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  ทัวร์เลห ์ลาดักห ์ชมซากุระหิมาลัย 
  สงกรานต์ 7  วัน 5 คืน รวมตั๋ว Spicejet Airline 

 
 
 
 
 

 

 
วัน รายละเอียด อาหาร 

วันแรก  กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ - เช็คอิน สายการบิน Spicejet เที่ยวบิน SG88 x,x,x 
วันที่สอง   เดลี - ต่อเครื่องไป เลห์ - เมืองเลห์ - เข้าที่พัก  

พระราชวังเลห์ - เจดีย์ชานติ เจดีย์สันติภาพ - ตลาดท้องถิ่นเลห ์นอนที่เลห ์
B-L-D 

วันที่สาม   ชมทุ่งดอกไม้ แอปปริคอท ซากุระ – Magnet Hill - จุดตัดแม่นํ้าซันสการ์ 
แม่นํ้าสินธุ - Sham Valley นอนที่เลห ์

B-L-D 

วันที่สี ่ เลห ์- นูบร้าวัลเล่ย-์ Khardungla pass - ขี่อูฐ - ทะเลทราย- วัด Deskit  * 
ค้างคืนนูบร้าวัลเล่ย์  

B-L -D 

วันที่ห้า นูบร้าวัลเล่ย-์ ทะเลสาปปันกอง - ค้างคืนทะเลสาปปันกอง  B-L -D 
วันที่หก ทะเลสาปปันกอง - วัดธิกเซ ่- Shey Palace - ค้างคืนเลห ์ B-L-D 
วันที่เจ็ด เลห ์-สนามบินเลห-์สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ  B-X-X 

กําหนดวันเดินทาง พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหต ุ

11-17 เม.ย 63 
(วันสงกรานต์) 

32,900            8,000       มีชมซากุระ 

30 เม.ย - 6  พ.ค 63 
(วันแรงงาน) 

31,900            8,000 **ไม่มีดอกซากุระ 
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23.50 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4   เคาน์เตอร์ สายการบิน Spiecejet 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกเรื่องการเช็คอิน (ที่นั่งบนสายการบินจะเป็นที่นั่งแบบหมู่คณะ 
ซึ่งจะเป็นการจัดสรรจากสายการบิน อาจจะมีบางครั้งที่ไม่สามารถจัดที่นั่งให้ติดกันได้) 

03.50 น.  เดินทางไปยังเดลี โดยสายการบินสไปซ์เจ็ท เที่ยวบินที่ SG88 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 03.30 ชั่วโมง 
(เวลาที่อินเดียช้ากว่าเรา 1.30 ชั่วโมง) กรุณาปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่น 
เมื่อถึงอินเดียทางเราจะทําการนัดหมายเวลาต่างๆเป็นเวลาท้องถิ่น  

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอินธิราคานธี เมืองเดล ีประเทศอินเดีย นําทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
จากนั้นนําท่านเปลี่ยน Terminal เพื่อต่อเครื่องบินในประเทศ ไปยังสนามบินเลห์  

10.00 น. บินจากเดลีสู ่สนามบินเลห ์โดยเครื่องบินในประเทศโดยสายการบิน Spicejet เที่ยวบินSG123  

 ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง   

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินเลห์  เมื่อเดินทางถึงเลห์ ผู้เดินทางจะรู้สึกเหนื่อยง่ายเวียนหัว จําเป็นต้องเดินช้าๆ 
ห้ามวิ่ง (ถ้ารู้สึกหน้ามืดให้แจ้งหัวหน้าทัวรท์ันที) จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อน โดยต้องนอนพักอย่างน้อย 3-4 ชัว่โมง  

16.30 น. หลังจากพักผ่อนเต็มที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะนําท่านท่องเที่ยวเมืองเลห์ พาท่านเดินทางไปยัง  

 พระราชวังเลห์ (Leh Palace) พระราชวังเก่าของกษัตริย์ของเมืองเลห์ ซึ่งเป็นพระราชวัง สูง 8 ชั้น ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากเมือง 

 โดยเมื่อมองจากพระราชวังจะสามารถมองเห็นเมืองเลห์ได้ทั้งเมือง และวิวภูเขาหิมาลัยที่ทอดตัวซ้อนกัน และมีหิมะปกคลุมอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นวิวดั่งภาพวาด 

 

  

วันแรก          กรุงเทพฯ- สนามบินสุวรรณภูมิ - เช็คอิน 

วันสอง          กรุงเทพฯ -เดลี - สนามบินเลห์ - เลห์ - พระราชวังเลห์ - ตลาดท้องถิ่นเลห์  
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จากนั้นนําท่านไปยัง ตลาดพื้นเมืองเลห์ ที่รวบรวมสินค้างานฝีมือของชาวท้องถิ่น ร้านกาแฟ 
และพืชผักผลไม้ต่างๆที่ชาวบ้านนํามาขาย 

 

  

  

 

 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 พักโรงแรม  Hotel Pangong / Om Ladakh  หรือเทียบเท่า 

 

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าด้วยบรรยากาศสุดแสนสบายและวิวสวยๆจากเทือกเขาหิมาลัย  

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 09.00 น. นําท่่านเดินทางท่องเที่ยวกันต่อไปยัง เส้นทาง เลห์ - Sham Valley  

ดแรกนําท่านท่องเที่ยว Magnetic Hill ซึ่งเป็นจุดที่มีแรงดึงดูดของแม่เหล็ก 
โดยถึงจุดนี้รถจะดับเครื่องยนต์และเคลื่อนที่ได้เอง ซึ่งจุดนี้เหมาะกับการถา่ยรูปวิวภูเขาที่สวยงามมากๆ 
อีกทั้งเป็นจุดเช็คอินสุดฮิตใน อินสตาแกรมเลยทีเดียว บอกเลยว่าห้ามพลาด  

 

 

 

 

วนัที่สาม     เลห์ - Magnet Hill - จุดตัดแม่นํ้าสองสาย - วัดอาชิ - Moon Land – Sham Valley  
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จากนั้นเดินทางกันต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือจุดตัดของแม่นํ้าสองสาย แม่นํ้าสินธุ และ 
แม่นํ้าซันสการ์  

 

 

 

จากนั้นเดินทางไปยัง Ule ท่านจะไดช้มความงามของดอกซากุระอินเดีย เป็นดอกของต้นแอปปริคอท 
ซึ่งเป็นผลไม้หลักของเลห์ ซึ่งแอปปริคอทจะเกิดขึ้นทั่วไปในภูเขาสูงอย่างเทือกเขาหิมาลัย  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

บ่าย  นําท่านเดินทางต่อไปยัง Sham Valley  พาท่านแวะจุดถ่ายรูปที่เป็นจุดไฮไลท์คือ  

Moonland ที่มีลักษณะของพื้นผิวคล้ายกับพื้นที่บนดวงจันทร์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

จากนั้นเดินทางกันต่อไปยัง วัด Likir ซึ่งเป็นวัดพุทธและวิหาร ซึ่งมีลักษณะของวัดเป็นศิลปะแบบธิเบต 
ซึ่งชาวเลห์จะเชือ่ว่าการสร้างวัดอยู่บนภูเขาสูงเหนือหมู่บ้าน 
จะทําให้สิ่งศักดิ์ที่สิงถิตอยู่ที่วัดจะช่วยปกป้องคุ้มครองทุกๆคนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง  

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับเลห์  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  พักโรงแรม  Hotel Pangong / Om Ladakh  หรือเทียบเท่า 

เช้า  อรุณสวัสดิ์ยามเช้าด้วยบรรยากาศสุดแสนสบายและวิวสวยๆจากเทือกเขาหิมาลัย  

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. วันนี้ออกเดินทางกันแต่เช้า (ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือใส่เสื้อแขนยาว) เราจะเดินทางไปยัง นูบร้าวัลเลย์ 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอําเภอของ จังหวัดลาดักห์ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกของเลห์  

วนัที่สี่       เลห์ - นูบร้าวัลเล่ย์ - Khadung La Pass - ขี่อูฐ ชมทะเลทราย- ค้างคืนที่นูบร้า วัลเล่ย์ 
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โดยเราจะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาสูงของยอดเขาหิมาลัย โดยผ่าน Khadung La pass 
ซึ่งถือเป็นจุดที่สูงที่สุดที่ถนนตัดผ่านยอดเขาหิมาลัย ซึ่งสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 5,230 เมตร 
มีอากาศหนาวเย็นทั้งปี  โดยแวะพักให้ทุกท่านถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

   

               ระหว่างทางเราจะแวะทานชา กาแฟ เพื่อพักเบรกหลังจากเดินทางผ่านภูเขาที่คดเคี้ยว 

   

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  เดินทางถึงที่พัก นูบร้าวัลเล่ย ์รับประทานอาหารกลางวั  

  จากนั้นให้ท่านพักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการเดินทาง 

บ่าย นําท่านไปยังฟาร์มอูฐ ทะเลทรายที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง โดยความพิเศษของที่นี่ คือเป็นอูฐพันธ์ 2 หนอก 
โดยจะพบได้ใน เลห์ แคชเมียร์ ปากีสถาน เท่านั้น  
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สําหรับท่านที่อยากนั่งอูฐเดินในทะเลทรายสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้  

 (ค่านั่งอูฐไม่รวมในค่าทัวร ์โดย  15 นาที เริ่มที่  250 รูปี หรือประมาณ 100 บาท) 

 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 

  

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
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 (หมายเหตุ :  ทีพ่ักในนูบร้าวัลเล่ย ์จะมีเวลาเปิดปิดไฟฟ้า ช่วงเย็นจะเปิดเวลา 1 ทุ่ม ปิดประมาณ 3-4 ทุ่ม 
ช่วงเช้าเปิดประมาณ 7.30 – 08.00  ควรชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรือแบตสํารองไว้ให้เต็ม) 

 พักที่  Karma Inn / Hunder Residency หรือเทียบเท่า  

เช้า รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

08.30 น. อำลานูบร้าวัลเล่ย ์เดินทางต่อไปยังทะเลสาปปันกอง 
ระหว่างทางท่านจะผ่านหมู่บ้านต่างๆมากมายของเลห์ ซึ่งตั้งอยู่ตามหุบเขาของหิมาลัย  

 จะพบกับฟาร์มปศุสัตว์ ฝูงแพะ ฝูงแกะ และฝูงม้า 
ที่ถูกเลี้ยงแบบฟาร์มเปิดตามจุดที่มีทุ่งหญ้าของเทือกเขาหิมาลัย  

  

 

 

 

 

พาท่านหยุดแวะถ่ายรูปกับตัวมาร์ม็อต หรือกระรอกดิน 
โดยขอความกรุณาให้อาหารเพราะจะทําให้สัตว์ป่าหาอาหารทานเองไม่ได้ และทําให้มันตาย  

เดินทางถึงทะเลสาปปันกอง นําท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

 

 

วันที่ห้า   นูบร้าวัลเล่ย์ - ถ่ายรูปมาร์ม็อท -ฟาร์มม้า(แบบ Open)-ทะเลสาปปันกอง (ค้างคืนท่ีทะเลสาปปันกอง) 
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พักทะเลสาปปันกอง   

เย็น ช่วงแดดร่มลมตก นําท่่านนั่งรถชมความงามของทะเลสาปปันกอง 
ซึ่งเป็นทะเลสาปนํ้าเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก ไม่มีสัตว์นํ้าอาศัยอยู่ได้ โดยในช่วงเดือนธันวาคม- เดือนมีนาคม 
ทะเลสาปจะกลายเป็นนํ้าแข็ง และเริ่มละลายในเดือนเมษายน 

 

 

 

 

 

  

 โดยทะเลสาปที่นี่สีของนํ้าจะเปลี่ยนไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆกัน โดยมีทั้งสีนํ้าเงินเข้ม สีฟ้า สีเขียวอ่อน  ซึ่งวิวของทะเลสาปที่นี่สวยติดระดับโลก ให้ท่่านได้เลือกถ่ายรูปให้หนําใจกับมุมต่างๆของทะเลสาป  

 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
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 พักที่แคมป ์The Ladakh Camp / Galaxy Camp หรือเทียบเท่า  

 *** อากาศที่นี่จะหนาวเย็นมาก ควรเตรียมเสื้อกันหนาว และไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
เปิดปิดไฟเป็นเวลาเหมือนกันกับนูบร้าวัลเล่ย์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก  

 โบกมือลาทะเลสาปปันกอง เพื่อเดินทางกลับเลห์    

  

 โดยสามารถหยุดแวะถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ ไปตลอดทาง 

เที่ยง แวะรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

บ่าย เดินทางถึงวัด Thiksey โดยเป็นวัดที่ชาวเลห์เชื่อว่า วัดนี้เป็นจุดที่เชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ 
โดยเป็นสถานที่ศึกษาธรรมและโรงเรียนพุทธ โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทิเบต 
ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 เดินทางเข้าสู่เลหส์่งท่านเข้าสู่ที่พัก ให้พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 หลังจากพักผ่อน สามารถเดินไปยังตลาดเลห ์เพื่อซื้อของฝาก จําพวกเกลือหิลามายา 
ผ้าทอพัสมีนาซึ่งเป็นศิลปะเฉพาะของชาวเลห ์ ครีมหิลามายา  

วันที่หก      ทะเลสาปปันกอง - วัด Thiksey - เลห์ - ตลาดท้องถิ่นเลห์  
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เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เข้าพัก.....Hotel Pangong / Om Ladakh  หรือเทียบเท่า  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องพัก  

09.00 น.    เช็คเอ้าท์จากที่พัก เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเลห์  

 นําท่านเช็คอิน เพื่อเดินทางไปยังเดลี เพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ  

12.00 เดินทางสู่เดลี ด้วยเที่ยวบิน SG124  

13.30 น. เดินทางถึงสนามบินเลห์จากนั้นเปลี่ยน Terminal ไปยัง Terminal 3 (โดยรถ transfer)  

16.30 น. เดินทางจากสนามบินอินธิราคานธี โดยสายการบิน Spicejet เที่ยวบินที่ SG89 
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

_____ โอกาสหน้าพบกันใหม_่_____ 

รายละเอียดราคา 

 

รายละเอียดทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสายการบิน Spicejet  ตามระบุในโปรแกรม 
2. ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน  
3. ค่าภาษีสนามบินไทยและอินเดีย 

กําหนดวันเดินทาง พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหต ุ

11-17 เม.ย 63 
(วันสงกรานต์) 

32,900            8,000       มีชมซากุระ 

30 เม.ย - 6  พ.ค 63 
(วันแรงงาน) 

31,900            8,000 **ไม่มีดอกซากุระ 

วันที่เจ็ด    สนามบินเลห์ - เดินทางสู่เดลี - เปลี่ยนเครื่อง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
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4. ค่านํา ้หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กิโลกรัม 
5. ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางดูแลตลอดเส้นทาง  
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
7. ค่าที่พักจํานวน 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน  
8. ค่ารถนําเที่ยวตลอดรายการ 
9. ค่าเอกสารผ่านแดนต่างๆสําหรับท่องเที่ยวในเลห์ ,นูบร้าวัลเล่ย์ ,ทะเลสาปปันกอง  
10. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ  
11. ค่านํ้าดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน   ต่อวัน  
12. ค่าประกันการเดินทางต่างประเทศแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  

ค่าแพคเกจทัวร์เบื้องต้นไม่รวม  

1. ค่าวีซ่าอินเดียท่านละ 900 บาท 
2. ค่าทิปสําหรับคนขับและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 700 บาท  
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ 
4. ค่าซิมการ์ด อินเตอร์เน็ตต่างประเทศ 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ  
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เงือ่นไขของผู้เดินทางร่วมในโปรแกรมนี ้

1. ทางบริษัทสามารถทําการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง โปรแกรม ตัดลด สถานที่ท่องเที่ยวบางที่ 
หากพบว่าไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ร่วมเดินทาง หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัยอื่นๆที่ทําให้ไม่สามารถเดินทางได้  

2. สงวนสิทธิ์ไม่รับเด็กและผู้ที่มีโรคประจําตัวร่วมเดินทาง เพราะเลห์เป็นพื้นที่ที่มีออ็กซิเจนน้อย 
ซึ่งอาจมีผลทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้ และเส้นทางที่นั่งรถเป็นเส้นทางที่คดโค้ง บางช่วงไม่มีถนน 
อาจทําให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วได้  

3. ผู้ร่วมเดินทางจะต้องดูแล ทําตามคําแนะนําของหัวหน้าทัวร์ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่วิ่ง หรือทําอะไรเร็วๆ  
หากมีการเจ็บป่วย การแพ้ที่สูง ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง  

การจองทัวร์และเงื่อนไขการยกเลิก 

เงื$อนไขการสาํรองที$นั$ง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย	30	วนักอ่นการเดนิทาง	และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ	10,000	บาท	
พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย	ภายใน	2-3	วนั	หลงัจากทําการจองแลว้	(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ํ1ากวา่	3	วนัทําการ)		

       โดยโอนเขา้บญัชกีรรมการบรษิทั รกัย ิ5มทวัร ์และที&น ั&งจะยนืยนัเม ื&อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั:น	
 ชื#อบญัช ี: อรนิทรช์ยา  บรรเจดิศริ	ิ บญัชธีนาคารดงันี- 
- ธนาคารกสกิรไทย  เลขที&  760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซโิอลาดกระบงั 	
- ธนาคารไทยพาณชิย ์      เลขที&  405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซโิอ(ลาดกระบงั) 	
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- ธนาคาร กรงุเทพ             เลขที&  138-4-46003–4 สาขาอนิทามระ   	
- ธนาคารกรงุไทย            เลขที&  845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซโิอ(ลาดกระบงั)	
- ธนาคารทหารไทย            เลขที&  262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซโิอลาดกระบงั	

 
หลงัจากทาํการโอนเงนิแลว้รบกวนสง่หนา้หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบหุมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบัระบโุ
ปรแกรม วนัเดนิทางมาที0		

E-Mail:	rakyimtour@gmail.com  
หรอื Line	ID:	@rakyimtour		/	rakyimtour1  / 0613934433 / 0818171514	/0971031333			

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นที0เหลอืทางบรษัิทฯ	จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่	14	วนั	
ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด	
เนื$องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที$พักและตั@วเครื$องบนิ	
มฉิะนั'นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั	ิ

 	
	
	

หมายเหต	ุ

1. บรษัิทฯ	ขอสงวนสทิธิ*ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้	14	วนั	ในกรณีที(ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย		
15	ทา่น	และ/หรอื	ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ	15	ทา่นในกรณีนี*บรษัิทฯ	
ยนิดคีนืเงนิใหท้ั /งหมด	(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซ ึ0งไดช้าํระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) 
หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื/นใหถ้า้ตอ้งการ		

2. บรษัิทฯ	ขอสงวนสทิธิ*ที,จะเปลี,ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี(	เมื$อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได	้
และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ	ในกรณีที(สญูหาย	สญูเสยี 
หรอืไดร้ับบาดเจ็บที0นอกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ	เชน่	การนัดหยดุงาน,	
ภยัธรรมชาต,ิ	การจลาจลตา่งๆ	เป็นตน้	

	
ขอ้มลูเพิ*มเตมิเร ื*องต ั0วเครื*องบนิและที*น ั*งบนเครื*องบนิ	

1.   หากตั&วเครื,องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@เรยีกเกบ็	

      คา่ใชจ้า่ยตามที-เกดิข ึ4นจรงิ  	

2.			นั#งที# Long	Leg	โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ ี)จะนั)งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที)สายการบนิ	

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ี4มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื4นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที4เครื4องบนิมปัีญหา เชน่  

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ4าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี@มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย 	

      และอํานาจในการใหท้ี0นั0ง Long	leg	ขึ#นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั1น	

	
กรณียกเลกิการเดนิทาง	

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด 	
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง	20	วนั 		 	 เกบ็คา่ใชจ้า่ย	ทา่นละ	10,000	บาท	
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่	15	วนักอ่นเดนิทาง	  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ0	เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั /งหมด	
4. สําหรับผูโ้ดยสารที0ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย  และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ ื5นวซีา่ใหเ้มื$อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร 
ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ4ในการคนืคา่มดัจําทั <งหมด	

5. ยกเวน้กรุป๊ที-เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที-ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที-พักโดยตรงหรอืโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเที@ยวบนิพเิศษเชน่	 Extra	 Flight	 และ Charter	
Flight	จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั 8งหมดเนื'องจากคา่ตั1วเป็นการเหมาจา่ยในเที'ยวบนินั<นๆ	
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6. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ.ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั:งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่
ครบตามจาํนวนที-บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (15ทา่นข ึ'นไป)	
เนื$องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื$นที$เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหาย
ตา่งๆที(เกดิจากการยกเลกิของทา่น		

7. กรณีเจ็บป่วย	 จนไมส่ามารถเดนิทางได	้ ซึ#งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง	 บรษัิทฯ	
จะทําการเลื+อนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป	 แตท่ั &งนี&ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที5ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื	
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั2ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที9สถานทตูฯ เรยีกเกบ็ ในกรณีที(ไมส่ามารถเดนิทางได	้

8. กรณีย ื'นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานฑตู (วซีา่ไมผ่า่น) 
และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ2ในการหกัคา่บรกิารยื9นวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที9เกดิข ึDนจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ
กรณีออกตั(วเครื-องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก	 เชน่ โรงแรม ตั,วรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ในการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิที<เกดิข ึ?นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป	

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั2วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ*ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั-งหมด	
10. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนื$องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื$นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ 
หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ>ในการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีCเกดิข ึEนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป	

     11.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นื$องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที$ไมว่า่เหตผุล   	
     ใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ3ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั-งหมด	
	
	

	
ขอ้มลูเพิ*มเตมิเร ื*องวซีา่	

**การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธิ#ของทางสถานทตูทางบรษัิทไมม่สีว่นเกี2ยวขอ้งใดๆทั :งส ิ:น 
ทั #งนี#บรษัิทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั#น เงนิคา่สมคัรยื(นวซีา่ 
ทางสถานทตูเป็นผูเ้กบ็หากผลวซีา่ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่นทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแท
นยื$นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทตูมสีทิธ ิ0ท ี1จะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี	
**กรณีที&ทา่นวซีา่ผา่นแตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
เนื$องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื(นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ/ในการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทน
อื#นใหก้บัทา่นเนื$องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที$เกดิข ึ8นโดยทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ และทา่นสามารถนําวซีา่ไปใชเ้ดนิทางได ้
หากวซีา่ยงัไมห่มดอาย	ุ



Line ID :  @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 
0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritr ip

หรือทาง E-Mail :  rakyimtour@gmail .com

ชําระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีกรรมการบริษัท รักยิ�มทัวร์

ชื�อบัญชี
ประเภทบัญชี

:    อรินทร์ชยา  บรรเจิดศิริ
:    ออมทรัพย์

   ธนาคาร                     เลขที�บัญชี                      สาขา

 กสิกรไทย
 ไทยพาณิชย์
 กรุงเทพ

 กรุงไทย

 ทหารไทย

760-2-60427–0 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

405-0-14046-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
919-0-20407–4 สุขุมวิท 77 (ประเวศ)

845-0-11221-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

262-2-02142-2 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

หลังจากทําการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรม วันเดินทางมาที�ไลน์ออฟฟ�ศ  

-  ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ที� ใ ช้ บ ริ ก า ร  -

ติดต่อฝ�ายขาย :

คุณรักษ์ 061-2589758 / คุณเกด 093-6952758 / คุณมิน 061-3934433
คุณเบล 081-8171514 / คุณนาว 094-8866168 / คุณเหมียว 087-5894554 


