กำหนดกำรเดินทำง : วันนี้ – ธันวำคม 2560
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
เทีย่ ง

รับคณะสนำมบินเลห์ (รำคำตั๋วเครื่องบินระหว่ำงประเทศ และ ตั๋วเครื่องภำยในประเทศ ไม่รวมในแพจเกจ)
-/L/D
รับคณะทีส่ นามบินเลห์ (เมืองลาดักส์ )
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นำท่ำนชม Hemis Monastery อยูห่ ่ำงจำกเมืองเลห์ ไปทำงทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ 45 กม.เป็ นวัดเก่ำแก่ที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดัง และได้ชื่อว่ำเป็ นวัดที่ใหญ่และร่ ำรวยมำกที่สุดในลำ
ดักส์ Shey Palace เคยเป็ นเมืองหลวงเก่ำของลำดัก และพระรำชวัง
เซย์ก็เคยเป็ นพระรำชวังเก่ำแก่ของกษัตริ ยแ์ ห่งลำดักมำก่อน ภำยใน
มีรูปปั้ นของพระศรี ศำกยมุนีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคนี้ประดิษฐำนอยู่
จำกนั้นนำชม Thiksey Monastery เป็ นวัดที่สวยงำมที่สุดในลำดัก
ภำยในประดิษฐำนพระศรี อำริ ยะเมตไตรย์ ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปนัง่
ขนำดใหญ่ นำชม Shanti Stupa อยูห่ ่ำงจำกเมืองเลห์ประมำณ 2
กม.เป็ นเจดียส์ ี ขำวขนำดใหญ่โต สร้ำงอยูบ่ นเนินเขำสู ง สร้ำงโดยชำวญี่ปุ่นเพื่อเป็ นกำรประกำศพระศำสนำและ
แสดงถึงสันติภำพของโลก โดยมีองค์ดำไล ลำมะเสด็จมำทำพิธีเปิ ดเมื่อปี 1985 และเป็ นจุดชมวิวพระอำทิตย์ข้ ึน
และตกที่สวยงำมแห่งเมืองเลห์และสำมำรถมองเห็นตัวเมืองเลห์จำกมุมสู งได้ชดั เจน สำมำรถชมพระอำทิตย์ตก
ได้ที่น้ ี

ค่ำ
วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำร
เข้ าพักที่ HOTEL NAMGYAL PALACE หรือเทียบเท่า
ถนนสู งอันดับสำมของโลก (Changla Pass)– ทะสำปแปงกอง
B/L/D
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำร
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ ทะเลสำบแปงกอง (Pangong lake) ระยะทำง 200 กม.ใช้เวลำเดินทำง 5-6 ชม. ระหว่ำงให้
ท่ำนได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ และแวะจอดรถถ่ำยรู ปตำมจุดต่ำงๆ จำกนั้นนัง่ รถต่อ ผ่ำน Chang La Pass ซึ่ง
เป็ นพำสรถยนต์ที่สูงเป็ นอันดับสำมของโลก จำกระดับน้ ำทะเลถึง 5360 ม.ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปกับ
ถนนสำยโหดเส้นนี้
บริกำรอำหำรกลำงวัน แบบกล่อง (เนื่องจำกเส้ นทำงนีไ้ ม่ มีร้ำนอำหำร)
เดินทำงต่อไปยัง Pangong Lake เป็ นทะเลสำบน้ ำเค็มที่มีพ้นื ที่ครอบคลุมอำณำบริ เวณถึง 2 ประเทศ คือจีน
(ทิเบต) 75% และอินเดีย 25% ถือว่ำเป็ นทะเลสำบน้ ำเค็ม (Salt lake) ที่อยูส่ ู ง
ที่สุดในโลก คือ 4,267 ม.มีควำมยำว 40 ไมล์และกว้ำง 2-4 ไมล์ ในวันที่
ท้องฟ้ ำสดใส ทะเลสำบจะมีเขียวอมฟ้ ำหรื อสี เทอร์คอยซ์โดยมีภูเขำหิมะสี
ขำวเป็ นฉำกหลังงดงำมมำก เมื่อ เดินทำงถึง Pangong Lake ให้ท่ำนได้ดื่ม
ด่ำกับควำมงดงำมของทะเลสำบและธรรมชำติรอบๆพร้อมกับถ่ำยรู ปเก็บ
ภำพประทับใจให้เต็มที่ เพรำะทะเลสำบ Pangong Lake ถือว่ำเป็ นไฮไลของทริ ปนี้
บริกำรอำหำร ณ ห้ องอำหำร
เข้ ำพักที่ CAMP PANGONG RETREET หรือเทียบเท่ ำ

หุบเขำแห่ งดอกไม้ Nubra Vallay
B/L/D
บริกำรอำหำร ณ ห้ องอำหำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ Nubra Valley ได้ชื่อว่ำเป็ นหุ บเขำดอกไม้ เพรำะตั้งอยูใ่ นระดับต่ำกว่ำที่อื่น มีควำมสู งเฉลี่ย
3000 ม. ทำ ให้ แถบนี้มีอำกำศอบอุ่นที่สุดในลำดัก พืชพรรณธรรมชำติ
จึงเจริ ญได้ดี ในฤดูร้อน จะเต็มไปด้วยดอกไม้ป่ำหลำกหลำยสี สันและ
สำยพันธุ์บำนแข่งกันให้ได้ชมควำมงดงำม ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยรู ปที่
Shayok valley

เทีย่ ง

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ
วันทีส่ ิ บเอ็ด
เช้ ำ

บริกำรอำหำรแบบกล่อง (เนื่องจำกเส้ นทำงนีไ้ ม่ มีร้ำนอำหำร)
จำกนั้นนำท่ำนสู่ Hundar ซึ่งได้ชื่อว่ำเมืองแห่งธำรน้ ำไหล เพรำะบ้ำนทุกหลังจะมีลำธำรให้น้ ำไหลผ่ำน ได้ยิน
เสี ยงน้ ำไหลชัดเจน จำกนั้นเดินทำงสู่ Sand Dune ซึ่ งเป็ นทะเลทรำยที่ต้ งั อยูใ่ นเขต Nubra valley เป็ น
ทะเลทรำยบนที่สูงในเขตหนำว ซึ่ งมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกเช่น ทะเลทรำยอะตะกำมำ ในชิลี อุณหภูมิในเวลำ
กลำงวันไม่สูงมำก แต่จะหนำวเย็นมำกในเวลำกลำงคืนและมีหิมะตกในฤดูหนำว
หำกท่ำนต้ องกำรขี่อูฐ กรุ ณำติดต่ อไกด์ หรือหัวหน้ ำทัวร์ อัตรำค่ ำจ้ ำง 15 นำที = 200 รู ปี
(ค่ ำขี่อูฐไม่ รวมในค่ ำทัวร์ )
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำร
เข้ ำพักที่ New Ethnic Camp หรือเทียบเท่ำ
Diskit Monastery – Kardung La Pass – เลห์
B/L/D
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำร
นำท่ำนออกเดินทำงกลับเลห์ ออกเดินทำงสู่ หุบเขำนูบร้ำ แวะซื้ อเสบียงกันตำมร้ำนค้ำ เช่นน้ ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว
ผลไม้ ระหว่ำงทำงก็แวะชมวัด Diskit Monastery ซึ่ งเป็ นเก่ำแก่และใหญ่ที่สุดในหุ บเขำ Nubra Valley ตั้งอยู่
บนเนินเขำสู ง สำมำรถนำรถขึ้นไปจอดหน้ำบริ เวณวัดได้ แต่ตอ้ งเดินขึ้นบันไดต่อยังตัววัดที่อยูด่ ำ้ นบนชั้นสอง
และสำม เป็ น จุดชมวิวที่ยอดเยีย่ ม มองลงจะมำเห็นทิวทัศน์ที่สวยงำมของหมู่บำ้ น Diskit และหุบเขำนูบร้ำ โดย
มีพระศรี อำริ ยะเมตรไตรย์องค์ใหญ่ประดิษฐำนอยูก่ ลำงหุ บเขำ สำมำรถมองเห็นโดดเด่นแต่ระยะไกลๆ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้ องอำหำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ Kardung La Pass ได้ชื่อว่ำเป็ นทำงหลวงที่รถผ่ำนได้ที่สูงที่สุดในโลกคือ 5,602 ม. ตั้งอยูท่ ำง
ตอนเหนือของเมืองเลห์ ระหว่ำงทำงแวะไหว้พระที่ Samstanling Monastery ซึ่ง
อยูท่ ี่หมู่บำ้ น Sumer เป็ นวัดในนิกำยหมวกเหลือง วัดนี้ เป็ นวัดที่ค่อนข้ำงใหม่ ทำสี
สวยงำม มีอำยุแค่ร้อยกว่ำปี ด้ำนหลังของวัดเป็ นภูเขำสู ง มีววิ ที่สวยงำมมำกทีเดียว
ได้เวลำพอสมควรออกเดินทำงกลับเลห์ ระหว่ำงทำง แวะถ่ำยรู ปที่ Khardungla
Flog ซึ่ งเป็ นก้อนหิ นขนำดใหญ่ มีรูปร่ ำงคล้ำยกบ โดยที่ทำงกำรจะเอำสี ไปทำที่
ก้อนหิ น ทำให้ดูเหมือนตัวกบ ถึงเมืองเลห์ ให้เดินช๊อปปิ้ งกันตำมอัธยำศัย
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำร
เข้ ำพักที่ Namgyal Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ
เลห์ – เดลี – กรุ งเทพ (รำคำไม่ รวมต๋ วเคื่องบินภำยใน แล ระหว่ำงประเทศ
B/-/บริกำรอำหำร ณ ห้ องอำหำร
เช็คเอ้ำท์จำกที่พกั ออกเดินทำงสู่ สนำมบินเลห์

หมำยเหตุ
1. เวลำที่ปรำกฏในโปรแกรมกับกำรปฏิบตั ิจริ งอำจแตกต่ำงกันเล็กน้อย
2. ขอให้ท่ำนรับทรำบคำแนะนำกำรเปลี่ยนแปลงกำรนัดหมำยเวลำในกำรทำกิจกรรมอีกครั้งจำกหัวหน้ำทัวร์
3. บริ ษทั อำจทำกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรได้ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภำวะของสำยกำรบินโรงแรม / ที่พกั / ภูมิอำกำศภัยธรรมชำติ / กำรนัดหยุดงำนฯลฯตลอดจนสภำวะทำง
เศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง ภำยในอันเป็ นสำเหตุให้ตอ้ งเลื่อนกำรเดินทำงหรื อไม่สำมำรถจัดพำคณะท่องเที่ยวได้
ตำมรำยกำร

อัตรำค่ ำบริกำร

**รำคำนีส้ งวนสิ ทธิ์เฉพำะลูกค้ ำชำวไทยเท่ ำนั้น

กำหนดวันเดินทำง

วันนี้ – ธันวำคม 2560

อัตรำค่ ำบริกำรหมำยเหตุ: ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึน้ ไป)
เดินทำงตั้งแต่ 4-6 ท่ ำน
ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่ ำน
พักเดีย่ วเพิม่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน)
25,900 บำท.

-

หำกต้ องกำรหัวหน้ ำทัวร์ อำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง จ่ ำยเพิม่ ท่ ำนละ 13,000 บำท
อัตรำค่ ำบริกำรรวม :
- ค่ำที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดำว (พักห้องละ 2 ท่ำน) จำนวน 4 คืน ตำมระบุในรำยกำร
- รถโค้ชปรับอำกำศ //รถจิ๊ป 5 คน/คัน // รถที่เหมำะสมกับสภำพถนน และขนำดเหมำะสมกับจำนวน
ผูเ้ ดินทำง
- ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมระบุ/ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ
- ค่ำไกด์บรรยำยภำษำอังกฤษ ดูแลท่ำนตลอดกำรเดินทำง

- ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000บำทต่อท่ำน (วงรักษำพยำบำลเงินไม่เกิน500,000 บำท)
แต่ท้ งั นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจำกัดที่มีกำรตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม :
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ และสำยกำรบินภำยในประเทศ
- ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและค่ำประกันภัยสำยกำรบิน
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
หมำยเหตุสำหรับวีซ่ำ
1. หำกต้องกำรวีซ่ำติดเล่ม คิดค่ ำบริกำรเล่มละ 3,500 บำท และจะต้องไปสแกนนิ้วด้วยตัวท่ำนเอง
ที่ศนู ย์รับยืน่ คำร้องขอวีซ่ำโดยพนักงงำนของทำงบริ ษทั คอยอำนวยควำมสะดวกเรื่ องเอกสำร
ให้แก่ท่ำน
2. หำกต้องกำรทำวีซ่ำ E-Visa คิดค่ำบริกำรท่ ำนละ 2,900 บำท ระหว่ำงเดินทำงบริ ษทั จะเตรี ยม
เอกสำรสำหรับให้ท่ำนยืน่ โชว์ ที่กองตรวจคนเข้ำเมือง ของสนำมบินนั้นๆ
ศู นย์ รับยืน่ คำร้ องขอวีซ่ำ, บริกำรด้ ำนพำสปอร์ ต และบริกำรด้ ำนกงสุ ลประเทศอินเดีย
36/28, อำคำร พีเอส ทำวเวอร์ ชั้น 10, ซอย 21, สุ ขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนำ กรุงเทพฯ
เวลำยืน่ คำขอ : 08.30 – 14.00 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุดประจำปี
เวลำรับหนังสื อเดินทำงคืน: 16.30 – 17.30 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุดประจำปี
- ค่ำจัดทำหนังสื อเดินทำง ( PASSPORT) และค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนชำวชำติ
หรื อ คนต่ำงด้ำว
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในรำยกำรและค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวต่ำงๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซัก
รี ด ฯลฯ
- ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันของสำยกำรบิน (ถ้ำมี)
- ค่ำทำเอกสำรผูถ้ ือต่ำงด้ำว /ค่ำวีซ่ำที่มีค่ำธรรมเนียมแพงกว่ำหนังสื อเดินทำงไทย

- ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% (กรณี ออกใบกำกับภำษี)
- ค่ำน้ ำหนักเกินพิกดั ตำมสำยกำรบินกำหนด 20 กิโลกรัม /ค่ำกิจกรรมพิเศษ ต่ำงๆ

กรุณำเตรียม ค่ ำทิปไกด์ และ คนขับรถท้ องถิ่น

30 USD โดยประมำณ
กำรให้ ทปิ ตำมธรรมเนียม ทำงบริษทั ฯมิได้ มผี ลประโยชน์ ใดๆทั้งสิ้น
เพือ่ เป็ นกำลังใจให้ กบั ไกด์ และคนขับรถ
เพืน่ กรณียกเลิก
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ำใช้จ่ำย ยึดเงินมัดจำทั้งหมด ในทุกรณี
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 – 14 วัน

เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำทัวร์ ในทุกกรณี

 ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 1 – 6 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์ ในทุกรณี
 สำหรับผูโ้ ดยสำรที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทำงไทย และทำงบริ ษทั เป็ นผูย้ นื วีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิกเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ในกำรคืนมัดจำทั้งหมด
 บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ ครบตำม
จำนวนทีบ่ ริษัทกำหนดไว้ (25 ท่ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั และผูอ้ ื่นที่เดินทำงในขณะเดี่ยว กัน
บริ ษทั ต้องนำไปชำระค่ำเสี ยหำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษทั จะทำกำรเลื่อน กำร
เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่ำนจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้คือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมัด จำ
ตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำที่ตำมสถำนทูต เรี ยกเก็บ ในกรณี ไม่สำมำรถเดินทำงได้
หมำยเหตุ
1.
จำนวนผูเ้ ดินทำงขั้นต่ำผูใ้ หญ่ 25 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2.
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อกำร
ควบคุมของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย, กำรสู ญ
หำย, ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
จลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำก
ไทย และต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดจำก
ทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอสงวน
สิ ทธิ์ กำรจัดหำนี้ โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
รำคำนี้คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว
เท่ำนั้น
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดินทำงแล้ว
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำกควำม
ประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เนื่องจำกตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่วำ่ ด้วยเหตุผล
ใดก็ตำม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริ ษทั ฯ
จะไม่ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น

เงื่อนไขอืน่ ๆ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรื อ
คนต่ำงด้ำว ที่พำนักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทำหน้ำที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อำนำจสิ ทธิ์ ขำดเป็ นของทำงกองตรวจคนเข้ำ
เมือง
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรยกเลิกหรื อล่ำช้ำของสำย
กำรบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรื อสิ่ งของสู ญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดเหนืออำนำจ

ควบคุมของบริ ษทั ฯ และเจ้ำหน้ำที่น้ นั ๆ ที่จะส่ งผลทำให้เสี ยเวลำในกำรท่องเที่ยวตำมรำยกำรทัวร์ ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถ
เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย ไม่วำ่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทั้งค่ำเสี ยเวลำ ค่ำเสี ยโอกำส ค่ำเสี ยควำมรู ้สึก และค่ำใช้จ่ำยที่บริ ษทั จ่ำยไป
แล้ว เป็ นต้น
- เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำน
สละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- อัตรำค่ำบริ กำรคิดคำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร
ปรับเปลี่ยนค่ำบริ กำรในกรณี ที่มีกำรขึ้นรำคำค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ภำษีเดินทำง ค่ำประกันภัย ค่ำธรรมเนียมน้ ำมัน หรื อมีกำร
ประกำศลดค่ำเงินบำท หรื ออัตรำแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทำง
- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงินทั้งหมดหรื อบำงส่ วนให้กบั ท่ำน เมื่อ
ท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่
ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- เนื่องจำกตัว๋ เครื่ องบินชุดนี้เป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดินทำงตำมวันที่ที่ระบุไว้บนหน้ำตัว๋ เท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถ
ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้ำทำงบริ ษทั ได้ดำเนินกำรออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วนั้น ไม่สำมำรถยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงรำยชื่อผูเ้ ดินทำงได้ (ยกเว้นบำงสำยกำรบิน ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผูเ้ ดินทำงได้ เมื่อท่ำนต้องกำร
เปลี่ยนแปลงรำยชื่อผูเ้ ดินทำงหลังจำกออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั
สำยกำรบินเท่ำนั้น)
- รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับกำรยืนยันจำกบริ ษทั ฯ อีกครั้ง หลังจำกได้รับกำรสำรองที่นงั่ บนเครื่ องและ
โรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม บริ ษทั ฯรับ
เฉพำะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยวเท่ำนั้น หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธกำร
เข้ำ-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบำงส่ วนหรื อทั้งหมดหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ไม่วำ่ ประเทศใดจนทำให้ท่ำนไม่
สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่ำนอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได้ จำเป็ นต้องออกเดินทำง
ตำมโปรแกรมที่วำงไว้ แต่ทำงตัวแทนบริ ษทั ฯจะทำหน้ำที่ประสำนงำนและเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรติดต่อและช่วยเหลือท่ำน
เป็ นระยะๆ
- ถ้ำกรุ๊ ปที่ท่ำนจองทัวร์ ไว้ ไม่สำมำรถออกเดินทำง จำกกรณี จำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบจำนวนตำมที่กำหนดไว้ หรื อสำยกำร
บินแจ้งยกเลิกบิน ทำงบริ ษทั จะคืนเงินค่ำทัวร์ ให้ท่ำน แต่ทำงบริ ษทั จะขอหักเงินค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืนขอวีซ่ำของประเทศที่ท่ำนจะเดินทำง (ถ้ำโปรแกรมที่ท่ำนเดินทำงจะต้องยืน่ ขอวีซ่ำ)

- บริ ษทั ฯทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรเรี ยกร้องค่ำชดใช้จำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดกำรสู ญหำยของ
สัมภำระ
ระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสู ญหำยดังกล่ำวในระหว่ำงกำร ท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริ กำรใด ๆ
ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่สำมำรถเรี ยกร้องขอคืนค่ำบริ กำรได้หำกท่ำนไม่ เดินทำงกลับพร้อม
คณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขำกลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สำมำรถนำมำขอคืนเงินได้ค่ำบริ กำรที่ ท่ำนชำระกับทำงบริ ษทั ฯ เป็ นกำร
ชำระแบบเหมำขำด และทำงบริ ษทั ฯได้ชำระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนั้นหำกท่ำนมี
เหตุอนั ใดที่ทำให้ท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำร ที่ระบุไว้ ท่ำนจะขอคืนค่ำบริ กำรไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯจะยึดถือและคำนึงถึง
ควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้ำส่ วนมำกเป็ นสำคัญ

เอกสารในการทาวีซ่าอินเดีย
เนื่องจากอินเดียเพิง่ เปลีย่ นแบบฟอร์ มการขอวีซ่าใหม่ จาเป็ นต้ องขอข้ อมูลเพิม่ มากขึน้
1. หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน (หรื อสาเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชดั เจน**ห้ ามขีดคร่ อม)
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราเข้าออกอย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม
3. สาคัญมาก***รู ปถ่ ายหน้ าตรงรู ปสี (ทีไ่ ม่ ใช่ รูปถ่ ายเล่ นพืน้ หลังสี
ขาวเท่านั้น)
ขนาด 2 คูณ 2 นิว้ เท่านั้น จานวน 2 ใบ ต้ องเห็นใบหน้ าชั ดเจนตั้งแต่ หัวไหล่
ไปจนสุ ดศีรษะและห้ ามยิม้ เห็นฟัน และต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรู ปพริ้นซ์
จากคอมพิวเตอร์ (รู ปใหม่ ถ่ายไม่ เกิน 6 เดือน)
ถ้ าไม่ ถูกต้ องไม่ ต้องแนบมานะคะ หากท่านไม่ ได้ รับการพิจารณาวีซ่า

เนื่องจากรู ปถ่ ายไม่ ได้ ขนาดตามทีส่ ถานทูตกาหนด ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
4. ***สาคัญมาก***สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ)
6. แจ้งที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณี ยแ์ ละหมายเลขโทรศัพท์บา้ นหรื อมือถือ
7. สาคัญมาก*** กรุ ณาระบุอาชี พ เช่น
- ถ้าเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ระบุตาแหน่ง,ชื่ อ/ที่อยู/่ เบอร์ โทรศัพท์ของบริ ษทั ฯที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ
- ถ้าเกษียณราชการแล้ว ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เคยสังกัด พร้อมที่อยู่ รหัสไปรษณี ย ์ หมายเลขโทรศัพท์
- ถ้าเป็ นแม่บา้ น ให้แจ้งอาชีพและสถานที่ทางานของสามี
- ถ้าประกอบธุ รกิจส่ วนตัวให้เขียนแจ้งที่อยูพ่ ร้อมชื่อสถานที่ประกอบการ
- ถ้าเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ให้แจ้งชื่อสถานศึกษา
- ถ้าเป็ นเด็กเล็ก ให้แจ้งสถานที่ทางานของบิดา-มารดา
8. หากแต่งงานแล้ว กรุ ณาแจ้งชื่ อ-นามสกุลและสถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด) ของคู่สมรส
- หากเป็ นผูห้ ญิงกรุ ณาแจ้งนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
- กรณี คู่สมรสอย่าร้าง/เสี ยชีวติ ให้แจ้งว่าหย่าแล้ว หรื อ เสี ยชีวติ
9. สาคัญมาก*** กรุ ณาแจ้ งชื่ อ-นามสกุลและสถานที่เกิด (ระบุจังหวัด) ของบิดาและมารดา
10. กรุ ณาแจ้งวุฒิการศึกษาที่จบ เช่น มัธยมศึกษา ม.6/ ปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท เป็ นต้น
11. กรุ ณาแจ้งลักษณะรู ปพรรณที่เด่นชัดในร่ างกาย เช่น ผิวสี แทน ตาสี ดา เป็ นต้น
12. ถ้าเคยเดินทางเข้าอินเดียมาแล้ว กรุ ณาแจ้ง วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางออกจากอินเดียล่าสุ ด
13. สาคัญมาก***กรุ ณาระบุประเทศที่เคยเดินทางในเล่มพาสปอร์ ตปั จจุบนั ให้ครบถ้วน
หมายเหตุ การให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็ นผลดีกบั ผูส้ มัครขอวีซ่าเอง ทางบริ ษทั ฯจาเป็ นต้องขอข้อมูลมากมายและ
ยุง่ ยากข้างต้นเพื่อทาให้วซี ่าอนุมตั ิโดยง่ายและไม่เสี ยเวลา หรื อเสี่ ยงที่วซี ่าจะไม่อนุมตั ิค่ะ
หมายเหตุ ระยะเวลาในการดาเนินการวีซ่าของทางสถานทูต 7-10 วันทาการ
กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริง เพือ่ เป็ นข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการยืน่ ขอวีซ่าอินเดีย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).............................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................
2. สถานที่อยูต่ ิดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….………….
รหัสไปรษณี ย.์ ................................เบอร์โทรศัพท์บา้ น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………
3. รู ปพรรณ/ตานิ.......................................................................สี ผวิ ………………………………………………………………
4. ชื่อและนามสกุลบิดา................................... วัน/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานที่เกิดบิดา..……………………….
5. ชื่อและนามสกุลมารดา.............................. วัน/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานที่เกิดมารดา………………………
6. กรณี สมรส /กรุ ณาแจ้งชื่อ-สกุล และสถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด) ของคู่สมรส)

ชื่อคู่สมรส/สกุล..............................................................วัน/เดือน/ปี ...........................................
สถานที่เกิดคู่สมรส.........................................
หากเป็ นผูห้ ญิง กรุ ณาระบุสุกลเดิม................................................................................................................................................
กรณี อย่าร้าง/เสี ยชีวติ กรุ ณาระบุ...................................................................................................................................................
7. กรณี ไม่สมรส /หรื อสมรสไม่จดทะเบียน/กรุ ณาแจ้งชื่อ-สกุล และสถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด) ของญาติ หรื อ คู่สมรส
กรุ ณาระบุความสัมพันธ์..................................................................................................................................................................
8. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั /เจ้าของกิจการ
(ชื่อสถานที่ทางาน (ภาษาอังกฤษ...................................................ระบุตาแหน่ง……………………………………………….
ที่อยูท่ ี่ทางาน..............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................... เบอร์โทรที่ทางาน..............................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ...............................
9. กรณี เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
สถานศึกษา (ภาษอังกฤษ)...............................................................................................................................................................
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................
การศึกษา
มัธยมศึกษา ม.3/ม.6
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื่นๆ…………………
10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
หากเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดีย กรุ ณาระบุวนั /เดือน/ปี …………….............……............ที่ออกจากอินเดียล่าสุ ด
11. โปรดระบุประเทศที่ท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ ตเล่มปั จจุบนั ให้ครบถ้วน..............................................................................

