
 

 

 

 

 

 

พรเีมียม สิกขิม - ดารจี์ลิ่ง 

10 วนั 9 คืน 

 
>>หน่ึงในเสน้ทางธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีสดุของอินเดีย >>เยือนหมู่บา้นตากอากาศ >>ชิมชา

ดีท่ีสดุระดบัโลก >>นัง่รถไฟ TOY TRAIN >>ทะเลสาบศกัด์ิสิทธ์ิฉางโก >>หบุเขายมุถงั >>Zero 

Point >>ชอ้ปป้ิงถนนมหาตมคานธี มารก์ >>พกัโรมแรม 4 - 5 ดาว 
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โปรแกรมการเดินทาง 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

17 – 26 มีนำคม 2566 89,900.- 

07 – 16 เมษำยน 2566 89,900.- 

28 เมษำยน – 07 พฤษภำคม 2566 89,900.- 

12 – 21 พฤษภำคม 2566 89,900.- 
02 – 11 มิถุนำยน 2566 89,900.- 

รำยละเอียดกำรบิน 

วันเดินทำง เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ เดลี BKK - DEL AI 333 08.50 - 12.05  
วนัที่ 2 เดลี บกัโดรา DEL - IXB AI 879 11.15 – 13.15 
วนัที่ 9 บกัโดรา  เดลี IXB - DEL AI 880 13.55 – 16.15 
วนัที่ 10 เดลี กรุงเทพฯ DEL - BKK AI 332 13.45 – 19.20 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เดลี 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที่ 10 แถว 

W  เคาน์เตอรส์ายการบิน Air India เจา้หน้าที่บรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

 

08.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI 333 (ใช้
เวลาบินประมาณ 4 ชม.)  รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน 

 

12.05 น. ถึงท่ำอำกำศยำนอินทิรำ คำนธ ี ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ินประเทศอินเดีย ชา้กว่า

ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ที่ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้ชม กุตุบมีนำร(์Qutb Minar) เป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหน่ึงของกรุงนิ
วเดลี ไดร้บัสถานะมรดกโลกเม่ือ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงที่สรา้งดว้ยหินทรายแดง 

(เช่นเดียวกบัสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ ส่วน

ชั้นบนสุดยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น)  จากน้ันน า

ท่านไปยงั Tughlakabad อดีตเมืองหลวงเก่า ที่มีประวติัศาสตรน์องเลือด สถานที่ท่ีเคยเกิด
เหตุการณ์ปะทะกนัระหว่างฝ่ัง Khurso Khan และฝ่ัง Ghyasuddin Tughlukshah ทีข่ึ้ นสู่
อ านาจโดยการตดัหวั Khurso Khanเพื่อต่อตา้นการยึดครองชาวมองโกลที่บุกรุก 

 

 ผ่านชม เมืองเดลีใหม่ มีความใหม่ตามวฒันธรรมองักฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย 

ชมศิลปะการก่อสรา้งเมืองที่อังกฤษไดส้รา้งและมีการวางผังเมืองที่ทนัสมยั และสวยงาม

ตามวฒันธรรมของอังกฤษและติดอนัดบัหน่ึงในนครหลวงของโลก ผ่านชม ประตูชยัอินเดีย 

หรือ “India Gate” หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นส่ิงก่อสรา้งมีลกัษณะคลา้ยคลึง L’ Arc de 
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Triomphe ของฝรัง่เศส มีความมุ่งหมายใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่ทหารท่ีพลีชีพในสงครามครั้ง

สาคญัๆของอินเดีย ผ่านชม ตึกที่ทาการของคณะรัฐบาลราษฎรป์ติภวนั 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

 น าท่านสู่ ตลำดข่ำน (Khan Market) อิสระใหท้่านเลือกซื้ อสินคา้ ของฝากที่ระลึก 
จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้โรงแรมที่พัก ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

พกัที ่ THE PRIDE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

เมืองเดลี 

วันที่ 2 เดลี – บกัโดรำ – ดำรจี์ล่ิง  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้ นเครื่องไปเมืองบกัโดรา  

11.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองบกัโดรำ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI 879  

13.15 น. ถึงสนำมบินบักโดกรำ เมืองสิริกุรี เมืองสิริกูรี เป็นเมืองชุมทางใหญ่บนที่ราบสุดท้ายบน

ชายเทือกเขาหิมาลยั สนามบินที่ ใกลท้ี่สุด เพราะแควน้สิกขิมไม่มีที่ราบ 
 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ที่ ภตัตาคาร  

 จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดำร์จีล่ิง (Darjeeling) ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลา
ประมาณ 4 ชม. 

 

 “เมืองดาร์จีลิ่ง” (Darjeeling) มีชื่อเสียงรูใ้นชื่อ “ราชินีแห่งของภูเขา” เมืองทั้งเมืองตั้งอยู่บน
ภูเขา โดยโอบลอ้มดว้ยไร่ชา ภูเขาหิมะและทศันียภาพ เป็นสถานที่ตากอากาศอนัมีชื่อเสียง

ของอินเดีย ตั้งแต่ครั้นสมยัที่อินเดียตกอยู่ภายใตอ้าณานิคมของอังกฤษ องักฤษใชก้ลักัตตา้

เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครอง แต่คนอังกฤษทนรอ้นไม่ค่อยไดจึ้งไดม้าสรา้งเมืองขึ้ นบน

เทือกเขาหิมาลยัเพื่อขึ้ นมารบัลมเย็นบนระดบัความสูงราว 2,135 ม. เดิมดารจี์ลิ่งเป็นส่วน

หน่ึงของรฐัสิกขิม แต่กษัตริยแ์ห่งสิกขิมไดม้อบดารจี์ลิ่งใหก้บัองักฤษเพ่ือเป็นการตอบแทนที่

องักฤษ ได้ช่วยท าสงครามยึดเอาดินแดนบางส่วนคืนมาจากเนปาล กิตติศัพท์ที่โด่งดัง

ระดบัโลกอีกอย่างหน่ึงของดารจี์ลิ่งก็คือ ที่น่ีเป็นแหล่งผลิต “ชา” ที่มีชื่อเสียง ซึ่งไดร้บัมติเป็น
เอกฉันทจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นชาจากมุมโลกว่าชาดารจี์ลิ่งมีความโดดเด่นต่างจากชาท่ีอื่น 

 

 
 

 
 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัที่ THE NEW ELGIN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

เมืองดำรจี์ล่ิง 

วันที่ 3 ดำรจี์ล่ิง – กังตอ๊ก 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ไทเกอรฮ์ิล (Tiger Hill) โดยรถปรับอากาศ โตโยตา้ อินโนวา ระยะทาง
ประมาณ 11 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที สมัผัสอากาศท่ีหนาวเย็นและบริสุทธ์ิ

บนยอดเขา ชม “พระอาทิตยข์ึ้ นที่ไทเกอร์ฮิล” ชมความงามของพระอาทิตยท์ี่โผล่พน้เหนือ
เทือกเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะยอดเขา “คันเช็นจุงกา้ (Kanchenjunga) ที่สูง 
8,598 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ซึ่งสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขา
หิมาลัยในด้านอินเดีย (อันดับ 1 คือ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ใน เนปาล สูง 8,848 เมตร, 
อันดับ 2 คือ ยอดเขาเคทู ในปากีสถาน สูง 8 ,611 เมตร) ถ้าอากาศดีจะเห็นยอดเขา
คันเช็นจุงกา้ ซึ่งเป็นยอดเขาที่ชาวสิกขิมเชื่อกันว่า เป็นที่เก็บสมบัติล ้าค่าทั้งหา้แห่งยอดเขา

หิมะ เป็นวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ 
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 ไดเ้วลาสมควร เดินทางกลับสู่ที่พัก ระหว่างทางแวะชม วัดกูม (Ghoom Monastery) ซึ่ง
เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายาน ตันตระ – วัชระแบบทิเบต สังกัดฝ่ายเกลุค ที่มัก
เรียกว่า พระลามะหมวกเหลือง วดัน้ีเป็นวดัโบราณที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหน่ึง

ของดาร์จีลิ่ง สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช แต่ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมืองน้ีเป็นศูนยร์วมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย 
ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แมก้ระทัง่คริสตก์็ตาม” เมืองน้ีจึงดูกลมกลืนงดงาม และมีเสน่ห ์

 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ัน น าท่านไปนั่ง รถไฟ TOY TRAIN ไดร้ับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

มรดกโลก  รถไฟหัวรถจักรไอน ้าขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่ว่ิงบนภูเขาสูงจากระดับน ้าทะเล 

7000 ฟุต รถไฟจะจอดใหช้ม อนุเสำวรียช์ัยสมรภูมิ บำตำเซียลูป  เป็นอนุสาวรียท์ี่สรา้ง
เพ่ือเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกลา้กุรข่า สรา้งเม่ือปี 1994 และ จอดใหช้มพิพิธภัณฑ์รถไฟ 
การนั่งรถไฟ TOY TRAINใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง จากน้ันน าท่านเดินทางไปชม ไร่ชำ 
Happy Valley                                                                                                                                                                                                                              

 

กลำงวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเที่ยวชม สถำบันกำรปีนเขำหิมำลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะไดช้มประวติัส่วนตวั

และอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา และชม สวนสัตวป์มำจำร ์นัยดรู ที่น่ีท่านจะไดช้มสัตวท์ี่

อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่สูงอาทิ ยคั หมีด าหิมาลัย หมีแพนดา้ เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสตัว์

อื่นๆอีกมากมาย  ก่อนน าท่านไปยงั ศูนยศ์ิลปำชีพชำวทิเบต ชมศิลปหัตถกรรม วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่อพยพเขา้มาอาศัยอยู่ในเมืองดาร์จีลิ่ง มีโรงเรียนทิเบตศึกษา

แบบโรงเรียนกินนอนของเด็กก าพร้าฐานะยากจน เรียกชื่อ ว่า Darjeeling Tibetan 
Educational Center มีพระลามะเป็นครูใหญ่ 

 
 
 
 
 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองกังต็อก เมืองหลวงของสิกขิม ความหมายว่า เนินสูงหรือ

ยอดเขาสูง สูงเหนือระดับน ้าทะเล 1,780 เมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) ชมวิว 2 ขา้งทาง 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  
พกัที่ THE LEMON TREE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เมืองกังตอ๊ก 
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วันที่ 4 กังต็อก-ทะเลสำบฌำงโก-กังต็อก 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเดินทางไป ทะเลสำบฌำงโก (Tsomgo lake) โดยรถจ๊ีบ ห่างจากกังต็อก 

35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ทะเลสาบแห่งน้ีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ

สิกขิม นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ไดถื้อสญัชาติอินเดียตอ้งขออนุญาตเป็นพิเศษ  เป็นเสน้ทาง

คา้ขายโบราณ กั้นพรมแดนสิกขิม-ทิเบต และห่างจากกรุงลาซาประมาณ 500 กิโลเมตร 

ทะเลสาบฌางโก ความสูงประมาณ 3,774 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล มีรูปทรงสณัฐานเป็น

วงรี ลึกประมาณ 15 เมตร เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้า ลุงเฌ่ชู (Lungtze Chu) ไหลไปบรรจบ
กบัแม่น ้า รงัโป (Rangpo) และถือกนัว่าเป็นแหล่งตน้น ้าธรรมชาติท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึง 
ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งน้ี

หากสีของน ้าปรากฎนิมิตรเป็นด าคล ้าก็หมายถึงลางบอกเหตุว่าปีน้ันอาณาจักรจะพบ

เภทภัย อิสระกับกำรขี่จำมรี(ไม่รวมในทัวร)์ สัตวภ์ูเขาที่ไดร้ับการแต่งตัวดว้ยสีสันสดใส
ถ่ายรูปไวเ้ป็นที่ระลึก จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัเมืองกังต็อก  ใหท้่านแวะถ่ายรูปที่น ้ำตก

จำกภูผำสูง บา้นเมืองเกาะตามไหล่เขาภูดอยสูงๆ ต า่ๆ สลับซับซอ้น มีหุบเขาที่พอท า

การเกษตรใหเ้ห็นไดบ้า้งเป็นแบบขั้นบนัได บรรยากาศท่ีแปลกไม่เหมือนประเทศใดๆ 
 
 
 
 

 

 แวะ ชมวิวที่ หนุมำน ต็อก เป็นวดัทางศาสนาฮินดู ภายในวดัประดิษฐานเทพเจา้แห่งชัย

ชนะ ทหารเอกของพระรามในวรรณกรรมชิ้ นเอกของโลกคือเรื่องรามเกียรต์ ชาวสิกขิมทุก

คนจะ มาขอพรทุกวันส าคัญที่วัดทั้งสองแห่งน้ีเป็นประจ า อิ่มเอมกับการชมวิว  แล้ว

จากน้ันเดินทางกลบัสู่กงัต็อก 

 

กลำงวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) เป็นวัดที่ได้รับการบูรณะสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือ

ทศวรรษที่ 1960 โดยสังฆนายกองค์ที่ 16 แห่งสายย่อย-การ์มา (Karma) ฝ่าย – ฆาจ์ยุ 
(Kagyu) ซึ่งลี้ ภยัมาจากทิเบต ไดจ้ าลองรูปลกัษณ์ศิลปะแบบอย่างจากวดั เ ฌ อ พู  

(Tsurphu) เพ่ือระลึกถึงดินแดนหลังคาโลกอันเป็นแผ่นดินมาตุภูมิ จากน้ันเดินทางเขา้สู่ที่
พกั 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรมที่พกั  
พกัที่ THE LEMON TREE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เมืองกังตอ๊ก 

วันที่ 5 กังตอ๊ก-ลำชุง 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ ลำชุง (Lachung) โดยรถจ๊ีบเมืองโซนทางเหนือของสิกขิม ลาชุงเป็น
ดินแดนที่อยู่ทา้ยสุดบนภูเขาสูง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนบนภูเขาสูง อยู่ทางตอน

เหนือของสิกขิม (ระยะทางประมาณ 116 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหว่าง

ทางแวะชมความงดงามของยอดเขาคนัเซ็นจุงกา้ (หากฟ้าเปิด) ที่ “จุดชมวิวตาชิ วิวพอยส์” 
(Tashi View Point) ท่านสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทือกเขาทางภาคเหนือได้
ดีที่สุด   

 

กลำงวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ระหว่างทาง  
บ่าย เดินทางต่อสู่ลาชุง ท่านจะผ่านเสน้ทางธรรมชาติ และ น ้าตกน้อยใหญ่ตลอดเสน้ทาง และ

วิวผืนป่าเขียวขจี ของเทือกเขาหิมาลัย ไปจนสุดเสน้ทาง เช่น น ้ าตกนากา , น ้าตกทวิน, 
น ้าตกเซเว่น ซิสเตอร์ หุบเขาแม่น ้าลาชุงชู ฯลฯ ที่หมู่บา้นลาชุง ช่วงหน้าหนาว ทั้งหมู่บา้น

จะอยู่ใตห้ิมะ ทุกบา้นจะจุดเตาผิงควนัปุ๋ ยๆ เหมือนหมู่บา้นในนิทานตะวนัตก 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั  
พกัที่ YARLAM RESORT โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองลาชุง 

 ***จัดกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับไปพกัที่ลาชุง 2 คืน ที่ลาชุงจะมีอุณหภูมิหนาวที่สุดในโปรแกรมของ

เราอย่าลืมจัดเส้ือผ้าที่ใหค้วามอบอุ่นที่สุดไปด้วย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท้ี่โรงแรมในเมือง

กงัต็อกเพราะเราจะกลบัมาพกัที่น่ี อีก 1 คืน*** 

 

วันที่ 6 ลำชุง-ยุมถงั-ลำชุง 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำยุมถัง (Yumthang Valley) ทุ่งหญา้ลอยฟ้าตั้งอยู่บนระดับความ
สูง 3,659 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล อยู่ห่างจาก ห่างจากลาชุง ประมาณ 24 กม.เป็นหุบเขา
ที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่เต็ม

ไปดว้ยหิมะ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ทัว่ทั้งอาณาบริเวณ

เสน้ทางขึ้ นหุบเขายุมถงัจะเต็มไปดว้ยสีสนัของดอกไมน้านาพนัธุ ์จน ได้รับสมญานามว่า 

“หุบเขาแห่งดอกไม”้ และเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนไปตลอดทั้งปี ใหท้่านเก็บรูปสวยๆ ชมฝูง
จามรี  สัตว์ประจ า ถ่ินที่ อาศัยอยู่ เหนือระดับน ้ าทะเล 3,000 – 6,000 เมตรเหนือ
ระดับน ้ าทะเล อิสระถ่ายภาพ อันสวยงามที่ไม่รู ้ลืม นั่งรถขึ้ นสูงขึ้ นไปอีกประมาณ 15 
 กิโลเมตร ชมแสงอาทิตยท์ี่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็น

ล าแสงพราวพรรณรายตกลงตอ้งหุบเขาและแม่น ้า Teesta ทีอ่ยู่เบื้ องล่าง ชม ภูเขำหิมะ ณ 
ซีโร่พอยท ์(Zero Point) หรือที่เรียกว่า Yumesamdong Zero (หนาวสุดๆ เพราะอยู่สูง
มาก) แลว้นั่งรถลงมาแวะที่น ้ำพุรอ้น ท่านที่ตอ้งการลงแช่น ้าพุรอ้นใหเ้ตรียมเส้ือผา้ไปดว้ย 

ท่านที่ไม่ตอ้งการแช่น ้าพุรอ้น สามารถนัง่จิบชาชมบรรยากาศรอบๆยุมถงั ก็โรแมนติกไปอีก

แบบเดินทางกลับสู่หมู่บา้นลาชุง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองขา้งทางที่สวยงามตลอด

เสน้ทาง จากน้ัน แวะชม บ่อน ้าพุรอ้น ระหว่างทาง ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ที่พกั 
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กลำงวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อิสระชมวิวหมู่บา้นลาชุงกลางวงลอ้มของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบ ง ด ง า ม อ ยู่ บ น

เทือกเขาหิมาลยั 
 
จากน้ันท าท่าน ชม วัดลำชุง(Lachung Monastery) ซึ่งสรา้งขึ้ นในปี 1806 เป็นวดัแห่ง
นิกาย ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วดัอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งเดียวในหมู่บา้นลา

ชุง ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวรอบดา้นที่หอ้มลอ้มไปดว้ยภูเขา โดยตัววดัถูกสรา้งขึ้ นตาม

รูปแบบของวดัในนิกายหมวกแดงในสมยัโบราณ 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั  
พกัที่ YARLAM RESORT โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เมอืงลาชุง 

วันที่ 7 ลำชุง-กังตอ๊ก 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

 ออกเดินทางสู่ กังตอ๊ก อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองขา้งทางที่สวยงามตลอดเสน้ทาง แวะ

นมัสกำรพระโพธิสัตว์ ในวิหำร วัดโปด่อง  (Phodong Monastery) วัดหลวงของ 
Karmapa 16 รุ่น ประวัติศาสตร์เกือบ 2000 ปี ก่อนที่ ในปัจจุบัน แถบน้ีผู้คนเป็นชาว
ทิเบต จึงสรา้งอารามไวห้ลายแห่ง ที่น่ีอยู่ไกลบนขุนเขา กลางธรรมชาติอนัตระการตา แมจ้ะ

เป็นวดัเก่าแต่ดว้ยความเป็นวดัส าคญั จึงไดร้บัการบูรณะปรบัปรุงมาตลอด และมองดูคลา้ย

วดัใหม่สีสนัแพรวพราว มีลามะจ าพรรษาอยู่หลายสิบองค์ 

 

กลำงวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 เดินทางถึงเมืองกังต๊อกแลว้ น าท่านชมเมืองกังตอ๊ก โดยการ นัง่เคเบ้ิลคำร ์ชมทิวทัศน์

ของเมืองกงัต็อก บนเสน้ทางเคเบิ้ ลลอยฟ้า เมืองกงัต็อกเป็นเมืองที่ไม่มีที่ราบเลย บา้นเรือน

ทั้งหมดสรา้งลดหลัน่ตามภูเขารอบเมืองกังต็อก คือ ภูเขาคันเชนจุงกา้และภูเขาสูงอีก

มากมายในเทือกเขาหิมาลยัลอ้มรอบ การนัง่กระเชา้ชมยามเย็นน้ีอากาศแจ่มใส ท่านจะได้

ชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่ยากจะลืมไดท้ีเดียว และอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนมหำตมะคำนธี” 
(MG Marg.) ย่านใจกลางเมืองสิกขิม ถนนน้ีจะปิดหลังเวลา 17.00 น. เพ่ือใหนั้กท่องเที่ยว
ไดเ้ดินชมเมือง และเลือกซื้ อสินคา้ของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ตลาดกงัต็อก 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรมที่พัก  
พกัที่ THE LEMON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เมืองกังตอ๊ก 

วันที่ 8 กังตอ๊ก – กำลิมปง – สิลิกูร ิ
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิลิกูริ (Siliguri) เมืองชุมทางใหญ่บนที่ราบสุดทา้ยบนชายเทือกเขา

หิมาลยั เพราะแควน้สิกขิมเป็นเนินเขา แทบจะไม่มีที่ราบเลย ระหว่างแวะเที่ยวเมืองกำลิม

ปง (Kalimpong) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ สบายๆ อยู่ทางตอนใตข้องสิกขิม เป็นที่รูจ้ักกันดีของ

นักท่องเที่ยว เป็นจุดเดินป่าที่มีชื่อเสียง และเป็นเมืองที่นักปีนเขาหิมาลยัจะมาเริ่มตน้กนัที่น่ี 

นอกจากน้ัน เมืองน้ียงัมีชื่อเสียงในดา้นการศึกษาและตลาดดอกไมอ้ีกดว้ย เพราะ มีอากาศ

เหมาะส าหรบัการเพาะปลูกพนัธุไ์มอ้ย่างยิ่ง 
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 น าท่านชมเมืองกาลิมปง ชม วัดเดอรพ์ิน (Durpin Monastery) ซึ่งเป็นวดัสไตล์ทิเบตบน
เขา หรือที่รูจ้กักนัในนาม “Zong Dog Palri Fo Brang Monastery” วดัน้ีสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 
1975  โดย “ดาไลลามะ” ที่ครั้งหน่ึงไดมี้โอกาสมาเยือนกาลิมปงในปี ค.ศ. 1956 เพ่ือน า
ตน้ฉบบัเอกสารที่เขียนดว้ยมือจ านวน 180 ฉบบั มาเผยแพร่ที่ดินแดนน้ี ภายในที่ภาพวาด

ที่ฝาผนังหอ้งบูชา และภาพวาดบนเพดานที่สวยงาม รวมถึงมีศิลปะของศาสนาฮินดูและ

ศาสนาพุทธที่หาดูยากบนชั้น 2 ดว้ย (ภายในหา้มบนัทึกภาพ) 

 

กลำงวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 น าท่านชม วัดทำรป์ำ โชลิง (Tharpa Choling Monastery) ซึ่งเป็นวดัทิเบตในศาสนาพุทธ

นิกายเกลุคปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง ตั้งอยู่บนยอดเขาในเมืองกาลิมปง สรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ. 1931 เป็นวดัที่สงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การนัง่สมาธิ และยงัสามารถชมวิวของเทือกเขา

หิมาลยัจากวดัน้ีไดด้ว้ย 

 

 ชม วัดธองสำ (Thongsa Gompa) เป็นวดัพุทธสไตลภ์ูฎาน ที่ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1692 เป็น
วดัที่เก่าแก่ที่สุดในเขตเมืองกาลิมปง ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมขึ้ นใหม่ดงัที่เห็นในปัจจุบนั 

เดิมวดัน้ีสรา้งขึ้ นในรูปแบบของภูฎาน และเชื่อว่าถูกสรา้งขึ้ นโดยค าสัง่ของกษัตริยภ์ูฎาน วดั

น้ีเหมาะอย่างยิ่งส าหรบัการสวดมนตภ์าวนา และนัง่สมาธิ 

 

 จากน้ัน น าท่านชม สถำนเพำะช ำดอกไม ้ (Flower Nursery) ที่ภายในเป็นเรือนเพาะช า 
เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมได ้ โดยจะมีตน้ไม ้ ดอกไมห้ลากหลายชนิด เช่น กระบองเพชร

หลากหลายสายพนัธุ ์จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองสิริกูริ 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัที่ THE LEMON TREE โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

เมืองสิลิกูริ 

วันที่ 9 สิลิกูริ – บกัโดรำ – เดลี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองบกัโดรา เพื่อขึ้ นเครื่องไปเมืองเดลี  
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI 880  
16.15 น. ถึงเมืองเดลี น าท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง  

 รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย Ego Thai Restaurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ค า่ น าท่านสู่ ตลำดจนัปำท(Janpath Market) อิสระใหท้่านเลือกซื้ อสินคา้พ้ืนเมืองและงาน

หตัถกรรมต่างๆ เช่น ผา้ไหมอินเดีย, เครื่องประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทน์หมแกะสลกั, ของ
ตกแต่งประดบับา้น ฯลฯ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั ใหท้่าน

พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

พกัที่ THE PRIDE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเดลี 



 
 

9 
 

 
*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี /
กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางไปยงั หลุมฝังพระบรมศพของจกัรพรรดิหุมำยูง  (Humayun’s Tomb) 
สุสานแห่งน้ีสรา้งขึ้ นในปี 1570 ออกแบบโดยมิรกั มีรซ์า กียทั (Mirak Mirza Ghiyath) 
สถาปนิกชาวเปอรเ์ซีย ซึ่งจดัว่าเป็นสุสานและสวนแห่งแรกบนอนุทวีปอินเดีย มีความส าคญั

ทางวฒันธรรมเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นสุสานสวนแห่งแรกในอนุทวีปอินเดีย เป็นแรง

บนัดาลใจใหเ้กิดนวตักรรมทางสถาปัตยกรรมที่ส าคญัหลายประการ ส่งผลใหมี้การ

ก่อสรา้งทชัมาฮาลและไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก เม่ือปีค.ศ. 

1993 

 

13.45 น. 
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  Air India  เที่ยวบินที่  AI 332 

 
19.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความ

ประทบัใจมิรูล้ืม 
 

ค่ำทวัรต่์อท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส ำหรบัผูเ้ดินทำง 10 ท่ำน ขึ้ นไป 
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ 

➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 
➢ ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน ลดท่านละ 
➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวซี่าแลว้หกัออก 

89,900.- 
25,000.- 

17,000.- 
2,000.-                                     

รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้ น-ลง ตำมรำคำน ้ำมันท่ีปรบัขึ้ นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 20 พ.ย. 2565 ) 

 
 

 
กำรจองทวัร ์(กรุณำจองทวัรอ์ย่ำงนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทำง)  

 
 
 
 
 
 
 

➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์โดยส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 

30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
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ค่ำทวัรร์วม 

 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบิน แอร ์อินเดีย  ตามเสน้ทางที่ก าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้ม

น ้าหนักกระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามที่สายการบินก าหนด (25 กก.) 
✓ ค่าวีซ่าอินเดียส าหรบัคนไทย 

✓ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
✓ ค่าบริการของหวัหน้าทวัรไ์ทย และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าท่ีพกัโรงแรม ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
✓ ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ  
✓ ค่าเครื่องด่ืม (น ้าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 2 ขวด / ท่าน 
✓ ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จ านวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอำยุตั้งแต่75ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนักงานบริการฯ 10 วนั รวม 50 USD /ท่าน ตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย รวม 10 วนั คิดเป็น 30 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของท่าน 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าท าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหาร

และเครื่องด่ืมที่สัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น 

หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
 ▪ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วนั ▪ คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าที่ยื่นและตัว๋เครื่องบินที่ออก

ล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนั

แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ตอ้งการันตี มดัจ ากบัทาง

สายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การนัตีค่ามดัจ าที่พกั โดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30-39 วนั ▪ หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน + ค่าวีซ่าและค่าใชจ่้ายอื่น(ถา้มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-29 วนั ▪ หกัค่าบริการ 100% 
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เอกสำรท ำวีซ่ำ 

 1.สแกนหน้าสีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก
หมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ไม่จ าเป็นตอ้งเก็บ

เล่มพาสปอร์ต ถา้ท่านตอ้งใชเ้ดินทาง) 
2.สแกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้ นฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด หา้มสวม

แว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 
น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร์) 
 

 หมำยเหตุ : บริษัทฯจะท ำ E-Visa ซ่ึงผูเ้ดินทำงไม่ตอ้งโชวต์วัท่ีสถำนทูตฯ แต่ตอ้งไปท ำกำรสแกนน้ิว
มือท่ี ตม. ของอินเดียค่ะ 

 หมำยเหตุ: 
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 ▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจาก

มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที ่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทาง

กบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลูกคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมา

พบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณี

เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ  ยืนยันการ

เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก 

บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมักมีความ

แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกันตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 

เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมี

จะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 
 

 ▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. 

แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าข้ึน

เครื่องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20  USD คูณ

ด้วยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 

600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหว่างการเดินทาง 

▪ การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า  

▪ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 


