Shanti stupa | Leh palace | Lamayuru | Alchi | Likir
Sangam | hall of fame | Nubra valley | Pangong Lake

ราคา 13,900.- บาท
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

รวม ค่าวีซ่า / รถ / อาหารเช้าและ เย็น
ไม่ รวม ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
(ราคาตัว๋ เครื่ องบิน Jet Airways ราคาประมาณ 15,000 บาท)
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

เจอร์ น่ ัน เจอร์ นีย์ โดย บริษัท มานิโต้ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ใบอนุญาติการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย เลขที่ 11/08828

กำหนดกำรเดินทำง
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....
สายการบินแนะนา jet airways
* ท่านที่เดินทางโดยสายการบินอื่นๆ กรุ ณาแจ้งเวลาบินและสายการบินของท่าน เพื่อนกาหนดเวลานัดพบ *
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
เงื่อนไขในกำรจองทัวร์




งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 5,000 บาท /ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่ วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม





ค่ารถนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
ค่าที่พกั
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครอง
อาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทาง
บริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม






ค่าหนังสื อหนังสื อเดินทาง
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ค่าอาหารสัง่ พิเศษ, ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นและขับรถ แต่ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ความประทับใจของลูกค้า

กรณียกเลิก




ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริ ษทั ฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั จะทา
เรื่ องยืน่ เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริ การ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่ งไม่สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วน หรื อไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสิ นใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริ การอื่นๆเป็ นสาคัญ

***หมำยเหตุ***














บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย
15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
ในกรณี ที่คณะออกเดินทางต่ากว่า12 ท่าน หรื อมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่คณะออกเดินทางต่ากว่า 12 ท่าน หรื อต่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรื อ เรี ยกเก็บค่าทัวร์ เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ
หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาที่ 5,000 บาท และค่าวีซ่า
ตามที่สถานฑูตฯ เรี ยกเก็บ
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสื อเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณี ที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริ ษทั ฯ กรุ ณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบทุกกรณี **
****************************************

