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 Shanti stupa | Leh palace | Lamayuru | Alchi | Likir 

 Sangam | hall of fame | Nubra valley | Pangong Lake 

ราคา 13,900.- บาท 
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧ 

รวม ค่าวซ่ีา / รถ / อาหารเชา้และ เยน็  

ไม่รวม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน  

(ราคาตัว๋เคร่ืองบิน Jet Airways ราคาประมาณ 15,000 บาท) 

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧ 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง 

Day 1 : Bangkok (Airport) 
Day 2 : Arrive Leh and half day rest at hotel to acclimatise high altitude climate 
...after lunch local sight seeing to Shanti stupa and Leh palace.  
... overnite stay at Leh. 
Day 3 : Local sight seeing towards Sham valley such as Lamayuru, Alchi, Likir, sangam and hall of fame. 
... overnight at Leh. 
Day 4 : on this day you are going to Nubra valley crossing highest motorable road in the world Khardongla 
pass. 
... overnite stay in Nubra. 
Day 5 : from Nubra to famous Pangong Lake. 
... overnite stay At Pangong lake 
Day 6 : From Pangong back to Leh. 
... overnight at Leh. 
Day 7 : Rest and shopping in Leh main market. 
... overnight at Leh. 
Day 8 : Airport drop.... 

สายการบินแนะน า jet airways 
* ท่านท่ีเดินทางโดยสายการบินอ่ืนๆ กรุณาแจง้เวลาบินและสายการบินของท่าน เพื่อนก าหนดเวลานดัพบ * 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เง่ือนไขในกำรจองทวัร์ 

 งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 5,000 บาท  /ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง 
 งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั  
 หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 



อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่ารถน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
 ค่าท่ีพกั 
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 75 ปีทาง
บริษทัประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าหนงัสือหนงัสือเดินทาง 
 ค่าอาหารกลางวนั 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทค์่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพกั  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและขบัรถ แต่ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัความประทบัใจของลูกคา้ 

กรณยีกเลกิ 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้
(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีา, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท า
เร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี 
อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

 



***หมำยเหตุ*** 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต ่ากวา่12 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการ
เปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต ่ากวา่ 12 ท่าน หรือต ่ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัร์เพิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจน
ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ  

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าท่ี 5,000 บาท และค่าวซ่ีา
ตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้ 
** กรณี ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 
**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี
ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋
ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผดิพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

**************************************** 


