
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 



 

 
รัฐสิกขิม แผ่นดินในอ้อมกอดหิมาลัย เส้นทางสาย
ธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของอินเดีย จนได้รับการยกย่อง
จากนักท่องเที่ยวว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย กับ
วิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะและทุ่งดอกไม้ เยือนเมืองดาร์จี
ลิ่ง… ราชินีแห่งขุนเขาสถานที่ตากอากาศที่โด่งดัง 
ไฮไลท์..ของเรา 

• เที่ยวเมือง “โกลกาตา”The City of Joy 
Calcutta “กัลกัตตา” เมืองแห่งรอยยิ้มและ
ความสุข 

• เมืองดาร์จีลิ่ง ราชินีแห่งขุนเขา เมืองพักตาก
อากาศท่ีอากาศสดชื่นตลอดทั้งปี แหล่งผลิตชาที่ดี
ที่สุดในโลก 

• ไทเกอร์ฮิล ชมพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นเหนือ
เทือกเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 

• วัดกูม วัดในพุทธศาสนานิกายตันตระ – วัชระแบบทิเบต ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง 
• นั่งรถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอน ้าขนาดเล็ก ที่วิ่งบนภูเขาสูงจนได้ได้รับให้เป็นมรดกโลก 
• นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมทิวทัศน์ของเมืองกังต็อก บนเส้นทางเคเบิ้ลลอยฟ้า เมืองที่ไม่มีที่ราบเลย 
• ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวพุทธ 
• หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้ สวิสเซอร์แลนด์แห่งสิกขิม เทือกเขาหิมาลัย 
• ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง ที่ภูเขาหิมะ ณ ซีโร่พอยท์  
• ช้อปปิ้งถนนมหาตมคานธี มาร์ก หรือ ถนนเอ็มจีมาร์ก 
• แช่น ้าพุร้อน ที่หุบเขายุมถัง 
• ขี่จามรี สัตว์ประจ าถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ความสูง 3,000 – 6,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

 
รายการทัวร์ 

วันที่ 1           วันศกร์ที่ 12 พ.ค. 2566  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
                      

- - - 

23.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 10 เคาท์เตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวก
แก่ท่าน  

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 



 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบ
ใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

▪ วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน100 ml.  

(แนะน าให้โหลดของที่ไม่จ าเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะน าให้ถือเฉพาะ
กระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าข้ึนเครื่องเท่านั้น) 

เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง  
 

วันที ่2          วันเสาร์ ที่ 13 พ.ค. 2566 
                     กรุงเทพฯ  สนามบินโกลกาตา  บักโดรา – กังต๊อก (รัฐสิกขิม) 

- L D 

02.40 น. (เวลาไทย)เหินฟ้าสู่ สนามบินโกลกาตา (Kolkata) โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที ่6E-1058 
 เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง (ใช้เวลาบิน 2:45 ชั่วโมง) 

03.40 น. (เวลาท้องถิ่นที่อินเดีย) เดินทางถึง สนามบินโกลกาตา ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระ...จากนั้นน าท่านเข้าเชคอินต่อเครื่องภายในประเทศสู่เมือง บักโดกกร้า 

12.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองบักโดกรา  รัฐสกิขิม INDIGO เที่ยวบินที ่6E-751 
13.45 น. ถึง สนามบินบักโดกรา (Bagdogra) หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย พาท่านออกเดินทางโดยรถ Innova/หรือเทียบเท่า 

คันละ 4-5 ท่าน (เนื่องจากเส้นทางสิกขิมเป็นถนนเส้นเล็กเราจะใช้รถเล็กในการเดินทางตลอดทริป) เดินทางสู่เมืองสิริกุลี 
ประมาณ 20 นาที (ระยะทาง 10 กม.)   Siliguri เป็นเมืองใหญ่ในรัฐเบงกอลตะวันตกที่ก่อตัวเป็น "เมืองแฝด" กับเมือง
หลวงของแคว้นจัลปากูรีที่อยู่ใกล้เคียง เมืองนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ของเขตดาร์จีลิงและจัลปากูรีในรัฐเบงกอลตะวันตกของ
อินเดีย และ เป็นที่รู้จักในนาม "เกตเวย์ของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ"   

14.30 น. บริการอาหารกลางวัน ที ่ภัตตาคาร (เมืองสิริกุลี) 
จากนั้น พาท่านเดินทาง สู่ เมืองกังต็อก (ใช้เวลา

ประมาณ 2 ชม.) ถึง จุดผ่านด่านรังโป.. 
หรือส านักงานการท่องเที่ยวสิกขิมเพ่ือน า
พาสปอร์ตไปลงทะเบียนเข้ารัฐสิกขิม ให้ทา่น
ได้  เข้ าห้ อ งน ้ า  พั กผ่ อน  ห รื อ ถ่ าย รู ป
ส านักงานที่มีสถาปัตย์แบบสิกขิมที่สวยงาม..
(เนื่องจากรัฐสิกขิมเป็นรัฐปกครองตนเอง
ดังนั้นต้องมีการประทับตราเข้า-ออกเมือง
ของสิกขิม)  จากนั้นออกเดินทางต่อเข้าสู่ ตัวเมือง “เมืองกังต๊อก”  กังต๊อกเป็นภาษาในภูเทีย กัง คือ ที่ราบ และ ต็
อก คือ เนินเขา รวมกัน เป็นที่ราบที่อยู่บนเนินเขา เป็นเมืองที่อยู่ด้านล่างเทือกเขาหิมาลัย เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่มี



 

ทัศนียภาพที่สวยงามมาก ภายในเมืองประกอบด้วยชาวเนปาล ภูฏาน และอินเดีย เป็นส่วนใหญ่ ....“รัฐสิกขิม” 
(Sikkim) เมืองสายหมอก เป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีภูมิประเทศแบบที่ราบสูงบนเทือกเขาหิมาลัย มี
พรมแดนติดกับหลายประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต เนปาล และภูฏาน แต่เดิมสิกขิมเป็นรัฐเอกราช มีขนาดใหญ่
กว่ากรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดียเล็กน้อย ปกครองโดยราชวงศ์นัมเยล ด้วยความเป็นรัฐเอกราชเล็กๆ  อาจถูกบั่นทอน
จากจีนซึ่งยึดทิเบตได้แล้วขณะนั้น เมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐสิกขิมจึงยอมอยู่ใต้เอกราชเดียวกับอินเดีย... ให้
ท่านไดช้มวิวทิวทัศน์อันงดงามสองข้างทาง...น าท่านเข้าสู่ที่พัก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร /โรงแรม 
ที่พักโรงแรม The Royal Plaza, Gangtok ระดับ 4*หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4           วันจันทร์ ที่ 15 พ.ค. 2566                     กังต๊อก - ทะเลสาบฌางโก - กังต๊อก B L D 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.00 น. ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo Lake) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง “ทะเลสาบฌางโก” ที่นี่เป็น

เส้นทางค้าขายโบราณ และเป็นพรมแดนสิกขิม-ทิเบต และห่างจากกรุงลาซาประมาณ 500 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 
3,774 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ทะเลสาบมีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรี ลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้นก าเนิดของแม่น ้าลุงเฌ่
ชู (Lungtze Chu) ไหลไปบรรจบกับแม่น ้ารังโป (Rangpo) และถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน ้าธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่ง
หนึ่งในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้หากสีของน ้าปรากฎนิมิตร
เป็นด าคล ้าก็หมายถึงลางบอกเหตุว่าปีนั้นอาณาจักรจะพบเภทภัย... ในช่วงหน้าหนาวน ้าจะกลายเป็นน ้าแข็ง และละลาย
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 

กิจกรรมเสริม (Optional Tour) ขี่จามรี (Yak) สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส อิสระถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก (ค่าขี่จามรีไม่รวมใน
รายการ) ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย..ได้เวลาอันสมควรกลับสู่เมืองกังต็อก..  



 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ชมวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery หรือ Enchey Gompa) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 200 ปี ในกังต๊อก 

ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 เป็นวัดในพุทธศาสนาวัชรยาน เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของกังต็อก สถานที่ได้รับความสุข
จากลามะ Drupthob Karpo ตัวแทนที่โด่งดังของศิลปะแบบตันตระ 
วัดเอนเซย์มีพิธีบวงสรวงประจ าปี เทศกาลเตซู หรื ระบ าหน้ากาก 
Chaam ซึ่งถือเป็นงานเฉลิมฉลองในวันที่ 18 และ 19 ในเดือนที่ 12 
ตามปฏิทินจันทรคติ (ประมาณช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม) 
จากนั้น น าท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้ากังต็อก (Gangtok Ropeway) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสิกขิม ซึ่งมีทิวทัศน์อันน่า
ทึ่งของภูมิภาคนี้ ระหว่างนั่งมองทัศนียภาพอันงดงามของเมือง ซึ่ง 
สามารถมองเห็น Deorali Bazar และทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขา

และหุบเขาหิมะบนภูเขา Kanchenjunga และคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของแม่น ้าที่ไหลด้านล่างประมาณ 
3,500 ฟุตซึ่ง การนั่งรถเคเบิลในกังต็อกเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน 

จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ “ถนนมหาตมะ คานธี มาร์ก หรือ ถนนเอ็มจีมาร์ก (Mahatma Gandhi Road) M.G. Marg ย่านใจ
กลางเมืองสิกขิม ให้ท่านเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ตลาดกังต็อกตามอัธยาศัยในช่วง
เย็นถนนเส้นนี้จะกลายเป็นถนนคนเดิน ห้ามรถวิ่งผ่านไปมา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร /โรงแรม 
ที่พักโรงแรม The Royal Plaza, Gangtok ระดับ 4*หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4           วันอังคารที่ 16 พ.ค. 2566                     กังต๊อก - หมู่บ้านลาชุง B L D 

06.30 น บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
07.30 น น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง (Lachung) โดยรถจี๊ป ลาชุงเป็นดินแดนที่อยู่ท้ายสุดบนภูเขาสูง  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย

ของชุมชนบนภูเขาสูง อยู่ทางตอนเหนือของสิกขิม (ระยะทางประมาณ 116 กม. รวมเวลาทั้งวันเดินทาง ประมาณ 6 
ชั่วโมง ) 



 

 ระหว่างทาง แวะชมความงดงามของยอดเขาคันเซ็นจุงก้า (หากฟ้าเปิด)  แวะชม น ้าตกเจ็ดพี่น้องกังต็อกThe Seven Sisters 
Waterfall เป็นน ้าตกยอดนิยมที่ตั้งอยู่บนทางหลวง Gangtok- Lachung น ้าตกทั้ง 7 แห่งที่เรียงตัวกันอย่างกลมกลืนบน
หน้าผาสูงชันที่โดดเด่นหากมองจากระยะไกล กลายเป็นสถานที่ท่ีต้องไปชมในกังต็อกหลังฝนตกเลยทีเดียว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม (ระหว่างทาง) 
แวะถ่ายรูปกับ น ้าตกนากา  Naga Water Fall เป็นน ้าตกที่สวยงามอีกแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับ Lachung ใน North 
Sikkim  ตั้งอยู่บนถนน Gangtok-Chungthang เป็นหนึ่งในน ้าตกในสิกขิมและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องเยี่ยมชมใน 
Lachung  เป็นน ้าตกท่ียาวที่สุดแห่งหนึ่งและมีทิวทัศน์สวยงาม มีน ้าใสสะอาดและเย็นจัด เป็นน ้าตกหลายชั้น น ้าตกหลัก
ค่อนข้างไกลจากถนนใหญ่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะได้โดยรอบ  

เดินทางต่อสู่  “ลาชุง” ท่านจะผ่านเส้นทางธรรมชาติ น ้าตกน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง และวิวผืนป่าเขียวขจี ของเทือกเขาหิมาลัย ไปจน
สุดเส้นทาง เช่น น ้าตกนากา น ้าตกทวิน น ้าตกเซเว่น ซิสเตอร์ หุบเขาแม่น ้าลาชุงชู ฯลฯ ที่หมู่บ้านลาชุง ช่วงหน้าหนาว 
ทั้งหมู่บ้านจะอยู่ใต้หิมะ ทุกบ้านจะจุดเตาผิงมีควันปุยพ่นออกมาเหมือนหมู่บ้านในนิทานตะวันตก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
ที่พักโรงแรม Snow Lion Mountain หรือเทียบเท่า  

 
 

วันที่ 5           วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 2566                     หมู่บ้านลาชุง - หุบเขายุมถัง - หมู่บ้านลาชุง B L D 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ “หุบเขายุมถัง” (Yumthang Valley) สวิสเซอร์แลนด์แห่งสิกขิมทุ่งหญ้าลอยฟ้าตั้งอยู่บนระดับ

ความสูง 3,659 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล อยู่ห่างจาก ห่างจากลาชุง ประมาณ 24 กม.เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงาม
ที่สุดในสิกขิม ….ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือน
เมษายน ถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งอาณาบริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ จนได้รับ
สมญานามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้” และเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนไปตลอดทั้งปี ให้ท่านเก็บรูปสวยๆ ชมฝูงจามรี สัตว์



 

ประจ าถิ่นที่อาศัยอยู่เหนือระดับน ้าทะเล 3,000 – 6,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล...“หุบเขายุมถัง” เป็นหุบเขาแสน
สวย สองข้างทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลัยตั้งตระหง่านผ่านธารน ้าแข็งน้อยใหญ่และป่าสนกับยอดเขาสูงเสียดฟ้า
ช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิจะเห็นป่ากุหลาบพันปีมากกว่า 36 สายพันธุ์ผลิดอกบานสะพรั่ง
ทั้งหุบเขาให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามมิรู้ลืม  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ แบบกล่อง / ห้องอาหารของโรงแรม 
บ่าย น านั่งรถขึ้นทีสู่งขึน้ “Yume Samdong”(Zero Point) อีกประมาณ 15 กิโลเมตร… 

 หุบเขาหิมะแห่งสิกขิม มีความสูงถึง 4,800 เมตร ชม ภูเขาหิมะ ณ ซีโร่พอยท์ (Zero Point) หรือที่เรียกว่า Yume 
Samdong Zero (หนาวสุดๆ) แล้วนั่งรถลงมาแวะที่น ้าพุร้อน ท่านที่ต้องการลงแช่น ้าพุร้อนให้เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยน
ด้วย ส าหรับท่านที่ไม่ต้องการแช่น ้าพุร้อน สามารถนั่งจิบชาชมบรรยากาศโรแมนติกรอบๆ....เมื่อได้เวลาอันสมควร 
เดินทางกลับสู่หมู่บ้านลาชุง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดจากนั้นเดินทางกลับที่พัก  

 หมายเหตุ:  การข้ึน Zero Point หากวันที่ขึ้นถนนปิดหรือมีหิมะตกหนัก ก็ไม่สามารถข้ึนไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางการของสิกขิม 



 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พักโรงแรม Snow Lion Mountain หรือเทียบเท่า  

วันที่ 6           วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 2566                     หมู่บ้านลาชุง - กังต๊อก B L D 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองกังต๊อก อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง แวะนมัสการพระ

โพ ธิ สั ต ว์  ใน วิ ห าร  วั ด โป ด อ ง  (Phodong 
Monastery) วั ด ห ล ว งขอ ง Karmapa 16  รุ่ น 
ประวัติศาสตร์เกือบ 2,000 ปี ก่อนที่ในปัจจุบัน 
แถบนี้ผู้คนเป็นชาวทิเบต จึงสร้างอารามไว้หลาย
แห่ง ที่นี่อยู่ ไกลบนขุนเขา กลางธรรมชาติ อัน
ตระการตา แม้จะเป็นวัดเก่าแต่ด้วยความเป็นวัด
ส าคัญ จึงได้รับการบูรณะปรับปรุงมาตลอด และ
มองดูคล้ายวัดใหม่สีสันแพรวพราว มีลามะจ า
พรรษาอยู่หลายสิบองค ์และเดินทางต่อไปยังเมืองกังต๊อก อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง.. 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม/ภัตตาคาร (ระหว่างทาง) 
บ่าย เดินทางต่อไป ชม“จุดชมวิวตาชิ วิวพอยส์” (Tashi View Point) ท่านสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขา

ทางภาคเหนือได้ดีที่สุด สร้างข้ึนโดย Tashi Namgyal กษัตริย์แห่งสิกขิม ผู้ปกครองสิกขิมระหว่างปี 1914 และ 1963 มี
การสร้างแท่นรูปทรงกลมพร้อมราวจับเพื่อให้ผู้มาเยือนสามารถชมทิวทัศน์ได้ 360 องศาของภูมิภาคทั้งหมด ขณะนี้ได้รับ
การพัฒนาและดูแลโดยแผนกการท่องเที่ยว จุดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกท่ีดีที่สุด   



 

น าท่านแวะชม คเณศต็อก (Ganesh Tok) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ชาวบ้านนิยมมาสวดมนต์ ด้านบนสามารถชม
วิวเมืองกังต็อกได้ 180 องศา ถ้าอากาศดีจะมองเห็นวิวยอดเขาคันเช็งฌองกาได้ด้วย ภายนอกประดับธงแบบทิเบต วัดนี้
ตั้งอยู่บนความสูง 6,100 ฟุต เป็นวัดเล็กๆ ประดิษฐานพระพิฆเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งศิลปะ
ทุกแขนง...เดินทางต่อไปเมืองกังต๊อก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พักโรงแรม Snow Lion Mountain หรือเทียบเท่า  

วันที่ 7          วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 2566                     กังต๊อก-เมืองดาจีลิ่ง B L D 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ชม FLOWER SHOW  HALL ความงามแห่ง ดงดอกไม้นานาพันธ์ ซึ่งภายในจะจัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองสิกขิม

หลากหลายพันธุ์ 
 ชม สถาบันทิเบตวิทยา Namgyal เป็นพิพิธภัณฑ์ทิเบตในกังต็อก รัฐสิกขิม ประเทศอินเดีย ตั้งชื่อตามโชกยาลแห่ง

สิกขิมที่ 11 เซอร์ทาชิ นัมกยาล สถาบันจ้าง
นักวิจัยและโครงการวิจัยใหม่โครงการหนึ่ง
เป็น โครงการที่พยายามจัดท าเอกสาร
ประวัติศาสตร์สังคมของอารามประมาณ 60 
แห่งในรัฐสิกขิม 

 น า ท่ า น ช ม  วั ด รุ ม เ ต็ ก  ( Rumtek 
Monastery)  เดิม เคยเป็ นวัดหลักของ
นิกายกากยู (Kagyu) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 
16 โดย การ์มาปา วังชุก ดอร์เจ ที่ 9 ส าหรับใช้เป็นสถานที่พ านักอาศัยของผู้สืบเชื้อสาย Karma ในสิกขิม เมื่อตัววัดถูก
ท าลายลง พ้ืนที่จึงปล่อยทิ้งร้างไป จวบจนกระทั่งพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ซึ่งเป็นชาวทิเบตได้ลี้ภัยมายังสิกขิมในปี 
ค.ศ. 1959 เนื่องจากกองทัพจีนบุกไปยึดทิเบตได้จ าลองรูปลักษณ์ศิลปะแบบอย่างจาก วัดเฌอพูที่เมืองลาซาเพ่ือระลึกถึง
ดินแดนหลังคาโลกอันเป็นแผ่นดินมาตุภูมิ... 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม/ภัตตาคาร 
บ่าย พาท่านเดินทางสู่ เมืองดาร์จีลิ่ง (Darjeeling) ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. 
 “เมืองดาร์จีลิ่ง” มีชื่อเสียงรู้จักในชื่อ “ราชินี

แห่งภูเขา” เมืองทั้งเมืองตั้งอยู่บนภูเขา โดยโอบ
ล้อมด้วยไร่ชา ภู เขาหิมะและทัศนียภาพ เป็น
สถานที่ตากอากาศของชาวอังกฤษตั้ งแต่สมัย
อาณานิคม คนอังกฤษไม่ชอบอยู่ที่โกลกัตตาเพราะ
มีอากาศร้อน จึงได้มาสร้างเมืองนี้ขึ้นบนเทือกเขา



 

หิมาลัยเพ่ือรับลมเย็นบนระดับความสูงราว 2,135 ม. เดิมดาร์จีลิ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสิกขิม แต่กษัตริย์แห่งสิกขิมได้มอบ
ดาร์จีลิ่งให้กับอังกฤษเพ่ือเป็นการตอบแทนที่อังกฤษได้ช่วยท าสงครามยึดเอาดินแดนบางส่วนคืนมาจากเนปาล ที่นี่ยังเป็น
แหล่งผลิต “ชา” ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
พาท่านชม “เจดีย์สันติภาพ” Japanese Temple หรือเจดีย์สันติภาพดาร์จีลิ่งเป็นหนึ่งในเจดีย์สันติภาพ ที่ออกแบบมา
เพ่ือเป็นจุดสนใจของผู้คนจากทุกเชื้อชาติและศาสนา เพ่ือช่วยรวมพวกเขาเพ่ือค้นหาสันติภาพของโลก   

 น าท่านเดินช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชอร์ราสตา (Chawrasta) ตลาดพ้ืนเมืองชอร์รัสต้าแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง จ าหน่าย
สินค้าพ้ืนเมือง เป็นย่านที่ถนนสี่สายมาบรรจบกัน เพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีถนนแยกไปได้หลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The 
Mall ซึ่งเป็นถนนที่สวยงาม มีสินค้าพ้ืนเมือง ของฝาก ของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกัน..... จากนั้นน าท่านเข้าที่พัก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร /โรงแรม 
ที่พักโรงแรม Summit Swiss Hertage Hotel and Spa, Darjeeling หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7          วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 2566                     เมืองดาจีลิ่ง เมืองในอ้อมกอดหิมาลัย B L D 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านไปนั่ง รถไฟ TOY TRAIN  สถานีรถไฟนี้มีชื่อเต็มๆว่า Darjeeling Himalayan Railway สร้างในปี ค.ศ. 1879-

1881 ใช้ระบบเครื่องจักรไอน ้า ได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกให้ทางรถไฟสายนี้เป็น
มรดกโลก  รถไฟหัวรถจักรไอน ้าขนาดเล็ก เป็น
รถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน ้าทะเล 7,000 
ฟุต รถไฟจะจอดให้ ชม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
(War memorial) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1994  เป็น
อนุสาวรีย์ที่สร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่เหล่าทหาร
กล้ากูรข่า สร้างเมื่อปี 1994 และ จอดให้ชม
พิพิธภัณฑ์รถไฟ ชม บาตาเซียลูป (Batasia Loop) รางรถไฟที่สร้างข้ึนให้มีลักษณะเป็นวงใช้เป็นจุดเลี้ยวกลับของรถไฟ
ที่มาจากสถานีดาร์จีลิง จนไปถึงสถานนี Ghoom (รวมเวลานั่งรถไฟ TOY 
TRAIN ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

จากนั้น พาท่านชม วัดกูม (Ghoom Monastery) วัดที่เก่าแก่ที่สุดของดาร์จีลิ่ง เป็น
วัดในพุทธศาสนานิกายตันตระ – วัชระแบบทิเบต สังกัดฝ่ายเกลุค ที่มักเรียกว่า 
พระลามะหมวกเหลือง วัดนี้เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่ง
หนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช ที่นี่เป็นที่
ประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรย์สูง 15 ฟุต 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Peace_Pagoda?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc


 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม/ภัตตาคาร 
บ่าย พาท่านชม ชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย (Himalayan Mountaineering Institute) ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชม

ประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา ชมสวนสัตว์ปมาจาร์  นัยดรู  (Padmaja Naidu Himalayan 
Zoological Park) เป็นสวนสัตว์ขนาด 67.56 เอเคอร์ในเมืองดาร์จีลิ่งในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดีย สวนสัตว์เปิดเมื่อ
ปี พ.ศ. 2501 ภายใต้กรมสามัญศึกษาของรัฐบาลเบงกอลตะวันตกโดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาและอนุรักษ์สัตว์หิมาลัย 
ปัจจุบันสวนสัตว์มีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เช่น เสือดาวหิมะ หมีแพนด้า กอริลลา แพะภูเขา เสือโคร่งไซบีเรียและนกที่ใกล้สูญ
พันธุ์หลายชนิด ที่นี่ท่านยังจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่สูง อาทิ จามรี หมีด าหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก 
เหยี่ยวและสัตว์อ่ืนๆ อีกด้วย 

  
จากนั้น  พาท่านไปชม ไร่ชา Happy Valley Tea Garden ก่อตั้งโดยคุณ David Wilson ในปี ค.ศ. 1854 ซึ่งในตอนนั้นรู้จักกัน

ในชื่อ Wilson Tea Estate  สวนชาดาร์จีลิ่งได้ชื่อปัจจุบันในปี 2472 เมื่อนายธารปดา บาเนอร์จี จาก Hoogly ซื้อและ
รวมไร่ชาที่อยู่ไกล้เคียงชื่อ วินด์เซอร์ ที เคสเคท ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ2446 ดังนั้นพุ่มไม้ของไร่ชาแห่งนี้จึงมีอายุระหว่าง 80 
ปี – 150 ปี เป็นไร่ชาที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของดาร์จีลิง มีพ้ืนที่กว่า 177 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ที่ความสูง 2,100 เมตรเหนือ
ระดับน ้าทะเล และมีพนักงานมากกว่า 1,500 คน สวนชา Happy Valley ได้รับการรับรองจากโครงการ United 



 

Nationls FAO ว่าเป็นที่ดินต้นแบบและได้รับการรับรองว่าเป็นสวนออร์กานิคโดย USDA,JAS ,IMO และHACCP “ชา
ดาร์จีลิ่ง” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแชมเปญแห่งชา เนื่องจากน ้าชา มีกลิ่นหอมและรสชาติอ่อนนุ่ม พร้อมทั้งมีรสชาติ
คล้ายกับเหล้าองุ่นแบบเจือจางอยู่ด้วย ชาดาร์จีลิ่งจึงเป็นชาที่เหมาะสมส าหรับดื่มระหว่างอาหารค ่าหรือการดื่มชาช่วง
บ่าย  ปลูกมากในแทบเทือกเขาหิมาลัย ส่วนชาเขียวดาร์จีลิ่งซึ่งมีรสชาติเยี่ยมเป็นเอกลักษณ์นั้น เป็นชาหายาก
เช่นเดียวกับชาเซนฉะของญี่ปุ่น ความส าคัญของชาดาร์จีลิงที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ คือการเป็นแหล่ง
ปลูกชาที่ดีที่สุดในโลก สืบเนื่องจากที่อังกฤษถูกยกเลิกเอกสิทธิ์การน าเข้าชาจากประเทศจีน บริษัทอีสต์อินเดียจึงได้ท า
การบุกเบิกในการท าไร่ชาในประเทศอินเดีย เนื่องจากพบว่ามีการปลูกชาในรัฐอัสสัมราวปี 1840 และ ถึงขนาดพูดกันว่า
...หากเดินทางถึงดาร์จีลิงแล้ว ยังไม่ได้ชิมชาของที่นี่ก็เหมือนกับมาไม่ถึงดาร์จีลิ่งเลยทีเดียว... 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ที่พักโรงแรม Summit Swiss Hertage Hotel and Spa, Darjeeling หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7          วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 2566    เมืองดาจีลิ่ง “พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล”-บักโดกรา-กรุงเทพฯ B - - 

 (ปลุกตื่นเช้ามาก) วันนี้พาท่านไปสัมผัส อากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์บนยอดเขาไทเกอร์ฮลิ(Tiger Hill)     
 ระยะทางจากโรงแรมไปประมาณ 21 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (เส้นทางขึ้นเขา) 
 เพ่ือไป ชม“พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล” 

ที่โผล่พ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัยที่สูงเสียด
ฟ้า โดยเฉพาะยอดเขา “คันเช็นจุงก้า” 
(Kanchenjunga) ที่ สู ง  8 ,598  เม ต ร
เหนือระดับน ้าทะเลซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 
ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขา
หิมาลัยในด้านอินเดีย หากอากาศดี ท่าน
จะเห็นยอดเขาคันเช็นจุงก้า ซึ่งเป็นยอด
เขาที่ชาวสิกขิมเชื่อกันว่า เป็นที่เก็บสมบัติ
ล ้าค่าทั้งห้าแห่งยอดเขาหิมะ และเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า..บริการพิเศษ กาแฟ ไมโล ชา ร้อนๆ จิบเบาๆ ชม
พระอาทิตยก์ระทบยอดเขาหิมาลัย อิสระเก็บภาพหิมาลัยจนถึงเวลานัดหมาย 

   อันดับ 1 คือ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ในเนปาล สูง 8,848 เมตร  
 อันดับ 2 คือ ยอดเขาเคทู ในปากีสถาน สูง 8,611 เมตร 
 อันดับ 3 คือ ยอดเขา “คันเช็นจุงก้า” อินเดีย ที่สูง 8,598 เมตร 
06.30 น. ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม เส้นทางเดิม  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่บักโดกรา เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
14.20 น. เหินฟ้าสู่ โกลกาตา (Kolkata) โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบิน 6E-6444 



 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองโกลกาตา...น าท่านเข้าเช็คอินระหว่างประเทศเพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
  อิสระอาหารค ่าในสนามบินเพ่ือสะดวกกับการเช็คอิน 
21.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบิน 6E-77 

วันที่ 10         วันอาทิตย์ ที่ 21 พ.ค. 2566                     โกลกาตา –กรุงเทพฯ - - - 

01.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
****************** 

**รายการนี้ส าหรับผู้เดินทางท่ีรักและหลงใหลในธรรมชาติ และเส้นทางท่องเทีย่วบางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัย
เป็นส าคัญ*** 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทฯ อาจท าการปรับเปลี่ยนรายการได ้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่

กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ  

“ราคาทัวร์ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”***พาสปอร์ตต่างชาติโปรดติดต่อเรา** 
อัตราค่าใช้จ่าย   เนื่องจากเป็นตั๋วราคากรุ๊ปสายการบินแบบ Low Cost Airlines จึงไม่มีราคาส าหรับเด็ก  

 
วันเดินทาง 

ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) 
เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่พัก 2-3  ท่าน พักเดี่ยว/เพ่ิมท่านละ 

13- 21 พ.ค. 2566 

69,888.- 15,500 3 – 11 มิ.ย. 2566 

5 -13 ส.ค. 2566 

ขอสงวนสิทธิ์กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป/หรือปรับเปลื่ยนราคาหรือตามที่ได้ตกลงกับทางบริษัทฯ 
การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 25,000 บาท/ ✅**กรุณาช าระเงินมัดจ า ‼เพื่อยืนยันการจองส าเร็จ  
ภายใน 1-2 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด (ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น) 
พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy Passport มาท่ีบริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังการจอง  

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร 

หมายเหตุ  :  อนึ่งกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์เพ่ือส่งหลักฐานการโอนเงินของ
ท่านเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ท่าน 
 
 



 

เอกสารการขอวีซ่าท่องเที่ยว อินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว) 
1. ส าเนาหนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน *** ห้ามเซ็นชื่อทับเอกสาร ภาพชัดเจน  
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 x 2 (รูปปัจุบัน) ***สามารถถ่ายด้วยกล้องมือถือ  มองเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่มีเงาบังบนใบหน้า ไม่

น าผมมาปิดใบหน้า ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่ยิ้มเห็นฟัน 
3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
6. วีซ่าเก่าอินเดีย (ถ้ามี) 

 - หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือส าหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สแกนหรือถ่ายรูปส่งทางอีเมล์หรือส่งทางไลน์ 
หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆเซ็นขีดค่อมส าเนาได้   ยกเว้น ส าเนาหนังสือเดินทาง 
 
อัตราค่าใช้จ่ายรวม : 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด โดยสายการบินและภายในประเทศตามทีร่ะบุไว้ใน
รายการ  

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว) 
• ค่าท่ีพัก พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (ในกรณีไม่พักเดี่ยว) 
• ค่าท่ีพักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ตามที่ระบุไว้รายการ 
• รถ innova / Jeep ปรับอากาศ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ  
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
• หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
• มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
• ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยอายุ
ต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)  

อัตราค่าใช้จ่ายไม่รวม  
• ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
• ค่าใช้จ่ายอืน่ๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี) 



 

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี) 
• ค่าธรรมเนียมการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
• ค่าน ้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 50 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน /ทริป 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 

การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 

♣ ส าหรับห้องพัก 3 เตียงกรณุาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 
ท่าน แนะน าให้เปิดห้องพัก 2 ห้องเพ่ือสะดวกกับท่านมากกว่า  

♣ ต๋ัวเครื่องบิน หากท าการออกตั๋วแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ ตามเงื่อนของสายการบินนั้นๆ 
เงื่อนไขยกเลิก ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

➢ หากมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท 
➢ การยกเลิกก่อนเดินทาง 90 วัน (สามารถคืนเงินได้ 100% ยกเว้นค่าตั๋วที่อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ

สายการบิน 
➢ การยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ถูกหักค่าทัวร์  30% และค่าธรรมเนียมของการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน  
➢ การยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ถูกหักค่าทัวร์  50% และค่าธรรมเนียมของการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน  
➢ การยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ถูกหักค่าทัวร์  100% และค่าธรรมเนียมของการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน  

แจ้งเพื่อทราบ 

♣  กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) *ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ 
(Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหาก
กรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก เที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. ในกรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการน าเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้โดยมิใช่ความผิดของ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว จ่ายเงินค่าบริการคืนแก่

นักท่องเที่ยวในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน หรือตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่องบินและโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก
อุบัติเหตุต่างๆ 



 

6. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทฯ ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

12. หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการน าพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี 
ไม่ว่าค่าใช่จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม  


