
 

 

พเิศษ!! ลดทนัท ี3,000 บาท เหลือเพยีง 62,900.- 
 

 
 

 

 

 

  

เดินทาง ตลุาคม – ธนัวาคม 2563  



  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง  
 

กาํหนดการเดินทาง 

16 – 25 ตุลาคม 2563 65,900.-   62,900.- 

6 – 15 พฤศจิกายน 2563 65,900.-   62,900.- 

2 – 11 ธนัวาคม 2563 65,900.-   62,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วันเดนิทาง เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เดลี BKK - DEL AI 335 21.05 - 23.50  
วนัท่ี 2 เดลี บกัโดรา DEL - IXB AI 879 11.15 – 13.15 
วนัท่ี 9 บกัโดรา  เดลี IXB - DEL AI 880 13.50 – 16.15 
วนัท่ี 9 เดลี กรุงเทพฯ DEL - BKK AI 334 23.00 – 04.45 (+1) 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – เดลี 

18.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้

ท่ี 5 แถว K  เคาน์เตอรส์ายการบิน Air India เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั 

 

21.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอนิเดีย โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI 
335 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.)  รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน 

 

23.50 น. ถึงท่าอากาศยานอินทริา คานธี ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถ่ินประเทศอินเดีย 

ชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) นําท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง 
 

 นําท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
พกัท่ี ICT Welcome Dwarka Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เดลี 

วันท่ี 2 เดลี – บกัโดรา – ดารจ์ีล่ิง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพ่ือขึ้ นเคร่ืองไปเมืองบกัโดรา  

11.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองบกัโดรา โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI 879  

13.15 น. ถึงสนามบินบกัโดกรา เมืองสิริกุรี เมืองสิริกูรี เป็นเมืองชุมทางใหญ่บนท่ีราบ

สุดทา้ยบนชายเทือกเขาหิมาลยั สนามบินท่ี ใกล้ท่ีสุด เพราะแคว้นสิกขิมไม่มีท่ี

ราบ 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดาร์จีล่ิง (Darjeeling) ระยะทาง 93 กม. ใช้

เวลาประมาณ 4 ชม. 
 

 “เมืองดารจ์ีล่ิง” (Darjeeling) มีช่ือเสียงรูใ้นช่ือ “ราชินีแห่งของภูเขา” เมืองทั้งเมือง

ตั้งอยู่บนภูเขา โดยโอบลอ้มดว้ยไร่ชา ภูเขาหิมะและทัศนียภาพ เป็นสถานท่ีตาก

อากาศอนัมีช่ือเสียงของอินเดีย ตั้งแต่ครั้นสมยัท่ีอินเดียตกอยู่ภายใตอ้าณานิคม

ขององักฤษ องักฤษใชก้ลักตัตา้เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครอง แต่คนองักฤษทน

รอ้นไม่ค่อยไดจ้ึงไดม้าสรา้งเมืองขึ้ นบนเทือกเขาหิมาลัยเพ่ือขึ้ นมารับลมเย็นบน

ระดบัความสูงราว 2,135 ม. เดิมดาร์จีล่ิงเป็นส่วนหน่ึงของรัฐสิกขิม แต่กษัตริย์

 



แห่งสิกขิมไดม้อบดารจ์ีล่ิงใหก้บัองักฤษเพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีองักฤษ ได้ช่ วยทํา

สงครามยึดเอาดินแดนบางส่วนคืนมาจากเนปาล กิตติศัพท์ท่ีโด่งดังระดับโลกอีก

อย่างหน่ึงของดารจ์ีล่ิงก็คือ ท่ีน่ีเป็นแหล่งผลิต “ชา” ท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งไดร้ับมติเป็น

เอกฉนัทจ์ากผูเ้ช่ียวชาญดา้นชาจากมุมโลกว่าชาดาร์จีล่ิงมีความโดดเด่นต่างจาก

ชาท่ีอ่ืน 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี Hotel The Elgin Resort โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ดารจ์ีล่ิง 

วันท่ี 3 ดารจ์ีล่ิง – กงัตอ๊ก 

04.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ไทเกอร์ฮิล (Tiger Hill) โดยรถปรับอากาศ โตโยตา้ อินโนวา 

ระยะทางประมาณ 11 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที สัมผสัอากาศท่ี

หนาวเย็นและบริสุทธ์ิบนยอดเขา ชม “พระอาทิตยข์ึ้ นท่ีไทเกอร์ฮิล” ชมความงาม

ของพระอาทิตยท่ี์โผล่พน้เหนือเทือกเขาหิมาลัยท่ีสูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะยอดเขา 

“คนัเช็นจุงกา้ (Kanchenjunga) ท่ีสูง 8,598 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ซึ่งสูงเป็น

อนัดบั 3 ของโลก และสูงท่ีสุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในดา้นอินเดีย (อนัดับ 1 

คือ ยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์ในเนปาล สูง 8,848 เมตร, อนัดับ 2 คือ ยอดเขาเคทู 

ในปากีสถาน สูง 8,611 เมตร) ถา้อากาศดีจะเห็นยอดเขาคนัเช็นจุงกา้ ซึ่งเป็น

ยอดเขาท่ีชาวสิกขิมเช่ือกนัว่า เป็นท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่าทั้งหา้แห่งยอดเขาหิมะ เป็น

วิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ 

 

 ได้เวลาสมควร เดินทางกลับสู่ ท่ีพัก ระหว่างทางแวะชม วัดกูม (Ghoom 
Monastery) ซึ่งเป็นวดัในพุทธศาสนานิกายมหายาน ตันตระ – วชัระแบบทิเบต 

สงักดัฝ่ายเกลุค ท่ีมกัเรียกว่า พระลามะหมวกเหลือง วดัน้ีเป็นวดัโบราณท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของดารจ์ีล่ิง สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ 

ชารล์าป ยคัโช แต่ไดร้บัการปรบัปรุงซ่อมแซมใหม่ เพ่ือบอกว่า “เมืองน้ีเป็นศูนย์

รวมของความแตกต่างทางความเช่ือหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แมก้ระทัง่

คริสตก์็ตาม” เมืองน้ีจึงดูกลมกลืนงดงาม และมีเสน่ห ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ัน นําท่านไปนัง่ รถไฟ TOY TRAIN ไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโก

ใหเ้ป็นมรดกโลก  รถไฟหวัรถจกัรไอน้ําขนาดเล็ก เป็นรถไฟท่ีว่ิงบนภูเขาสูงจาก

ระดบัน้ําทะเล 7000 ฟุต รถไฟจะจอดใหช้ม อนุเสาวรียช์ัยสมรภูมิ บาตาเซียลูป  

เป็นอนุสาวรียท่ี์สรา้งเพ่ือเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สรา้งเมื่อปี 1994 
และ จอดใหช้มพิพิธภัณฑ์รถไฟ การนั่งรถไฟ TOY TRAINใช้เวลาประมาณ 2 
ชัว่โมง จากน้ันนําท่านเดินทางไปชม ไร่ชา Happy Valley                                                                                                                                                                                                                              

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเท่ียวชม สถาบนัการปีนเขาหิมาลยั ภายในพิพิธภณัฑท่์านจะไดช้มประวติั

ส่วนตวัและอุปกรณต่์างๆ ในการปีนเขา และชม สวนสตัวป์มาจาร ์นัยดรู ท่ีน่ีท่าน

จะไดช้มสตัวท่ี์อาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีสูงอาทิ ยคั หมีดาํหิมาลยั หมีแพนดา้ เสือไซบี

เรีย นก เหยี่ยวและสตัวอ่ื์นๆอีกมากมาย 

 

 นําท่านชม ศูนยศิ์ลปาชีพชาวทิเบต ชมศิลปหตัถกรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ

ชาวทิเบตท่ีอพยพเขา้มาอาศัยอยู่ในเมืองดาร์จีล่ิง มีโรงเรียนทิเบตศึกษาแบบ

โรงเรียนกินนอนของเด็กกําพรา้ฐานะยากจน เรียกช่ือว่า Darjeeling Tibetan 
Educational Center มีพระลามะเป็นครูใหญ่ 

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองกงัต็อก เมืองหลวงของสิกขิม ความหมายว่า เนิน  



สูงหรือยอดเขาสูง สูงเหนือระดบัน้ําทะเล 1,780 เมตร (ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) ชมวิว 2 ขา้งทาง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  
พกัท่ี Hotel Lemon Tree,  Gangtok โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า กงัต๊อก 

วันท่ี 4 กงัต็อก-ทะเลสาบฌางโก-กงัต็อก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําท่านเดินทางไป ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo lake) โดยรถจี๊ บ ห่างจาก

กงัต็อก 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ทะเลสาบแห่งน้ีตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของสิกขิม นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีไม่ไดถื้อสญัชาติอินเดียตอ้งขออนุญาต

เป็นพิเศษ  เป็นเสน้ทางคา้ขายโบราณ กั้นพรมแดนสิกขิม-ทิเบต และห่างจากกรุง

ลาซาประมาณ 500 กิโลเมตร ทะเลสาบฌางโก ความสูงประมาณ 3,774 เมตร 

เหนือระดับน้ําทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรี ลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้น

กําเนิดของแม่น้ํา ลุงเฌ่ชู (Lungtze Chu) ไหลไปบรรจบกับแม่น้ํา รังโป 

(Rangpo) และถือกนัว่าเป็นแหล่งตน้น้ําธรรมชาติท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึง ใน

สมยัอดีตพระลามะหลวงจะทาํนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบ

แห่งน้ีหากสีของน้ําปรากฎนิมิตรเป็นดําคลํ้าก็หมายถึงลางบอกเหตุว่าปีน้ัน

อาณาจกัรจะพบเภทภยั อิสระกบัการขี่จามรี สตัวภ์ูเขาท่ีไดร้บัการแต่งตวัดว้ยสีสนั

สดใสถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัเมืองกงัต็อก  ใหท่้านแวะ

ถ่ายรูปท่ี น้ําตกจากภูผาสูง บ้านเมืองเกาะตามไหล่เขาภูดอยสูงๆ ตํ ่าๆ 

สลับซับซ้อน มีหุบเขาท่ีพอทําการเกษตรให้เห็นได้บ้างเป็นแบบขั้นบันได 

บรรยากาศท่ีแปลกไม่เหมือนประเทศใดๆ 

 

 แวะ ชมวิวท่ี หนุมาน ต็อก เป็นวดัทางศาสนาฮินดู ภายในวดัประดิษฐานเทพเจา้

แห่งชัยชนะ ทหารเอกของพระรามในวรรณกรรมช้ินเอกของโลกคือเร่ืองราม

เกียรต ์ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวนัสาํคญัท่ีวดัทั้งสองแห่งน้ีเป็นประจาํ อ่ิม

เอมกบัการชมวิว แลว้จากน้ันเดินทางกลบัสู่กงัต็อก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านชม วดัรุมเต็ก (Rumtek Monastery) เป็นวดัท่ีไดร้บัการบรูณะสรา้งขึ้ นใหม่

เมื่อทศวรรษท่ี 1960 โดยสังฆนายกองคท่ี์ 16 แห่งสายย่อย-การ์มา (Karma) 
ฝ่าย – ฆาจย์ุ (Kagyu) ซึ่งล้ีภยัมาจากทิเบต ไดจ้าํลองรูปลักษณ์ศิลปะแบบอย่าง

จากวดั เฌอพู (Tsurphu) เพ่ือระลึกถึงดินแดนหลงัคาโลกอนัเป็นแผ่นดินมาตุภูมิ 

จากน้ันเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี Hotel Lemon Tree,  Gangtok โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า กงัต๊อก 

วันท่ี 5 กงัตอ๊ก-ลาชุง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ ลาชุง (Lachung) โดยรถจี๊บ ลาชุงเป็นดินแดนท่ีอยู่ทา้ยสุดบน

ภูเขาสูง ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของชุมชนบนภูเขาสูง อยู่ทางตอนเหนือของสิกขิม 

(ระยะทางประมาณ 116 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหว่างทาง

แวะชมความงดงามของยอดเขาคนัเซ็นจุงกา้ (หากฟ้าเปิด) ท่ี “จุดชมวิวตาชิ วิว

พอยส”์ (Tashi View Point) ท่านสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทือกเขา

ทางภาคเหนือไดดี้ท่ีสุด   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ระหว่างทาง  



บ่าย เดินทางต่อสู่ลาชุง ท่านจะผ่านเสน้ทางธรรมชาติ และ น้ําตกน้อยใหญ่ตลอด

เสน้ทาง และวิวผืนป่าเขียวขจี ของเทือกเขาหิมาลยั ไปจนสุดเสน้ทาง เช่น น้ําตก

นากา, น้ําตกทวิน, น้ําตกเซเว่น ซิสเตอร ์หุบเขาแม่น้ําลาชุงช ูฯลฯ ท่ีหมู่บา้นลาชุง 

ช่วงหน้าหนาว ทั้งหมู่บา้นจะอยู่ใตห้ิมะ ทุกบา้นจะจุดเตาผิงควนัปุ๋ยๆ เหมือน

หมู่บา้นในนิทานตะวนัตก 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี Hotel Yarlam Heritage Resort โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ลาชุง 

 ***จัดกระเป๋าใบเล็ก สําหรับไปพักท่ีลาชุง 2 คืน ท่ีลาชุงจะมีอุณหภูมิหนาวท่ีสุดใน

โปรแกรมของเราอย่าลืมจดัเส้ือผา้ท่ีใหค้วามอบอุ่นท่ีสุดไปดว้ย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝาก

ไวท่ี้โรงแรมในเมืองกงัต็อกเพราะเราจะกลับมาพกัท่ีน่ี อีก 1 คืน*** 

 

วันท่ี 6 ลาชุง-ยุมถงั-ลาชุง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 

นําท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley) ทุ่งหญา้ลอยฟ้าตั้งอยู่บน

ระดับความสูง 3,659 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล อยู่ห่างจาก ห่างจากลาชุง 

ประมาณ 24 กม.เป็นหุบเขาท่ีมีธรรมชาติงดงามท่ีสุดในสิกขิม ระหว่างการเดิน

ทางผ่านความงดงามของธรรมชาติท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ระหว่าง

เดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ทัว่ทั้งอาณาบริเวณเสน้ทางขึ้ นหุบเขายุมถงัจะเต็มไป

ดว้ยสีสนัของดอกไมน้านาพนัธุ ์จน ไดร้บัสมญานามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม”้ และ

เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนไปตลอดทั้งปี ใหท่้านเก็บรูปสวยๆ ชมฝูงจามรี สัตว์

ประจาํถ่ินท่ีอาศยัอยู่เหนือระดบัน้ําทะเล 3,000 – 6,000 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล 

อิสระถ่ายภาพ อนัสวยงามท่ีไม่รูลื้ม นัง่รถขึ้ นสูงขึ้ นไปอีกประมาณ 15  กิ โล เมตร 

ชมแสงอาทิตยท่ี์ทอแสงผ่านสายหมอกท่ีพาดพนัขุนเขาสูง เปล่ียนเป็นลาํแสงพราว

พรรณรายตกลงตอ้งหบุเขาและแม่น้ํา Teesta ท่ีอยู่เบ้ืองล่าง ชม ภูเขาหิมะ ณ ซีโร่

พอยท ์(Zero Point) หรือท่ีเรียกว่า Yumesamdong Zero (หนาวสุดๆ เพราะอยู่

สูงมาก) แลว้นัง่รถลงมาแวะท่ีน้ําพุรอ้น ท่านท่ีตอ้งการลงแช่น้ําพุรอ้นใหเ้ตรียม

เส้ือผา้ไปดว้ย ท่านท่ีไม่ตอ้งการแช่น้ําพุรอ้น สามารถนัง่จบิชาชมบรรยากาศรอบๆ

ยุมถงั ก็โรแมนติกไปอีกแบบเดินทางกลบัสู่หมู่บา้นลาชุง อิสระชมทิวทศัน์ระหว่าง

สองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทาง จากน้ัน แวะชม บ่อน้ําพุรอ้น ระหว่างทาง ได้

เวลาสมควรเดินทางสู่ท่ีพกั 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อิสระชมวิวหมู่บา้นลาชุงกลางวงลอ้มของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบ งดงามอยู่

บนเทือกเขาหิมาลยั 
 
จากน้ันทาํท่าน ชม วดัลาชุง ซึ่งสรา้งขึ้ นในปี 1806 เป็นวดัแห่งนิกาย ญิ ง ม า ใ น

พระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วดัอนัศักด์ิสิทธ์ิแห่งเดียวในหมู่บา้นลาชุง ซ่ึง

ท่านสามารถมองเห็นวิวรอบดา้นท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยภูเขา โดยตัววดัถูกสรา้งขึ้ น

ตามรูปแบบของวดัในนิกายหมวกแดงในสมยัโบราณ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี Hotel Yarlam Heritage Resort โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ลาชุง 

วันท่ี 7 ลาชุง-กงัตอ๊ก 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 ออกเดินทางสู่ กงัต๊อก อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอด  



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

แถบน้ีผูค้นเป็นชาวทิเบต จึงสรา้งอารามไวห้ลายแห่ง ท่ีน่ีอยู่ไกลบนขุนเขา กลาง

ธรรมชาติอนัตระการตา แมจ้ะเป็นวดัเก่าแต่ดว้ยความเป็นวดัสําคญั จึงไดร้ับการ

บรูณะปรบัปรุงมาตลอด และมองดูคลา้ยวดัใหม่สีสนัแพรวพราว มีลามะจาํพรรษา

อยู่หลายสิบองค ์
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 เดินทางถึงเมืองกงัต๊อกแลว้ นําท่านชมเมืองกงัต๊อก โดยการ นัง่เคเบ้ิลคาร์ ชม

ทิวทศัน์ของเมืองกงัต็อก บนเสน้ทางเคเบ้ิลลอยฟ้า เมืองกงัต็อกเป็นเมืองท่ีไม่มีท่ี

ราบเลย บา้นเรือนทั้งหมดสรา้งลดหลัน่ตามภูเขารอบเมืองกงัต็อก คือ ภูเขาคนั

เชนจุงกา้และภูเขาสูงอีกมากมายในเทือกเขาหิมาลัยลอ้มรอบ การนัง่กระเชา้ชม

ยามเย็นน้ีอากาศแจ่มใส ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ียากจะลืมไดที้เดียว และ

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ถนนมหาตมะคานธี” (MG Marg.) ย่านใจกลางเมืองสิกขิม 

ถนนน้ีจะปิดหลงัเวลา 17.00 น. เพ่ือใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ดินชมเมือง และเลือกซื้ อ

สินคา้ของท่ีระลึกจากเมืองมากมายท่ีตลาดกงัต็อก 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี Hotel Lemon Tree, Gangtok โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า กงัต๊อก 

วันท่ี 8 กงัตอ๊ก – กาลิมปง – สลิิกูริ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิลิกูริ (Siliguri) เมืองชุมทางใหญ่บนท่ีราบสุดทา้ยบนชาย

เทือกเขาหิมาลัย เพราะแควน้สิกขิมเป็นเนินเขา แทบจะไม่มีท่ีราบเลย ระหว่าง

แวะเท่ียวเมืองกาลิมปง (Kalimpong) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ สบายๆ อยู่ทางตอนใต้

ของสิกขิม เป็นท่ีรูจ้กักนัดีของนักท่องเท่ียว เป็นจุดเดินป่าท่ีมีช่ือเสียง และเป็น

เมืองท่ีนักปีนเขาหิมาลัยจะมาเร่ิมตน้กนัท่ีน่ี นอกจากน้ัน เมืองน้ียงัมีช่ือเสียงใน

ด้านการศึกษาและตลาดดอกไม้อีกด้วย เพราะ มีอากาศเหมาะสําหรับการ

เพาะปลูกพนัธุไ์มอ้ย่างยิ่ง 

 

 นําท่านชมเมืองกาลิมปง ชม วดัเดอร์พิน (Durpin Monastery) ซึ่งเป็นวดัสไตล์

ทิเบตบนเขา หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม “Zong Dog Palri Fo Brang Monastery” วดัน้ี

สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1975  โดย “ดาไลลามะ” ท่ีครั้งหน่ึงไดม้ีโอกาสมาเยือนกา

ลิมปงในปี ค.ศ. 1956 เพ่ือนําตน้ฉบบัเอกสารท่ีเขียนดว้ยมือจาํนวน 180 ฉบบั 

มาเผยแพร่ท่ีดินแดนน้ี ภายในท่ีภาพวาดท่ีฝาผนังหอ้งบูชา และภาพวาดบน

เพดานท่ีสวยงาม รวมถึงมีศิลปะของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธท่ีหาดูยากบนชั้น 

2 ดว้ย (ภายในหา้มบนัทึกภาพ) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 นําท่านชม วดัทาร์ปา โชลิง (Tharpa Choling Monastery) ซึ่งเป็นวดัทิเบตใน

ศาสนาพุทธนิกายเกลุคปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง ตั้งอยู่บนยอดเขาในเมืองกา

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

ยงัสามารถชมวิวของเทือกเขาหิมาลยัจากวดัน้ีไดด้ว้ย 

 

 ชม วดัธองสา (Thongsa Gompa) เป็นวดัพุทธสไตลภ์ูฎาน ท่ีก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1692 เป็นวดัท่ีเก่าแกท่ี่สุดในเขตเมืองกาลิมปง ไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมขึ้ นใหม่

ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั เดิมวดัน้ีสรา้งขึ้ นในรูปแบบของภูฎาน และเช่ือว่าถกูสรา้งขึ้ น

โดยคาํสัง่ของกษตัริยภ์ูฎาน วดัน้ีเหมาะอยา่งยิง่สาํหรบัการสวดมนตภ์าวนา และ

 



 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัง่สมาธิ 

 จากน้ัน นําท่านชม สถานเพาะชาํดอกไม ้ (Flower Nursery) ท่ีภายในเป็นเรือน

เพาะชาํ เปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชมได ้โดยจะมีตน้ไม ้ดอกไมห้ลากหลายชนิด เช่น 

กระบองเพชรหลากหลายสายพนัธุ ์

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี Hotel Lemon Tree, Siliguri โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า สิลิกริู 

วันท่ี 9 สลิิกูริ – บกัโดรา – เดลี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองบกัโดรา เพ่ือขึ้ นเคร่ืองไปเมืองเดลี  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI 880  
16.15 น. ถึงเมืองเดลี นําท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง  

 จากน้ัน อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดจนัพาธ ซื้ อของฝากคนน่ารกัท่ีบา้น  
คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย Ego Thai Restaurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือขึ้ นเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  

23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  Air India  เท่ียวบินท่ี  AI 334  
วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  



 
 

ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ข้ึนไป 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                    ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                    หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวซี่าแลว้หกัออก 

               62,900.- 
22,000.- 

62,900.- 

62,900.- 

12,000.- 
600.-                                     

***ถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ทา่น (10-14 ทา่น)***    เพ่ิมทา่นละ   3,000.-     บาท 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามันท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่าน้ัน (คิด ณ วนัท่ี 28 มี.ค. 2563 ) 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง)  
  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์ โดยส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ และชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 

30,000 บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด 

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบิน แอร ์ อินเดีย  ตามเสน้ทางท่ีกาํหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้ม

น้ําหนักกระเป๋าเดินทางน้ําหนักตามท่ีสายการบินกาํหนด (30 กก.) 
 ค่าวีซ่าอินเดียสาํหรบัคนไทย 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าบริการของหวัหน้าทวัรไ์ทย และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าท่ีพกัโรงแรม ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ  
 ค่าเคร่ืองด่ืม (น้ําเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 2 ขวด / ท่าน 
 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จาํนวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท่ี้มีอายุตั้งแต่75ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนักงานบริการฯ 10 วนั รวม 50 USD /ท่าน ตลอดการเดินทาง  



 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย รวม 10 วนั คิดเป็น 30 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของท่าน 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าทาํธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพักค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวซี่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก

ลว่งหนา้และกรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์

วนัแรงงาน ชว่งเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํ

กบัทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั 

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

หมายเหตุ :  
1) กรณีราคาโปรโมชัน่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
2) หากมียอดชาํระเงินคืนตามเง่ือนไขระยะเวลาการแจง้ยกเลิก ทางบริษัทฯ ไม่สามารถระบุเวลาคืนเงินท่ี

ชัดเจนได ้เน่ืองจากตอ้งประเมินระยะเวลาดาํเนินการจากส่วนต่างๆ ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบอกีครั้ง 
3) หากท่านชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต และยกเลิกการเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง ทางบริษัทฯ ขอดาํเนินการหกั

ค่าธรรมเนียมไว ้5% จากยอดค่าใชจ้า่ย 

เอกสารทาํวีซ่า 

 1.สแกนหน้าสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก

หมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างนอ้ย 2-3 หน้า (ไม่จาํเป็นตอ้งเก็บเล่ม

พาสปอรต์ ถา้ท่านตอ้งใชเ้ดินทาง) 
2.สแกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่น

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

3. กรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะสง่ใหท่้าน ณ วนัท่ีทาํการจองทวัร)์ 
 

 หมายเหตุ : บริษัทฯจะทาํ E-Visa ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่ตอ้งโชวต์วัท่ีสถานทูตฯ แตต่อ้งไปทาํการสแกนน้ิวมือท่ี 

ตม. ของอนิเดียค่ะ 

หมายเหตุ : 



  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง **ถา้ผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน (10-14 ท่าน) ราคาเพ่ิมท่านละ 

3,000 บาท** 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือ ง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบั

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ

ใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ชําระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึ่งอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 



 

 

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

ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100  ml. แลว้ใส่รวม

เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําขึ้ นเคร่ือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกิดการสญูหาย สาย

การบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20  USD คูณดว้ยน้ําหนัก

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

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหว่างการเดินทาง 

 การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


