
#16143 ทัวรอินเดีย เดลลี เลหลาดัก 8 วัน 6 คืน ทัชมาฮาล
นูบราวัลเลย ทะเลสาบแปงกอง บิน XW
ทัวรอินเดีย เดลลี เลหลาดัก วัดอักชารดาหม กุตุบมีนาร ประตูชัยอินเดีย วัดทิก
เซ พระราชวังเลห เจดียแหงสันติภาพ ถนนคาดังลา อักรา ปอมอักรา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินทิราคานธี - วัดอัครซาดาม - กุตุปมินาร - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดจัน
ปาท   

Hotel
Pavillion หรือ
เทียบเทา

3 ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ทาอากาศยานเลห - วัดทิกเช - พระราชวังเลห - เจดียแหง
สันติภาพเมืองเลห - หอเกียรติยศเมืองเลห - ตลาดนัดเมืองเลห   

Dimber
Residency
Leh หรือเทียบ
เทา

4 ถนนคาดังลา - นูบราวัลเลย - ข่ีอูฐ   
Eco Village
Nubra Valley
หรือเทียบเทา

5 ทะเลสาบแปงกอง - เลห ลาดัก   

Dimber
Residency
Leh หรือเทียบ
เทา

6 ทาอากาศยานเลห - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - อัครา   
Taj Vilas หรือ
เทียบเทา

7 ทัชมาฮาล - ปอมอักรา - นิวเดลี - ทาอากาศยานอินทิราคานธี    -

8 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 ฿32,900 ฿32,900 ฿32,900 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินทิราคานธี - วัดอัครซาดาม - กุตุปมินาร -
ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดจันปาท

กําหนดการทั้งหมด

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

19.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 เคานเตอร 3 ประตู 3-4
สายการบินนกสกูต (NokScoot) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

21.40 น. ออกเดินทางสูเมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกูต เท่ียวบินท่ี XW306 (ใชเวลาบิน
ประมาณ 4.10 ชั่วโมง) (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

00.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธีการศุลการกรและรับกระเปา
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรมท่ีเมืองเดลลี เพ่ือไมให
ทานตองน่ังหลับบนรถตลอด ไมลําบาก และ ไมเหน่ือยเกินไป

เขาโรงแรม NEW DELHI HOTEL DPAVILLION หรือเทียบเทา,เมืองเดลลี

ตื่นมา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดอักชารดาหม (Akshardham) วัดแหงศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในโลก และเป็นวิทยาลัยทางจิตวิญญาณ
และวัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญประจํากรุงนิวเดลีแหงประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตลสถาปัตยกรรมด้ังเดิมของอินเดีย ท่ีมีความ
ซับซอนแตก็ปราณีตสวยงามสมคํารํ่าลือ ***กรณีท่ีวัดอักชารดาหมปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการสลับโปรแกรม***

จากนั้นนําทานเขาชม กุตุบมีนาร (Qutb Minar) เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลี ไดรับสถานะมรดก
โลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงท่ีสรางดวยหินทรายแดง (เชนเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินออนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกวาง
14 เมตรเศษ สวนชั้นบนสุดยอดกวาง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น)



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนําทานผานชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากการรวมรบกับอังกฤษ
ในสมัยสงครามโลก ครั้งท่ี 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถือไดวาเป็นสัญลักษณแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดย
ซุมประตูแหงน้ีมีสถาปัตยกรรมคลายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหินทราย
เมื่อปีคริสตศักราชท่ี 1931

นําทานสู ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและงานหัตถกรรมตางๆ เชน ผาไหม
อินเดีย, เครื่องประดับอัญมณี, ไมจันทนหมแกะสลัก, ของตกแตงประดับบาน ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงไมไป
ตลาดจันปาทหากมีเวลาไมเพียงพอ**

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักโรงแรม Hotel Pavillion หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินทิราคานธี

วัดอัครซาดาม

กุตุปมินาร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี
ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีปาลาม หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะ
ทาง 16 กิโลเมตร

เป็นวัดฮินดูท่ีตั้งอยูทาตะวันออกของเมืองนิวเดลลี วัดน้ีแสดงวัฒนธรรมฮินดูและอินเดียท่ี
นําเสนอเรื่องราวทางจิตวิญญาณและสถาปัตยกรรมของชาวอินเดียมาหลายพันปี ตัววัด
เปิดอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน ปี 2005 โดย Pramukh Swami
Maharaj ศาลเจาหลักคือจุดโฟกัสและอยูท่ีตําแหนงศูนยกลางของอาคารท้ังหมด มีหอง
โถงนิทรรศการหลายแหงท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของ Swaminarayan นัก
ออกแบบชื่อดังคนหน่ึงของอินเดีย

กุตุบมีนาร สัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลี เป็นหอสูงท่ีสรางดวย
หินทรายแดงและหินออนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกวาง 14 เมตรเศษ สวนชั้นบนสุดยอด
กวาง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวนไปถึง
ยอดรวม 379 ขั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ประตูเมืองอินเดีย บาย

เป็นอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากการรวมรบกับอังกฤษในสมัย
สงครามโลก ครั้งท่ี 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถือไดวาเป็นสัญลักษณ
แหงหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุมประตูแหงน้ีมีสถาปัตยกรรมคลายประตูชัยของกรุง
ปารีสและนครเวียงจันทน ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหินทรายเมื่อปีคริสต
ศักราชท่ี 1931 บนพ้ืนผิวของประตูชัยแหงน้ีจะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูก
แกะสลักไว และบริเวณใตโคงประตูจะปรากฏคบเพลิงท่ีไฟไมเคยมอดดับเพ่ือเป็นการรําลึก
ถึงผูเสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีคริสตศักราชท่ี 1971



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ทาอากาศยานเลห - วัดทิกเช -
พระราชวังเลห - เจดียแหงสันติภาพเมืองเลห - หอเกียรติยศ
เมืองเลห - ตลาดนัดเมืองเลห

กรณีท่ีวัดอักชารดาหมปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการสลับโปรแกรม

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง

ตลาดจันปาท
เป็นตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลียอดฮิตท่ีมีอายุกวา 80 ปี แหลงรวมนักทองเท่ียวนักชอป
ป้ิงกลางกรุงนิวเดลี อยูใกลๆกับยาน Connaught Place ใกลสถานีรถไฟฟา Rajiv
Chowk มีสินคาตั้งแตเสื้อผาปัก งานหัตถกรรมไม โคมไฟ ทองเหลือง ผาปักลูกปัด
เครื่องประดับทํามือ กระเปาแฟชั่นท้ังหลาย รองเทาปลายแหลมดานหนา รองเทาสไตล
อินเดีย(Jootis) สาหรี ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน และอ่ืนๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Pavillion หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา

นําทานเดินทางสู สนามบินเดลลี

.....น. ออกเดินทางตอไปยังเมืองเลห โดยสายการบิน......เท่ียวบินท่ี.....

.....น. เดินทางถึง สนามบินเลห เช็คสัมภาระแลวนําทานเดินทางสูท่ีพัก โดยน่ังรถทองถิ่น คันละ 5-8 ทาน เมืองเลหเป็น
เมืองท่ีอยูในระดับความสูงกวา 3,550 เมตรจากระดับน้ําทะเล แนะนําใหทุกทานด่ืมน้ําบอยๆเพราะอากาศคอนขางเบาบาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู วัดทิกเช (ThikseyMonastery) เป็นวัดท่ีตั้งโดดเดนอยูบนเนินเขามีภูมิทัศน ท่ีสวยงาม วัดน้ีกอตั้งเมื่อ
ศตวรรษท่ี 15 เป็นวัดพุทธตันตระนิกายหมวกเหลือง (นิกายเกลุคปา) เป็นสายเดียวกับองคดาไลลามะแหงทิเบต ซ่ึงไดจําลอง
พระราชวังโปตาลาท่ีทิเบตมา ภายในวัดมีรูปของพระศรีอารยะเมตตรัยและพระลามะองคตางๆมากมาย ใชเวลาสรางถึง 2 ปีดวย
กัน

จากนั้นนําทานชม พระราชวังเลห (Leh Palace) เป็นพระราชวังท่ีตั้งโดดเดนกลางเมืองเลห ขนาดความสูง 9 ชั้นถูกสราง
ในศตวรรษท่ี 17 มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกลเคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของเมืองเลหและพ้ืนท่ีโดยรอบ

หลังจากนั้นนําทานชม เจดียแหงสันติภาพ (Shanti Stupa) เป็นเจดียสีขาว ขนาดใหญ สรางขึ้นโดยพระลามะชาวญ่ีป ุน
เพ่ือประกาศศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแหงโลก เจดียน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีเห็นเมืองเลห และพระราชวังเลหไดอยางชัดเจน

จากนั้นนําทานชม หอเกียรติยศ (Hall of fame) ใหทานไดชมภาพวาดท่ีพูดถึงเรื่องราวของทหารอินเดียท่ีสูรบปองกับ
ประเทศ

หลังจากนั้นนําทานชม ตลาดนัดเมืองเลห (Leh Market) ใหทานไดชมความงามและวิธีชีวิตของชาวเมืองเลห และเลือกซ้ือ
สินคาพ้ืนเมือง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักโรงแรม Dimber Residency Leh หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานอินทิราคานธี

ทาอากาศยานเลห

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี
ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีปาลาม หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะ
ทาง 16 กิโลเมตร

เป็นทาอากาศยานท่ีอยูในเมืองเลหของแคชเมียร เป็นทาอากาศยานพาณิชยลําดับ 22 ท่ี
สูงท่ีสุดในโลกท่ีความสูง 3,256 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล การรักษาความปลอดภัยของทา
อากาศยานนั้นแนนดวยการลาดตระเวนของกองทัพอินเดีย และท่ีตั้งของมันอยูระหวาง
เทือกเขาหิมาลัยทําใหสนามบินเลหไดรับการขนานนามวาเป็นหน่ึงในเสนทางบินท่ี
สวยงามท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดทิกเช

พระราชวังเลห

เจดียแหงสันติภาพเมืองเลห

หอเกียรติยศเมืองเลห

 บาย

เป็นวัดท่ีตั้งโดดเดนอยูบนเนินเขามีภูมิทัศน ท่ีสวยงาม  วัดน้ีกอตั้งเมื่อศตวรรษท่ี 15 เป็น
วัดพุทธตันตระนิกายหมวกเหลือง (นิกายเกลุคปา) เป็นสายเดียวกับองคดาไลลามะแหง
ทิเบต ซ่ึงไดจําลองพระราชวังโปตาลาท่ีทิเบตมา ภายในวัดมีรูปของพระศรีอารยะเมตตรัย
และพระลามะองคตางๆมากมาย ใชเวลาสรางถึง 2 ปีดวยกัน  

เป็นพระราชวังท่ีตั้งโดดเดนกลางเมืองเลห ขนาดความสูง 9 ชั้นถูกสรางในศตวรรษท่ี 17
มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกลเคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต ทานสามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเลหและพ้ืนท่ีโดยรอบ

เป็นเจดียสีขาวขนาดใหญ สรางขึ้นโดยพระลามะชาวญ่ีป ุน เพ่ือประกาศศาสนาและแสดง
ถึงสันติภาพแหงโลก เจดียน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีเห็นเมืองเลห และพระราชวังเลหไดอยาง
ชัดเจน

เป็นหอเกียรติยศท่ีนําเสนอถึงประวัติ เรื่องราวของเหลาทหารอินเดียท่ีสูรบเพ่ือปกปอง
ประเทศ รวมไปถึงการจัดแสดงยุทโธปกรณ ของใชตางๆ ของทหารเหลานั้นดวย



วันท่ี 4 ถนนคาดังลา - นูบราวัลเลย - ขี่อูฐ

ตลาดนัดเมืองเลห
ใหทานไดชมความงามและวิธีชีวิตของชาวเมืองเลห และเลือกซ้ือสินคาตางๆ รวมถึงสินคา
พ้ืนเมืองท่ีมีราคาไมแพง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Dimber Residency Leh หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางไปยัง หุบเขานูบราวัลเลยหรือหุบเขาแหงดอกไม (Nubra Valley) ซ่ึงอยูทางเหนือของเมืองเลห เป็นพ้ืนท่ีท่ี
อุดมสมบูรณและมีแมน้ําชย็อกไหลผาน มีสภาพอากาศอบกุนกวาเมืองเลหและมีความสูงตํ่ากวาเลห ทําใหอากาศเย็นสบาย
เหมาะแกการเพาะปลุก ทานสามารถชมดอกไมนานาพันธุไดท่ีน่ี ในสมัยกอนเป็นสวนหน่ึงของเสนทางทางบกระหวางทิเบต
และทาจิกิสฐาน ใชเวลาเดินทางทางประมาณ 5 ชม.

การไปท่ีน่ันจะตองผาน ถนน Khardungla Pass ซ่ึงเป็นถนนท่ีอยูสูงท่ีสุดในโลก ระดับความสูง 18,380 ฟุตหรือ
ประมาณ 5,578 เมตรจากระดับน้ําทะเล ท่ีจุดน้ีจะไมอนุญาติใหนักทองเท่ียวแวะพักนาน เน่ืองจากอากาศเบาบางมาก เสนทางน้ี
เป็นเสนทางลัดเลาะหุบเขา ระหวางโดยทานจะเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมในประเทศปากีสถานและเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม
รวมถึงตัวจามรีท่ีอากาศอยูในบริเวณเทือกเขาสูงในเขตหนาวเย็น และแนวลําธารอันสวยงามตลอดเสนทาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางถึง นูบราวัลเลย ใหทานไดสนุกสนานกับการขี่อูฐบนทะเลทราย Hunder sand dune (ไมรวมคาขี่อูฐทานละ 15
USD สามารถสอบถามท่ีหัวหนาทัวรได) และเพลิดเพลินกับการชมดอกไม แนวเทือกเขาหิมาลัยและลําธารอันสวยงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

เดินทางเขาสูท่ีพัก Eco Village Nubra Valley หรือเทียบเทา

ถนนคาดังลา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นถนนท่ีอยูสูงท่ีสุดในโลก ระดับความสูง 18,380 ฟุตหรือประมาณ 5,578 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ท่ีจุดน้ีจะไมอนุญาติใหนักทองเท่ียวแวะพักนาน เน่ืองจากอากาศเบาบาง
มาก เสนทางน้ีเป็นเสนทางลัดเลาะหุบเขา ระหวางโดยทานจะเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัม
ในประเทศปากีสถานและเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม ระหวางทางทานจะไดเห็นตัวจามรีท่ี
อากาศอยูในบริเวณเทือกเขาสูงในเขตหนาวเย็น และแนวลําธารอันสวยงามตลอดเสน
ทาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 5 ทะเลสาบแปงกอง - เลห ลาดัก

นูบราวัลเลย

ขี่อูฐ

เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงอยูทางเหนือของเมืองเลห เป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณและมีแมน้ําชย็อกไหลผาน
มีสภาพอากาศอบกุนกวาเมืองเลหและมีความสูงตํ่ากวาเลห ทําใหอากาศเย็นสบายเหมาะ
แกการเพาะปลุก ทานสามารถชมดอกไมนานาพันธุไดท่ีน่ี นอกจากน้ี ท่ีน่ียังมีการให
บริการการขี่อูฐบนทะเลทราย Hunder sand dune สําหรับนักทองเท่ียวท่ีสนใจอีกดวย

ขี่อูฐ สูเนินทรายอันกวางใหญสุดตาเพ่ือรอชม พระอาทิตยทอแสงยามเชา แสงทองยามเชา
สาดสูทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชาท่ีคุณจะประทับใจมิรูลืม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Eco Village Nubra Valley หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา

นําทานเดินทางไปยัง ทะเลสาบแปงกอง (Panggong Lake) เป็นทะเลสาบน้ําเค็มขนาดใหญ ตั้งอยูทางตะวันตกสุดของ
เขตลาดักห จัมมูและแคชเมียร บนความสูง 4,267 เมตรจากระดับน้ําทะเล พ้ืนท่ี 1 ใน 4 ของทะเลสาบอยูในเขตลาดักหของ
อินเดีย สวนท่ีเหลืออยูในเขตของทิเบต เป็นทะเลสาบน้ําเค็มท่ีอยูสูงท่ีสุดในโลก ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงจากเมืองเลห
แปงกองยังไดชื่อวาเป็นทะเลสาบหลากสี โดยมีอิทธิพลมาจากลําแสงของดวงอาทิตยท่ีตกสะทอนสูยอดเขาสูง-ตํ่าดานหลังท่ี
เปรียบเสมือนปราการท่ีโอบลอมทะเลสาบไว สงผลใหสีของน้ําในทะเลสาบลอเลนไปกับแสงของดวงตะวัน จากยามเชาท่ีบางเบา
ใสในแบบคริสตัล สูเขียวเทอรควอยซฟา และน้ําเงินเขมในเวลาเย็นย่ํา ท่ีน่ียังเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นทะเลสาบแหงความสงบ ใส
สะอาด และไมมีท่ีสิ้นสุด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง ทะเลสาบแปงกอง ใหทานไดอิสระสัมผัสบรรยากาศ และเก็บรูปอันงดงามของทะเลสาบ ซ่ึง
ไดขึ้นชื่อวาเป็นทะเลสสาบท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองเลห

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

เดินทางเขาสูท่ีพัก Dimber Residency Leh หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 6 ทาอากาศยานเลห - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - อัครา

ทะเลสาบแปงกอง

เลห ลาดัก

เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาด 700 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางตะวันตกสุดของเขตลาดักห จัมมู
และแคชเมียร บนความสูง 4,267 เมตรจากระดับน้ําทะเล พ้ืนท่ี 1 ใน 4 ของทะเลสาบอยู
ในเขตลาดักหของอินเดีย สวนท่ีเหลืออยูในเขตของทิเบต เป็นทะเลสาบน้ําเค็มท่ีอยูสูง
ท่ีสุดในโลก ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงจากเมืองเลห

เป็นดินแดนท่ีซอนเรนอยูตรงกลางระหวางเทือกเขาหิมาลัยและท่ีราบสูงคาราโครัม ตั้งอยู
ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับฑิเบต กลาวไดวาน่ีคือสุด
เขตแดนตะวันตกเฉียงใตของเทือกเขาหิมาลัย ซ่ึงเต็มไปดวยภูเขาหิมะท่ีสูงถึง 7,000
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางท่ีขึ้นไปโอบลอมเลห อันเป็นดินแดนสวนหน่ึงของ
แควนแคชเมียรและจัมมู ใหกลายเป็นเสมือนดินแดนล้ีลับท่ียากแกการเขาถึง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Dimber Residency Leh หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา

....น. นําทานเดินทางกลับไปยังกรุงเดลลีโดยสายการบิน ... เท่ียวบินท่ี …

.....น. ถึงสนามบินเดลลี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางออกจากเมืองเดลลี โดยผานเขาสูแควนอุตรประเทศ ท่ีอุดมสมบูรณดวยแหลงเกษตรกรรมนานาชนิดท่ีผลิต
เพ่ือเล้ียงดูชาวอินเดียท้ังประเทศ ไปตามถนนไฮเวยสายใหมผานเขาเมืองใหญมธุราเขาสู เมืองอักรา (Agra)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

เดินทางเขาสูท่ีพัก Taj Vilas หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเลห
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานท่ีอยูในเมืองเลหของแคชเมียร เป็นทาอากาศยานพาณิชยลําดับ 22 ท่ี
สูงท่ีสุดในโลกท่ีความสูง 3,256 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล การรักษาความปลอดภัยของทา
อากาศยานนั้นแนนดวยการลาดตระเวนของกองทัพอินเดีย และท่ีตั้งของมันอยูระหวาง
เทือกเขาหิมาลัยทําใหสนามบินเลหไดรับการขนานนามวาเป็นหน่ึงในเสนทางบินท่ี
สวยงามท่ีสุดในโลก



วันท่ี 7 ทัชมาฮาล - ปอมอักรา - นิวเดลี - ทาอากาศยานอินทิราคานธี

ทาอากาศยานอินทิราคานธี
ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี
ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีปาลาม หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะ
ทาง 16 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อัครา บาย

เป็นอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยท่ียังเรียกวา "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมือง
ท่ีตั้งอยูริมแมน้ํายมนา (Yomuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตร
ประเทศ ตั้งอยูหางจากเมืองลัคเนา (Lucknow) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ
ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 363 กิโลเมตร (226 ไมล) และ 200 กิโลเมตร (124
ไมล) ทางทิศใตของกรุงนิวเดลี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Taj Vilas หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา

นําทานเขาชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลงมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยท่ีสําคัญของโลก ซ่ึงอนุสรณสถานแหง
ความรักอันย่ิงใหญและอมตะของพระเจาชาหจาฮันท่ีมีตอพระนางมุมตัซ โดยสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ตอมานําทานเดินสูประตู
สุสานท่ีสลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเป็นท่ีรักท่ีจากไป

จากนั้นนําทานเขาชม อักราฟอรด (Agra Fort) แหลงมรดกโลก ท่ิติดริมแมน้ํายมุนาสรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหง
ราชวงศโมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นท้ังพระราชวังท่ีประทับและเป็นปอมปราการ ตอมาพระโอรส คือ พระเจาชาฮันกีรและพระ
นัดดา (โอรสของพระเจาชาฮันกีร) , พระเจาชาหจาฮานไดสรางขยายตอเติมปอมและพระราชวังแหงน้ีอยางใหญโต

นําทานเขาชมปอมผานประตู อํามรรสิงห เขาสูสวนท่ีเป็นพระราชวัง ผานลานสวนประดับ อางหินทรายสีแดงขนาดยักษ
สําหรับสรงน้ํา ทานจะไดเห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมท่ีแตกตางกันของสามกษัตริย

นําชมลานสวนประดับดิวันอีอาอํา ท่ีชั้นบนดานหน่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐานบัลลังกนกยูงอันย่ิงใหญ (ปัจจุบันอยูในประเทศ
อิหราน) และท่ีลานสวนประดับแหงน้ีเองท่ีพระเจาชาหจาฮัน ไดพบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ท่ีไดนําสินคาเป็นสรอยไขมุก
เขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางกลับสู เมืองเดลลี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติ อินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 8 ทาอากาศยานดอนเมือง

ทัชมาฮาล

ปอมอักรา

ทัชมาฮาล สุสานหินออนท่ีผูคนเชื่อวาเป็นสถาปัตยกรรมแหงความรักท่ีสวยท่ีสุดในโลก
สรางขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโมกุลผูมีรักมั่นคงตอพระมเหสีของ
พระองค เจาชายขุรรัม ชึ่งตอมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาหชะฮัน พระราชสมภพในปี
พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร จักรพรรดิองคท่ีสี่
แหงราชวงศโมกุล ตามตํานานกลาววา พระองคไดพบกับอรชุมันท พานุ เพคุม ธิดาของ
รัฐมนตรี เมื่อพระองคมีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองคทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจา
ชายขุรรัมจึงซ้ือเพชรดวยเงิน 10,000 รูปีและบอกแกพระบิดาของพระองควาพระองคมี
ความประสงคท่ีจะแตงงานกับบุตรีของรัฐมนตรี พิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5 ปี
เมื่อพ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนั้นมาท้ังสองก็มิเคยอยูหางกันอีกเลย

เป็นอนุสรณสถานสําคัญ และมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ตั้งอยูท่ีเมืองอัครา รัฐอุตตร
ประเทศ ประเทศอินเดีย โดยอยูหางจากอีกหน่ึงอนุสรณสถานสําคัญท่ีอยูใกลเคียง คือ
ทัชมาฮาล เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ปอมอัครานั้นถือเป็นเมืองขนาดเล็กๆท่ี
หอมลอมดวยปอมปราการอันใหญโต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นิวเดลี บาย

เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเกาแกของอินเดีย ประมาณการณวากอสรางเมื่อ 5000 ปีกอน
คริสตกาล สวนสิ่งกอสรางท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีคนพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปีกอน
คริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแหงถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบัน พ้ืนท่ีเขต
เดลีเป็นศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร

ทาอากาศยานอินทิราคานธี คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี
ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีปาลาม หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะ
ทาง 16 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

01.30 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เท่ียวบินท่ี XW305

07.10 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ

5. คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได **
    - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
    - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
    ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี  
    [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
    ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี  
    [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 



อัตรานี้ไมรวม:
1. กระเปาเดินทางน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม ทานละ 1 ใบเทานั้น ถามีน้ําหนักเกินกวาตามท่ีสายการบินกําหนด ทานตองชําระ

เอง

2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา Multiple อินเดียแบบออนไลน ใชเวลา 5 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 

3. คาทําหนังสือเดินทาง

4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

5. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป
 

วีซา
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดีย Multiple แบบออนไลน

เอกสารในการย่ืนวีซาอินเดียสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา
6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูปท่ีถายเองและปริ้นทเอง)

3. แบบฟอรม

*** เอกสารการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB !! สวนไฟล
WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF กอนได ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมีความชัดเจน
เทานั้น ***

หมายเหตุ
ราคาน้ีไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป

ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตอง
ของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


