
HM-V2KBSG / สดุขอบฟา้หิมาลยั...สกิขิม    1 

 

**พเิศษ** เสรมิอาหารไทยทุกมือ้          **พเิศษ** พกัโรงแรมระดบั 4และ5  ดาว      
**พเิศษ** หวัหน้าทวัรผู์ช้ านาญเสน้ทาง    **พเิศษ**นั่งรถไฟ TOY TRAIN  

**พเิศษ** ZERO POINT จุดชมววิทีง่ดงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของชว่งเวลาทอ่งเทีย่ว) 
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***11-18 เมย.63 : (เทศกาลสงกรานต)์ : กหุลาบพนัปีก าลงัทั่วหุบเขา  มหีมิะทีท่ะเลสาบฉางโก 
***02-09 พค.63 : (วนัจกัร-ีวนัฉตัรมงคล) : กหุลาบพนัปีก าลงัทั่วหุบเขา  มหีมิะทีท่ะเลสาบฉางโก 
 

**หมายเหต*ุ* สายการบนิดรุก๊แอร ์บนิตรง จากกรุงเทพสู่เมอืงบกัโดกรา้ โดยไม่ตอ้งแวะเปลีย่นเครือ่ง 
 

รายการท่องเทีย่ว 
วนัที-่1 
เสาร ์

กรุงเทพฯ –บกัโดกรา (รฐัสกิขมิ) - กงัตอ็ค - L D 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข7สายการบินDruk Air 
(KB)หรอื Bhutan Airlines (B3)  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใน
เร ือ่งสมัภาระตา่งๆ แกท่่าน 

**หมายเหต*ุ* สายการบนิแห่งชาตปิระเทศภูฐาน FULL SERVICE AIRLINES 

06.45น. บนิตรง สูเ่มอืงสลีกูิรบีกัโดกรา(BAGDOGRA) รฐัสกิขมิ ประเทศอนิเดยี เทยีวบนิที ่KB131  

08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน บกัโดกรา(เวลาทอ้งถิ่นที่อินเดีย)  ซ ึง่เมืองบักโดกราเป็นอ าเภอหน่ึงใน
รฐั West Bengal เป็นเมืองค่อนขา้งใหญ่ที่เป็นชุมทางสายการบิน และรถไฟที่จะเช ือ่มต่อไปทั่ว
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ประเทศเน่ืองจากสิกขิมยงัไม่มีสนามบินและทางรถไฟ บกัโดกราจึงเป็นทัง้จุดเร ิม่ตน้และจุดหมาย
ปลายทางของทัง้สองเสน้ทางเพื่อไปสู่สิกขิม หรอืไปสู่เมืองอืน่ๆ ของอินเดีย ..หลงัตรวจรบัสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้.. 

09.30 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงหลวงสู่กงัต็อก (Gangtok)เมอืงหลวงแห่งรฐัสกิขมิ “รฐัสกิขมิ”  

(Sikkim)เมืองสายหมอก เป็นรฐัทางตอน
เหนือของประเทศอนิเดยี มีภูมิประเทศแบบที่
ราบสูงบนเทอืกเขาหมิาลยั มีพรมแดนตดิกบั
หลายประเทศ อาท ิเขตปกครองตนเองทเิบต, 
เนปาล และภูฏาน แต่เดิมสิกขิมเป็นรฐัเอก
ราช มขีนาดใหญ่กว่ากรงุเดล ีเมอืงหลวงของ
อนิเดยีเล็กนอ้ย ปกครองโดยราชวงศนั์มเยล 
ดว้ยความเป็นรฐัเอกราชเล็กๆ อาจถูกบั่น
ทอนจากจนีซ ึง่ยดึทิเบตไดแ้ลว้ขณะน้ัน เมื่อ
อนิเดยีไดร้บัเอกราชจากองักฤษ รฐัสกิขมิ จงึ
ยอมอยู่ใตเ้อกราชเดียวกับอินเดีย...บักโด
กราห่างจากเมืองกังต ๊อกประมาณ  115 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราว 4 ช ัว่โมง.ชมววิทศันร์ะหวา่งสองขา้งอย่างสวยงามผ่านด่านรงัโป.. หรอื
ส านักงานการท่องเทีย่วสกิขมิเพือ่น าพาสปอรต์ไปลงทะเบยีนเขา้รฐัสกิขมิน่ังพกัเขา้หอ้งน า้หรอืถ่ายรูป
ส านักงานที่มีสถาปัตยแ์บบสิกขิมสวยงามดี..จากน้ันน้ันออกเดินทางทางเขา้สู่ตวัเมือง“เมืองกงั
ตอ๊ก” เมืองหลวงรฐัสกิขมิ ภายใตก้ารปกครองของอนิเดยี ประกอบดว้ยชาวเนปาล ภูฏาน และชาว
อนิเดยีเป็นส่วนใหญ่ “กงัต็อก” เป็นภาษาในภูเทยี กงั คอื ทีร่าบ และ ต็อก คอื เนินเขา รวมกนัเป็น ที่
ราบที่อยู่บนเนินเขา เป็นเมืองที่อยู่ดา้นล่างเทือกเขาหิมาลัย นับเป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มี
ทศันียภาพทีส่วยงามมากๆ ภายใน เมอืงกงัต็อก ประกอบดว้ยชาว เนปาล ภูฏาน และชาวอนิเดยี เป็น
ส่วนใหญ่ เมืองกงัต็อก ถือก าเนิดเกิดขึน้ราว ปี ค.ศ. 1716 ขณะน้ันเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆเท่าน้ัน
จนกระทั่งไดม้กีารสรา้งวดัเอนเซย ์(Enchey Monastery) ขึน้มาในปีค.ศ. 1840 กงัต็อกจงึกลายเป็น
ศนูยก์ลางของการแสวงบุญไปโดยปรยิาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมอืงกงัตอ๊ก 
 จากนัน้ น าท่านชมความงามแห่งดงดอกไมน้านาพนัธ ์ณ FLOWER SHOW  HALLซึง่ภายในจะจดั

แสดงพนัธุไ์มเ้มอืงสกิขมิหลากหลายพนัธุแ์ละท่านชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจากเมอืงมากมายที่
ต ล าด กั ง ต็ อ กน า ท่ าน ช ม ว ัด รุ ม เต็ ก  (Rumtek Monastery)ห ร ือ  ศู น ย ์ธ ร รม จัก ร 
(Dharmachakra Centre) เป็นสถานทีศ่กึษา และปฏบิตัธิรรม เป็นวดัศาสนาพุทธทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรฐั
สกิขมิ ตัง้อยู่บนเนินเขาสูง 1,550 เมตรวดัรุมเต็ก สรา้งโดย การม์าปา วงัชกุ ดอรเ์จ ที9่ ในศตวรรษที ่
16 ส าหรบัใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัของผูส้บืเช ือ้สาย Karma Kagyu ในสกิขมิ แต่เมือ่วดัถูกท าลาย พืน้ที่

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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ถูกปล่อยรา้งจนพระสงัฆราชการม์าปาที่ 16 ซ ึง่เป็นชาวทิเบตไดล้ีภ้ยัมายงัสิกขิมในปี ค.ศ. 1959 
เน่ืองจากกองทัพจีนบุกไปยืดทิเบต 
พระองคไ์ดส้รา้งวดัรุมเต็กอกีคร ัง้ เพือ่
ใช เ้ป็นที่ลีภ้ ัยจากกองทัพจีนโดย
ไดร้บัความช่วยเหลือจากราชวงศ ์
สิกขิมและรฐับาลอินดียที่ตรงนี้มี
ลกัษณะภูมปิระเทศทีด่ ีมลี าธาร ภูเขา
อยู่ดา้นหลงั ภูเขาหิมะอยู่ดา้นหน้า
และมีแม่น ้าอยู่ดา้นล่างใชเ้วลาสรา้ง
นาน 4 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบต
ปัจจุบนัเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิม 
จากน้ันไม่นานพระสงัฆราชการม์าปา
ที่  16 ไดส้ถาปนาวัด นี้ เป็น  ศูนย ์
ธรรมจกัร สถานทีใ่ชเ้รยีน ฝึกฝนและปฏบิตัตินของชาวพุทธรวมทัง้เผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจา้ใน
วนัขึน้ปีใหม่ของทเิบต ในปี ค.ศ. 1966 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เขา้สูท่ีพ่กั  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok) หรอืเทยีบเท่า (free wife) 
 

วนัที-่2 
อาทติย ์

กงัตอ็ก - ทะเลสาบฌางโก-คเณศตอ็ก-วดัเอนเซย-์กงัตอ็ก B L D 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.30 น. ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโก(Tsomgo Lake)(ระยะทาง 34 กม.ประมาณ 2 ชม.)ทะเล

สาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางภาค
ตะวนัออกของสกิขิม มีลกัษณะคลา้ยรูปไข่ยาว 1 กโิลเมตร ลกึ 15 เมตร เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้า
ส าคญัๆ และถือเป็นทะเลสาบศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮินดูและชาวพุทธ ในชว่งหนา้หนาวน ้าจะกลายเป็น
น า้แข็ง และละลายในชว่งเดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม รอบๆจะมกีุหลาบพนัธปี์ ดอกไอรสิ และดอกป็อปป้ี 
รวมถึงสตัวป่์าหายากเชน่ แพนดา้แดง เป็ด Brahminiและนกอพยพต่างๆ รวมถึง แย็ก (Yak หรอื
จามร)ีมรีปูทรงสณัฐานเป็นวงรลีกึประมาณ 15 เมตร เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าลุงเฌ่ชไูหลไปบรรจบกบั
แม่น ้ารงัโปและถอืกนัว่าเป็นแหล่งตน้น ้าธรรมชาตทิีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดแห่งหน่ึง ในสมยัอดตีพระลามะหลวง
จะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี ้ สนุกสนานกบักจิกรรม ขี่จามร ี
สตัวภู์เขาทีไ่ดร้บัการแต่งตวัดว้ยสสีนัสดใส พกัผ่อน ถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ (ค่าขีจ่ามรไีม่
รวมในรายการ) กนัตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย..ไดเ้วลาอนัสมควรกลบัสู่เมืองกงัต็อก..แวะ
ถ่ายรปูตามเสน้ทา 
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13.30น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ระหวา่งทาง น าท่านแวะชม คเณศต็อก(Ganesh Tok) เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดู ชาวบา้นนิยมมา

สวดมนต ์ดา้นบนสามารถชมววิเมอืงกงัต็อกได ้180 องศา ถา้อากาศดจีะมองเห็นววิยอดเขาคนัเชง็ฌ
องกาไดด้ว้ย  ภายนอกประดบัธงแบบทเิบต  วดันีต้ ัง้อยู่บนความสูง 6,100 ฟุต ตดิกบัทวีทีาวเวอร ์เป็น
วดัเล็กๆ สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัลอรด์กาเนชซึง่เป็นวดัส าคญัของศาสนาฮนิด ูประดษิฐานพระพคิเณศ
เทพเจา้แห่งการขจดัอปุสรรคและเป็นเทพแห่งศลิปะทุกแขนง 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านชมวดัเอนเซย ์(Enchey Monastery)ขึน้มาในปี ค.ศ. 1840 ก ังต็อกจึงกลายเป็น

ศูนยก์ลางของการแสวงบุญไปโดยปรยิาย 
ต่ อ ม า ใน ปี  ค .ศ . 1894 ธู ท อ บ  นั ม เก ล 
(ThutobNamgyall) กษั ต ร ิย ์ผู ้ป ก ค รอ ง
สกิขิมซ ึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองขององักฤษ
อีกที ไดย้ า้ยเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง 
( Tumlong) ม า อ ยู่ ที่ เ มื อ ง กั ง ต็ อ ก 
(Gangtok) แทน นับแต่น้ันมา กงัต็อกซึง่มี
บทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม 
(แมว้่าภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรฐัที่ 22 
ภายใตก้ารปกครองของอินเดีย กงัต็อกก็ยงั
เป็นเมืองหลวงเชน่เดิม)กงัต็อกประกอบดว้ย
ชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วน
ใหญ่ 

บ่าย อสิระชอ้ปป้ิงถนนมหาตมคานธ ีมารก์ หรอื ถนนเอ็มจมีารก์ (Mahatma Gandhi Road) 
M.G. Marg ถนนมหาตมคานธเีป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของสกิขมิทีม่ีรา้นคา้จ านวนมาก โดยถนน
เสน้นีใ้นชว่งเย็นจะกลายเป็นถนนคนเดนิ หา้มรถวิง่ผ่านไปมา ถอืเป็นถนนทีน่่าเดนิเลน่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เขา้สูท่ีพ่กั  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok) หรอืเทยีบเท่า (free Wi-Fi) 
 

หมายเหตุ: ใหท่้านจดักระเป๋าใบเล็กส าหรบัไปพกัทีห่มู่บา้นลาชงุ 1 คนืเพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง
และทีหุ่บเขาลาชงุจะมอีณุหภูมหินาวทีสุ่ดในโปรแกรมของเราจดัเสือ้ผา้ทีใ่หค้วามอบอุน่ทีสุ่ดไป สว่น
กระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท้ีโ่รงแรมในเมอืงกงัตอ๊ก 
 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
07.30 น. น าท่านเดนิทางออกจากเมอืงกงัตอ๊กเพือ่ไปหมู่บา้นลาชงุ (Lachung) ระยะทางในวนันีช้ม 

วนัที-่3 
จนัทร ์

เมอืงกงัตอ๊ก-วดัโพดอ่ง-เสน้ทางน ้าตกรอ้ยสาย -หมูบ่า้นลาชงุ B L D 
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ทิวทัศน์และแวะถ่านภาพในวิวสวยๆ แวะเยื่ยม ชม 
สถานที่ ไปจนถึงจุดหมาย.. จุดชมวิวทาชิ (Tashi 
View Point)ซึง่เป็นจุดชมความงดงาม ยอดเขาคนั
ชงัจุงกา้ ยอดทีสู่งเป็นอนัดบัสามของโลก ทีด่ทีีสุ่ด
ในเมอืงกงัต็อก ถา้อากาศด ีฟ้าเปิดจะมองเห็น ยอดเขา
ชโินช ู(Siniolchu)กลางเมอืงกงัต็อก ทีท่่านจะสามารถ
มองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทอืกเขาทางภาคเหนือ
ไดด้ีที่สุด ขึน้ชมทิวทศันข์องเมืองกงัตอ๊ก เมืองหลวง
ของอาณาจกัรสกิขมิ 
ชมวดัโพดอง (Phodong Monastery)  “กามา
ปา” (Karmapa) ซึง่เช ือ่กนัว่าเป็นของล า้ค่าศกัดิส์ทิธิล์กัษณะคลา้ยอาสนะของพระในเมอืงไทย“วงลอ้
แห่งชวีติ” (Wheel of Life) ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณท์างพุทธศาสนา สะทอ้นถงึการด ารงอยู่ของโลก วง
ลอ้นีจ้ะถูกปีศาจยกัษค์าบไว ้แสดงถงึความตอ้งการอนัไม่สิน้สุดของมนุษย ์ทีจุ่ดศูนยก์ลางของวงลอ้มี
สตัว ์3 ชนิด ไดแ้ก่ นกยูง งู และหมู โดยนกยูงหมายถึง ความปรารถนาราคะจรติ งู หมายถึง ความ
โกรธโมหะจรติ และ หมู หมายถงึ ความกา้วรา้วและโง่เขลา ซ ึง่ทัง้สามสิง่นีเ้ป็นตวัการส าคญัทีก่อ่ใหเ้กดิ
ความยุ่งยากตา่งๆ ขึน้บนโลก 
ออกทางเดนิต่อสู่ หมู่บา้นลาชุง (Lachung)ในอดตีเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหวา่งสกิขมิและทเิบต 
ที่น่ีมีหุบเขายุมถงั หรอืสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งดินแดนตะวนัออกและวดัลาชุง (ช่วงเดือน ธนัวาคม – 
กุมภาพนัธ ์อาจขึน้มาทีห่มู่บา้นนีไ้ม่ไดเ้น่ืองจากหิมะตกหนัก) มีอาณาเขตตดิต่อกบัจนี ค าว่าลาชงุ 
แปลว่า ภูเขาขนาดเล็ก จากเมืองกงัต็อกใชเ้วลาน่ังรถจปีประมาณ 6-7 ช ัว่โมงคะท่านจะไดส้มัผสักบั
ภูมิทศันแ์ละบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บา้นนีโ้อบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั และววิทิวทศันอ์นั
สวยงามตลอดเสน้ทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ระหวา่งทาง  

13.30 น. ออกเดนิทางต่อไปลาชุง แวะชมน ้าตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน ้าตกขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก และ
ชมน ้าตกอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดเ้ห็นและสมัผสักบัน ้าตกทีส่วยงามและแปลกตา บาง
ชว่งปรากฏสายน ้าทิง้ตวัพุ่งดิง่ผ่านผาสูงลบิลิว่ (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็น
สิง่ทีม่คี่าทีสุ่ด) 

18.30 น. ถงึ หมู่บา้นลาชุง หมู่บา้นทีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลยั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศสุดโรแมน
ตกิและยอดเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะตลอดน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ Snow lion Moutain resort (Lachung) หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที-่4 
องัคาร 

หมู่บา้นลาชงุ – หุบเขายุมถงั หุบเขาแห่งดอกไม-้เมอืงกงัตอ๊ก B L D 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   08.00 น. น าท่านเดินทางสู่หุบเขายุมถงัหรอืทุ่งหญา้
ลอยฟ้า(Yumthang Valley)หุบเขายุมถงัตัง้อยู่บนระดบัความสูง3,659 เมตรสวสิเซอรแ์ลนด ์
แห่งสกิขมิ...สถานทีท่่องเทีย่วทีง่ดงามทีส่ดุของสกิขมิและยงัเป็นดนิแดนแห่งต านานและความฝันเป็น
เหมือนสวนสวรรคส์ุขาวดีทีง่ดงามราวกบัอยู่บนสรวงสวรรคย์ุมถงัเป็นหุบเขาแสนสวยสองขา้งทางมี
ยอดเขาหมิะของเทอืกหมิาลยัตัง้ตระหง่านผ่านธารน า้แข็งนอ้ยใหญ่และป่าสนกบัยอดเขาสูงเสยีดฟ้าถา้
มาชว่งเดอืนเมษายน-พฤษภาคมซึง่เป็นฤดใูบไมผ้ลจิะเห็นป่ากุหลาบพนัปีมากกวา่36สายพนัธุผ์ลดิอก
บานสะพร ัง่ทัง้หุบเขาหรอืถา้มาเดอืนพฤศจกิายน-เดอืนมกราคม จะเห็นเทือกเขาทีป่กคลุมดว้ยหิมะ
สวยงามแบบสวิสเซอรแ์ลนด ์”ยุมถงัดินแดนที่ไดร้บัสมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย”ที่น่ี
นอกจากจะเป็นดนิแดนแห่งดอกไม ้และดอกกุหลาบพนัปีหลากหลายสายพนัธุแ์ลว้ยงัมนี ้าพุรอ้น และที่
ปลายสุดของเสน้ทางจากเมอืงลาชุงสู่...หุบเขายุมถงั เป็นเสน้ทางทีง่ดงามอกีแห่งหน่ึงของ
การมาเที่ยวสิกขิมระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ไดส้รรสรา้ง
ทอ้งฟ้าสีน ้ าเงินสดโอบลอ้มหุบเขาที่เต็มไปดว้ยหิมะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิระหว่างเดือน
เมษายนถงึพฤษภาคมทั่วทัง้อาณาบรเิวณของยุมถงัจะเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพนัธุจ์น
ไดร้บัสมญานามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม”้และเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลนไปตลอดทัง้ปีและมีหิมะมาก
ยิง่ขึน้ในฤดูหนาว อิสระถ่ายภาพความกบัทรงจ าอนัสวยงามที่ไม่รูล้มืจนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดนิทางกลบัสู่หมู่บา้นลาชงุระหว่างทางแวะจบิน ้าชากาแฟและของว่าท่ามกลางธรรมชาตอินัสวยงาม
ของพุ่มดอกกุหลาบพนัปีและพมิมูลา่แมคโนเลยีระหวา่งเสน้ทางของหุบเขายุมถงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านขึน้สู่“Yume Samdong”(Zero Point) หุบเขาหมิะแห่งสกิขมิดนิแดนสวยงามทีถู่ก

ปกคลุมไปดว้ยหมิะมีความสูงถงึ4,800เมตรจากระดบัน ้าทะเล.......ชว่งทีเ่หมาะทีจ่ะเทีย่วทีหุ่บเขายุมถงั
คอืชว่งเดอืนเมษายน–กลางเดอืนมถิุนายนซึง่จะเป็นชว่งทีด่อกไมบ้านสวยงามมากแตถ่า้หากอยากเห็น
ตอนภูเขาปกคลุมไปดว้ยหิมะและทอ้งฟ้าสดใสเวลาที่เหมาะสมที่สุดคอืชว่งเดือนพฤศจกิาย– เดอืน
มกราคมหมายเหตุ: การขึน้ Zoro Point หากถนนปิดและมหีมิะตกหนัก ก็ไม่สามารถขึน้
ไปไดข้ึน้อยู่กบัทางการของสกิขมิ 
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13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ ..เมืองกงัต็อก(ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) ชม
แสงอาทิตยท์ี่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาด
พนัขนุเขาสูงเปลีย่นเป็นล าแสงพราวพรรณ
ตก ล งต ้อ งหุ บ เข าแล ะแ ม่ น ้ า ทิ ส ต้ า
“TESTA”ที่อยู่ เบือ้งล่างอิสระชมทิวทัศน์
ระหว่างสองขา้งทางทีส่วยงามตลอดเสน้ทาง
ชมแสงอาทิตยท์ี่ทอแสงผ่านสายหมอกที่
พาดพนัขนุเขาสูงเปลีย่นเป็นล าแสงสทีองตก
ลงตอ้งกบัหุบเขาและแม่น ้าทิสตา้ทีอ่ยู่เบือ้งล่างอสิระชมทิวทศันร์ะหว่างสองขา้งทางทีส่วยงามตลอด
เสน้ทาง...จนถงึทีพ่กั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สูท่ีพ่กั  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok) หรอืเทยีบเท่า (free Wi-Fi) 

 
วนัที-่5 
พุธ 

เมอืงกงัตอ๊ก - เมอืงดารจ์ลีิง่ B L D 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดารจ์ลีิง่ DARJEELINGดนิแดนแห่งชา และเทอืกเขาหมิาลยัซึง่เมืองนีสู้ง

เหนือระดบัน ้าทะเล 2,134 ม. ตวัเมืองหนัหนา้เขา้หาเทอืกเขาหมิาลยั ประชากรของดารจ์ลีิง่มีท ัง้ชาว
เนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตยี ทีน่ี่องักฤษเขา้มาพฒันาใหเ้ป็นเมืองพกัตากอากาศบนภูเขาไดอ้ย่าง
สวยงามเป็นเมืองราชนีิแห่ง
ภู เขาหรือ  เมืองพ ักตาก
อากาศบน ภู เขา .. ส ัมผัส
ธรรมชาติอนัแสนงดงาม กับ
เมืองดารจ์ีลิ่ง หรอื“ราชนีิแห่ง
ขุ น เข า ”  เมื อ ง ใน ฝั น บ น
เทือกเขาหิมาลัย ที่ขึน้ช ือ่ใน
เร ือ่งชา ถอืเป็นแหล่งผลติชาที่
ดีแห่งหน่ึงในโลก ดื่มด ่าก ับ
กลิ่นหอมละมุนเลิศรสของชา 
ดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะตัวถึง
เมอืงดารจ์ลีิง่  

ระหวา่ง  น าท่านชมวดัทิเบตกูม กอมปา“GHOOM GOMPA”เป็นวดัโบราณแต่ไดร้บัการปรบัปรุง
ซอ่มแซมใหม่ เพือ่บอกว่า“เมอืงนี้เป็นศูนยร์วมของความแตกต่างทางความเชือ่หลากหลาย 
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ทัง้พุทธ อสิลาม ฮนิดู แมก้ระท ัง่ครสิตก์็ตาม”ทีแ่ห่งนีจ้งึดูกลมกลนืงดงามและทรงเสน่หอ์ย่างมิ
อาจลมืเลอืน...การสวดมนตก็์เดนิหมุนวงลอ้สวดมนตท์ีม่อียู่รอบวดัดา้นนอกตามเข็มนาฬิกาจนครบ 1 
รอบ อธษิฐานขอพรไดต้ามทีป่ราถนาเลย 

เทีย่ง   บรกิารอาหาร กลางวนั ภตัตาคารในเมอืงดารจ์ลีิง่ 

จากนัน้ น าท่านเดนิชอ้ปป้ิงย่านชอ้ปป้ิงชอรร์าสตา(Chawrasta)ตลาดพืน้เมอืงชอรร์สัตา้แหลง่ชอ้ปป้ิงที่
มีช ือ่เสยีงจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมือง มีรา้นขายของเยอะมากทัง้รา้นหนังสอื รา้นอาหาร คาเฟ่ ของฝาก 
เสือ้ผา้ นักท่องเที่ยวนิยม เหมือนเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองโดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึง่เป็น
ถนนทีส่วยงามมีสนิคา้พืน้เมอืงของฝากของทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนั..เดนิไดท้ ัง้วนัไม่มีเบือ่
เลย...จากน้ันน าท่านเขา้ทีพ่กั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สูท่ีพ่กัณ  Summit Swiss Heritage (Darjeeling) หรอืเทยีบเท่า (free Wi-Fi) 

 
วนัที-่6 
พฤหสับด ี

เมอืงดารจ์ลีิง่ เมอืงตากอากาศแหง่องักฤษ B L D 

เชา้ตรู ่น าท่านเดนิทางไป จุดชมววิไทเกอรฮ์ลิล ์:เป็นจุดชมววิเทอืกเขาหมิาลยัยามเชา้ ในยามพระอาทติยข์ึน้ ซ ึง่
เป็นจดุทีส่งูทีส่ดุของเมอืงดารจ์ลีลิง่ทีร่ะดบั 2590 เมตรจากระดบัทะเล คอืจุดทีส่ามารถดยูอดเขาคนัชงัจงุกา้ได ้
ชดัเจนสวยงามมากทีสุ่ด หากฟ้าเปิดเราจะไดเ้ห็นยอดเขาคนัเชงจงุกา้ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูเป็นอนัดบั 3 ของ
โลก หรอืยอดเขาเอเวอรเ์รสตท์ีสู่งอนัดบั 1 ของโลกอยู่ทีป่ระเทศเนปาล ยอดเขา K2 ทีสู่งอนัดบั 2 ของโลก 
อยู่ทีป่ากสีถาน..อสิระเก็บภาพหมิาลยัจนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางกลบัโรงแรมทีพ่กั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้ น าท่าน ชม โรงงานผลติชา  ไรช่าแฮปป้ีวลัเล่ย ์(Happy Valley)ชมขัน้ตอนการผลติชาทีม่ี
ช ือ่เสียงของเมืองดารจ์ี
ลิ่ง ที่ก่อตั้งขึน้เมื่อคร ัง้
องักฤษเขา้มาปกครอง
อินเดีย “ชาดารจ์ีลิ่ง 
( Darjeeing Tea)
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น
แ ช ม เ ป ญ แ ห่ ง
ชา  เน่ื องจากน ้ าชามี
กลิ่นหอมและรสชาติ
อ่อนนุ่ม พรอ้มทัง้มรีสชาตคิลา้ยกบัเหลา้องุ่นแบบเจอืจางอย่ดว้ย ดารจ์ลีิง่จงึเป็นชาทีเ่หมาะสมส าหรบั
ดืม่ระหวา่งอาหารค า่หรอืการดืม่ชาชว่ง บ่ายทีส่ดุ ชาดารจ์ลีิง่ปลกูมากในแทบเทอืกเขาหมิาลยั ส่วนชา
เขยีวดารจ์ลีิง่ซ ึง่มีรสชาตเิยีย่มเป็นเอกลกัษณน้ั์น เป็นชาหายากเชน่เดยีวกบัชาเซนฉะของญีปุ่่น ทีน่ี่
ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเป็นแหล่งปลูกชาที่ดีที่สุดในโลกในเมือง ดารจ์ีลิงน้ันมีโรงงานผลิตชา
กระบวนการ Orthodox Method อยู่หลายสบิโรงงาน และถอืเป็นความ เช ีย่วชาญเฉพาะทางของคน 
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ทีน่ี่ รวมถงึยงัสง่ออกไปจ าหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่โลก  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านขึ ้นชม  ทรอยเทรน (Toy Train )สถานีรถไฟ นี้มีชื่อ เต็มๆว่าDarjeeling 
Himalayan Railwayสรา้งในปี ค.ศ. 1879-1881 ใชร้ะบบเคร ือ่งจกัรไอน ้า ยงัไดร้บัการยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโกใหท้างรถไฟสายนีเ้ป็นมรดกโลกดว้ยปัจจุบนันักท่องเทีย่วสามารถน่ังรถไฟไต่
ภูเขาสูงระดบั 4,000-5,000 ฟุต จากเมืองนิวจลัไปกุรขีึน้สู่ดารจ์ลีงิได ้แต่ใชเ้วลาเกอืบ 8 ช ัว่โมง ถา้
เทียบกบัรถยนตท์ีใ่ชเ้วลาเพียง 4 ช ัว่โมง ถึงแมจ้ะชา้แต่รถไฟเก่าแก่เสน้นีก็้ยงัไดร้บัความนิยมจาก
นักท่องเทีย่วอยู่เสมอ แต่ส าหรบัคณะเราเวลานอ้ยก็มรีถไฟสายท่องเทีย่วไวส้ าหรบัชมเมอืงดารจ์ลีงิ ใช ้
เวลาน่ังประมาณ 2 ช ัว่โมง/มรอบเมือง จะมีการจอดใหล้งถ่ายรูปในแต่ละสถานทีท่ี่น่าสนใจ แวะชม 
สถานีบาตาเซยีลูป (Batasia Loop) เป็นรางรถไฟทีส่รา้งขึน้ใหม้ีลกัษณะเป็นวง  ใชเ้ป็นจุดเลีย้ว
กลบัของรถไฟที่มาจากสถานีดารจ์ิลลิง ส่วน War emorial  สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 ในบรเิวณบา
ตาเซยีลูปเป็นอนุสาวรยีท์ีม่ลีกัษณะสามเหลีย่ม สูง 30 ฟุตสรา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิก่ทหารหาญชาวดารจ์ิ
ลงิทีเ่สยีชวีติจากสงครามรอบๆตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิดและมีกลอ้งส่องทางไกลใหไ้ดส้่องชม
เมืองดารจ์ลิงิอกีดว้ยลงจากรถไฟแวะชม ชม พพิธิภณัฑกู์ม  ดา้นในแสดงเร ือ่งราวเกีย่วกบัการ
สรา้งทางรถไฟเสน้นี ้ต ัง้แต่อุปกรณต์่างๆ ภาพถ่ายเหตุการส์ าคญั ป้ายประจ าสถานี ประกาศนียบตัร
จากองคก์ารยูเนสโก … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เขา้สูท่ีพ่กัณ  Summit Swiss Heritage (Darjeeling) หรอืเทยีบเท่า (free Wi-Fi) 
 

วนัที-่7 
ศกุร ์

เมอืงดารจ์ลิิง่ -สริกูิร(ีบกัโดกรา)- กรุงเทพฯ B L - 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.30 น. น าท่านชม สถาบนัปีนเขาหมิาลยั (HMI) เป็นหน่ึงในสถาบนัการปีน

เขาช ัน้น าของโลก ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน 1954 โดยไม่มีใคร
อื่นนอกจากบัณฑิต Jawaharlal Nehru นายกรฐัมนตรคีนแรกของ
อนิเดยีสถาบนัแห่งนีต้ ัง้อยู่ในสถานีเนินทีง่ดงามของดารจ์ลีิง่ดารจ์ลีิง่ยงัเป็น
บา้นเกิดของ Sherpa Tenzing Norgay มนุษยค์นแรกที่กา้วขึน้ไปบน
ยอดเขาที่สูงที่สุดของยอดเขาเอเวอเรสตพ์รอ้มกบัเซอรเ์อ็ดมันดฮ์ิลลา
ร ีและมันก็อยู่ใน HMI ที่ Tenzingใชเ้วลาส่วนใหญ่ของเขาในการขึน้
โพสตเ์อเวอเรสตใ์นฐานะผู ้อ านวยการฝึกภาคสนาม  ปัจจุบัน HMI 
กลายเป็นสถานทีส่ าคญัของดารจ์ลีิง่และเป็นศูนยก์ลางของแหล่งท่องเทีย่ว
มนัสามารถมองเห็นทิวทศันอ์นังดงามของ Mount Kanchenjunga ซึง่เป็นยอดเขาทีสู่งเป็นอนัดบั
สามของโลก 
ชม สวนสตัวด์ารจ์ลีิง่  (Padmaja Naidu Himalayan) เป็นสวนสตัวท์ีสู่งทีสุ่ดในอนิเดยี 
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เป็นเสมอืนสถาบนั ในการปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์
ทีป่รบัใหเ้ขา้กบัสภาพอลัไพนแ์ละ การผสม
พันธุท์ี่ประสบความส าเร็จส าหรบั เสือดาว
หมิะ , หมาป่าหมิาลยัที ่ใกลส้ญูพนัธุอ์ย่างยิง่
และ แพนดา้แดงสวนสตัวด์ึงดูดผูเ้ขา้
ชมประมาณ 300,000 คนทุกปี สวนแห่ง
นี้ไดร้บัการตั้งช ื่อตาม Padmaja Naidu 
(2443 -2518 ) ลู ก ส าวข อ ง  Sarojini 
Naidu ส ว น สั ต ว ์นี ้ ย ั ง ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น
ศนูยก์ลางส าหรบัการจดั สวนสตัวก์ลางของ 
โปรแกรมแพนดา้แดง ของอนิเดยี และเป็นสมาชกิของ สมาคมโลกแห่งสวนสตัวแ์ละพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานบกัโดกรา เมอืงสลีกูิร ี(บกัโดกรา BAGDOGRA)  
(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

17.15 น. ออกเดนิทาง สูเ่มอืงกลักตัตาโดยสายการบนิสไปรเ์จทเทีย่วบนิที ่SG3288 

18.30 น. ถงึ.สนามบนิเมอืงกลักตัาน าท่านเขา้เชคอนิระหว่างประเทศเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

อสิระอาหารค ่าเพือ่สะดวกแกก่ารเชคอนิ 
 

วนัที-่8
เสาร ์

กรุงเทพฯ - - - 

00.20น.  เหริฟ้าสู.่..สุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) โดยสายการบนิสไปรเ์จทเทีย่วบนิที ่SG3288 
04.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

*********************** 
 
หมายเหต ุ:  
1.เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ยขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์
2.บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมแต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญัทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัสภาวะของสายการบินโรงแรมที่พักภูมิอากาศภัยธรรมชาติการนัดหยุดงานฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมอืงภายในอนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 
***Apec Card ใชไ้ม่ไดท้ีป่ระเทศอนิเดยี** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 
USD หรอื 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก
คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบรกิาร(โปรแกรม Classical Sikkim: สกิขมิ-เพลลิง่-ดารจ์ลีิง่ 8วนั6คนื)ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นราคา
กรุป๊ไป-กลบั ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดในรายการเท่านัน้  
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ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) 

เดนิทางต ัง้แต ่16 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่ 

11-18 เมษายน 2563 
45,900.- 13,500.- 

2-9 พฤษภาคม 2563 

 

ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาพเิศษ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเด็กและเมือ่ออกตั๋วไม่
สามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไม่16-20 ท่านขึน้ไป 

การส ารองทีน่ั่ง 

1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ช ือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื 

Copy Passport มาทีบ่รษิทัฯภายใน 3 วนัหลงัการจอง....(ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้) 
2. ตัว๋เคร ือ่งบนิเป็นหมูค่ณะหากมกีารออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอื Refund ไดทุ้กกรณี 
โดยเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

3. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิ 

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไมร่วมคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารของธนาคาร 

หมายเหต ุ :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของท่านทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์
เพือ่สง่หลกัฐานการโอนเงนิของท่านเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่่าน 
 

 

 

หมายเหต ุ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัสายการ
บนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรอืมเีหตุ
หน่ึงเหตใุดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมหรอืเหลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวน
ผูโ้ดยสาร15ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีนา้ทวัรไ์ทย 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก
คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.1. คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามระบใุนรายการ 

1.2. คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

1.4. คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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1.6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได*้ 
เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั / 
 ค่าทปิตลอดการเดนิทาง รวม 50USD หรอื 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชน์
ใดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 

การยกเลกิ และการคนืเงิน 
หมายเหตุ:หลงัการจองและมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 
ตอ้งช าระคา่บรกิารทา่นละ 10,000 บาท 
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่60 วนัตอ้งช าระท่านละ 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
เง่ือนไขการบรกิาร 

1) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย
, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3) หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4) บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8) มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม
ฯลฯไปแลว้)ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ 
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

20) กรณีทีค่ณะไม่ครบจานวน 10 ทา่นทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

21) เมือ่ทา่นทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1 รปู พืน้หลงัสขีาว 
 ส าเนาหนังสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูตบิตัรและบตัรประชาชน 
 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 


