
 

 
 

พเิศษ!! ลดทนัท ี6,000 บาท เหลือเพียง  59,900.-
 จองด่วนก่อน 31 ธ.ค. 61

 

 

 

 



 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

13 – 22 เมษายน 2562 65,900.-   59,900.- 

30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2562 65,900.-   59,900.- 

รำยละเอียดกำรบิน 

วนัเดินทำง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลำ 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เดลี BKK - DEL AI 335 21.30 - 00.10 (+1) 
วนัท่ี 2 เดลี บกัโดรา DEL - IXB AI 879 11.20 – 13.15 
วนัท่ี 9 บกัโดรา  เดลี IXB - DEL AI 880 13.55 – 16.15 
วนัท่ี 9 เดลี กรุงเทพฯ DEL - BKK AI 334 23.00 – 04.40 (+1) 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เดลี 

18.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้

ท่ี 10 แถว W  เคาน์เตอรส์ายการบิน Air India เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบั 

 

21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI 
335 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.)  รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน 

 

00.10 น. ถึงท่ำอำกำศยำนอินทิรำ คำนธี ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ินประเทศอินเดีย 

ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง 
 

 น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
พกัท่ี ICT Welcome Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเดลี 

วนัท่ี 2 เดลี – บกัโดรำ – ดำรจ์ล่ิีง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองไปเมืองบกัโดรา  

11.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองบกัโดรา โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI 879  

13.15 น. ถึงสนามบินบักโดกรา เมืองสิริกุรี เมืองสิริกูรี เป็นเมืองชุมทางใหญ่บนท่ีราบ

สุดทา้ยบนชายเทือกเขาหิมาลยั สนามบินท่ี ใกล้ท่ีสุด เพราะแควน้สิกขิมไม่มีท่ี

ราบ 

 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดารจ์ีล่ิง (Darjeeling) ระยะทาง 93 กม. ใช้
เวลาประมาณ 4 ชม. 

 

 “เมืองดารจ์ีล่ิง” (Darjeeling) มีช่ือเสียงรูใ้นช่ือ “ราชินีแห่งของภูเขา” เมืองทั้งเมือง
ตั้งอยูบ่นภูเขา โดยโอบลอ้มดว้ยไร่ชา ภูเขาหิมะและทัศนียภาพ เป็นสถานท่ีตาก

อากาศอันมีช่ือเสียงของอินเดีย ตั้งแต่ครั้นสมัยท่ีอินเดียตกอยู่ภายใตอ้าณานิคม

ขององักฤษ องักฤษใชก้ลักตัตา้เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครอง แต่คนองักฤษทน

รอ้นไม่ค่อยไดจ้ึงไดม้าสรา้งเมืองขึ้ นบนเทือกเขาหิมาลัยเพ่ือขึ้ นมารบัลมเย็นบน

 



ระดับความสูงราว 2,135 ม. เดิมดารจ์ีล่ิงเป็นส่วนหน่ึงของรฐัสิกขิม แต่กษัตริย์

แหง่สิกขิมไดม้อบดารจ์ีล่ิงใหก้บัองักฤษเพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีองักฤษ ได้ช่ วยท า

สงครามยึดเอาดินแดนบางส่วนคืนมาจากเนปาล กิตติศัพท์ท่ีโด่งดังระดับโลกอีก

อยา่งหน่ึงของดารจ์ีล่ิงก็คือ ท่ีน่ีเป็นแหล่งผลิต “ชา” ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงไดร้บัมติเป็น
เอกฉันท์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นชาจากมุมโลกว่าชาดารจ์ีล่ิงมีความโดดเด่นต่างจาก

ชาท่ีอ่ืน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

พกัท่ี Hotel Elgin Resort โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองดารจ์ีล่ิง 

วนัท่ี 3 ดำรจ์ล่ิีง – กงัตอ๊ก 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ไทเกอรฮิ์ล (Tiger Hill) โดยรถปรบัอากาศ โตโยตา้ อินโนวา 
ระยะทางประมาณ 11 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที สัมผัสอากาศท่ี

หนาวเย็นและบริสุทธ์ิบนยอดเขา ชม “พระอาทิตยข์ึ้ นท่ีไทเกอรฮิ์ล” ชมความงาม
ของพระอาทิตยท่ี์โผล่พน้เหนือเทือกเขาหิมาลัยท่ีสูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะยอดเขา 

“คนัเช็นจุงกา้ (Kanchenjunga) ท่ีสงู 8,598 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ซ่ึงสูงเป็น
อนัดับ 3 ของโลก และสูงท่ีสุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในดา้นอินเดีย (อันดับ 1 

คือ ยอดเขาเอเวอรเ์รสต์ ในเนปาล สูง 8,848 เมตร, อนัดับ 2 คือ ยอดเขาเคท ู
ในปากีสถาน สูง 8,611 เมตร) ถา้อากาศดีจะเห็นยอดเขาคนัเช็นจุงกา้ ซ่ึงเป็น
ยอดเขาท่ีชาวสิกขิมเช่ือกันว่า เป็นท่ีเก็บสมบติัล ้าค่าทั้งหา้แห่งยอดเขาหิมะ เป็น

วหิารอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ 

 

 ได้เวลาสมควร เดินทางกลับสู่ ท่ีพัก ระหว่างทางแวะชม วัดกูม (Ghoom 
Monastery) ซ่ึงเป็นวดัในพุทธศาสนานิกายมหายาน ตันตระ – วชัระแบบทิเบต 
สงักดัฝ่ายเกลุค ท่ีมกัเรียกวา่ พระลามะหมวกเหลือง วดัน้ีเป็นวดัโบราณท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของดารจ์ีล่ิง สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ 

ชารล์าป ยคัโช แต่ไดร้บัการปรบัปรุงซ่อมแซมใหม่ เพ่ือบอกวา่ “เมืองน้ีเป็นศูนย์
รวมของความแตกต่างทางความเช่ือหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แมก้ระทัง่

คริสตก็์ตาม” เมืองน้ีจึงดกูลมกลืนงดงาม และมีเสน่ห ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ัน น าท่านไปนัง่ รถไฟ TOY TRAIN ไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยเูนสโก

ใหเ้ป็นมรดกโลก  รถไฟหวัรถจกัรไอน ้าขนาดเล็ก เป็นรถไฟท่ีวิ่งบนภูเขาสูงจาก

ระดับน ้าทะเล 7000 ฟุต รถไฟจะจอดใหช้ม อนุเสาวรียช์ัยสมรภูมิ บาตาเซียลูป  
เป็นอนุสาวรียท่ี์สรา้งเพ่ือเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกลา้กุรข่า สรา้งเม่ือปี 1994 
และ จอดใหช้มพิพิธภัณฑ์รถไฟ การนัง่รถไฟ TOY TRAINใชเ้วลาประมาณ 2 
ชัว่โมง จากน้ันน าท่านเดินทางไปชม ไรช่า Happy Valley                                                                                                                                                                                                                              

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชม สถาบนัการปีนเขาหิมาลยั ภายในพิพิธภณัฑท่์านจะไดช้มประวติั

ส่วนตวัและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา และชม สวนสตัวป์มาจาร ์นัยดร ูท่ีน่ีท่าน

จะไดช้มสตัวท่ี์อาศัยอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีสูงอาทิ ยคั หมีด าหิมาลยั หมีแพนดา้ เสือไซบี

เรีย นก เหยีย่วและสตัวอ่ื์นๆอีกมากมาย 

 

 น าท่านชม ศูนยศิ์ลปาชีพชาวทิเบต ชมศิลปหตัถกรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ

ชาวทิเบตท่ีอพยพเขา้มาอาศัยอยู่ในเมืองดาร์จีล่ิง มีโรงเรียนทิเบตศึกษาแบบ

โรงเรียนกินนอนของเด็กก าพรา้ฐานะยากจน เรียกช่ือว่า Darjeeling Tibetan 
Educational Center มีพระลามะเป็นครใูหญ่ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QPt90_1Ez4wO4M&tbnid=p8J4ZvBNUtp8MM:&ved=&url=http://www.panoramio.com/photo/36149109&ei=wYQXUeDWA9DQrQfw84HAAQ&bvm=bv.42080656,d.bmk&psig=AFQjCNEfouMLcBeGCQD-BXX4XlUaPzebsQ&ust=1360582209510511
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=R0smNWcIncuavM&tbnid=BIuwnQhEHmajNM:&ved=&url=http://indorecity.org/darjeeling-for-honeymoon/&ei=wYQXUeDWA9DQrQfw84HAAQ&bvm=bv.42080656,d.bmk&psig=AFQjCNEfouMLcBeGCQD-BXX4XlUaPzebsQ&ust=1360582209510511


 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองกงัต็อก เมืองหลวงของสิกขิม ความหมายวา่ เนิน

สูงหรือยอดเขาสูง สูงเหนือระดับน ้าทะเล 1,780 เมตร (ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) ชมววิ 2 ขา้งทาง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  
พกัท่ี Hotel Lemon Tree,  Gangtok โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองกงัต๊อก 
วนัท่ี 4 กงัต็อก-ทะเลสำบฌำงโก-กงัต็อก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเดินทางไป ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo lake) โดยรถจี๊บ ห่างจาก

กงัต็อก 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ทะเลสาบแห่งน้ีตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัออกของสิกขิม นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีไม่ไดถื้อสญัชาติอินเดียตอ้งขออนุญาต

เป็นพิเศษ  เป็นเสน้ทางคา้ขายโบราณ กั้นพรมแดนสิกขิม-ทิเบต และหา่งจากกรุง

ลาซาประมาณ 500 กิโลเมตร ทะเลสาบฌางโก ความสูงประมาณ 3,774 เมตร 

เหนือระดับน ้ าทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรี ลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้น

ก าเนิดของแม่น ้ า ลุงเฌ่ชู (Lungtze Chu) ไหลไปบรรจบกับแม่น ้ า รังโป 

(Rangpo) และถือกันว่าเป็นแหล่งตน้น ้าธรรมชาติท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึง ใน

สมยัอดีตพระลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบ

แห่งน้ีหากสีของน ้ าปรากฎนิมิตรเป็นด าคล ้าก็หมายถึงลางบอกเหตุว่าปีน้ัน

อาณาจกัรจะพบเภทภยั อิสระกบัการขี่จามรี สตัวภ์เูขาท่ีไดร้บัการแต่งตัวดว้ยสีสนั

สดใสถ่ายรปูไวเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัเมืองกงัต็อก  ใหท่้านแวะ

ถ่ายรูปท่ีน ้ าตกจากภูผาสูง  บ้านเมืองเกาะตามไหล่ เขาภูดอยสูงๆ ต ่าๆ 

สลับซับซ้อน มีหุบเขาท่ีพอท าการเกษตรให้เห็นได้บ้างเป็นแบบขั้นบันได 

บรรยากาศท่ีแปลกไม่เหมือนประเทศใดๆ 

 

 แวะ ชมววิท่ี หนุมาน ต็อก เป็นวดัทางศาสนาฮินดู ภายในวดัประดิษฐานเทพเจา้

แห่งชัยชนะ ทหารเอกของพระรามในวรรณกรรมช้ินเอกของโลกคือเร่ืองราม

เกียรต ์ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวนัส าคญัท่ีวดัทั้งสองแห่งน้ีเป็นประจ า อ่ิม

เอมกบัการชมววิ แลว้จากน้ันเดินทางกลบัสู่กงัต็อก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม วดัรุมเต็ก (Rumtek Monastery) เป็นวดัท่ีไดร้บัการบรูณะสรา้งขึ้ นใหม่

เม่ือทศวรรษท่ี 1960 โดยสังฆนายกองค์ท่ี 16 แห่งสายย่อย-การ์มา (Karma) 
ฝ่าย – ฆาจยุ์ (Kagyu) ซ่ึงล้ีภยัมาจากทิเบต ไดจ้ าลองรปูลกัษณ์ศิลปะแบบอยา่ง
จากวดั เฌอพ ู(Tsurphu) เพ่ือระลึกถึงดินแดนหลงัคาโลกอนัเป็นแผ่นดินมาตุภูมิ 
จากน้ันเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี Hotel Lemon Tree,  Gangtok โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองกงัต๊อก 
วนัท่ี 5 กงัตอ๊ก-ลำชุง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ลาชุง (Lachung) โดยรถจี๊บ ลาชุงเป็นดินแดนท่ีอยูท่า้ยสุดบน
ภเูขาสงู ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของชุมชนบนภูเขาสูง อยู่ทางตอนเหนือของสิกขิม 

(ระยะทางประมาณ 116 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหว่างทาง

แวะชมความงดงามของยอดเขาคันเซ็นจุงกา้ (หากฟ้าเปิด) ท่ี “จุดชมวิวตาชิ วิว
พอยส”์ (Tashi View Point) ท่านสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทือกเขา
ทางภาคเหนือไดดี้ท่ีสุด   

 



กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง  
บ่าย เดินทางต่อสู่ลาชุง ท่านจะผ่านเสน้ทางธรรมชาติ และ น ้ าตกน้อยใหญ่ตลอด

เสน้ทาง และวิวผืนป่าเขียวขจี ของเทือกเขาหิมาลยั ไปจนสุดเสน้ทาง เช่น น ้าตก

นากา, น ้าตกทวนิ, น ้าตกเซเวน่ ซิสเตอร ์หุบเขาแม่น ้าลาชุงช ูฯลฯ ท่ีหมู่บา้นลาชุง 
ช่วงหน้าหนาว ทั้งหมู่บา้นจะอยู่ใต้หิมะ ทุกบา้นจะจุดเตาผิงควนัปุ๋ยๆ เหมือน

หมู่บา้นในนิทานตะวนัตก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี Hotel Yarlam Heritage Resort โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมอืงลาชงุ 

 ***จดักระเป๋าใบเล็ก ส าหรับไปพักท่ีลาชุง 2 คืน ท่ีลาชุงจะมีอุณหภูมิหนาวท่ีสุดใน

โปรแกรมของเราอยา่ลืมจดัเส้ือผา้ท่ีใหค้วามอบอุ่นท่ีสุดไปดว้ย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝาก

ไวท่ี้โรงแรมในเมืองกงัต็อกเพราะเราจะกลบัมาพกัท่ีน่ี อีก 1 คืน*** 

 

วนัท่ี 6 ลำชุง-ยุมถงั-ลำชุง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley) ทุ่งหญา้ลอยฟ้าตั้งอยู่บน

ระดับความสูง 3,659 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเล อยู่ห่างจาก ห่างจากลาชุง 

ประมาณ 24 กม.เป็นหุบเขาท่ีมีธรรมชาติงดงามท่ีสุดในสิกขิม ระหว่างการเดิน
ทางผ่านความงดงามของธรรมชาติท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ระหวา่ง

เดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ทัว่ทั้งอาณาบริเวณเสน้ทางขึ้ นหุบเขายุมถังจะเต็มไป

ดว้ยสีสนัของดอกไมน้านาพนัธุ ์จน ไดร้บัสมญานามวา่ “หุบเขาแห่งดอกไม”้ และ
เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนไปตลอดทั้งปี ใหท่้านเก็บรูปสวยๆ ชมฝูงจามรี สัตว์

ประจ าถ่ินท่ีอาศยัอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 3,000 – 6,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 
อิสระถ่ายภาพ อนัสวยงามท่ีไม่รูลื้ม นัง่รถข้ึนสงูขึ้ นไปอีกประมาณ 15  กิ โ ล เมตร 
ชมแสงอาทิตยท่ี์ทอแสงผ่านสายหมอกท่ีพาดพนัขุนเขาสงู เปล่ียนเป็นล าแสงพราว

พรรณรายตกลงตอ้งหุบเขาและแม่น ้า Teesta ท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง ชม ภเูขาหิมะ ณ ซีโร่
พอยท์ (Zero Point) หรือท่ีเรียกวา่ Yumesamdong Zero (หนาวสุดๆ เพราะอยู่
สูงมาก) แลว้นัง่รถลงมาแวะท่ีน ้าพุรอ้น ท่านท่ีตอ้งการลงแช่น ้าพุรอ้นใหเ้ตรียม

เส้ือผา้ไปดว้ย ท่านท่ีไม่ตอ้งการแช่น ้าพุรอ้น สามารถนัง่จิบชาชมบรรยากาศรอบๆ

ยุมถงั ก็โรแมนติกไปอีกแบบเดินทางกลบัสู่หมู่บา้นลาชุง อิสระชมทิวทัศน์ระหวา่ง

สองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทาง จากน้ัน แวะชม บ่อน ้าพุรอ้น ระหวา่งทาง ได้

เวลาสมควรเดินทางสู่ท่ีพกั 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อิสระชมววิหมู่บา้นลาชุงกลางวงลอ้มของภเูขาหิมะแสนสวย สงบเงียบ งดงามอยู่

บนเทือกเขาหิมาลยั 
 
จากน้ันท าท่าน ชม วดัลาชุง ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปี 1806 เป็นวดัแหง่นิกาย ญิ ง ม า ใ น

พระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วดัอันศักด์ิสิทธ์ิแห่งเดียวในหมู่บา้นลาชุง ซ่ึง

ท่านสามารถมองเห็นวิวรอบดา้นท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยภูเขา โดยตัววดัถูกสรา้งขึ้ น

ตามรปูแบบของวดัในนิกายหมวกแดงในสมยัโบราณ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี Hotel Yarlam Heritage Resort โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมอืงลาชงุ 
วนัท่ี 7 ลำชุง-กงัตอ๊ก 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  



 ออกเดินทางสู่ กังต๊อก อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอด

เสน้ทาง แวะนมสัการพระโพธิสตัว ์ในวิหาร วดัโปด่อง (Phodong Monastery) วดั
หลวงของ Karmapa 16 รุ่น ประวติัศาสตรเ์กือบ 2000 ปี ก่อนท่ี ในปัจจุบัน 

แถบน้ีผูค้นเป็นชาวทิเบต จึงสรา้งอารามไวห้ลายแห่ง ท่ีน่ีอยูไ่กลบนขุนเขา กลาง

ธรรมชาติอนัตระการตา แมจ้ะเป็นวดัเก่าแต่ดว้ยความเป็นวดัส าคญั จึงไดร้บัการ

บรูณะปรบัปรุงมาตลอด และมองดคูลา้ยวดัใหม่สีสนัแพรวพราว มีลามะจ าพรรษา

อยูห่ลายสิบองค ์

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 เดินทางถึงเมืองกังต๊อกแลว้ น าท่านชมเมืองกังต๊อก โดยการ นัง่เคเบ้ิลคาร ์ชม

ทิวทศัน์ของเมืองกงัต็อก บนเสน้ทางเคเบ้ิลลอยฟ้า เมืองกงัต็อกเป็นเมืองท่ีไม่มีท่ี

ราบเลย บา้นเรือนทั้งหมดสรา้งลดหลัน่ตามภูเขารอบเมืองกังต็อก คือ ภูเขาคัน

เชนจุงกา้และภูเขาสูงอีกมากมายในเทือกเขาหิมาลยัลอ้มรอบ การนัง่กระเชา้ชม

ยามเย็นน้ีอากาศแจม่ใส ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ียากจะลืมไดที้เดียว และ

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ถนนมหาตมะคานธี” (MG Marg.) ยา่นใจกลางเมืองสิกขิม 
ถนนน้ีจะปิดหลงัเวลา 17.00 น. เพ่ือใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ดินชมเมือง และเลือกซ้ือ
สินคา้ของท่ีระลึกจากเมืองมากมายท่ีตลาดกงัต็อก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี Hotel Lemon Tree, Gangtok โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองกงัต๊อก 

วนัท่ี 8 กงัตอ๊ก – กำลิมปง – สิลิกูริ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิลิกริู (Siliguri) เมืองชุมทางใหญ่บนท่ีราบสุดทา้ยบนชาย

เทือกเขาหิมาลัย เพราะแควน้สิกขิมเป็นเนินเขา แทบจะไม่มีท่ีราบเลย ระหว่าง

แวะเท่ียวเมืองกาลิมปง (Kalimpong) ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ สบายๆ อยูท่างตอนใต้

ของสิกขิม เป็นท่ีรูจ้ ักกันดีของนักท่องเท่ียว เป็นจุดเดินป่าท่ีมีช่ือเสียง และเป็น

เมืองท่ีนักปีนเขาหิมาลัยจะมาเร่ิมตน้กันท่ีน่ี นอกจากน้ัน เมืองน้ียงัมีช่ือเสียงใน

ด้านการศึกษาและตลาดดอกไม้อีกด้วย เพราะ มีอากาศเหมาะส าหรับการ

เพาะปลกูพนัธุไ์มอ้ยา่งยิง่ 

 

 น าท่านชมเมืองกาลิมปง ชม วดัเดอรพิ์น (Durpin Monastery) ซ่ึงเป็นวดัสไตล์
ทิเบตบนเขา หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม “Zong Dog Palri Fo Brang Monastery” วดัน้ี
สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1975  โดย “ดาไลลามะ” ท่ีครั้งหน่ึงไดมี้โอกาสมาเยือนกา
ลิมปงในปี ค.ศ. 1956 เพ่ือน าตน้ฉบบัเอกสารท่ีเขียนดว้ยมือจ านวน 180 ฉบับ 

มาเผยแพร่ท่ีดินแดนน้ี ภายในท่ีภาพวาดท่ีฝาผนังหอ้งบูชา และภาพวาดบน

เพดานท่ีสวยงาม รวมถึงมีศิลปะของศาสนาฮินดแูละศาสนาพุทธท่ีหาดูยากบนชั้น 

2 ดว้ย (ภายในหา้มบนัทึกภาพ) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 น าท่านชม วดัทารป์า โชลิง (Tharpa Choling Monastery) ซ่ึงเป็นวดัทิเบตใน

ศาสนาพุทธนิกายเกลุคปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง ตั้งอยู่บนยอดเขาในเมืองกา

ลิมปง สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1931 เป็นวดัท่ีสงบ รม่เย็น เหมาะแก่การนัง่สมาธิ และ

ยงัสามารถชมววิของเทือกเขาหิมาลยัจากวดัน้ีไดด้ว้ย 

 

 ชม วดัธองสา (Thongsa Gompa) เป็นวดัพุทธสไตลภ์ฎูาน ท่ีก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 
1692 เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเขตเมืองกาลิมปง ไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมขึ้ นใหม่
ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั เดิมวดัน้ีสรา้งขึ้ นในรปูแบบของภฎูาน และเช่ือวา่ถกูสรา้งขึ้ น

 



 
*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี /กำร
เปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยค าสัง่ของกษัตริยภ์ฎูาน วดัน้ีเหมาะอยา่งยิง่ส าหรบัการสวดมนตภ์าวนา และ

นัง่สมาธิ 

 จากน้ัน น าท่านชม สถานเพาะช าดอกไม ้ (Flower Nursery) ท่ีภายในเป็นเรือน
เพาะช า เปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชมได ้โดยจะมีตน้ไม ้ดอกไมห้ลากหลายชนิด เช่น 

กระบองเพชรหลากหลายสายพนัธุ ์

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี Hotel Lemon Tree, Siliguri โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองสิลิกริู 

วนัท่ี 9 สิลิกูริ – บกัโดรำ – เดลี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองบกัโดรา เพ่ือข้ึนเคร่ืองไปเมืองเดลี  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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

 จากน้ัน อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดจนัพาธ ซ้ือของฝากคนน่ารกัท่ีบา้น  
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย Ego Thai Restaurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 จากน้ัน น าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  

23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  Air India  เท่ียวบินท่ี  AI 334  
วนัท่ี 10 กรุงเทพฯ 
04.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู / กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  



 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบรกิำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำง 15 ท่ำน ข้ึนไป 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                    ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                     หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

65,900    59,900.- 

19,000.- 
14,000.- 

2,000.-                                     

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 พ.ย. 2561 ) 

กำรจองทวัร ์(กรุณำจองทวัรอ์ยำ่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทำง)  
  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์ โดยส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 

20,000 บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบิน แอร ์ อินเดีย  ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้ม

น ้าหนักกระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด (30 กก.) 
 ค่าวซี่าอินเดียส าหรบัคนไทย 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าบริการของหวัหน้าทัวรไ์ทย และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าท่ีพกัโรงแรม ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ  
 ค่าเครื่องด่ืม (น ้าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 2 ขวด / ท่าน 
 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จ านวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท่ี้มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวนัละ 5 ดอลลาร ์คิดเป็น 10 วนั รวม 50 USD /ท่าน 
ตลอดการเดินทาง  

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 USD หรือขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 



 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าท าธรรมเนียมวซี่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วนั  คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวซี่าท่ียืน่และตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้า

และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุป๊

ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-29 วนั  หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน หรือเรียกเก็บตามค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-19 วนั  เก็บค่าบริการ 100% 

เอกสำรท ำวีซ่ำ 

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

พาสปอรต์ ถา้ท่านตอ้งใชเ้ดินทาง) 
2.สแกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่น

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

3. กรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
 

 หมำยเหต ุ: บริษทัฯจะท ำ E-Visa ซ่ึงผูเ้ดินทำงไม่ตอ้งโชวต์วัที่สถำนทูตฯ แตต่อ้งไปท ำกำรสแกนน้ิวมือที่ 
ตม. ของอินเดียค่ะ 

หมำยเหตุ : 



  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ

ใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 



หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข 
ทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

  ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100  ml. แลว้ใส่รวม

เป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ได ้และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20  USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

 การเดินทางเป็นครอบครวั หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บั

การดแูลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 

ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 


