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Code: IG09-IND-Sikkim-109AI-Mar-Jun-89-A230117 

 

สกิขมิ - ดารจ์ลี ิง่ 10 วนั 9 คนื 

 

 

>>หนึง่ในเสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงามทีส่ดุของอนิเดยี >>เยอืนหมูบ่า้นตากอากาศ >>ชมิชาดทีีส่ดุระดบั

โลก >>น ัง่รถไฟ TOY TRAIN >>ทะเลสาบศกัดิส์ทิธิฉ์างโก >>หบุเขายมุถงั >>Zero Point >>ชอ้ปป้ิง

ถนนมหาตมคานธ ีมารก์ >>พกัโรมแรม 4 - 5 ดาว 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง 

17 – 26 มนีาคม 2566 89,900.- 

07 – 16 เมษายน 2566 89,900.- 

28 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2566 89,900.- 

12 – 21 พฤษภาคม 2566 89,900.- 

02 – 11 มถินุายน 2566 89,900.- 

รายละเอยีดการบนิ 

วนัเดนิทาง เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันที ่1 กรงุเทพฯ เดล ี BKK - DEL AI 333 08.50 - 12.05  

วันที ่2 เดล ี บกัโดรา DEL - IXB AI 879 11.15 – 13.15 

วันที ่9 บกัโดรา  เดล ี IXB - DEL AI 880 13.55 – 16.15 

วันที ่10 เดล ี กรงุเทพฯ DEL - BKK AI 332 13.45 – 19.20 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เดล ี

06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่ 10 

แถว W  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Air India เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

08.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI 333 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชม.)  รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 
 

12.05 น. ถงึทา่อากาศยานอนิทริา คานธ ี ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศอนิเดยี ชา้กวา่

ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ที ่ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ชม กตุบุมนีาร ์ (Qutb Minar) เป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

กรงุนวิเดล ี ไดรั้บสถานะมรดกโลกเมือ่ พ.ศ. 2536 เป็นหอสงูทีส่รา้งดว้ยหนิทรายแดง 

(เชน่เดยีวกบัสสุานหมุายนู) และหนิออ่นเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ สว่น

ชัน้บนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มคีวามสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึสงู 20 ชัน้)   

 

จากนัน้น าทา่นไปยงั Tughlakabad อดตีเมอืงหลวงเกา่ ทีม่ปีระวัตศิาสตรน์องเลอืด 

สถานทีท่ีเ่คยเกดิเหตกุารณ์ปะทะกนัระหวา่งฝ่ัง Khurso Khan และฝ่ัง Ghyasuddin 

Tughlukshah ทีข่ ึน้สูอ่ านาจโดยการตัดหัว Khurso Khanเพือ่ตอ่ตา้นการยดึครองชาวมอง

โกลทีบ่กุรกุ 
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 ผา่นชม เมอืงเดลใีหม ่ มคีวามใหมต่ามวัฒนธรรมองักฤษ เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี 

ชมศลิปะการกอ่สรา้งเมอืงทีอ่งักฤษไดส้รา้งและมกีารวางผังเมอืงทีท่ันสมยั และสวยงาม

ตามวัฒนธรรมขององักฤษและตดิอนัดับหนึง่ในนครหลวงของโลก  

ผา่นชม ประตชูยัอนิเดยี หรอื “India Gate” หรอืประตเูมอืงอนิเดยี เป็นสิง่กอ่สรา้งมี

ลักษณะคลา้ยคลงึ L’ Arc de Triomphe ของฝร่ังเศส มคีวามมุง่หมายใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่

ทหารทีพ่ลชีพีในสงครามครัง้สาคญัๆของอนิเดยี ผา่นชม ตกึทีท่าการของคณะรัฐบาล

ราษฎรป์ตภิวัน 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

 น าทา่นสู ่ตลาดขา่น (Khan Market) อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ ของฝากทีร่ะลกึ 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้โรงแรมทีพั่ก ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  
 

พกัที ่ THE PRIDE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
เมอืงเดล ี

วนัที ่2 เดล ี– บกัโดรา – ดารจ์ลี ิง่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นออกเดนิทางไปสนามบนิ เพือ่ขึน้เครือ่งไปเมอืงบกัโดรา  

11.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงบกัโดรา โดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI 879  

13.15 น. ถงึสนามบนิบกัโดกรา เมอืงสริกิรุ ีเมอืงสริกิรู ีเป็นเมอืงชมุทางใหญ่บนทีร่าบสดุทา้ยบน

ชายเทอืกเขาหมิาลัย สนามบนิที ่ใกลท้ีส่ดุ เพราะแควน้สกิขมิไมม่ทีีร่าบ 
 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที ่ภตัตาคาร  

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางต่อสู ่ เมอืงดารจ์ลี ิง่ (Darjeeling) ระยะทาง 93 กม. ใชเ้วลา

ประมาณ 4 ชม. 
 

 “เมอืงดารจ์ลี ิง่” (Darjeeling) มชีือ่เสยีงรูใ้นชือ่ “ราชนิีแห่งของภเูขา” เมอืงทัง้เมอืงตัง้อยู่

บนภูเขา โดยโอบลอ้มดว้ยไร่ชา ภูเขาหมิะและทัศนียภาพ เป็นสถานทีต่ากอากาศอันมี

ชือ่เสยีงของอนิเดยี ตัง้แต่ครัน้สมัยทีอ่นิเดยีตกอยู่ภายใตอ้าณานคิมของอังกฤษ อังกฤษ

ใชก้ลักตัตา้เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครอง แต่คนอังกฤษทนรอ้นไมค่่อยไดจ้งึไดม้าสรา้ง

เมอืงขึน้บนเทอืกเขาหมิาลัยเพือ่ขึน้มารับลมเย็นบนระดับความสงูราว 2,135 ม. เดมิดารจ์ี

ลิง่เป็นสว่นหนึง่ของรัฐสกิขมิ แต่กษัตรยิแ์ห่งสกิขมิไดม้อบดารจ์ลี ิง่ใหก้ับอังกฤษเพือ่เป็น

การตอบแทนทีอ่งักฤษ ไดช้่วยท าสงครามยึดเอาดินแดนบางส่วนคืนมาจากเนปาล 

กติตศิัพทท์ีโ่ด่งดังระดับโลกอกีอยา่งหนึง่ของดารจ์ลี ิง่ก็คอื ทีน่ี่เป็นแหล่งผลติ “ชา” ทีม่ี

ชือ่เสยีง ซึง่ไดรั้บมตเิป็นเอกฉันทจ์ากผูเ้ชีย่วชาญดา้นชาจากมมุโลกว่าชาดารจ์ลี ิง่มคีวาม

โดดเดน่ตา่งจากชาทีอ่ืน่ 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พักที ่ THE NEW ELGIN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
เมอืงดารจ์ลี ิง่ 
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วนัที ่3 ดารจ์ลี ิง่ – กงัตอ๊ก 

04.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ไทเกอรฮ์ลิ (Tiger Hill) โดยรถปรับอากาศ โตโยตา้ อนิโนวา 

ระยะทางประมาณ 11 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นและ

บรสิทุธิบ์นยอดเขา  

 

ชม “พระอาทติยข์ึน้ทีไ่ทเกอรฮ์ลิ” ชมความงามของพระอาทติยท์ีโ่ผล่พน้เหนือเทอืกเขา

หมิาลัยทีสู่งเสยีดฟ้า โดยเฉพาะยอดเขา “คันเช็นจุงกา้ (Kanchenjunga) ทีสู่ง 8,598 

เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล ซึง่สงูเป็นอนัดับ 3 ของโลก และสงูทีส่ดุในแถบเทอืกเขาหมิาลัย

ในดา้นอนิเดยี (อนัดับ 1 คอื ยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์ในเนปาล สงู 8,848 เมตร, อนัดับ 2 คอื 

ยอดเขาเคทู ในปากสีถาน สูง 8,611 เมตร) ถา้อากาศดจีะเห็นยอดเขาคันเช็นจุงกา้ ซึง่

เป็นยอดเขาทีช่าวสกิขมิเชือ่กนัวา่ เป็นทีเ่ก็บสมบตัลิ ้าคา่ทัง้หา้แห่งยอดเขาหมิะ เป็นวหิาร

อนัศักดิส์ทิธิข์องพระเจา้ 

 

 

 ไดเ้วลาสมควร เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก  

 

ระหว่างทางแวะชม วดักูม (Ghoom Monastery) ซึง่เป็นวัดในพุทธศาสนานกิาย

มหายาน ตันตระ – วัชระแบบทเิบต สังกัดฝ่ายเกลุค ทีม่ักเรยีกว่า พระลามะหมวกเหลอืง 

วัดนี้เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่ที่สุดและมชีือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของดาร์จีลิง่ สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช แต่ไดรั้บการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า 

“เมอืงนี้เป็นศูนยร์วมของความแตกต่างทางความเชือ่หลากหลาย ทัง้พุทธ อสิลาม ฮนิด ู

แมก้ระทั่งครสิตก์็ตาม” เมอืงนีจ้งึดกูลมกลนืงดงาม และมเีสน่ห ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้ น าทา่นไปน่ัง รถไฟ TOY TRAIN ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลก  รถไฟหัวรถจักรไอน ้าขนาดเล็ก เป็นรถไฟทีว่ ิง่บนภูเขาสูงจากระดับน ้าทะเล 

7000 ฟตุ รถไฟจะจอดใหช้ม อนเุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิบาตาเซยีลปู  เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้ง

เพือ่เป็นเกยีรตแิกเ่หลา่ทหารกลา้กรุขา่ สรา้งเมือ่ปี 1994 และ จอดใหช้มพพิธิภัณฑร์ถไฟ 

การน่ังรถไฟ TOY TRAINใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม ไรช่า Happy Valley                                                                                                                                                                                                                              

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วชม สถาบนัการปีนเขาหมิาลยั ภายในพพิธิภณัฑท์า่นจะไดช้มประวัตสิว่นตัว

และอปุกรณ์ตา่งๆ ในการปีนเขา  

 

และชม สวนสตัวป์มาจาร ์นยัดร ูทีน่ีท่่านจะไดช้มสัตวท์ีอ่าศัยอยูใ่นเขตพืน้ทีส่งูอาท ิยัค 

หมดี าหมิาลัย หมแีพนดา้ เสอืไซบเีรยี นก เหยีย่วและสตัวอ์ืน่ๆอกีมากมาย   

 

กอ่นน าทา่นไปยงั ศนูยศ์ลิปาชพีชาวทเิบต ชมศลิปหัตถกรรม วถิชีวีติ ความเป็นอยูข่อง

ชาวทเิบตทีอ่พยพเขา้มาอาศัยอยูใ่นเมอืงดารจ์ลี ิง่ มโีรงเรยีนทเิบตศกึษาแบบโรงเรยีนกนิ

นอนของเด็กก าพรา้ฐานะยากจน เรยีกชือ่ว่า Darjeeling Tibetan Educational Center มี

พระลามะเป็นครใูหญ ่

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกงัต็อก เมอืงหลวงของสกิขมิ ความหมายว่า เนนิสูงหรอื

ยอดเขาสงู สงูเหนอืระดับน ้าทะเล 1,780 เมตร (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ชมววิ 2 ขา้งทาง 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พักที ่ THE LEMON TREE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

เมอืงกงัตอ๊ก 

วนัที ่4 กงัต็อก-ทะเลสาบฌางโก-กงัต็อก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo lake) โดยรถจี๊ บ ห่างจาก

กังต็อก 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทะเลสาบแห่งนี้ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวันออกของสกิขมิ นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีไ่ม่ไดถ้อืสัญชาตอินิเดยีตอ้งขออนุญาตเป็น

พเิศษ  เป็นเสน้ทางคา้ขายโบราณ กัน้พรมแดนสกิขมิ-ทิเบต และห่างจากกรุงลาซา

ประมาณ 500 กิโลเมตร ทะเลสาบฌางโก ความสูงประมาณ 3,774 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล มรีปูทรงสัณฐานเป็นวงร ีลกึประมาณ 15 เมตร เป็นตน้ก าเนดิของแมน่ ้า ลุง

เฌช่ ู(Lungtze Chu) ไหลไปบรรจบกบัแมน่ ้า รังโป (Rangpo) และถอืกันว่าเป็นแหล่งตน้

น ้าธรรมชาตทิีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ ในสมยัอดตีพระลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมอืง

จากการเพ่งกสณิ ณ ทะเลสาบแห่งนี้หากสขีองน ้าปรากฎนมิติรเป็นด าคล ้าก็หมายถงึลาง
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บอกเหตวุา่ปีนัน้อาณาจักรจะพบเภทภยั  

 

อสิระกบัการขีจ่ามร ี(ไมร่วมในทวัร)์ สตัวภ์เูขาทีไ่ดรั้บการแตง่ตัวดว้ยสสีันสดใสถ่ายรูป

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงกงัต็อก   

 

ใหท้่านแวะถ่ายรูปที่น า้ตกจากภูผาสูง บา้นเมืองเกาะตามไหล่เขาภูดอยสูงๆ ต ่าๆ 

สลับซับซอ้น มหีุบเขาที่พอท าการเกษตรใหเ้ห็นไดบ้า้งเป็นแบบขัน้บันได บรรยากาศที่

แปลกไมเ่หมอืนประเทศใดๆ 

 

 

 

 

 แวะ ชมววิที ่หนุมาน ต็อก เป็นวัดทางศาสนาฮนิดู ภายในวัดประดษิฐานเทพเจา้แห่งชัย

ชนะ ทหารเอกของพระรามในวรรณกรรมชิน้เอกของโลกคอืเรือ่งรามเกยีรต ์ชาวสกิขมิทุก

คนจะ มาขอพรทกุวันส าคัญทีว่ัดทัง้สองแหง่นีเ้ป็นประจ า อิม่เอมกบัการชมววิ  

 

แลว้จากนัน้เดนิทางกลับสูก่งัต็อก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชม วดัรมุเต็ก (Rumtek Monastery) เป็นวัดทีไ่ดรั้บการบรูณะสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่

ทศวรรษที ่1960 โดยสังฆนายกองคท์ี ่16 แห่งสายยอ่ย-การม์า (Karma) ฝ่าย – ฆาจย์ ุ

(Kagyu) ซึง่ลีภ้ยัมาจากทเิบต ไดจ้ าลองรปูลักษณ์ศลิปะแบบอยา่งจากวัด เ ฌ อ พ ู

(Tsurphu) เพือ่ระลกึถงึดนิแดนหลังคาโลกอันเป็นแผ่นดนิมาตุภมู ิจากนัน้เดนิทางเขา้สูท่ี่

พัก 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / โรงแรมทีพ่ัก  

พักที ่ THE LEMON TREE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

เมอืงกงัตอ๊ก 

วนัที ่5 กงัตอ๊ก-ลาชุง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ลาชุง (Lachung) โดยรถจี๊บเมอืงโซนทางเหนือของสกิขมิ ลาชงุเป็น

ดนิแดนทีอ่ยูท่า้ยสดุบนภเูขาสงู ซึง่เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนบนภูเขาสูง อยู่ทางตอน
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เหนอืของสกิขมิ (ระยะทางประมาณ 116 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหว่าง

ทางแวะชมความงดงามของยอดเขาคันเซ็นจุงกา้ (หากฟ้าเปิด) ที่ “จุดชมววิตาช ิววิ

พอยส”์ (Tashi View Point) ท่านสามารถมองเห็นความสลับซบัซอ้นของเทอืกเขาทาง

ภาคเหนอืไดด้ทีีส่ดุ   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ระหวา่งทาง  

บา่ย เดนิทางตอ่สูล่าชงุ ทา่นจะผา่นเสน้ทางธรรมชาต ิและ น ้าตกนอ้ยใหญ่ตลอดเสน้ทาง และ

ววิผนืป่าเขยีวขจ ีของเทอืกเขาหมิาลัย ไปจนสุดเสน้ทาง เชน่ น ้าตกนากา, น ้าตกทวนิ, 

น ้าตกเซเวน่ ซสิเตอร ์หบุเขาแมน่ ้าลาชงุช ูฯลฯ ทีห่มูบ่า้นลาชงุ ชว่งหนา้หนาว ทัง้หมูบ่า้น

จะอยูใ่ตห้มิะ ทกุบา้นจะจดุเตาผงิควันปุ๋ ยๆ เหมอืนหมูบ่า้นในนทิานตะวันตก 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

พักที ่ YARLAM RESORT โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงลาชุง 

 ***จัดกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับไปพักที่ลาชุง 2 คืน ที่ลาชุงจะมีอุณหภูมหินาวที่สุดใน

โปรแกรมของเราอยา่ลมืจัดเสือ้ผา้ทีใ่หค้วามอบอุน่ทีส่ดุไปดว้ย สว่นกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว ้

ทีโ่รงแรมในเมอืงกงัต็อกเพราะเราจะกลับมาพักทีน่ี ่อกี 1 คนื*** 

 

วนัที ่6 ลาชุง-ยมุถงั-ลาชุง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

 

น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขายุมถงั (Yumthang Valley) ทุ่งหญา้ลอยฟ้าตัง้อยูบ่นระดับ

ความสงู 3,659 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล อยูห่า่งจาก หา่งจากลาชงุ ประมาณ 24 กม.เป็น

หุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสกิขมิ ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของ

ธรรมชาตทิีเ่ต็มไปดว้ยหมิะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึพฤษภาคม ทั่วทัง้

อาณาบรเิวณเสน้ทางขึน้หบุเขายมุถังจะเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพันธุ ์จน ไ ด ้รั บ

สมญานามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม”้ และเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลนไปตลอดทัง้ปี ใหท้่าน

เก็บรูปสวยๆ ชมฝูงจามร ีสัตวป์ระจ าถิน่ทีอ่าศัยอยูเ่หนือระดับน ้าทะเล 3,000 – 6,000 

เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล อสิระถา่ยภาพ อนัสวยงามทีไ่มรู่ล้มื น่ังรถขึน้สงูขึน้ไปอกีประมาณ 

15  กโิลเมตร ชมแสงอาทติยท์ีท่อแสงผ่านสายหมอกทีพ่าดพันขนุเขาสงู เปลีย่นเป็น

ล าแสงพราวพรรณรายตกลงตอ้งหบุเขาและแมน่ ้า Teesta ทีอ่ยูเ่บือ้งลา่ง  

 

ชม ภูเขาหมิะ ณ ซโีรพ่อยท ์(Zero Point) หรอืทีเ่รยีกว่า Yumesamdong Zero 

(หนาวสุดๆ เพราะอยู่สูงมาก) แลว้น่ังรถลงมาแวะที่น า้พุรอ้น ท่านทีต่อ้งการลงแชน่ ้าพุ

รอ้นใหเ้ตรยีมเสือ้ผา้ไปดว้ย ทา่นทีไ่มต่อ้งการแชน่ ้าพุรอ้น สามารถน่ังจบิชาชมบรรยากาศ

รอบๆยุมถัง ก็โรแมนตกิไปอกีแบบเดนิทางกลับสู่หมู่บา้นลาชงุ อสิระชมทวิทัศน์ระหว่าง

สองขา้งทางทีส่วยงามตลอดเสน้ทาง จากนัน้ แวะชม บ่อน ้ าพุรอ้น ระหว่างทาง ได ้

เวลาสมควรเดนิทางสูท่ีพั่ก 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย อสิระชมววิหมูบ่า้นลาชงุกลางวงลอ้มของภเูขาหมิะแสนสวย สงบเงยีบ งดงามอยู่บน

เทอืกเขาหมิาลัย 

 

จากนัน้ท าท่าน ชม วดัลาชุง (Lachung Monastery) ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1806 เป็นวัด

แหง่นกิาย ญงิมาในพระพุทธศาสนามหายานในธเิบต วัดอันศักดิส์ทิธิแ์ห่งเดยีวใน

หมู่บา้นลาชงุ ซึง่ท่านสามารถมองเห็นววิรอบดา้นทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยภูเขา โดยตัววัดถูก

สรา้งขึน้ตามรปูแบบของวัดในนกิายหมวกแดงในสมยัโบราณ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

พักที ่ YARLAM RESORT โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงลาชงุ 

วนัที ่7 ลาชุง-กงัตอ๊ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

 ออกเดนิทางสู ่กงัตอ๊ก อสิระชมทวิทัศนร์ะหวา่งสองขา้งทางทีส่วยงามตลอดเสน้ทาง  

 

แวะนมสัการพระโพธสิตัว ์ในวหิาร วดัโปดอ่ง (Phodong Monastery) วัดหลวง

ของ Karmapa 16 รุน่ ประวัตศิาสตรเ์กอืบ 2000 ปี กอ่นที ่ในปัจจุบัน แถบนี้ผูค้นเป็นชาว

ทเิบต จงึสรา้งอารามไวห้ลายแห่ง ทีน่ี่อยูไ่กลบนขนุเขา กลางธรรมชาตอิันตระการตา แม ้

จะเป็นวัดเก่าแต่ดว้ยความเป็นวัดส าคัญ จงึไดรั้บการบูรณะปรับปรุงมาตลอด และมองดู

คลา้ยวัดใหมส่สีนัแพรวพราว มลีามะจ าพรรษาอยูห่ลายสบิองค ์

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 เดนิทางถงึเมอืงกงัต๊อกแลว้ น าทา่นชมเมอืงกงัตอ๊ก โดยการ น ัง่เคเบิล้คาร ์ชมทวิทัศน์

ของเมืองกังต็อก บนเสน้ทางเคเบิ้ลลอยฟ้า เมืองกังต็อกเป็นเมืองที่ไม่มีที่ราบเลย 

บา้นเรอืนทัง้หมดสรา้งลดหลั่นตามภเูขารอบเมอืงกังต็อก คอื ภเูขาคันเชนจุงกา้และภเูขา

สงูอกีมากมายในเทอืกเขาหมิาลัยลอ้มรอบ การน่ังกระเชา้ชมยามเย็นนีอ้ากาศแจม่ใส ท่าน

จะไดช้มทวิทัศนท์ีส่วยงามทีย่ากจะลมืไดท้เีดยีว  

 

และอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนมหาตมะคานธ”ี (MG Marg.) ยา่นใจกลางเมอืงสกิขมิ 

ถนนนี้จะปิดหลังเวลา 17.00 น. เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิชมเมอืง และเลอืกซือ้สนิคา้

ของทีร่ะลกึจากเมอืงมากมายทีต่ลาดกงัต็อก 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / โรงแรมทีพ่ัก  

พักที ่ THE LEMON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงกงัตอ๊ก 

วนัที ่8 กงัตอ๊ก – กาลมิปง – สลิกิรู ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสลิกิูร ิ(Siliguri) เมอืงชมุทางใหญ่บนทีร่าบสุดทา้ยบนชาย

เทอืกเขาหมิาลัย เพราะแควน้สกิขมิเป็นเนนิเขา แทบจะไมม่ทีีร่าบเลย  

 

ระหวา่งแวะเทีย่วเมอืงกาลมิปง (Kalimpong) ซึง่เป็นเมอืงเล็กๆ สบายๆ อยูท่างตอนใต ้

ของสกิขมิ เป็นทีรู่จั้กกันดขีองนักท่องเทีย่ว เป็นจุดเดนิป่าทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นเมอืงทีนั่ก

ปีนเขาหมิาลัยจะมาเริม่ตน้กันทีน่ี่ นอกจากนัน้ เมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงในดา้นการศกึษาและ

ตลาดดอกไมอ้กีดว้ย เพราะ มอีากาศเหมาะส าหรับการเพาะปลกูพันธุไ์มอ้ยา่งยิง่ 

 

 น าทา่นชมเมอืงกาลมิปง  

ชม วดัเดอรพ์นิ (Durpin Monastery) ซึง่เป็นวัดสไตลท์เิบตบนเขา หรอืทีรู่จั้กกันใน

นาม “Zong Dog Palri Fo Brang Monastery” วัดนี้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1975  โดย “ดา

ไลลามะ” ทีค่รัง้หนึง่ไดม้โีอกาสมาเยอืนกาลมิปงในปี ค.ศ. 1956 เพือ่น าตน้ฉบบัเอกสารที่

เขยีนดว้ยมอืจ านวน 180 ฉบบั มาเผยแพรท่ีด่นิแดนนี ้ภายในทีภ่าพวาดทีฝ่าผนังหอ้งบชูา 

และภาพวาดบนเพดานทีส่วยงาม รวมถงึมศีลิปะของศาสนาฮนิดูและศาสนาพุทธทีห่าดู

ยากบนชัน้ 2 ดว้ย (ภายในหา้มบนัทกึภาพ) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 น าท่านชม วดัทารป์า โชลงิ (Tharpa Choling Monastery) ซึง่เป็นวัดทเิบตใน

ศาสนาพุทธนิกายเกลุคปะ หรอื นิกายหมวกเหลือง ตัง้อยู่บนยอดเขาในเมอืงกาลมิปง 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1931 เป็นวัดทีส่งบ รม่เย็น เหมาะแกก่ารน่ังสมาธ ิและยังสามารถชมววิ

ของเทอืกเขาหมิาลัยจากวัดนีไ้ดด้ว้ย 

 

 ชม วดัธองสา (Thongsa Gompa) เป็นวดัพทุธสไตลภ์ฎูาน ทีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1692 

เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเขตเมอืงกาลมิปง ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมขึน้ใหมด่ังทีเ่ห็นใน

ปัจจบุนั เดมิวัดนีส้รา้งขึน้ในรปูแบบของภฎูาน และเชือ่วา่ถกูสรา้งขึน้โดยค าสัง่ของกษัตรยิ์

ภฎูาน วดันีเ้หมาะอยา่งยิง่ส าหรับการสวดมนตภ์าวนา และน่ังสมาธ ิ

 

 จากนัน้ น าทา่นชม สถานเพาะช าดอกไม ้ (Flower Nursery) ทีภ่ายในเป็นเรอืนเพาะ

ช า เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมได ้ โดยจะมตีน้ไม ้ ดอกไมห้ลากหลายชนดิ เชน่ 

กระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงสริกิรู ิ
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พักที ่ THE LEMON TREE โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

เมอืงสลิกิรู ิ

วนัที ่9 สลิกิรู ิ– บกัโดรา – เดล ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบกัโดรา เพือ่ขึน้เครือ่งไปเมอืงเดล ี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

13.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดล ีโดยสายการบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI 880  

16.15 น. ถงึเมอืงเดล ีน าทา่นผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง  

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย Ego Thai Restaurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ค ่า น าทา่นสู ่ตลาดจนัปาท (Janpath Market) อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและ

งานหตัถกรรมตา่งๆ เชน่ ผา้ไหมอนิเดยี, เครือ่งประดบัอญัมณี, ไมจ้ันทนห์มแกะสลกั, ของ

ตกแตง่ประดับบา้น ฯลฯ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่ัก ใหท้า่น

พักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

พักที ่ THE PRIDE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงเดล ี

วนัที ่10 กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางไปยงั หลมุฝงัพระบรมศพของจกัรพรรดหิมุายงู  (Humayun’s 

Tomb) สสุานแหง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1570 ออกแบบโดยมรัิก มรีซ์า กยีทั (Mirak Mirza 

Ghiyath) สถาปนกิชาวเปอรเ์ซยี ซึง่จัดวา่เป็นสสุานและสวนแหง่แรกบนอนุทวปีอนิเดยี มี

ความส าคญัทางวัฒนธรรมเป็นพเิศษ เนือ่งจากเป็นสสุานสวนแหง่แรกในอนุทวปีอนิเดยี 

เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กดินวตักรรมทางสถาปัตยกรรมทีส่ าคญัหลายประการ สง่ผลใหม้กีาร

กอ่สรา้งทัชมาฮาลและไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปีค.ศ. 

1993 

 

13.45 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ  Air India  เทีย่วบนิที ่ AI 332 

 

19.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ/ กรงุเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ

ประทับใจมริูล้มื 
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คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

 ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ กรณีมวีซีา่แลว้หักออก 

89,900.- 

25,000.- 

17,000.- 

2,000.-                                     

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่20 พ.ย. 2565 ) 

การจองทวัร ์(กรณุาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นจะเดนิทาง)  

 

 

 

 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทวัร ์ โดยสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และช าระเงนิมดัจ า

ลว่งหนา้ 31,000 บาท/ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระ

เงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดั โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี  ตามเสน้ทางทีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้ม

น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด (25 กก.) 

 คา่วซีา่อนิเดยีส าหรับคนไทย 

 คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่บรกิารของหวัหนา้ทวัรไ์ทย และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ทีพ่ักโรงแรม ตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ 

 คา่เครือ่งดืม่ (น ้าเปลา่) บนรถโคช้วันละ 2 ขวด / ทา่น 

 คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่ามระบใุนโปรแกรม 

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางสว่นบคุคล จ านวนเงนิประกนัภยั 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทัวรไ์มร่วม 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ พนักงานบรกิารฯ 10 วัน รวม 50 USD /ทา่น ตลอดการเดนิทาง  

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย รวม 10 วัน คดิเป็น 30 USD หรอืขึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่จัดท าเอกสาร และคา่ท าธรรมเนยีมวซีา่ของคนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
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 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การยกเลกิการจองทัวร ์: 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 40 วัน  คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่วี

ซา่ทีย่ืน่และตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกลว่งหนา้และกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ

หรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่งเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ที่

ตอ้งการันต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคีา่มดัจ า

ทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ

และไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 30-39 วัน  หักมดัจ า 31,000 บาท/ทา่น + คา่วซีา่และคา่ใชจ้า่ยอืน่(ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 1-29 วัน  หักคา่บรกิาร 100% 

เอกสารท าวซี่า 

 1.สแกนหนา้สหีนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายใุชง้านไมต่ า่กว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง หากหมดอายุ

กรุณาน าไปต่ออายกุอ่นน าส่ง และแผ่นตดิวซีา่คงเหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ (ไม่จ าเป็นตอ้งเก็บเล่มพาสปอรต์ 

ถา้ท่านตอ้งใชเ้ดนิทาง) 

2.สแกนรูปถ่ายสหีนา้ตรงปัจจุบัน พืน้ฉากหลังรูปตอ้งมสีขีาวเท่านัน้ รูปจะตอ้งเป็นภาพที่คมชัด หา้มสวมแว่น

สายตา หา้มมเีงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 รูป 

(ทางสถานทูตไม่พจิารณารูปทีถ่่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในเอกสารเกีย่วกบัการขอวซีา่ (บรษัิทจะสง่ใหท้า่น ณ วันทีท่ าการจองทัวร)์ 

 

 หมายเหต ุ: บรษิทัฯจะท า E-Visa ซึง่ผูเ้ดนิทางไมต่อ้งโชวต์วัทีส่ถานทตูฯ แตต่อ้งไปท าการสแกนนิว้มอื

ที ่ตม. ของอนิเดยีคะ่ 

หมายเหต ุ: 
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  บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ 

หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจาก

มสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไป

ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่

รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทาง

กับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศ

หนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมา

พบคณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณี

เทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผู ้

เดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ได ้

เทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการ

เดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ 

บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไม่
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หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

  ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ

ตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. 

แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์าร

การบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้

เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญู

หาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณ

ดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 

กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน

ได ้ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 

 การเดนิทางเป็นครอบครัว  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


