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**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมือ้                         **พิเศษ** พกัโรงแรมระดบั 4และ5  ดาว      
**พิเศษ** หวัหน้าทวัรผู์ช้าํนาญเสน้ทาง              **พิเศษ**นั่งรถไฟ TOY TRAIN  
**พิเศษ** ZERO POINT จุดชมวิวที่งดงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของชว่งเวลาท่องเที่ยว)

 
 
 
 
รัฐสิกขิม....... ดินแดนเล็กๆ ของเทือกเขาแหง่หิมาลัยในดินแดนของปกครองพิเศษ ของประเทศอินเดีย ที่
อยู่ระหว่าง เนปาล ธิเบต และ ภูฏาน ….เยือนเมืองดาร์จลีิง่... ราชินีแห่งขุนเขาสถานที่ตากอากาศที่โด่งดัง 
มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี.. ดาร์จีลิ่ง แหลง่ผลิตชา ไร่ชาที่ข้ึนชื่อลอืชามากที่สุดในโลกที่บรรดาคอชา
ทั้งหลายที่ไปเที่ยวอินเดียต่างใฝ่ฝันต้องไปให้ได้สักครั้งหน่ึงในชีวิต…. 

 
 
 

**หมายเหตุ** สายการบินอินดิโกแ้อรไ์ลนไ์ม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง 
รายละเอียดเที่ยวบิน 
6E94  BKK-CCU  2100-2200 
6E433  CCU-IXB  1415-1535 
6E534  IXB-CCU  1635-1745 
6E77   CCU-BKK  2050-0150+1 
วนัแรก   กรุงเทพฯ – กลักตัตา (-/-/เย็น) 

17.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  ประตู 5 เคานเ์ตอร ์ สายการบิน INDIGO 
AITLINES (6E) โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 

**หมายเหตุ** สายการบิน Indigo Airlines ไม่มีบริการอาหาร 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกลักตัตา KOLKATA โดยสายการบิน INDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E94 
22.00 น. ถึง.ท่าอากาศยานนานาชาติกลักตัตา KOLKATA INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาทอ้งถิ่น)  

หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้นําท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  
เมืองกลักตัตา KOLKATA เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของอินเดีย ท่ีพรัง่พรอ้มไปดว้ยเวียงวงัในยุคองักฤษและ
เป็นศูนยก์ลางทาง วัฒธรรมท่ีมีชีวิตชีวามากมีชาวยโุรปเดินทางเขา้มาสู่ อินเดียมากมายทําใหเ้มือง
เจริญรุ่งเรืองมากและท่ีน่ีจึงกลายเป็นบา้นอีกแห่งท่ีอยู่ไกลแสนไกลจากองักฤษเพราะมีพรอ้มทัง้จตัุรสัเอสปลา
นาดกบัถนนสแตรนย ์กอ่นจะมีการยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเดลลีหลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราชในปี1911  
จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

เขา้สู่ที่พกั ณ PRIDE HOTEL (KOLKATA) หรือเทียเท่า  
อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที่สอง  กลักตัตา – สีลิกูรี  (บกัโดกรา) – เมืองดารจี์ลิง่ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากน้ัน นําท่านชม เมืองกลักตัตา KOLKATA 

เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของอินเดีย หลงัตรวจ
รบัสมัภาระแลว้นําท่านเขา้สู่ตวัเมืองกลักตัตา้ 
นําท่านชม(ดา้นนอก) สถาปัตยกรรมอนั 
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งดงามของ VICTORIA MEMORIAL HALL ท่ีมียอดโดมใหญ่สงูถึง 62 เมตร และบนยอดสดุมีรปูนางฟ้า 
กางปีกแสดงท่าบิน เวลาลดพดัหมุนรอบตวัเองได ้ ซึง่สรา้งขึน้เมืองปี 2449 ดว้ยหินอ่อนสีขาวทัง้หลงั(ปี
เดียวกบัท่ีมีการก่อสรา้งพระท่ีน่ังอนันตสมาคม)ภายในจดัแสดงประวติัศาสตรย์ุควิคตอเรียกบัขา้วของท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัประวติัศาสตรเ์บงกอล  

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานภายในประเทศ เมืองกลักตัตาเพ่ือมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานบกัโดกรา 
BAGDOGRA AIRPORT นําคณะเขา้เชคอินเคาวนเ์ตอร ์   

บริการ อาหารคํา่แบบกล่อง ณ สนามบินเพื่อสะดวกในการเชคอิน 
14.15 น. โดยสายการบินINDIGO AIRLINESเที่ยวบินที่ 6E433 สู่เมืองสีลิกูรีบกัโดกรา(BAGDOGRA) 
15.35 น. ถึง...เมืองบกัโดกรา หลงัตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางสูภ่ตัตาคารทอ้งถิ่น 
จากน้ัน นํ าท่ าน เ ดินทา งสู่  เ มือ งดาร ์จี ลิ่ ง 

DARJEELING (โดยรถจิบ๊ปรบัอากาศ) 
ซึง่เมืองนี้สูงเหนือระดบันํ้าทะเล 2,134 
ม .  ตัวเมืองหันหน้าเขา้หาเทือกเขา
หิมาลยั ประชากรของดารจ์ีลิ่งมีทัง้ชาว
เนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ท่ี น่ี
องักฤษเขา้มาพฒันาใหเ้ป็นเมืองพกัตาก
อากาศบนภูเขาไดอ้ย่างสวยงามเป็น 
เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมือง
พกัตากอากาศบนภูเขา . .  . . .ถึง
เมืองดารจี์ลิ่ง ...นําท่านชมวดัทิเบต
กูม กอมปา“GHOOM GOMPA”   
เป็นวดัโบราณแต่ไดร้บัการปรบัปรุงซอ่มแซมใหม่ เพ่ือบอกว่า “เมืองน้ีเป็นศูนยร์วมของความแตกต่าง
ทางความเชื่อหลากหลาย ทัง้พุทธ อิสลาม ฮินดู แมก้ระท ัง่คริสตก์็ตาม”ท่ีแห่งนี้จึงดูกลมกลืน
งดงามและทรงเสน่หอ์ย่างมิอาจลืมเลือน 

คํ่า รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ที่พกั ณ SUMMIT SWISS HERTAGE HOTEL (DARJEELING) หรือเทียเทา่  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วันท่ีสาม  เมืองดาร์จีลิ่ง  (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
เชา้มืด จุดชมวิวไทเกอรฮิ์ลล ์ : เป็นจดุชมวิวเทือกเขาหิมาลยัยามเชา้ ซึง่เป็นจดุท่ีสงูท่ีสดุของเมืองดารจ์ีลลิ่งท่ีระดบั 

2590 เมตรจากระดบัทะเล จึงเหมาะแก่การชมวิวหากฟ้าเปิดเราจะไดเ้ห็นยอดเขาคนัเชงจุงกา้ ซึง่เป็นยอด
เขาท่ีสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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นําท่าน ชม โรงงานผลิตชา  ไร่ชาแฮปป้ีวลัเล่ย ์ (Happy Valley) ชมข ัน้ตอนการผลิตชาท่ีมี
ชือ่เสียงของเมืองดารจ์ีลิ่ง ท่ีกอ่ตัง้ขึน้เม่ือครัง้องักฤษเขา้มาปกครองอินเดีย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านขึน้ชม ทรอยเทรน(Toy Train ) สถานีรถไฟนี้มีชือ่เต็มๆว่า Darjeeling Himalayan 

Railway สรา้งในปี ค.ศ. 1879-1881 ใช ้
ระบบเคร่ืองจกัรไอน้ํา ยงัไดร้บัการยกย่องจาก
องคก์ารยูเนสโกใหท้างรถไฟสายนี้เป็นมรดก
โลกดว้ยน่ังรถไฟชมรอบเมือง จะมีการจอด
ใหล้งถ่ายรูปในแต่ละสถานท่ีท่ีน่าสนใจ แวะ
ชม สถานีบาตาเซียลูป (Batasia Loop) 
เป็นรางรถไฟท่ีสรา้งขึน้ใหมี้ลกัษณะเป็นวง  ใช ้
เป็นจดุเลีย้วกลบัของรถไฟท่ีมาจากสถานีดาร ์
จิลลิง ส่วน War emorial  สรา้งเม่ือปี ค.ศ. 
1994 ในบริเวณบาตาเซยีลปู เป็นอนุสาวรียท่ี์
มีลกัษณะสามเหลี่ยม สงู 30 ฟุต สรา้งเพ่ือ
เ ป็น เ กียร ติแก่ทหารหาญชาวดารจ์ิ ลิ ง ท่ี
เสียชวิีตจากสงคราม รอบๆตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิด และมีกลอ้งส่องทางไกลใหไ้ดส้่องชมเมืองดารจ์ิลิงอีก
ดว้ย ลงจากรถไฟแวะชม ชม พิพิธภณัฑกู์ม  ดา้นในแสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัการสรา้งทางรถไฟเสน้นี้ 
ตัง้แต่อุปกรณต์่างๆ ภาพถ่ายเหตุการส์ําคญั ป้ายประจําสถานี ประกาศนียบตัรจากองคก์ารยูเนสโก …
จากนัน้นําท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมืองย่าน ชอรร์สัตา้  แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีชือ่เสียง จําหน่ายสินคา้
พืน้เมือง อาทิ ชาดารจ์ีลิ่ง   
จากนัน้นําท่านเดินชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชอรร์าสตา (Chawrasta) ตลาดพืน้เมืองชอรร์สัตา้แหล่งชอ้ป
ป้ิงท่ีมีชือ่เสียง จําหน่ายสินคา้พืน้เมือง เป็นย่านท่ีถนนสี่สายมาบรรจบกนั เพราะฉะน้ันท่ีน่ีจึงมีถนนแยกไปได ้
หลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึง่เป็นถนนท่ีสวยงาม มีสินคา้พืน้เมือง ของฝาก ของท่ีระลึก
มากมายใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนั.....จากน้ันนําท่านเขา้ท่ีพกั 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ที่พกั ณ SUMMIT SWISS HERTAGE HOTEL (DARJEELING) หรือเทียเทา่  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัที่สี่   เมืองดารจี์ลิง่-เมืองกงัตอ๊ก (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 น. นําท่านเดินทางเมืองหลวงสู่กงัต็อก (Gangtok) เมืองหลวงแห่งรฐัสิกขมิ (ประเทศอินเดีย) เมืองสาย

หมอก รฐัสิกขมิ (Sikkim) เป็นรฐัทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีภมิูประเทศแบบท่ีราบสงูบนเทือกเขา
หิมาลยั มีพรมแดนติดกบัหลายประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต, เนปาล และภูฏาน แต่เดิมสิกขมิ
เป็นรฐัเอกราช มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดียเล็กนอ้ย ปกครองโดยราชวงศนั์มเยล ดว้ย
ความเป็นรฐัเอกราชเล็กๆ อาจถูกบั่นทอนจากจีนซึง่ยึดทิเบตไดแ้ลว้ขณะน้ัน เม่ืออินเดียไดร้บัเอกราชจาก
องักฤษ รฐัสิกขมิ จึงยอมอยู่ใตเ้อกราชเดียวกบัอินเดีย...ชมวิวทศันร์ะหว่างสองขา้งอย่างสวยงาม(ประมาณ 
3-4 ชม.)…  
นําท่านชม ความงามแห่งดงดอกไมน้านาพนัธ ์ ณ FLOWER SHOW  HALL ซึง่ภายในจะจดัแสดง
พนัธุไ์มเ้มืองสิกขมิหลากหลายพนัธุแ์ละท่านชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ของท่ีระลึกจากเมืองมากมายท่ีตลาดกงัต็อก 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชมวดัรุมเต็ก (Rumtek Monastery) อยู่ในเมืองกงัตอ๊ก รูจ้กักนัในนามของศูนยธ์รรมจกัร 
(Dharmachakra Centre) สรา้งโดย การม์าปา วงัชกุ ดอรเ์จ ท่ี9 ในศตวรรษท่ี 16 สําหรบัใชเ้ป็นท่ีพกั
อาศยัของผูสื้บเชือ้สาย Karma Kagyu 
ในสิกขมิ แตเ่ม่ือวดัถกูทําลาย พืน้ท่ีถกู
ปลอ่ยรา้งจนพระสงัฆราชการม์าปาท่ี  
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16 ซึง่เป็นชาวทิเบตไดลี้ภ้ยัมายงัสิกขมิในปี ค.ศ. 1959 เน่ืองจากกองทพัจีนบกุไปยืดทิเบต พระองคไ์ดส้รา้ง
วดัรมุเต็กอีกครัง้ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีลีภ้ยัจากกองทพัจีนโดยไดร้บัความชว่ยเหลือจากราชวงศสิ์กขมิและรฐับาลอินดีย
ท่ีตรงนี้มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีดี มีลําธาร ภูเขาอยู่ดา้นหลงั ภูเขาหิมะอยู่ดา้นหนา้และมีแม่นํ้าอยู่ดา้นล่างใช ้
เวลาสรา้งนาน 4 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบตปัจจุบันเป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิกขิม จากน้ันไม่นาน
พระสงัฆราชการม์าปาท่ี 16 ไดส้ถาปนาวดันี้เป็น ศนูยธ์รรมจกัร สถานท่ีใชเ้รียน ฝึกฝนและปฏิบติัตนของ
ชาวพุทธรวมทัง้เผยแผ่คาํสอนของพระพุทธเจา้ในวนัขึน้ปีใหม่ของทิเบต ในปี ค.ศ. 1966 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ที่พกั  ณ  DENZONG RESIDENCY HOTEL(Gangtok)  หรือเทียบเท่า  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัที่หา้  เมืองกงัตอ๊ก-ทะเลสาบฌางโก-คเณศตอ็ก (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

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

  ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางภาค
ตะวนัออกของสิกขมิ มีลกัษณะคลา้ยรปูไขย่าว 1 กิโลเมตร ลึก 15 เมตร เป็นทะเลสาบศกัดิสิ์ทธิข์องชาว
ฮินดูและชาวพุทธ ในชว่งหนา้หนาวนํ้าจะกลายเป็นนํ้าแข็ง และละลายในชว่งเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
รอบๆจะมีกหุลาบพนัธปี์ ดอกไอริส และดอกป็อปป้ี รวมถึงสตัวป่์าหายากเชน่ แพนดา้แดง เป็ด Brahmini 
และนกอพยพต่างๆ รวมถึง แย็ก (Yak หรือจามรี)มีรูปทรงสณัฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นตน้
กําเนิดของแม่นํ้าลุงเฌ่ชไูหล
ไปบรรจบกบัแม่นํ้ารงัโปและ
ถือกันว่า เ ป็นแหล่ งต ้น นํ้ า
ธรรมชาติท่ีศักดิ สิ์ทธิ ท่ี์สุด
แห่งหน่ึง ในสมยัอดีตพระลา
มะหลวงจะทํานายดวงชะตา
เมืองจากการเพ่งกสิณ ณ 
ทะเลสาบแห่งนี้  สนุกสนาน
กับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว ์
ภูเขาท่ีไดร้บัการแต่งตวัดว้ย
สีสนัสดใส พกัผ่อน ถ่ายรูป
ไ ว ้เ ป็ น ท่ี ร ะ ลึ ก  กัน ต า ม
อัธยาศัย  จนถึ ง เ วลา นัด
หมาย ..ได เ้วลาอันสมควร
กลบัสูเ่มืองกงัต็อก 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ระหวา่งทาง  นําท่านแวะชม คเณศต็อก(Ganesh Tok) เป็นสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิข์องชาวฮินด ู ชาวบา้นนิยมมาสวดมนต ์

ดา้นบนสามารถชมวิวเมืองกงัต็อกได ้
180 องศา ถา้อากาศดีจะมองเห็น
วิวยอดเขาคันเช็งฌองกาไดด้ว้ย  
ภายนอกประดบัธงแบบทิเบต  วดันี้
ต ัง้อยู่บนความสูง 6,100 ฟุต ติด
กบัทีวีทาวเวอร ์ เป็นวดัเล็กๆ สรา้ง
ขึน้เพ่ืออุทิศใหก้ ับลอรด์กาเนชซึ่ง
เ ป็ น วัดสํ า คัญขอ งศาสนา ฮินด ู
ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจา้แห่ง
การขจดัอปุสรรคและเป็นเทพแห่ง 
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ศิลปะทกุแขนง ชมหนุมานตอ็ก เป็นวดัในศาสนาฮินด ู ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือถวายแดห่มุมานทหารกลา้ของพระราม
ในวรรณคดีกอ้งโลกรามเกียรตช์าวสิกขิมบูชาและเคารพท่านในฐานะเทพผูก้ลา้หาญ และจงรกัภกัดีต่อ
พระราม หนุมานจึงเป็นเสมือนหน่ึงเทพเจา้องคห์น่ึงท่ีชาวสิกขมินับถือเป็นอย่างมากหากตอ้งการความกลา้
หาญและความหึกเหิมใจตอ้งมาบชูาท่านและท่ีวดัหนุมานนี้ยงัเป็นจดุชมวิวยอดเขาคงัซงัจงักา้ ยอดเขาท่ีสงูเป็น
อนัดบั 3 ของโลกและเทือกเขาหิมาลยัอีกดว้ย ในวนัท่ีฟ้าสดใส 

บ่าย อิสระชอ้ปป้ิงถนนมหาตมคานธี มารก์ หรือ ถนนเอม็จีมารก์ (Mahatma Gandhi Road) M.G. 
Marg ถนนมหาตมคานธเีป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของสิกขมิท่ีมีรา้นคา้จาํนวนมาก โดยถนนเสน้นี้ในชว่งเย็น
จะกลายเป็นถนนคนเดิน หา้มรถว่ิงผ่านไปมา ถือเป็นถนนท่ีน่าเดินเลน่ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม   
เขา้สู่ที่พกั  ณ  DENZONG RESIDENCY HOTEL (Gangtok) หรือเทียบเท่า  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัที่หก  เมืองกงัตอ๊ก-หมู่บา้นลาชงุ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

จดักระเป๋าใบเล็ก สําหรบัไปพกัที่หมู่บา้นลาชงุ 1 คืน จะมีอณุหภูมิหนาวที่สุดในโปรแกรมของเรา อย่าลืมจดั
เสือ้ผา้ที่ใหค้วามอบอุน่ที่สุดไปดว้ยคะ่ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวที้่โรงแรมในเมืองกงัตอ๊ก 
06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
07.30 น. นําท่านเดินทางออกจากเมืองกงัตอ๊กเพื่อไปหมู่บา้นลาชุง นําท่านชมวดัเอนเซย  ์ (Enchey 

Monastery) ขึน้มาในปี ค.ศ. 1840 กงัต็อกจึงกลายเป็นศนูยก์ลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1894  
ธู ท อ บ  นั ม เ ก ล 
Thutob 
Namgyall) กษตัริย ์
ผูป้กครองสิกขิมซึ่ง
อ ยู่ ภ า ยใ ต ้ ก า ร
ปกครองขององักฤษ
อีกที  ไดย้า้ยเมือง
หลวงจากเมืองทุม
ล อ ง  ( Tumlong) 
มาอยู่ท่ีเมืองกงัต็อก 
(Gangtok) แทน 
นั บ แ ต่ น้ั น ม า 
กงัต็อกซึ่งมีบทบาท
มากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขมิ (แมว้่าภายหลงัสิกขมิจะกลายเป็นรฐัท่ี 22 ภายใตก้ารปกครองของอินเดีย 
กงัต็อกก็ยงัเป็นเมืองหลวงเชน่เดิม)กงัต็อกประกอบดว้ยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่แวะ
จุดชมวิวทาชิ (Tashi View Point) ซึง่เป็นจดุชมความงดงาม ยอดเขาคนัชงัจุงกา้ ยอดที่สูงเป็น
อนัดบัสามของโลก  ท่ี ดี ท่ีสุดในเมืองกัง ต็อก  ถา้อากาศดี  ฟ้า เ ปิดจะมองเ ห็น  ยอดเขาชิโนช ู
(Siniolchu)กลางเมืองกงัต็อก ท่ีท่านจะสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทือกเขาทางภาคเหนือไดดี้
ท่ีสุด ขึน้ชมทิวทศันข์องเมืองกงัตอ๊ก เมืองหลวงของอาณาจกัรสิกขมินําท่านออกเดินทางสู่ หมู่บา้นลา
ชงุ (Lachung) ในอดีตเป็นศนูยก์ลางการคา้ระหว่างสิกขมิและทิเบต ท่ีน่ีมีหุบเขายุมถงั หรือสวิตเซอรแ์ลนด ์
แห่งดินแดนตะวนัออกและวดัลาชงุ (ชว่งเดือน ธนัวาคม – กมุภาพนัธ ์ อาจขึน้มาท่ีหมู่บา้นนี้ไม่ไดเ้น่ืองจาก
หิมะตกหนัก) มีอาณาเขตติดต่อกบัจีน คําว่าลาชงุ แปลว่า ภูเขาขนาดเล็ก จากเมืองกงัต็อกใชเ้วลาน่ังรถ
จีปประมาณ 6-7 ช ัว่โมงคะ ท่านจะไดส้มัผสักบัภมิูทศันแ์ละบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติหมู่บา้นนี้โอบลอ้มดว้ย
เทือกเขาหิมาลยั และวิวทิวทศันอ์นัสวยงามตลอดเสน้ทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
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13.30 น. นําท่านเดินทางต่อ ในระหว่างทางไปลาชงุ เราจะไดแ้วะน้ําตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ําตกขนาดเล็กไม่
ใหญ่มาก และแวะชมน้ําตกอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดเ้ห็นและสมัผสักบันํ้าตกท่ีสวยงามและ
แปลกตา บางชว่งปรากฏสายนํ้าทิง้ตวัพุ่งด่ิงผ่านผาสงูลิบลิ่ว (จุดหมายไม่ใชป่ลายทางแต่ในระหว่างทาง
เป็นสิ่งที่มีคา่ที่สุด)  

18.30 น.  ถึง หมู่บา้นลาชงุ หมู่บา้นท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศสดุโรแมนติกและ
ยอดเขาท่ีปกคลมุดว้ยหิมะตลอดนําท่านเขา้สูท่ี่พกั 

19.00 น.  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ที่พกั ณ  NORLING ZIMKHANG  (Lachung) หรือเทียบเท่า  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัที่เจด็  หมู่บา้นลาชงุ – หุบเขายุมถงั หุบเขาแหง่ดอกไม-้เมืองกงัตอ๊ก (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่หุบเขายุมถงัหรือทุ่งหญา้ลอยฟ้า(Yumthang Valley) หุบเขายุมถงั ตัง้อยู่บนระดบั

ความสูง3,659 เมตร สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งสิกขิม...สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีงดงามท่ีสุดของสิกขมิและยงัเป็น
ดินแดนแห่งตํานานและความฝันเป็นเหมือนสวนสวรรคส์ุขาวดีท่ีงดงามราวกบัอยู่บนสรวงสวรรคย์ุมถงัเป็นหุบ
เขาแสนสวยสองขา้งทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลยัตัง้ตระหง่านผ่านธารนํ้าแขง็นอ้ยใหญ่และป่าสนกบัยอด
เขาสูงเสียดฟ้าถา้มาชว่งเดือนเมษายน-พฤษภาคมซึง่เป็นฤดใูบไมผ้ลิจะเห็นป่ากุหลาบพนัปีมากกว่า36สาย
พนัธุผ์ลิดอกบานสะพรัง่ทัง้หุบเขาหรือถา้มาเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม จะเห็นเทือกเขาท่ีปกคลุมดว้ย
หิมะสวยงามแบบสวิสเซอรแ์ลนด ์
ยุมถงั ดินแดนที่ไดร้บัสมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย” ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นดินแดนแห่งดอกไม ้ และดอก
กุหลาบพันปีหลากหลายสาย
พนัธุแ์ลว้ ยงัมีนํ้าพุรอ้น และท่ี
ป ล า ย สุ ด ข อ งยอด เขา สู ง
“Zero Point” หุบเขาหิมะ
แห่งสิกขิมดินแดนสวยงามท่ี
ถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะมีความสูง
ถึง4,800เมตรจากระดบันํ้าทะเล
.......ชว่งท่ีเหมาะท่ีจะเท่ียวท่ีหุบ
เขายุมถงัคือชว่งเดือนเมษายน–
กลางเดือนมิถุนายนซึ่งจะเป็น
ชว่งท่ีดอกไมบ้านสวยงามมากแต่
ถา้หากอยากเห็นตอนภูเขาปก
คลุมไปดว้ยหิมะและทอ้งฟ้าสดใส
เวลา ท่ี เหมาะสมท่ีสุดคือช่ว ง
เดือนพฤศจิกาย– เดือนมกราคม …ยกเวน้ถา้มีหิมะตกหนัก ก็ไม่สามารถขึน้ไปได ้

 ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ไดส้รรสรา้งทอ้งฟ้าสีน้ําเงินสดโอบลอ้มหุบ
เขาที่เต็มไปดว้ยหิมะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมทั่วทัง้อาณาบริเวณของ
ยุมถงัจะเต็มไปดว้ยสีสนัของดอกไมน้านาพนัธุจ์นไดร้บัสมญานามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม”้และเต็มไปดว้ยหิมะ
ขาวโพลนไปตลอดทัง้ปีและมีหิมะมากย่ิงขึน้ในฤดูหนาว อิสระถ่ายภาพความกบัทรงจําอนัสวยงามท่ีไม่รูลื้มจน
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่หมู่บา้นลาชงุระหว่างทางแวะจิบนํ้าชากาแฟและของว่าท่ามกลาง
ธรรมชาติอนัสวยงามของพุ่มดอกกหุลาบพนัปีและพิมมูลา่แมคโนเลียระหวา่งเสน้ทางของหบุเขายมุถงั 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ ..เมืองกงัต็อก  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง) ชมแสงอาทิตยท่ี์ทอแสง

ผ่านสายหมอกท่ีพาดพนัขนุเขาสงูเปล่ียนเป็นลาํแสงพราวพรรณตกลงตอ้งหบุเขาและแม่น้ําทิสตา้“TESTA”  
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 ท่ีอยู่เบือ้งล่างอิสระชมทิวทศันร์ะหว่างสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทางชมแสงอาทิตยท่ี์ทอแสงผ่านสาย
หมอกท่ีพาดพนัขนุเขาสูงเปลี่ยนเป็นลําแสงสีทองตกลงตอ้งกบัหุบเขาและแม่นํ้าทิสตา้ท่ีอยู่เบือ้งล่างอิสระชม
ทิวทศันร์ะหวา่งสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทาง 

18.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ที่พกั  ณ  DENZONG RESIDENCY HOTEL (Gangtok) หรือเทียบเท่า  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัที่แปด   เมืองกงัตอ๊ก-สิริกูรี(บกัโดกรา)-กลักตัตา้-กรุงเทพฯ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
06.00 น  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากน้ัน นําท่านชม NAMGYAL INSTITUTE OFTIBETOLOGY ซึง่เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมประวติัความ

เป็นมาของอาณาจกัรสิกขมิ จากน้ันนําท่านนมสัการ องคพ์ระสถูปโดดูร ์สรา้งเม่ือ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุด
ยอดสถูปแห่งความศกัดิสิ์ทธิแ์ห่งหน่ึงในอาณาจกัรสิกขมิ สรา้งโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ ์
แห่งนิกายนญิ์งมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบดว้ย 108 วงลอ้ภาวนาท่ี
พุทธศาสนิกาชนใชห้มุนไปพรอ้มกบัการสวดมนต ์โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึง่หมายถึงอญัมณีในดอกบวั 

06.30 น. สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานบกัโดกรา เมืองสีลิกูรี (บกัโดกรา BAGDOGRA)   
  (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
10.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
16.35 น.  โดยสายการบิน INDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E534 สู่เมืองกลักตัตา 
17.45 น. ถึง.สนามบินเมืองกลักตัา นําท่านเขา้เชคอินระหวา่งประเทศเพ่ือเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

อิสระอาหารคํา่เพื่อสะดวกแกก่ารเชคอิน 
20.50น.  เหิรฟ้าสู.่..กรงุเทพฯ โดยสายการบิน INDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E77 (2050-0150+1) 
วนัที่เกา้   กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา เที่ยงคืน ) (-/-/-) 
01.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

************************ 

หมายเหต ุ:  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปลี่ยนแปลงการ

นัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะ
ท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  

 

กาํหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหตุ:  ผู้ใหญ ่ (12 ปี ขึน้ไป)
เดนิทางตัง้แต ่ 15-20 ทา่นขึน้ไป 

ผู้ใหญ(่พกัห้องละ 2-3 ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่

11-19 เม.ย.63 / 17-25 ต.ค.63 49,900.- 12,000.-

1-9 พ.ค.63 / 18-26 ก.ค.63  

12-20 ก.ย.63 
46,700.- 12,000.- 
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อตัราค่าบริการ  (โปรแกรมสิกขมิ-ดารจี์ล่ิง 9 วนั 7 คืน) เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้

*ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เด็ก (ตํ่ากวา่ 12 ปี) บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน 
**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ 
การสํารองที่นั่ง 
• ส่งหน้าพาสปอรต์ เพื่อจองต ัว๋เคร่ืองบิน และทําประกนัภยัการเดินทาง 
• วางมดัจาํท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัการ 3 วนั โดยผ่านบญัชี (ในวนัที่ทําการจอง กรณียงัไม่
ชาํระเงิน ถือว่ายงัไม่มีการจองเกิดขึน้) ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วนั 
อตัราค่าบริการรวม : 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-กลักตัตา้-บกัโดกรา้-กลักตัตา้-กรุงเทพฯ ช ัน้ประหยดัโดยสายการบินอินดิโกแ้อร ์

ไลน ์ รวมนํ้าหนัก20กิโลกรมัต่อท่าน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  
 รถโคช้ปรบัอากาศในกลักตัตา้,รถจิป๊(ไม่ปรบัอากาศ)ในสิกขมิและดารจ์ีลิ่ง 
 โรงแรม ที่พกั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์อาหารตามท่ีระบใุนรายการตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุ 
 ค่านํ้าระหว่างมือ้อาหารทุกมือ้ / นํ้าดื่มบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด /ท่าน 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน1,000,000บาทต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกินหา้แสนบาท)แต่ทัง้นี้ย่อมอยู่ใน

ขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต( สาํหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรบัหนงัสือเดินทางไทย 

อตัราค่าบริการไม่รวม : 
 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาติท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่ชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ทําเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว 
 คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 3 % (กรณีชาํระผ่านบตัร) 
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมัและกิจกรรมต่างๆตามฤดูกาลเชน่ขีจ่ามรี,สกี ฯลฯ  
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,พนักงานขบัรถและพนักงานบริการ 45 USD/ท่านหรือ1,600 บาท(ตลอดทริปการ

เดินทาง) 
 ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามประทบัใจในบริการ 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิ ์
การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทั
ฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่าน
ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืน
คา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊

เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่

รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุก

กรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรบัผิดชอบในอบุติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอบุติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน, ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผู้มีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํต้อง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอบุติัเหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ี
ผูร่้วมเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านการความคมุโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอม
แปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ตามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว
บริษทั จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 
 

**รายการน้ีเป็นเสน้ทางกึง่ผจญภยั เหมาะสําหรบัผูเ้ดินทางที่รกัและหลงใหลในธรรมชาติอย่างแทจ้ริง** 
และเสน้ทางท่องเที่ยวบางคร ัง้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและความปลอดภยัเป็นสําคญั*** 

 
 


