห็นเนินทรำย Sand Dunes ระหว่ำงทำงจำกดิสกิตไปฮุน
เดอร์ได้ดว้ ย
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เทีย่ ง
บ่ำย

ค่ำ
พักที่
วันที่หก
เช้ำ

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่ำ
พักที่
วันที่เจ็ด
เช้ำ

เทีย่ ง
บ่ำย
บ่ำย

ค่ำ
พักที่
วันที่แปด
เช้ำ
08.20 น.
09.45 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวันทีร่ ำ้ นอำหำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงกลับเมืองเลห์ เมืองหลวงของแคว้นลำดัคห์ทโ่ี อบล้อมด้วยเทือกเขำหิมำลัย โดยใช้เส้นทำง
เดิมผ่ำนถนนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ใช้เวลำเดินทำง 5 – 6 ชัวโมง
่ เลือกซือ้ สินค้ำทีต่ ลาดเลห์ สัมผัสน้ำจิตน้ำใจที่
น่ำรักของผูค้ นท้องถิน่ ชำวธิเบตผูม้ นคงในศรั
ั่
ทธำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม
พักที่ HOLIDAY LADAKH HOTEL ระดับ 4 ดาว พืน้ เมืองค่ะสะอำดปลอดภัย หรือใกล้เคียง
เมืองเลห์ – ทะเลสาบพันกอง
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม ออกเดินทำงโดย สูท่ ะเลสาบพันกองโดยผ่ำน ชางลา เส้นทางรถยนต์ที่
สูงเป็ นอันดับ 3 ของโลกสูง 17,350 ฟุต แดนสวรรค์อยูแ่ ค่เอือ้ มมือ ชมวัดธิ คเซย์ สร้ำงในปี ค.ศ. 1430 ตัว
วัดตัง้ อยูบ่ นเนินเขำทำงตอนเหนือของแม่น้ำอินดัส อยูห่ ำ่ งออกไปทำงตอนใต้ของเลห์ 18 กิโลเมตร ถือว่ำ
เป็ นวัดทีส่ วยทีส่ ดุ ของลำดัคห์เป็ นวัดของนิกำยเกลุคปำ ภำยในประดิษฐำนพระศรีอำรยะเมตไตรย์
รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบปิ กนิก ระหว่ำงทำง
ชมควำมงำมของ ทะเลสาบพันกอง ซึง่ มีควำมยำวถึง 40 ไมล์ และกว้ำง 2 – 4 ไมล์ เป็ นทะเลสำบน้ำเค็ม
ทีอ่ ยูส่ งู สุดในโลกคือ มีควำมสูงถึง 14,256 ฟุตจำกระดับน้ำทะเล ชมควำมงำมของทะเลสำบทีม่ ภี ูเขำสูงเป็ น
ฉำกหลัง น้ำในทะเลสำบแห่งนี้มสี สี นั ทีง่ ดงำมมำก โดยเฉพำะในช่วงเย็นน้ำจะมีสนี ้ำเงินเข้ม ส่วนในช่วงเช้ำ
จะมีสที อ่ี ่อนกว่ำ และพืน้ ที่ 75% ของทะเลสำบอยูใ่ นดินแดนทิเบต อีก 25% อยูใ่ นเขตของประเทศอินเดีย
รับประทำนอำหำรค่ำทีเ่ ต้นท์
พักที่ เต้นท์ ที่ทะเลสาบพันกอง
ทะเลสาบพันกอง เมืองเลห์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีเ่ ต้นท์ ทะเลสาบพันกอง เป็ นทะเลสำบน้ำเค็มทีม่ พี น้ื ทีค่ รอบคลุมอำณำบริเวณถึง 2
ประเทศ คือจีน (ทิเบต) 75% และอินเดีย 25% ถือว่ำเป็ นทะเลสำบน้ำเค็ม (Salt lake) ทีอ่ ยูส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก คือ
4,267 ม.มีควำมยำว 40 ไมล์และกว้ำง 2-4 ไมล์ ในวันทีท่ อ้ งฟ้ ำสดใส ทะเลสำบจะมีเขียวอมฟ้ ำหรือสีเทอร์
คอยซ์โดยมีภูเขำหิมะสีขำวเป็ นฉำกหลังงดงำมมำก ปล่อยให้ทำ่ นได้ด่มื ด่ำกับควำมงดงำมของทะเลสำบและ
ธรรมชำติรอบๆพร้อมกับถ่ำยรูปเก็บภำพประทับใจให้เต็มที่
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีเ่ ต้นท์
เดินทำงกลับสูเ่ มืองเลห์
ระว่ำงทำงแวะชม พระราชวังเชย์ สร้ำงโดยกษัตริย์ เดลดำล นัมเยล เมือ่ ต้นศตวรรษที1่ 7 เพือ่ เป็ นกำรระลึก
ถึงผูเ้ ป็ นพระบิดำเซงเจ นัมเยล กำแพงพระรำชวังถูกฉำบด้วยทองคำผสมทองแดงสร้ำงเพือ่ เป็ นพระรำชวัง
ฤดูรอ้ นของกษัตริยแ์ ห่งลำดัคห์ ภำยในมีรปู ปั น้ ของพระศรีศำกยมุณีทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในภูมภิ ำคนี้ ชมพิ พิธภัณฑ์
สตอคพาเลส เป็ นทีป่ ระทับของรำชวงศ์ ถูกสร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1825 ปั จจุบนั ใช้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์เก็บรวบรวม
และสะสมของใช้เครือ่ งแต่งกำยของรำชวงศ์เช่นมงกุฎ พระภูษำ รองพระบำท
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม
พักที่ HOLIDAY LADAKH HOTEL ระดับ 4 ดาว พืน้ เมืองค่ะสะอำดปลอดภัย หรือใกล้เคียง
เมืองเดลลี กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม เดินทำงสูส่ นำมบินเมืองเลห์
ออกเดินทำงสูเ่ มืองเดลลี โดยสำยกำรบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 2367
เดินทำงถึงเมืองเดลลี เปลีย่ นเครือ่ ง
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14.00 น. ออกเดินทำงสูก่ รุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 66
19.45 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภำพ
ค่าบริ การรวม :
• ตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดเส้นทำง กรุงเทพฯ-เดลลี-กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน JET AIRWAYS
• ตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดเส้นทำง เดลลี-เลห์-เดลลี โดยสำยกำรบิน JET AIRWAYS ราคาตั ๋วทัง้ 4 เส้นทาง
อยู่ประมาณ 22000 บาท เนื่ องจากยังไม่มีการจองตั ๋วหากทาการจองตั ๋วแล้วตั ๋วราคาแพงกว่า 22000 บาท ทาง
บริ ษทั ฯขอเก็บเพิ่ มตามความเป็ นจริง
• ค่ำภำษีสนำมบิน ค่ำประกันสำยกำรบินและภำษีน้ำมันของสำยกำรบิน
• ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมทีร่ ะบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำเข้ำชมสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วต่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ
• ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
• ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงกำรนำเทีย่ วตำมรำยกำรระบุ
• ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศอินเดีย
• มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ภำษำอังกฤษ และหัวหน้ำทัวร์คอยดูแลตลอดกำรเดินทำง
• ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่าบริ การไม่รวม

:• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม USD 40 ต่อคน และหัวหน้ าทัวร์ 400 บาทต่อท่าน
• ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ นอกเหนือจำกทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำธรรมเนียมน้ำมันของสำยกำรบิน (ถ้ำมี)
• ค่ำทำเอกสำรผูถ้ อื ต่ำงด้ำว
• ค่ำวีซ่ำทีม่ คี ำ่ ธรรมเนียมแพงกว่ำหนังสือเดินทำงไทย
• ค่ำน้ำหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่ำน
• ค่ำบริกำรไม่รวมภำษี 7 % และภำษี หัก ณ ทีจ่ ่ำย 3 %
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวนเงิน 10,000.- บำท ต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน ส่วนทีเ่ หลือชำระก่อนกำร
เดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำทัง้ หมด
เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่า แบบ E-VISA
1. แสกนหน้ำพำสปอร์ตวั จริงแบบสี มีอำยุกำรใช้งำนคงเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
2. แสกนรูปถ่ำยสีขนำด 2x2 นิ้วหรือ 1.5 X 2 นิ้ว
3. กรอกรำยละเอียดเพิม่ เติมในแบบฟอร์มทีแ่ นบมำให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วน
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่ อ้ งกำรันตี มัดจำ
กับทำงสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ำรกำรันตีคำ่ มัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรืต่ำงประเทศและ
ไม่อำจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 5,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-15 วันเก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %
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เงื่อนไขต่างๆ
•บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์กำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรม รำคำ และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
•บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
•รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัย
ธรรมชำติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ฯโดยจะคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมือง ห้ำมผูเ้ ดินทำงเข้ำประเทศเนื่องจำกมีสงิ่ ของห้ำมนำเข้ำประเทศ
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมทีก่ องตรวจคนเข้ำเมือง
พิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ทำ่ นได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมด หรือ บำงส่วน
•รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั กำรยืนยันจำกบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้สำรองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งและโรงแรมที่
พักในต่ำงประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติหรือ
คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย
•บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 10 ท่ำน
•กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมำจ่ำย

