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  .. ค าเตอืน..ดว้ยรักและหว่งใย ..
       วา่กนัวา่ ทีน่ี่ คอื "สถานทีท่ีส่วรรคก์บัโลกมนุษยม์าบรรจบกนั"

จดุนัดพบ   
สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู4-5 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประตู

วันศกุรท์ี ่1 กนัยายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. (หกโมงเย็น)

วันศกุรท์ี ่1 กนัยายน พ.ศ. 2566
bangkok - delhi

เทีย่วบนิ TG335 BANGKOK-DELHI

เครือ่งออก เวลา 21.25 น.   (ตามเวลาประเทศไทย)

เครือ่งถงึ เวลา 00.25 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม

21.25 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี 

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. 30 นาท ี

DAY 01

ถงึแมว้า่ เสน้ทางนี้งดงามเกนิบรรยาย ชนดิทีเ่รยีกวา่ ควรไปเห็นดว้ยตาใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ ถงึแมว้า่ เสน่หข์องทรปินี้

จะอยูท่ีว่วิสองขา้งทาง สวยงามจนหลับตาไมล่ง แต ่ทรปินี้ไมไ่ดส้ะดวกสบาย ไปล าบาก น่ังรถเหนื่อยมาก อาหาร

พืน้เมอืงไมอ่รอ่ย กนิกนัไมค่อ่ยได ้!  ดว้ยเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูส่งูเหนอืจากระดับน ้าทะเลเกนิกวา่ 4,000 เมตร จงึสุม่เสีย่ง

ตอ่อาการแพค้วามสงู ท าใหป้วดหัว อาเจยีน หายใจไมทั่น หรอืหัวใจวาย

  กรณุาอา่นรายละเอยีด 

  อา่นเงือ่นไขราคา และ การช าระเงนิ ใหเ้ขา้ใจกอ่นจอง 

ดงัน ัน้  กรณุาอา่นโปรแกรมดีๆ กอ่นตัดสนิใจจอง

ถา้รา่งกายไมแ่ข็งแรง เชน่

เป็นโรคหัวใจ ความดันสงู หอบหดื ไมค่วรเดนิทาง .. 

หากชวนเพือ่นกรณุาบังคับใหเ้พือ่นอา่นดว้ย

เพือ่นทีเ่รือ่งเยอะ หา้มชวน ! 

โปรแกรมการเดนิทาง

Road Trip เดนิทางยาวๆ 17 วนั

ไปกนัเร ือ่ยๆ สไตลว์นัแรมทาง

เราไมเ่นน้โพสตท์า่ถา่ยรปูนะ เนน้ความสขุใจ ในการออกไปทอ่งเทีย่ว

เก็บบรรยากาศ ความงามของธรรมชาตดิว้ยสองตา อิม่เอมกบัมติรภาพของเพือ่นรว่มทาง

ทีพั่กยงัคงเป็นความลับ แคไ่วใ้จ แลว้ไปดว้ยกนั
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วันเสารท์ี ่2 กนัยายน พ.ศ. 2566
delhi - chandigarh - shimla
(shimla 2200 meters)

00.25 น.  ถงึแผน่ดนิอนิเดยี สนามบนิเดลลี

รอตอ่เครือ่งไป Chandigarh

กนิอาหารเชา้ "ตา่งคนตา่งซือ้กนิทีส่นามบนิ" (คา่อาหารมือ้นี้ไมร่วมในคา่ทัวร)์

05.40 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูเ่มอืงจันดกิาร ์(Chandigarh)

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท ี

เทีย่วบนิ 6E315 DELHI-CHANDIGARH

เครือ่งออก เวลา 05.40 น.  (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 06.35 น.  (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม

06.35 น. เครือ่งถงึสนามบนิจันดกิาร ์(Chandigarh)

รถมารับ ออกเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงซมิลา (Shimla)

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง

เทีย่ง- กนิอาหารกลางวัน แลว้พาไปเทีย่วชมเมอืง

ค า่- กนิอาหารค า่ แลว้รบีเขา้นอน เก็บแรงไวเ้ดนิทางตอ่ในวันรุง่ข ึน้

 ใชร้ถ Toyota Innova *น ัง่คนัละ 4 คน
น่ังรวมกบัเพือ่นทีพั่กหอ้งเดยีวกนั เก็บกระเป๋าบนหลังคา เต็นทห์อ้งน ้าของเรา ปวดฉี่จอดรถไดทั้นที

เหมอืนทกุครัง้

DAY 02

เป็นเมอืงหลวงของรัฐหมิาจัลประเทศ (Himachal Pradesh) ซึง่เป็นรัฐหนึง่ทีอ่ยูใ่นเขตเทอืกเขาหมิาลัย เป็นรัฐชายแดน

ของอนิเดยี มพีืน้ทีต่ดิตอ่กบัทเิบตทางทศิตะวันออก เมอืงซมิลา เป็นเมอืงทีอ่งักฤษใชเ้ป็น เมอืงหลวงในฤดรูอ้น 

(Summer Capital) ในสมยัทีป่กครองอนิเดยี ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1864 เป็นเมอืงทีม่คีวามเป็นสหราชอาณาจักร แทรกซมึอยู่

มากมาย ทัง้สถาปัตยกรรมของ อาคารบา้นเมอืง เป็นทีรู่จั้กในชือ่ เมอืงแหง่รสีอรท์ เป็นสถานทีต่ากอากาศของชาว

อนิเดยี เพราะอากาศดใีนฤดรูอ้น และทัศนยีภาพสวยงามมากในฤดหูนาว นอกจากนัน้ ในฤดใูบไมผ้ลยิงัสะพร่ังดว้ย

ดอกไมห้ลากสสีนั นานาพันธุ ์ท าใหเ้มอืงซมิลา เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดต้ลอดปี

เมอืงซมิลา Shimla
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วันอาทติยท์ี ่3 กนัยายน พ.ศ. 2566
shimla - sarahan
(sarahan 2165 meters)

ตืน่เชา้- เดนิไปกนิอาหารเชา้ ทีร่า้นอาหารอรอ่ยๆกนั  อิม่แลว้ก็ออกเดนิทางกนัเลย

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง

ระหวา่งทาง ผา่นเมอืงตา่งๆ แวะเทีย่วไปเรือ่ยๆ

แวะกนิ อาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงระหวา่งทาง

เย็นถงึค า่- เขา้สูท่ีพั่ก กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น

วันจันทรท์ี ่4 กนัยายน พ.ศ. 2566
sarahan - wangtu - sangla  
(sangla 2643 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ออกเดนิทางกนัเลย

กอ่นออกเดนิทาง ไปไหว ้เจา้แมก่าล ีเอาฤกษ์เอาชัย ใหแ้คลว้คลาดปลอดถัยตลอดการเดนิทาง

    ขึน้รถ มุง่หนา้สู ่Sangla  ระหวา่งทาง แวะเทีย่วไปเรือ่ยๆ ชืน่ชมววิทวิทัศนท์ีแ่ปลกตาระหวา่งเสน้ทาง

     *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-6 ชัว่โมง

เมอืงรามปรู ์ (Rampur)

เมอืงนี้เมือ่กอ่นเป็นศนูยก์ลางการคา้ ทีม่ทัีง้ชาวจนี ทเิบต และ ลาดักห ์เขา้มาคา้ขาย เป็นเสน้ทางการคา้โบราณที่

ส าคัญบนเสน้ทาง ฮนิดสูถานไฮเวย-์ทเิบต ในปัจจบุันเมอืงรามปรู ์ก็ยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงซมิลา

ผา่นเขือ่นทีม่กีารกกัน ้าเพือ่น ามาใชผ้ลติกระแสไฟฟ้า หลังจากกระแสน ้า ไหลผา่นประตเูขือ่น น ้าจะถกูสง่กลับไปที ่

แมน่ ้า Sutlej โดยคลองสง่น ้าทีม่คีวามยาว 1.2 กม.

สะพาน Wangtu Bridge   สะพานขา้มแมน่ ้าทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ ตอ้งแวะชม

เมอืง Karcham

DAY 03

DAY 04

 ฤดกูาลเก็บแอปเป้ิล แวะซือ้ตนุเป็นเสบยีง ยอดเขา Hattu Peak
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แวะกนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงระหวา่งทาง

ชว่งบา่ย- เดนิทางถงึ เมอืง Sangla เขา้สูท่ีพั่ก  และตลาดในหมูบ่า้น 

แลว้ไปเดนิเทีย่วถา่ยรปูกนัที ่วัดฮนิด ูวัดพทุธ

กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น 

วันองัคารที ่5 กนัยายน พ.ศ. 2566
sangla - chitkul
(chitkul 3450 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ออกเดนิทางกนัเลย

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง

  วัด Bhima Kali Temple เสน้ทางเรยีบผา อนัน่าหวาดเสยีว 

วดั Bhima Kali Temple   วัดฮนิดทูีม่คีวามส าคัญ สรา้งขึน้เพือ่บชูาเจา้แมก่าลี

   วัดพทุธ แหง่เดยีวในหมูบ่า้น หมูบ่า้นแซงลา 

เมอืงแซงลา (Sangla)

เมอืงสวยในหบุเขาบาสป้า หรอืหบุเขาแซงลาในเขตคนินัวร ์ตัง้อยูบ่นความสงู 2,700 เมตร ลอ้มรอบดว้ยป่าสน ล าธาร 

ไรแ่อปเป้ิล และสวนเชอรร์ี ่หบุเขาแซงลา ไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในหบุเขาทีส่วยทีส่ดุในเทอืกเขาหมิาลัย ทีซ่ ึง่ไดช้ือ่วา่ เป็น

ทีป่ระทับของพระเจา้ ในภาษาธเิบต ค าวา่ sang แปลวา่ แสง สว่นค าวา่ la แปลวา่ ทางผา่น ดังนัน้ Sangla จงึแปลวา่ 

ทางเดนิของแสง น่ันเอง

DAY 05
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ระหวา่งเดนิทางเพลดิเพลนิกบัววิแมน่ ้า Baspa ทีเ่ชือ่มตอ่จากแมน่ ้า Sutlej

เดนิทางถงึ หมูบ่า่น Chitkul  กนิอาหารกลางวัน

เดนิเทีย่วสบายๆในหมูบ่า้น 

กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น 

วันพธุที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2566
chitkul - kalpa
(kalpa 2960 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ออกเดนิทางกนัเลย

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง

ถงึเมอืงคัลปา  *ท าเรือ่งใบ permit ขอเขา้เขตแดน สปิตวิัลเลย์

กนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารในเมอืง

เมอืงคลัปา (Kalpa)

ในหบุเขาคนินัวร ์ตัง้อยูบ่นความสงู 2,960 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล มอีายยุอ้นหลังไปมากกวา่สองพันปี แตเ่ดมิมชีือ่วา่

 ชนิี่ ตามต านานกลา่ววา่ เมอืงชนิี่ เปรยีบเสมอืนเป็นพระราชวังฤดหูนาวขององคพ์ระศวิะ ในฤดหูนาวพระองคจ์ะเสด็จ

จากหมิาลัย มาประทับทีน่ี่และเสพกญัชาอยา่งมคีวามสขุ ในสมยัอาณานคิม ชาวองักฤษก็นยิมมาพักผอ่นทีน่ี่ ดว้ย

ทวิทัศนท์ีง่ดงามและเงยีบสงบ นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยงัเคยเป็นเสน้ทางการคา้โบราณของอนิโดจนีดว้ย

หมูบ่า้นคลัปา (Kalpa Village)

ความสวยงามของ แมน่ ้า Baspa หมูบ่า่น Chitkul อนัเงยีบสงบ

หมูบ่า้น Chitkul

หมูบ่า้นเล็กๆในหบุเขา ลอ้มรอบดว้ยไรแ่อปเป้ิล ทุง่ดอกไม ้และล าธารใส ทวิทัศนข์องยอดเขา คนินัวรไ์กรลาส ยอดเขา

ศักดิส์ทิธิ ์ทีส่งู 6,500 เมตร งดงามดังสวรรคบ์นดนิ

วดัฮนิด ู สถาปัตยกรรมโดดเดน่มเีอกลักษณ์ งานแกะสลักไมอ้อ่นชอ้ย

วดัพทุธ  วัดพทุธทเิบตเกา่แก ่ซึง่ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเดยีวกนั

เป็นหมูบ่า้นชายแดนทีต่ดิกบัทเิบต ส าหรับชาวอนิเดยีเป็นหมูบ่า้นสดุทา้ย ทีจ่ะผา่นเขา้มาโดยไมต่อ้งใชใ้บอนุญาต 

ทางหลวงอนิเดยีก็ส ิน้สดุลงทีเ่มอืงนิเ้ชน่กนั

DAY 06
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ชว่งบา่ยถงึเย็น- เดนิเลน่ในหมูบ่า้น ไปเทีย่ววัดฮนิด ูวัดพทุธ

ชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงามของยอดเขา Kinnaur Kailash

กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น

วันพฤหสับดทีี ่7 กนัยายน พ.ศ. 2566
kalpa - nako
(nako 3662 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ อิม่แลว้ออกเดนิทางกนัเลย

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง

แวะกนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืงระหวา่งทาง 

การเดนิทางในชว่งนี้ ภเูขาทีเ่คยเขยีวชอุม่ในวันแรกๆ จะเริม่เปลีย่นเป็นภเูขาโลน้ๆ ไมค่อ่ยมตีน้ไมใ้บหญา้สกั

เทา่ไหร ่แตก็่สวยมเีสน่หไ์ปอกีแบบ ระหวา่งทาง ผา่นเมอืงตา่งๆ แวะเทีย่วไปเรือ่ยๆ

หมูบ่า้นนาโก ้(Nako Village)

เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ของชาวพทุธทเิบต เงยีบสงบงดงาม อยูร่มิทะเลสาบนาโก ้ในเขตคนินัวร ์(Kinnaur) ทีร่ะดับความสงู 

3,662 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล องิแอบแนบชดิอยูใ่นออ้มกอดของ เทอืกเขา เรยีว เพริค์ยลั มยีอดเขาทีส่งู 6,816 เมตร

 เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน รัฐหมิาจัลประเทศ

 หมูบ่า้นคัลปา Kalpa Village

คนินวัรไ์กรลาส  Kinnaur Kailash 

    ยอดเขาทีม่คีวามสงู 6,500 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล เป็นยอดเขาศักดิส์ทิธิทั์ง้ในความ

เชือ่ของศาสนาพทุธและฮนิด ูตามต านานกลา่ววา่ มอีสรูตนหนึง่ชือ่ Bhasmasur ไดรั้บพร

วเิศษจากพระศวิะ วา่เมือ่ใดทีอ่สรูตนนี้ ชีน้ิว้ไปทีห่ัวของใคร คนคนนัน้จะกลายเป็นเถา้ธลุี

    แตห่ลังจากไดรั้บพร อสรูตนนี้กลับตอ้งการฆา่พระศวิะ เพราะหลงรักพระนางปวารต ี พระ

ศวิะจงึตอ้งหนแีละแอบซอ่นตัวตามทีต่า่งๆ พระศวิะซอ่นตัวที ่เขาคนินัวรไ์กรลาส อยู่

ชว่งเวลาหนึง่ จนกระท่ัง พระวษิณุ ทีต่อ้งการชว่ยเหลอืใหพ้ระศวิะ รอดพน้จากอนัตราย ได ้

กลายรา่งเป็น หญงิสาวแสนสวย มายั่วยวนอสรูใหห้ลงกล ชวนใหอ้สรูเคลบิเคลิม้ชีน้ิว้ไปที่

ศรีษะตัวเอง อสรูจงึกลายเป็นเถา้ถา่นดว้ยนิว้ของตัวเอง ในทีส่ดุ

DAY 07
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ชว่งบา่ย- เดนิทางถงึ หมูบ่า้นนาโก ้ เขา้สูท่ีพั่ก

วันศกุรท์ี ่8 กนัยายน พ.ศ. 2566
nako - tabo
(tabo 3050 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้  แลว้เดนิขึน้ไปบนยอดเขา เหนอืทะเลสาบ ถา่ยรปูสวยๆใหเ้ต็มที่

จากนัน้เดนิไปเทีย่วชม วัดนาโก ้(Nako Monastery)

 หมูบ่า้นนาโก ้Nako Village

ทะเลสาบนาโก ้(Nako Lake)

ทะเลสาบเล็กๆ ทีข่ดุขึน้เพือ่ใชส้อยในหมูบ่า้น รม่รืน่สวยงาม ดว้ยตน้วลิโลว ์และ ตน้ป๊อปลา่ ทา่มกลางเทอืกเขาทีม่ี

หมิะปกคลมุ ทุง่ดอกไม ้ไรถ่ั่ว บา้นเรอืนแปลกตา

แลว้ไปเทีย่วชม หมูบ่า้นและทะเลสาบ สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้น และรอยยิม้ของเด็กนอ้ยทีม่ใีหก้บัผูม้าเยอืน

กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น

DAY 08

 วัดนาโก ้Nako Monastery เด็กชาวบา้นรอบๆวัดนาโก ้

วดันาโก ้ (Nako Monastery)

เป็นอกีวัดหนึง่ทีม่อีายเุกา่แกม่าก มโีครงสรา้งเป็นดนิเหนยีว ไดรั้บการดแูลรักษาอยา่งดเีพือ่คงสภาพเดมิของวัดเอาไว ้

ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนัง ทีม่อีายยุอ้นไปถงึศตวรรษที ่11 วา่กนัวา่ทีน่ี่มรีอยพทุธบาทของ ทา่น ครุ ุรนิโบเช อยูด่ว้ย
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จากนัน้มุง่หนา้สู ่เมอืงตาโบ Tabo *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง

วันเสารท์ี ่9 กนัยายน พ.ศ. 2566
tabo - dhankar - lhalung - mud village
(mud 3865 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้

จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นดันการ ์Dhankar *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง

เดนิทางถงึ หมูบ่า้นดนักา ไปเทีย่วชม วัดดันกา (Dhankar Monastery)

DAY 09

วัดในพทุธศาสนา นกิายเกลกุปะ หรอื นกิายหมวกเหลอืง ชมววิสวยๆของแมน่ ้าสองสาย ทีม่าบรรจบกนั คอื

แมน่ ้าสปิต ิ(Spiti River) และ แมน่ ้าพนิ (Pin River) ใหเ้วลาเทีย่วชม ถา่ยรปู ตามอธัยาศัย

วดัดนักา  (Dhankar Monastery)

อารามสงฆต์าโบ  (Tabo Monastery)

วัดเกา่แกท่ีส่รา้งตัง้แตช่ว่งปลายศตวรรษที ่9 ในปี ค.ศ. 996 หรอื 1,021 ปี ลว่งมาแลว้ โดยทา่น รนิเชน ซงัโป ในพืน้ที่

ทีแ่หง้แลง้และหนาวเย็น บนความสงู 3,280 เมตร ตัวอาคารสรา้งดว้ยอฐิ ในปี ค.ศ.1975 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหว ท าใหต้ัว

อารามเกา่พังเสยีหาย จงึไดส้รา้งอารามหลังใหมข่ ึน้ ในปี ค.ศ.1983 วัดแหง่นี้ปัจจบุันไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก 

ภายในวัดยงัเป็นทีเ่ก็บรักษาภาพทังกา้ หรอื ภาพพระบส ทีส่วยงามอกีดว้ย

อารามสงฆต์าโบ Tabo Monastery

บนเสน้ทางทีค่ดเคีย้วไปตามไหลเ่ขา ทา่มกลางววิทวิทัศน ์ทีง่ดงามแปลกตาดั่งอยูบ่นดวงจันทร ์มอีารามสงฆอ์ายพัุน

กวา่ปี สรา้งเดน่อยูบ่นชะงอ่นผาสงู  บนความสงู 3,894 เมตร วัดนี้เป็นเกา่แกใ่นพทุธศาสนานกิายเกลกุปะ หรอืนกิาย

หมวกเหลอืง ค าวา่ Dhan แปลวา่ หนา้ผา และค าวา่ kar แปลวา่ ป้อมปราการ ดังนัน้ Dhankar จงึแปลวา่ ป้อมปราการ

บนหนา้ผา น่ันเอง ในอดตี อารามสงฆด์ันกา เคยใชเ้ป็นป้อมปราการดว้ย ปัจจบุันเป็นโรงเรยีนเผยแพรศ่าสนาพทุธนกิาย

เกลกุปะแบบทเิบต มพีระลามะประมาณ 150 รปู

 วัดดันกา Dhankar Monastery บนยอดเขา
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กนิอาหารกลางวัน

จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นลาลงุ Lhalung *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง

ไปเทีย่วชม วดัลาลงุ (Lhalung Monastery)

อกีหนึง่ใน อารามสงฆ ์ทีเ่กา่ทีส่ดุทีต่ัง้อยูใ่น หบุเขาสปิติ

ข ึน้รถออกเดนิทางตอ่ ขา้มหบุเขาไปยงั Pin Valley

มุง่หนา้สู ่Mud Village *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง

หบุเขาพนิ  (Pin Valley)

ชือ่เมอืงนี้แปลวา่ดนิแดนแหง่เทพเจา้ Land of God ตัง้อยูเ่ชงิเขา Tangmar เชือ่กนัวา่ภเูขาลกูนี้จะเปลีย่นสไีดต้าม

อารมณ์ของเทพเจา้ เมือ่ใดที ่ภเูขาเป็นสแีดง หมายความวา่เทพเจา้ก าลังโกรธ  เมือ่ใดที ่ภเูขาเป็นสเีหลอืง น่ันหมายถงึ

เทพเจา้ก าลังมคีวามสขุ

วดัลาลงุ  (Lhalung Monastery)

หรอื วหิารสทีอง สาเหตทุีเ่รยีกวา่ วหิารสทีอง เพราะ ภายในมกีารเก็บ ใบระกาสทีอง เอาไว ้อารามสงฆล์าลงุ แหง่นี้

เป็นอกีหนึง่ในอารามสงฆท์ีเ่กา่ทีส่ดุ ทีพ่บในหบุเขาสปิต ิสรา้งโดยทา่น รนิเชน ซงัโป ราวตน้ศตวรรษที ่10 อยูใ่นระดับ

ความสงู 3,658 เมตร ดา้นในมรีปูภาพจติรกรรมฝาผนังเป็นศลิปะแบบ Fresco ปนูเปียก อายนัุบพันปี

 วัดลาลงุ Lhalung Monastery  ภาพเขยีนภายใน วัดลาลงุ 

เมอืงลาลงุ  (Lhalung)

ชือ่เมอืงนี้แปลวา่ดนิแดนแหง่เทพเจา้ Land of God ตัง้อยูเ่ชงิเขา Tangmar เชือ่กนัวา่ภเูขาลกูนี้จะเปลีย่นสไีดต้าม

อารมณ์ของเทพเจา้ เมือ่ใดที ่ภเูขาเป็นสแีดง หมายความวา่เทพเจา้ก าลังโกรธ  เมือ่ใดที ่ภเูขาเป็นสเีหลอืง น่ันหมายถงึ

เทพเจา้ก าลังมคีวามสขุ

 หบุเขาพนิ  (Pin Valley) หมูบ่า้น Mud Village
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เดนิทางถงึ หมูบ่า้น Mud Village

แลว้ขึน้รถ ไปเทีย่วชม ความงดงามของ หบุเขาพนิ (Pin Valley)

ดืม่ด า่กบัววิสวยๆ ถา่ยรปู กนัใหเ้ต็มที ่

กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น 

วันอาทติยท์ี ่10 กนัยายน พ.ศ. 2566
mud village - langza
(langza 3800 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้

จากนัน้มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นแลงซา Langza *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง

แวะพักทีเ่มอืงหลวงของสปิตวิัลเลย่ ์เมอืงคาซา Kaza

กนิอาหารกลางวัน

บา่ย- เดนิทางถงึ หมูบ่า้นแลงซา เขา้สูท่ีพั่ก 

เดนิเทีย่วชม หมูบ่า้นแลงซา Langza  สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้น

(อยา่ลมืกม้หนา้มองพืน้ดนิ ตามหาซากฟอสซลิ เป็นทีร่ะลกึกนัดว้ย)

ดืม่ด า่กบัววิสวยๆ ถา่ยรปูกบัแสงยามเย็น กนัใหเ้ต็มที ่ตามอธัยาศัย

กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น

หมูบ่า้นแลงซา (Langza Village)

หรอื หมูบ่า้นฟอสซลิ (Fossil Village) ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาทีด่เูหมอืนชามขนาดใหญ ่คนในหมูบ่า้นสว่นใหญเ่ป็นชาว

พทุธศากยะนกิาย ของพทุธศาสนาในทเิบต หมูบ่า้นมคีนอยูป่ระมาณ 137 คน อาศัยอยูใ่น 33 ครัวเรอืน อาชพีหลักของ

ชาวบา้นในสมยักอ่นคอื การท าถว้ยชามดนิเผา ศลิปะนี้มอียูม่าจนถงึทกุวันนี้ ถว้ยชามดนิเผาตา่งๆถกูผลติและจ าหน่าย

ไปท่ัวประเทศ เกษตรกรรมเป็นอกีอาชพีหนึง่ทีส่ าคัญในหมูบ่า้นแหง่นี้ ปลกูพชืเชน่ขา้วและมนัฝร่ัง เหนอืหมูบ่า้นม ี

พระพทุธรปูสทีอง  ขนาดใหญ ่ปางประทับน่ัง โดดเดน่บนระดับความสงู 4,400 เมตร

หมูบ่า้นแลงซา (Langza Village)  พระพทุธรปู ทีห่มูบ่า้นแลงซา

อทุยานแหง่ชาตพินิวลัเลย่ ์ (Pin Valley National Park)

มพีืน้ที ่675 ตารางกโิลเมตร ทวิทัศนส์วยงาม เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์เป็นความงดงามทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ วา่กนัวา่

ทีน่ี่คอื ดนิแดนของ แพะภเูขา (ibex) (blue sheep) และ เสอืดาวหมิะ (snow leopards)

หมูบ่า้น Mud Village

หา่งออกไป 33 กโิลเมตรจากทางหลวง อยูท่ีร่ะดับความสงู 3,770 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีม่คีน

อาศัยอยูเ่พยีง สองรอ้ยกวา่คน ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว ทีน่ี่เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางเดนิป่าทีอ่ทุยานแหง่ชาตพินิวัลเลย่์

DAY 10
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วันจันทรท์ี ่11 กนัยายน พ.ศ. 2566
langza - komic - hikkim - kaza
(kaza 3600 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้

ไปเดนิเทีย่วชม หมูบ่า้นแลงซา Langza ยามเชา้ ดืม่ด า่กบัววิสวยๆ กนัอกีสกัหน่อย

จากนัน้มุง่หนา้สู ่เมอืงคาซา Kaza *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง

ระหวา่งเสน้ทาง แวะเทีย่ว หมูบ่า้น Komic  และ หมูบ่า้น Hikkim

บา่ย- เดนิทางถงึ เมอืงคาซา Kaza เขา้สูท่ีพั่ก

กนิอาหารกลางวัน

ใหเ้วลาอสิระ เดนิเทีย่วตลาด เมอืงคาซา

กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น 

      การมาเทีย่วหมูบ่า้นนี้ จะไมส่มบรูณ์หากไมม่กีารคน้หา ฟอสซลิดกึด าบรรพ ์พวกนี้ วธิหีาฟอสซลิ คอืการเดนิเทีย่ว

รอบๆหมูบ่า้นแลว้มองหามนัจากพืน้ดนิหรอืใตก้อ้นหนิ ซึง่มนัเหนื่อยมากและหาไมค่อ่ยไดแ้ลว้ในปัจจบุัน วธิงีา่ยกวา่ คอื

ซือ้ตอ่จากเด็กๆชาวบา้นทีม่าวิง่เลน่ใกล ้ๆ เรา ตอ่รองไดแ้ละราคาไมแ่พง

ฟอสซลิ (Fossil) แหง่แลงซา 

   ประวัตศิาสตรท์างธรณีวทิยาของสปิต ิตอ้ง

ยอ้นกลับไปถงึ 500 ลา้นปี เมือ่มนัจมอยูใ่ต ้

ทะเลใตเ้ทธสิ (Tethys) จนเทอืกเขาหมิาลัย

เกดิขึน้ จากการยกตัว หลังการปะทะกนัของ

แผน่หนิอนิเดยีและเอเชยี เมือ่หลายลา้นปีกอ่น

 ทะเลเทธสิก็หายไป ทิง้ไวเ้พยีงรอ่งรอย 

ฟอสซลิซากสตัวด์กึด าบรรพ ์ของสิง่มชีวิติทาง

ทะเลในยคุนัน้

หมูบ่า้น Hikkim

ตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 4,440 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล

มทีีท่ าการไปรษณียส์งูสดุของโลก

ลองสง่โปสการด์ จากไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในโลกแหง่นี้ สกัใบสองใบ

หมูบ่า้น Komic ทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก

DAY 11

ไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในโลก หมูบ่า้น Hikkim

หมูบ่า้น Komic

เป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในเอเชยี (หรอืบางคนกลา่ววา่ทีส่ดุในโลก) ทีค่วามสงูถงึ 5,150 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล 

หมูบ่า้นนี้มวีัดเพยีงวัดเดยีว บา้นเรอืน 12 หลัง และคนอาศัยประมาณ 150 คน นับรวมพระลามะทีว่ัดแลว้ดว้ย
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วันองัคารที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2566
kaza - kye - kibber - kaza
(kaza 3600 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ แลว้มุง่หนา้สู ่วัดค ีKye Monastery *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง

พระอารามสงฆ ์ทีเ่กา่และใหญท่ีส่ดุใน หบุเขาสปิติ

เมือ่ถงึวัด เชา้นี้ตอ้งออกแรงเดนิกนัหน่อย *เดนิขึน้เนนิเขาประมาณ 10-15 นาที

ขึน้ไปชมทวิทัศนอ์นัสวยงามของ วดัค ีKye Monastery  ในมมุสงู

แลว้คอ่ย เดนิลงมาเทีย่วชมความงดงามภายในบรเิวณกนัตอ่ 

ชว่งเย็น เดนิทางกลับ กลับเมอืงคาซา

กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น  

วดัค ี Kye Monastery

ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขา เป็นพระอารามสงฆท์ีเ่กา่และใหญท่ีส่ดุ ในหบุเขาสปิต ิตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 4,166 เมตร 

กลา่วกนัวา่ สรา้งราว ค.ศ. 1008-1064 โดยทา่นลามะ Dromtön ซึง่เป็นลกูศษิยข์อง ทา่นอาจารย ์Atisha ลามะผูม้ี

ชือ่เสยีงและเป็นทีเ่คารพอยา่งยิง่ในยคุนัน้ วัดแหง่นี้ มกีารบรูณะใหมอ่กีหลายครัง้ หลังจากถกูรกุราน ทัง้จากพวกมอง

โกล ชาวลาดักหแ์ละพวกซกิข ์รวมถงึความเสยีหายจาก เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวใหญ ่เมือ่ปี ค.ศ. 1975 วัดแหง่นี้มคีวาม

โดดเดน่ในเชงิสถาปัตยกรรม ไดรั้บอทิธพิลมาจากงานศลิปะของจนี ในชว่งศตวรรษที ่14 มหีอ้งและระเบยีงทางเดนิ

สลับซบัซอ้นดังเขาวงกต ครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยใชเ้ป็นป้อมปราการดว้ย ปัจจบุันเป็นศนูยฝึ์กอบรมพระลามะทางพทุธศาสนา 

นกิายเกลกุปะ และเป็นทีเ่ก็บรักษาผา้ทังกา้โบราณ หรอื ภาพพระบส อนัมคีา่ยิง่

หมูบ่า้น Kibber Village

ทีค่วามสงู 4,270 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล Kibber เป็นหมูบ่า้นทีเ่งยีบสงบ มคีนอาศัยอยูเ่พยีงสามรอ้ยกวา่คน และลา

อกีกวา่สองรอ้ยตัว หมูบ่า้นแหง่นี้เป็นเหมอืนโอเอซสิ ทีอ่ดุมสมบรูณ์ ในอดตีชาวบา้นปลกูขา้วและองุน่ แลว้น าผลผลติ

เดนิเทา้กวา่ 3 วันไปยงัลาดักห ์เพือ่ขายแลกเปลีย่นเป็นมา้หรอืเงนิสด

วัดค ีKye Monastery

หมูบ่า้น kibber Village

DAY 12
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วันพธุที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2566
kaza - chandrataal lake
(chandrataal lake 4300 meters)

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้

มุง่หนา้สู ่ทะเลสาบจันทรา Chandrataal Lake *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง

เขา้ทีพั่กกอ่น 

แลว้ขึน้รถ ไปชมความงดงามของ ทะเลสาบจันทรา Chandrataal ยามเย็น

*น่ังรถประมาณ 30 นาท ี *เดนิเทา้ตอ่อกีประมาณ 20-30 นาที

กลับทีพั่ก กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น  

วันพฤหสับดทีี ่14 กนัยายน พ.ศ. 2566
chandrataal lake - manali
(manali 2050 meters)

ตืน่เชา้- พาออกไปชมแสงยามเชา้ของ ทะเลสาบจันทรา Chandrataal กนัอกีรอบ

กลา่วกนัวา่ เงาสะทอ้นบนผวิน ้าของทะเลสาบยามตอ้งแสงเชา้ งดงามยิง่นัก

กลับมากนิอาหารเชา้ แลว้ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงมะนาล ีManali  

*วันนี้เดนิทางทัง้วัน ประมาณ 6-8 ชัว่โมง ขึน้อยูก่บัสภาพถนน

แวะกนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืง ระหวา่งทาง 

DAY 14

DAY 13

ทะเลสาบจนัทรา (Chandrataal Lake)

ทะเลสาบจันทรา ยามตอ้งแสงแดด ทะเลสาบจันทรา สงบรม่เย็น

หรอื Lake of the Moon ทะเลสาบแหง่ดวงจันทร ์อยูท่ีร่ะดับความสงูประมาณ 4,300 เมตร มขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 2.5 

ตารางกโิลเมตร เทา่นัน้ ชือ่ทะเลสาบจันทรา ถกูเรยีกขานตามลักษณะของทะเลสาบ ทีม่องเห็นไดเ้หมอืนเสีย้วพระจันทร์

 ทะเลสาบจันทรา มทีวิทัศนส์วยงามน่าตืน่ตาตืน่ใจ น ้าในทะเลสาบเป็นสนี ้าเงนิเขม้ ยามตอ้งแสงแดด กบัฉากหลังของ

เทอืกเขาทีร่ายลอ้มอยูท่กุดา้น
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ผา่น Rohthang Pass ถนนทีส่งูทีส่ดุบนเสน้ทางไปมะนาล ีกลับเขา้สูเ่ขตของความเขยีวชอุม่กนัอกีครัง้

เดนิทางถงึ เมอืงมะนาล ี(Manali)  

เขา้สูท่ีพั่ก  กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น 

วันศกุรท์ี ่15 กนัยายน พ.ศ. 2566
manali - chandigarh

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 

ออกเดนิทางไป เมอืงจันดกิาร ์(Chandigarh)

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-7 ชัว่โมง

กนิอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารระหวา่งทาง

เดนิทางถงึ เมอืงจันดกิาร ์(Chandigarh) เขา้สูท่ีพั่ก  กนิอาหารค า่ แลว้พักผอ่น

มะนาล ีManali

เป็นเมอืงในหบุเขา ทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลเพยีง 2,050 เมตร

DAY 15

มือ้นี้ตอ้งกนิอาหารพืน้เมอืง หรอื มามา่  รา้นอาหาร ระหวา่งเสน้ทาง

เสน้ทาง Rohtang Pass

ความสงู 3,978 เมตร เหนอืจากระดับน ้าทะเล ทางตอนเหนอืของ มะนาล ีเป็นชว่งทีเ่ราสามารถมองเห็นความแปรผัน

ของภมูทัิศนไ์ดด้ทีีส่ดุ จากทวิทัศนท์ีง่ดงามของภเูขาหนิโลน้และแหง้แลง้ ในดนิแดนของ หบุเขาสปิต ิสูค่วามเขยีวชอุม่

ของหบุเขา ทวิสน ธารน ้าแข็ง และแมน่ ้าทีง่ดงาม

สวนสตัวเ์ปิด ปลาเทราตร์สเด็ด รออยูท่ีม่ะนาลี
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วันเสารท์ี ่16 กนัยายน พ.ศ. 2566
chandigarh - delhi - bangkok

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ แลว้พักสบายๆ เก็บกระเป๋าเตรยีมกลับบา้นกนั

กนิอาหารกลางวัน แลว้ไปสนามบนิ

ถงึสนามบนิ เช็คอนิบัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ

15.30 น.  ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูก่รงุนวิเดลี

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท ี

เทีย่วบนิ 6E2128 CHANDIGARH-DELHI

เครือ่งออก เวลา 15.30 น.  (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 16.25 น.  (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม

16.25 น. ถงึสนามบนินวิเดล ี  รอตอ่เครือ่งกลับกรงุเทพ

กนิอาหารค า่ "ตา่งคนตา่งซือ้กนิทีส่นามบนิ" (คา่อาหารมือ้นี้ไมร่วมในคา่ทัวร)์

เทีย่วบนิ TG316 DELHI-BANGKOK

เครือ่งออก เวลา 23.30 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 05.25 น.   (ตามเวลาประเทศไทย)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม

23.15 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศไทย

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. 25 นาท ี

วันอาทติยท์ี ่17 กนัยายน พ.ศ. 2566
bangkok

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

สวัสดปีระเทศไทย

จบโปรแกรมทัวร-์

หมายเหต-ุ 

โปรแกรมการเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้

DAY 17

DAY 16
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สว่นลด-  (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย)

มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ท าวซีา่เอง ลดคา่วซีา่  950 บาท

ราคานี้รวม-

*ราคานี้ ยงัไมร่วมคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ทกุเสน้ทาง

อาหารเชา้ ทีส่นามบนิเดลล ีวันที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2566

อาหารค า่ ทีส่นามบนิเดลล ีวันที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2566

จา่ยเพิม่คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ประมาณ 17,000 - 18,000 บาท ตามราคาจรงิ ณ วันทีจ่อง/วันทีอ่อกตั๋ว

หมายเหต ุ- ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมกีารเปลีย่นแปลงของ คา่น ้ามนั และ อตัราแลกเปลีย่น 

เนื่องดว้ยความผันผวนของสถานการณ์โลก ในปัจจบุัน

ราคาทัวร ์คนละ 68,000 บาท

เต็นทห์อ้งน า้   มใีหบ้รกิารตลอดเสน้ทาง

อาหารมือ้หลักทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้ *ทา่นใดไมก่นิอาหารเย็น ไมค่นืคา่อาหาร

อาหารไทย   ทัวรล์ดีเดอร ์ท าใหก้นิในบางมือ้

คา่ทปิ เด็กยกกระเป๋าทีโ่รงแรม

    ประกนัการเดนิทาง  - ครอบคลมุภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 

คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ

คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย (ไมร่วมทปิ)

คา่บรกิาร ไกดช์าวอนิเดยี (ไมร่วมทปิ)

ราคานี้ไมร่วม-

คา่กลอ้งถา่ยรปู และ คา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเก็บเป็นบางสถานที่

*เป็น e-Tourist VISA อาย ุ30 วัน

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ สายการบนิตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ไทย-อนิเดยี

ทีพ่กั   โรงแรม/แคมป์ พักหอ้งละ 2 คน

น า้ด ืม่  (น ้าเปลา่บรรจขุวด) ไมจ่ ากดัจ านวน แตก่รณุาดืม่อยา่งรูค้ณุคา่

คา่รถตลอดเสน้ทาง   รถ Toyota Innova ลกูทัวรน่ั์งคันละ 4 คน

คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

คา่ทปิ ไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ

คา่วซีา่อนิเดยี 

ยา Acetazolamide (Diamox) 250 mg มสี าหรับทกุทา่น

คา่ใชจ้า่ย ในการรักษาพยาบาล หรอื คา่กกัตัวทีป่ระเทศอนิเดยี
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จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด ช าระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้

กรณีขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหักคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน

3) จา่ยสว่นทีเ่หลอื   29,000 บาท  ภายในวันที ่ 1 สงิหาคม 2566

2)  จา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิ 1x,xxx บาท  ทันททีีจ่อง  (กรณุาสอบถามราคากอ่นจองทัวร)์

     *ถา้ขอยกเลกิการเดนิทาง คนื/ไมค่นืเงนิ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ

(ใหใ้นวันสดุทา้ย ของการเดนิทาง)

(ใหใ้นวันสดุทา้ย ของการเดนิทาง)

เงนิทปิ

กรณีตดิโควดิ-19 ระหวา่งเดนิทาง หรอืในขณะทีอ่ยูใ่นประเทศอนิเดยี เบือ้งตน้จะรักษาตามอาการ และแยกหอ้งพักจาก

ลกูทัวรท์า่นอืน่ ทัง้นี้ผูร้ว่มทางตอ้งดแูลตัวเอง หากมอีาการหนักจะน าสง่โรงพยาบาลทีอ่นิเดยี เพือ่ใหเ้ขา้รับการรักษา 

หากตอ้งการเดนิทางกลับประเทศไทยกอ่นก าหนด สามารถท าไดโ้ดยคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร

เราจะรวบรวมเงนิทปิจากทกุคน แบง่ให ้ไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัทกุคัน ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม

หัวหนา้ทัวรค์นไทย เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 1600 บาท ส าหรับ 16 วัน หรอืตามแตพ่อใจ (ไมบ่ังคับ)

ทมีงานอนิเดยี  (ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ) เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 6000 รปีู หรอื 3000 บาท ส าหรับ 15 วัน ในอนิเดยี

เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมท่าน

อาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้  กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศใน

รายการเดนิทาง หรอื กรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล ทางเราขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด

การช าระเงนิ

1)  จา่ยมดัจ า  10,000 บาท  ทันททีีจ่อง

     *ยดึมดัจ าถา้ขอเลกิการเดนิทาง

3) จา่ยงวดที ่2   29,000 บาท  ภายในวันที ่ 1 กรกฎาคม 2566

กรณีเกดิการระบาดของ โควดิ-19 จนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้

ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่น/ยกเลกิการเดนิทาง ตามแตส่ถานการณ์เฉพาะหนา้

หากจ าเป็นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง จะคนืเงนิเต็มจ านวน

เด็กยกกระเป๋า ควรใหไ้มต่ า่กวา่ 20 รปีู ตอ่กระเป๋า 1 ใบ

หนา้ที ่18 จาก 18


