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**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมือ้                          **พิเศษ** พกัโรงแรมระดบั 4และ
5  ดาว       
**พิเศษ** หวัหน้าทวัรผู์ช้าํนาญเสน้ทาง              **พิเศษ**นั่งรถไฟ TOY TRAIN 

 

 

***11-18 เมย.63 : (เทศกาลสงกรานต)์ : กหุลาบพนัปีกาํลงัทัว่หุบเขา  มีหิมะท่ีทะเลสาบฉางโก 
***02 -09 พค.63 : (วนัจกัรี-วนัฉตัรมงคล) : กหุลาบพนัปีกาํลงัทัว่หบุเขา  มีหิมะท่ีทะเลสาบฉางโก 
**หมายเหตุ** สายการบินดรุก๊แอร ์ บินตรง จากกรุงเทพสู่เมืองบกัโดกรา้ โดยไม่ตอ้งแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
รายการท่องเที่ยว 
วนัที่-1 
เสาร ์

กรุงเทพฯ – บกัโดกรา (รฐัสิกขมิ) - กงัตอ็ค - L D 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7  สายการ
บิน Druk Air (KB)หรือ Bhutan Airlines (B3)  โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอย
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระตา่ง ๆ แกท่่าน  

**หมายเหตุ** สายการบินแหง่ชาติประเทศภูฐาน FULL SERVICE AIRLINES 
06.45 น. บินตรง สู่เมืองสีลิกูรี บกัโดกรา(BAGDOGRA) รฐัสิกขิม ประเทศอินเดีย เทียวบินที่ 
KB131  
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน บกัโดกรา (เวลาทอ้งถ่ินท่ีอินเดีย)  ซึง่เมืองบกัโดกราเป็นอําเภอหน่ึงใน

รฐั West Bengal เป็นเมืองคอ่นขา้งใหญ่ท่ีเป็นชมุทางสายการบิน และรถไฟท่ีจะเชือ่มต่อไปทั่วประเทศ
เน่ืองจากสิกขมิยงัไม่มีสนามบินและทางรถไฟ บกัโดกราจึงเป็นทัง้จดุเร่ิมตน้และจดุหมายปลายทางของ
ทัง้สองเสน้ทางเพ่ือไปสูสิ่กขมิ หรือไปสูเ่มืองอ่ืนๆ ของอินเดีย ..หลงัตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้.. 

09.30 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงสู่กงัต็อก (Gangtok) เมืองหลวงแห่งรฐัสิกขมิ “รฐัสิกขิม” 

(Sikkim) เมืองสายหมอก เป็นรฐัทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีภูมิประเทศแบบท่ีราบสูงบน
เทือกเขาหิมาลยั มีพรมแดนติดกบัหลายประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต, เนปาล และภฏูาน 
แต่เดิมสิกขมิเป็นรฐัเอกราช มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดียเล็กนอ้ย ปกครองโดย
ราชวงศนั์มเยล ดว้ยความเป็นรฐัเอกราชเล็กๆ อาจถกูบัน่ทอนจากจีนซึง่ยึดทิเบตไดแ้ลว้ขณะน้ัน เม่ือ
อินเดียไดร้บัเอกราชจากองักฤษ รฐัสิกขมิ จึงยอมอยู่ใตเ้อกราชเดียวกบัอินเดีย... บกัโดกราห่างจาก



 

 

เมืองกงัตอ๊กประมาณ 115 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางราว 4 ช ัว่โมง.ชมวิวทศันร์ะหว่างสองขา้งอย่าง
สวยงาม ผ่านด่านรงัโป.. หรือสํานักงานการท่องเท่ียวสิกขมิเพ่ือนําพาสปอรต์ไปลงทะเบียนเขา้รฐั
สิกขิม น่ังพกั เขา้หอ้งนํ้า หรือถ่ายรูปสํานักงานท่ีมีสถาปัตยแ์บบสิกขิม สวยงามดี..จากน้ันน้ันออก
เดินทางทางเขา้สู่ต ัว เ มือง  “เมืองกงัต ๊อก”  เ มืองหลวงรัฐ สิกขิม  ภายใตก้ารปกครองของ
อินเดีย ประกอบดว้ยชาวเนปาล ภูฏาน  และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ “กงัต็อก” เป็นภาษาในภู
เทีย กงั คือ ท่ีราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกนัเป็น ท่ีราบท่ีอยู่บนเนินเขา เป็นเมืองท่ีอยู่ดา้นล่าง
เทือกเขาหิมาลยั นับเป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามมากๆ ภายใน เมืองกงัต็อก 
ประกอบดว้ยชาว เนปาล ภูฏาน และชาวอินเดีย เป็นส่วนใหญ่ เมืองกงัต็อก ถือกําเนิดเกิดขึน้ราว 
ปี ค.ศ. 1716 ขณะน้ันเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ เท่าน้ัน จนกระทั่งไดมี้การสรา้งวดัเอนเซย ์(Enchey 
Monastery) ขึน้มาในปี ค.ศ. 1840 กงัต็อก จึงกลายเป็นศนูยก์ลางของการแสวงบญุไปโดยปริยาย 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมืองกงัตอ๊ก 
 จากนัน้  นําท่านชม ความงามแห่งดงดอกไม้

นานาพนัธ ์ ณ FLOWER SHOW  
HALL ซึง่ภายในจะจดัแสดงพนัธุไ์มเ้มือง
สิกขิมหลากหลายพนัธุแ์ละท่านชอ้ปป้ิง
เ ลือกซือ้ สินคา้ของ ท่ีระลึกจากเมือง
มากมายท่ีตลาดกงัต็อก นําท่านชม 
วดัรุมเต็ก (Rumtek Monastery) 
หรือ ศูนยธ์รรมจกัร (Dharmachakra 
Centre) เป็นสถานท่ีศึกษา และปฏิบติั
ธรรม เป็นวดัศาสนาพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
รัฐสิกขิม ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 1,550 
เมตร วดัรมุเต็ก สรา้งโดย การม์าปา วงั
ชุก  ดอรเ์จ  ท่ี9 ในศตวรรษท่ี  16 
สําหรบัใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัของผูสื้บเชือ้สาย Karma Kagyu ในสิกขมิ แต่เม่ือวดัถกูทําลาย พืน้ท่ีถกู
ปล่อยรา้งจนพระสงัฆราชการม์าปาท่ี 16 ซึง่เป็นชาวทิเบตไดลี้ภ้ยัมายงัสิกขิมในปี ค.ศ. 1959 
เน่ืองจากกองทพัจีนบุกไปยืดทิเบต พระองคไ์ดส้รา้งวดัรุมเต็กอีกครัง้ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีลีภ้ยัจากกองทพัจีน
โดยไดร้บัความชว่ยเหลือจากราชวงศสิ์กขมิและรฐับาลอินดียท่ีตรงนี้มีลกัษณะภมิูประเทศท่ีดี มีลําธาร 
ภูเขาอยู่ดา้นหลัง ภูเขาหิมะอยู่ดา้นหน้าและมีแม่นํ้าอยู่ดา้นล่างใชเ้วลาสรา้งนาน 4 ปี มี
สถาปัตยกรรมแบบทิเบตปัจจุบนัเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิกขมิ จากน้ันไม่นานพระสงัฆราชการม์าปาท่ี 
16 ไดส้ถาปนาวดันี้เป็น ศูนยธ์รรมจกัร สถานท่ีใชเ้รียน ฝึกฝนและปฏิบติัตนของชาวพุทธรวมทัง้
เผยแผ่คาํสอนของพระพุทธเจา้ในวนัขึน้ปีใหม่ของทิเบต ในปี ค.ศ. 1966 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ที่พกั  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok)  หรือเทียบเท่า (free wife) 

 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่-2 
อาทิตย ์

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

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

สาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางภาค
ตะวนัออกของสิกขิม มีลกัษณะคลา้ยรูปไขย่าว 1 กิโลเมตร ลึก 15 เมตร เป็นตน้กําเนิดของ
แม่นํ้าสําคญัๆ และถือเป็นทะเลสาบศกัดิสิ์ทธิข์องชาวฮินดูและชาวพุทธ ในชว่งหน้าหนาวนํ้าจะ
กลายเป็นนํ้าแข็ง และละลายในชว่งเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม รอบๆจะมีกุหลาบพนัธปี์ ดอกไอริส 
และดอกป็อปป้ี รวมถึงสตัวป่์าหายาก เชน่ แพนดา้แดง เป็ด Brahmini และนกอพยพต่างๆ รวมถึง 
แย็ก (Yak หรือจามรี)มีรปูทรงสณัฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้าลงุเฌ่ชู
ไหลไปบรรจบกบัแม่นํ้ารงัโปและถือกนัว่าเป็นแหล่งตน้นํ้าธรรมชาติท่ีศกัดิสิ์ทธิท่ี์สุดแห่งหน่ึง ในสมยั
อดีตพระลามะหลวงจะทํานายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้  สนุกสนานกบั
กิจกรรม ขี่จามรี สตัวภู์เขาที่ไดร้บัการแต่งตวัดว้ยสีสนัสดใส พกัผ่อน ถ่ายรูปไวเ้ป็นที่
ระลึก (ค่าขี่จามรีไม่รวมในรายการ) กนัตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย..ไดเ้วลาอนัสมควร
กลบัสูเ่มืองกงัต็อก..แวะถา่ยรปูตามเสน้ทา 

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

สวดมนต  ์ ดา้นบนสามารถชมวิวเมืองกงัต็อกได  ้ 180 องศา ถา้อากาศดีจะมองเห็นวิวยอดเขา
คนัเชง็ฌองกาไดด้ว้ย  ภายนอกประดบัธงแบบทิเบต  วดันี้ต ัง้อยู่บนความสงู 6,100 ฟุต ติดกบัทีวี
ทาวเวอร  ์ เป็นวดัเล็กๆ สรา้งขึน้เพ่ืออุทิศใหก้ับลอรด์กาเนชซึ่งเป็นวดัสําคญัของศาสนาฮินด ู
ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจา้แห่งการขจดัอปุสรรคและเป็นเทพแห่งศิลปะทกุแขนง  



 

 

   
 นําท่านชม วดัเอนเซย ์ (Enchey Monastery) ขึน้มาในปี ค.ศ. 1840 กงัต็อกจึงกลายเป็น

ศูนยก์ลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย 
ต่อมาในปี  ค .ศ .  1894 ธูทอบ  นัมเกล 
(Thutob Namgyall) กษตัริยผู์ป้กครอง
สิกขมิซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองขององักฤษอีก
ที  ได ้ย ้า ย เ มื อ งหลว งจาก เ มื อ งทุ มลอ ง 
(Tumlong) มาอยู่ ท่ี เมืองกังต็อก 
(Gangtok) แทน นับแต่น้ันมา กงัต็อกซึง่มี
บทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม 
(แมว้่าภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรฐัท่ี 22 
ภายใตก้ารปกครองของอินเดีย กงัต็อกก็ยงั
เป็นเมืองหลวงเชน่เดิม)กงัต็อกประกอบดว้ย
ชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วน
ใหญ่ 

บ่าย อิสระชอ้ปป้ิงถนนมหาตมคานธี มารก์ หรือ ถนนเอม็จีมารก์ (Mahatma Gandhi Road) 
M.G. Marg ถนนมหาตมคานธีเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของสิกขมิท่ีมีรา้นคา้จาํนวนมาก โดยถนน
เสน้นีใ้นชว่งเย็นจะกลายเป็นถนนคนเดิน หา้มรถวิ่งผ่านไปมา ถือเป็นถนนท่ีน่าเดินเลน่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ที่พกั  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok)  หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi) 

หมายเหต:ุ ใหท้่านจดักระเป๋าใบเล็ก สําหรบัไปพกัทีห่มู่บา้นลาชงุ 1 คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
และที่หบุเขาลาชงุ จะมีอณุหภูมิหนาวที่สุดในโปรแกรมของเรา จดัเสือ้ผา้ที่ใหค้วามอบอุน่ที่สุดไป ส่วน
กระเป๋าใบใหญ่ฝากไวที้่โรงแรมในเมืองกงัตอ๊ก 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
07.30 น. นําท่านเดินทางออกจากเมืองกงัตอ๊กเพ่ือไปหมู่บา้นลาชุง (Lachung) ระยะทางในวนัน้ี    

ชมทิวทศันแ์ละแวะถ่านภาพในวิวสวยๆ แวะเย่ืยม ชม สถานที่ ไปจนถึงจุดหมาย.. จุด
ชมวิวทาชิ (Tashi View Point) ซึง่เป็นจดุชม
ความงดงาม ยอดเขาคนัชงัจุงกา้ ยอดที่สูงเป็น
อนัดบัสามของโลก ท่ีดีท่ีสดุในเมืองกงัต็อก ถา้อากาศ
ดี ฟ้าเปิดจะมองเห็น ยอดเขาชโินช ู (Siniolchu)กลาง
เมืองกงัต็อก ท่ีท่านจะสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้น
ของเทือกเขาทางภาคเหนือไดดี้ท่ีสุด ขึน้ชมทิวทศันข์อง
เมืองกงัตอ๊ก เมืองหลวงของอาณาจกัรสิกขมิ 
ชมวดัโพดอง (Phodong Monastery)  “กามาปา” 
(Karmapa) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นของลํา้คา่ศกัดิสิ์ทธิล์กัษณะ
คลา้ยอาสนะของพระในเมืองไทย“วงลอ้แห่งชวิีต” (Wheel of Life) ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณท์างพุทธ
ศาสนา สะทอ้นถึงการดํารงอยู่ของโลก วงลอ้นี้จะถูกปีศาจยกัษค์าบไว ้ แสดงถึงความตอ้งการอนัไม่
สิน้สดุของมนุษย ์ ท่ีจดุศนูยก์ลางของวงลอ้มีสตัว ์ 3 ชนิด ไดแ้ก ่ นกยูง งู และหมู โดยนกยูงหมายถึง 
ความปรารถนาราคะจริต งู หมายถึง ความโกรธโมหะจริต และ หมู หมายถึง ความกา้วรา้วและโง่
เขลา ซึง่ทัง้สามสิ่งนีเ้ป็นตวัการสาํคญัท่ีกอ่ใหเ้กิดความยุ่งยากตา่งๆ ขึน้บนโลก 
ออกทางเดินต่อสู่ หมู่บา้นลาชุง (Lachung) ในอดีตเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหว่างสิกขมิและ
ทิเบต ท่ีน่ีมีหบุเขายุมถงั หรือสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งดินแดนตะวนัออกและวดัลาชงุ (ชว่งเดือน ธนัวาคม 
– กมุภาพนัธ ์ อาจขึน้มาท่ีหมู่บา้นนีไ้ม่ไดเ้น่ืองจากหิมะตกหนัก) มีอาณาเขตติดตอ่กบัจีน คาํวา่ลาชงุ 
แปลวา่ ภเูขาขนาดเล็ก จากเมืองกงัต็อกใชเ้วลาน่ังรถจีปประมาณ 6-7 ช ัว่โมงคะ ท่านจะไดส้มัผสักบั
ภูมิทศันแ์ละบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติหมู่บา้นนี้โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั และวิวทิวทศันอ์นั
สวยงามตลอดเสน้ทาง 

วนัที่-3 
จนัทร ์

เมืองกงัตอ๊ก-วดัโพด่อง-เสน้ทางน้ําตกรอ้ยสาย -หมู่บา้นลาชงุ B L D 



 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง ระหวา่งทาง  
13.30 น. ออกเดินทางต่อไปลาชงุ แวะชมน้ําตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ําตกขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก และ

ชมน้ําตกอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดเ้ห็นและสมัผสักบันํา้ตกท่ีสวยงามและแปลกตา บาง
ชว่งปรากฏสายนํ้าทิง้ตวัพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบลิ่ว (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็น
ส่ิงที่มีคา่ที่สุด)  

18.30 น.  ถึง หมู่บา้นลาชุง หมู่บา้นท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศสุด      
โรแมนติกและยอดเขาท่ีปกคลมุดว้ยหิมะตลอด นําท่านเขา้สูท่ี่พกั 

19.00 น.  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที่พกั ณ  The Elgin Mount Pandim (Lachung) หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่-4 
องัคาร 

หมู่บา้นลาชงุ – หุบเขายุมถงั หุบเขาแหง่ดอกไม-้เมืองกงัตอ๊ก B L D 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
08.00 น. นําท่านเดินทางสู ่หุบเขายุมถงัหรือทุ่งหญา้ลอยฟ้า(Yumthang Valley) หบุเขายุมถงั ตัง้อยู่บน

ระดบัความสงู3,659 เมตร สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งสิกขิม...สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีงดงามท่ีสุดของสิกขมิ



 

 

และยงัเป็นดินแดนแห่งตํานานและความฝันเป็นเหมือนสวนสวรรคส์ุขาวดีท่ีงดงามราวกบัอยู่บนสรวง
สวรรคย์ุมถงัเป็นหบุเขาแสนสวยสองขา้งทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลยัตัง้ตระหง่านผ่านธารนํ้าแขง็
นอ้ยใหญ่และป่าสนกบัยอดเขาสงูเสียดฟ้าถา้มาชว่งเดือนเมษายน-พฤษภาคมซึง่เป็นฤดใูบไมผ้ลิจะเห็น
ป่ากุหลาบพนัปีมากกว่า36สายพนัธุผ์ลิดอกบานสะพรั่งทัง้หุบเขาหรือถา้มาเดือนพฤศจิกายน-เดือน
มกราคม จะเห็นเทือกเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสวยงามแบบสวิสเซอรแ์ลนด ์”ยุมถงั ดินแดนที่ไดร้บั
สมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย” ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นดินแดนแห่งดอกไม ้ และดอกกุหลาบพนัปี
หลากหลายสายพนัธุแ์ลว้ ยงัมีนํ้าพุรอ้น และท่ีปลายสดุของ เสน้ทางจากเมืองลาชงุสู่...หุบเขายุม
ถงั เป็นเสน้ทางที่งดงามอีกแห่งหน่ึงของการมาเที่ยวสิกขิมระหว่างการเดินทางผ่านความ
งดงามของธรรมชาติที่ไดส้รรสรา้งทอ้งฟ้าสีน้ําเงินสดโอบลอ้มหุบเขาที่เต็มไปดว้ยหิมะ
ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทั่วทัง้อาณาบริเวณของยุมถงัจะเต็มไป
ดว้ยสีสนัของดอกไมน้านาพนัธุจ์นไดร้บัสมญานามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม”้และเต็มไปดว้ยหิมะขาว
โพลนไปตลอดทัง้ปีและมีหิมะมากย่ิงขึน้ในฤดหูนาว อิสระถ่ายภาพความกบัทรงจําอนัสวยงามท่ีไม่รูลื้ม
จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่หมู่บา้นลาชงุระหว่างทางแวะจิบนํ้าชากาแฟและของว่า
ท่ามกลางธรรมชาติอนัสวยงามของพุ่มดอกกุหลาบพนัปีและพิมมูล่าแมคโนเลียระหว่างเสน้ทางของหุบ
เขายุมถงั นําท่านขึน้สู่ “Yume Samdong”(Zero Point) หุบเขาหิมะแห่งสิกขิม ดินแดน
สวยงามท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะมีความสูงถึง4,800เมตรจากระดบันํ้าทะเล.......ชว่งท่ีเหมาะท่ีจะเท่ียวท่ี
หุบเขายุมถงัคือชว่งเดือนเมษายน–กลางเดือนมิถุนายนซึง่จะเป็นชว่งท่ีดอกไมบ้านสวยงามมากแต่ถา้
หากอยากเห็นตอนภูเขาปกคลุมไปดว้ยหิมะและทอ้งฟ้าสดใสเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือช่วงเดือน

พฤศจิกาย– เดือนมกราคม หมายเหตุ: การขึน้ Zoro Point หากถนนปิดและมีหิมะตกหนกั 
กไ็ม่สามารถขึน้ไปไดข้ึน้อยู่กบัทางการของสิกขมิ 

13.00 น. ร ับประทานอาหาร
กลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ ..

เมืองกงัต็อก (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 5-
6  ชั่ ว โ ม ง )  ช ม



 

 

แสงอาทิตยท่ี์ทอแสงผ่านสายหมอกท่ีพาดพนัขนุเขาสูงเปล่ียนเป็นลําแสงพราวพรรณตกลงตอ้งหุบเขา
และ แม่น้ําทิสตา้“TESTA” ท่ีอยู่เบือ้งลา่งอิสระชมทิวทศันร์ะหวา่งสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทาง
ชมแสงอาทิตยท่ี์ทอแสงผ่านสายหมอกท่ีพาดพนัขนุเขาสูงเปลี่ยนเป็นลําแสงสีทองตกลงตอ้งกบัหุบเขา
และแม่นํา้ทิสตา้ท่ีอยู่เบือ้งลา่งอิสระชมทิวทศันร์ะหวา่งสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทาง...จนถึงท่ีพกั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ที่พกั  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok) หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi) 

วนัที่-5 
พุธ 

เมืองกงัตอ๊ก - เมืองดารจี์ล่ิง B L D 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดารจี์ล่ิง DARJEELING ดินแดนแห่งชา และเทือกเขาหิมาลยั ซึง่เมืองนี้

สงูเหนือระดบันํ้าทะเล 2,134 ม. ตวัเมืองหนัหนา้เขา้หาเทือกเขาหิมาลยั ประชากรของดารจี์ลิ่งมีทัง้
ชาว เนปาล  เลปชา 
ทิ เบตและภู เ ตีย  ท่ี น่ี
อ ังกฤษเขา้มาพัฒนา
ให ้เ ป็น เ มืองพักตาก
อากาศบนภู เ ข า ได ้
อย่างสวยงามเป็น เมือง
ร า ชิ นี แ ห่ ง ภู เ ข า 
หรือ เมืองพกัตาก
อากาศบนภู เขา . . 
สัมผัสธรรมชา ติอัน
แสนงดงาม กับเมือง
ดารจี์ลิ่ ง หรือ“ราชินี
แห่งขนุเขา” เมืองในฝัน
บนเทือกเขาหิมาลยั ท่ีขึน้ชือ่ในเร่ืองชา ถือเป็นแหล่งผลิตชาท่ีดีแห่งหน่ึงในโลก ดื่มดํ่ากบักลิ่นหอม
ละมุนเลิศรสของชา ดว้ยเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัถึงเมืองดารจี์ลิ่ง  

ระหวา่ง  นําท่าน ชมวดัทิเบตกูม กอมปา“GHOOM GOMPA”  เป็นวดัโบราณแต่ไดร้บัการปรบัปรุง
ซอ่มแซมใหม่ เพ่ือบอกว่า “เมืองน้ีเป็นศูนยร์วมของความแตกต่างทางความเชือ่หลากหลาย 
ทัง้พุทธ อิสลาม ฮินดู แมก้ระท ัง่คริสตก์็ตาม”ท่ีแห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่หอ์ย่างมิ
อาจลืมเลือน...การสวดมนตก็์เดินหมุนวงลอ้สวดมนตท่ี์มีอยู่รอบวดัดา้นนอกตามเขม็นาฬิกาจนครบ 1 
รอบ อธษิฐานขอพรไดต้ามท่ีปราถนาเลย 

เที่ยง   บริการอาหาร กลางวนั ภตัตาคารในเมืองดารจี์ล่ิง 
จากนัน้ นําท่านเดินชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชอรร์าสตา(Chawrasta)ตลาดพืน้เมืองชอรร์สัตา้แหล่งชอ้ปป้ิงท่ี

มีชือ่เสียงจาํหน่ายสินคา้พืน้เมือง มีรา้นขายของเยอะมากทัง้รา้นหนังสือ รา้นอาหาร คาเฟ่ ของฝาก 
เสือ้ผา้ นักท่องเท่ียวนิยม เหมือนเป็นจดุศนูยก์ลางของเมืองโดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึง่เป็น
ถนนท่ีสวยงาม มีสินคา้พืน้เมือง ของฝาก ของท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนั.. เดินไดท้ัง้วนัไม่มีเบ่ือ
เลย...จากน้ันนําท่านเขา้ท่ีพกั 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ที่พกั ณ เขา้สู่ทีพ่กั  ณ  Sincnairs Hotel (Pelling) หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi) 

 



 

 

วนัที่-6 
พฤหสับดี 

เมืองดารจี์ล่ิง เมืองตากอากาศแห่งองักฤษ B L D 

เชา้ตรู่ นําท่านเดินทางไป จุดชมวิวไทเกอรฮิ์ลล ์ : เป็นจดุชมวิวเทือกเขาหิมาลยัยามเชา้ ในยามพระอาทิตยข์ึน้ 
ซึง่เป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมืองดารจี์ลลิ่งท่ีระดบั 2590 เมตรจากระดบัทะเล คือจุดท่ีสามารถดูยอดเขาคนัชงั
จงุกา้ไดช้ดัเจนสวยงามมากท่ีสุด หากฟ้าเปิดเราจะไดเ้ห็น ยอดเขาคนัเชงจุงกา้ ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสูงเป็น
อนัดบั 3 ของโลก หรือยอดเขาเอเวอรเ์รสตท่ี์สงูอนัดบั 1 ของโลกอยู่ท่ีประเทศเนปาล ยอดเขา K2 ท่ีสูง
อนัดบั 2 ของโลก อยู่ท่ีปากีสถาน..อิสระเก็บภาพหิมาลยัจนถึงเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางกลบัโรงแรมท่ี

พกั 
 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่าน ชม โรงงานผลิตชา  ไร่ชาแฮปป้ีวลัเล่ย ์ (Happy Valley) ชมข ัน้ตอนการผลิตชา

ท่ีมีชือ่เสียงของเมืองดาร ์
จีลิ่ง ท่ีก่อตัง้ขึน้เม่ือครัง้
องักฤษเขา้มาปกครอง
อินเดีย “ชาดารจี์ล่ิง 
(Darjeeing Tea)
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น
แ ช ม เ ป ญ แ ห่ ง
ชา  เ น่ื อ งจากนํ้ าชา มี
กลิ่นหอมและรสชาติ
อ่อนนุ่ม พรอ้มทัง้มีรสชาติคลา้ยกบัเหลา้องุ่นแบบเจือจางอย่ดว้ย ดารจี์ลิ่งจึงเป็นชาท่ีเหมาะสมสําหรบั
ดื่มระหว่างอาหารคํ่าหรือการดื่มชาชว่ง บ่ายท่ีสุด ชาดารจี์ลิ่งปลูกมากในแทบเทือกเขาหิมาลยั ส่วน



 

 

ชาเขยีวดารจี์ลิ่งซึง่มีรสชาติเย่ียมเป็นเอกลกัษณน้ั์น เป็นชาหายากเชน่เดียวกบัชาเซนฉะของญ่ีปุ่ น 
ท่ีน่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเป็นแหล่งปลูกชาท่ีดีท่ีสุดในโลก ในเมือง ดารจี์ลิงน้ันมีโรงงานผลิตชา
กระบวนการ Orthodox Method อยู่หลายสิบโรงงาน และถือเป็นความ เชีย่วชาญเฉพาะทางของ
คนท่ีน่ี รวมถึงยงัสง่ออกไปจาํหน่ายในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก  

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

Himalayan Railway สรา้งในปี ค.ศ. 1879-1881 ใชร้ะบบเคร่ืองจกัรไอนํ้า ยงัไดร้บัการยกย่อง

จากองคก์ารยูเนสโกใหท้างรถไฟสายนี้เป็นมรดกโลกดว้ย  ปัจจุบนันักท่องเท่ียวสามารถน่ังรถไฟไต่
ภเูขาสงูระดบั 4,000-5,000 ฟุต จากเมืองนิวจลัไปกรีุขึน้สู่ดารจี์ลิงได ้ แต่ใชเ้วลาเกือบ 8 ช ัว่โมง ถา้
เทียบกบัรถยนตท่ี์ใชเ้วลาเพียง 4 ช ัว่โมง ถึงแมจ้ะชา้แต่รถไฟเก่าแก่เสน้นี้ก็ยงัไดร้บัความนิยมจาก
นักท่องเท่ียวอยู่เสมอ แตส่าํหรบัคณะเราเวลานอ้ยก็มีรถไฟสายท่องเท่ียวไวส้ําหรบัชมเมืองดารจี์ลิง ใช ้
เวลาน่ังประมาณ 2 ช ัว่โมง /มรอบเมือง จะมีการจอดใหล้งถ่ายรูปในแต่ละสถานท่ีท่ีน่าสนใจ แวะชม 
สถานีบาตาเซียลูป (Batasia Loop) เป็นรางรถไฟท่ีสรา้งขึน้ใหมี้ลกัษณะเป็นวง  ใชเ้ป็นจดุเลีย้ว
กลบัของรถไฟท่ีมาจากสถานีดารจิ์ลลิง ส่วน War emorial  สรา้งเม่ือปี ค.ศ. 1994 ในบริเวณบา
ตาเซยีลปู เป็นอนุสาวรียท่ี์มีลกัษณะสามเหลี่ยม สงู 30 ฟุต สรา้งเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารหาญชาว
ดารจิ์ลิงท่ีเสียชวิีตจากสงคราม รอบๆตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิด และมีกลอ้งส่องทางไกลใหไ้ดส้่อง
ชมเมืองดารจิ์ลิงอีกดว้ย ลงจากรถไฟแวะชม ชม พิพิธภณัฑกู์ม  ดา้นในแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบั
การสรา้งทางรถไฟเสน้นี้ ตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ ภาพถ่ายเหตุการส์ําคัญ  ป้ายประจําสถานี 
ประกาศนียบตัรจากองคก์ารยูเนสโก …  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ที่พกั  ณ  Sincnairs Hotel (Pelling)  หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi) 

วนัที่-7 
ศุกร ์

เมืองดารจิ์ล่ิง - สิริกูรี(บกัโดกรา) - กรุงเทพฯ B L - 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 

 

08.30 น. นําท่านชม สถาบนัปีนเขาหิมาลยั (HMI) เป็นหน่ึงในสถาบนัการปีน
เขาช ัน้นําของโลก ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 1954 โดยไม่มีใคร
อ่ืนนอกจากบณัฑิต Jawaharlal Nehru นายกรฐัมนตรีคนแรกของ
อินเดียสถาบนัแห่งนี้ต ัง้อยู่ในสถานีเนินท่ีงดงามของดารจี์ลิ่งดารจี์ลิ่งยงัเป็น
บา้นเกิดของ Sherpa Tenzing Norgay มนุษยค์นแรกท่ีกา้วขึน้ไปบน
ยอดเขาท่ีสงูท่ีส ุดของยอดเขาเอเวอเรสตพ์รอ้มกบัเซอรเ์อ็ดมนัดฮิ์ลลารี และ
มนัก็อยู่ใน HMI ท่ี Tenzing ใชเ้วลาส่วนใหญ่ของเขาในการขึน้โพสตเ์อ
เวอเรสตใ์นฐานะผูอ้ํานวยการฝึกภาคสนาม ปัจจุบนั HMI กลายเป็น
สถานท่ีสําคญัของดารจี์ลิ่งและเป็นศูนยก์ลางของแหล่งท่องเท่ียวมนัสามารถ
มองเห็นทิวทศันอ์นังดงามของ Mount Kanchenjunga ซึง่เป็นยอดเขาท่ี
สงูเป็นอนัดบัสามของโลก 
ชม สวนสตัวด์ารจี์ล่ิง  (Padmaja Naidu Himalayan) เป็นสวนสตัวที์่สูงที่สุดในอินเดีย 
เป็นเสมือนสถาบนั ในการปรบัปรงุพนัธุส์ตัว ์
ท่ีปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพอลัไพนแ์ละ การผสม
พนัธุท่ี์ประสบความสําเร็จสําหรบั เสือดาว
หิมะ , หมาป่าหิมาลยัท่ี ใกลสู้ญพนัธุอ์ย่าง
ย่ิง และ แพนดา้แดง สวนสตัวดึ์งดูดผู ้

เขา้ชมประมาณ 300,000 คนทุกปี 
สวนแห่งนี้ไดร้บัการตัง้ชื่อตาม Padmaja 
Naidu (2443-2518) ลูกสาวของ 
Sarojini Naidu สวนสตัวนี์้ยงัทําหนา้ท่ีเป็น
ศนูยก์ลางสําหรบัการจดั สวนสตัวก์ลางของ โปรแกรมแพนดา้แดง ของ
อินเดีย และเป็นสมาชกิของ สมาคมโลกแห่งสวนสตัวแ์ละพิพิธภณัฑส์ตัวนํ์า้  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบกัโดกรา เมืองสีลิกูรี (บกัโดกรา BAGDOGRA)  

(ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
17.15 น.  ออกเดินทาง สู่เมืองกลักตัตา โดยสายการบิน สไปรเ์จท เที่ยวบินที่ SG3288    
18.30 น. ถึง.สนามบินเมืองกลักตัา นําท่านเขา้เชคอินระหวา่งประเทศเพ่ือเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

อิสระอาหารคํา่เพื่อสะดวกแกก่ารเชคอิน 
วนัที่-8
เสาร ์

กรุงเทพฯ - - - 

00.20น.  เหิรฟ้าสู.่..สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน สไปรเ์จท เที่ยวบินที่ SG3288  
04.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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



 

 

หมายเหตุ :  
1.เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ  

 
 “ราคาทวัรส์ําหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา** 
*** Apec Card ใชไ้ม่ไดท่ี้ประเทศอนิเดีย** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดินทาง รวม 50 
USD หรือ 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 

**หากท่านที่จะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุก
คร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปล่ียน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดย

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราคา่บริการ  (โปรแกรม Classical Sikkim: สิกขมิ-เพลล่ิง-ดารจี์ล่ิง 8 วนั 6 คืน) ต ัว๋เคร่ืองบินเป็น
ราคากรุป๊ไป-กลบั ตามวนัและเวลาที่กาํหนดในรายการเท่านัน้  

 

กาํหนดวนัเดินทาง 

อตัราคา่บริการหมายเหตุ:  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) 

เดินทางต ัง้แต ่ 16 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 
ท่าน) 

พกัเดีย่วเพ่ิม 

 

11-18 เมษายน 2563 45,900.- 13,500.-
2-9 พฤษภาคม 2563 

ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรือเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาสาํหรบัเด็กและเม่ือออกตั๋ว
ไม่สามารถคืนเงินไดท้กุกรณี บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 16-20  ทา่นขึน้ไป  

 

 

 

 



 

 

การสํารองที่นั่ง   

1. *กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง 
หรือ Copy Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้
เท่านัน้)  

2. ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นหมู่คณะหากมีการออกต ัว๋แลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือ Refund ไดทุ้กกรณี 
โดยเง่ือนไขของสายการบินเป็นผูก้ําหนด 

3. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่
ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่นกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบิน 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร 

หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของทา่น ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์
เพ่ือสง่หลกัฐานการโอนเงินของทา่นเพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ทา่น 
 

 

 

หมายเหต ุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขึน้อยู่กบัสายการ
บิน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสมไม่วา่จะเกิดจากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรือมีเหตุ
หน่ึงเหตใุดจนทําไม่สามารถดาํเนินการตามหมายกาํหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมหรือเหลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการและจาํตอ้งมีจาํนวน
ผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจึงออกเดินโดยทางมีหนา้ทวัรไ์ทย 

**หากท่านที่จะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุก
คร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปล่ียน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดย

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามระบใุนรายการ 
1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

1.4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบุ 
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

1.6. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได*้ 

เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วนั] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ 



 

 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ทําเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว /คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั / 
 ค่าทิปตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการ
เดินทาง   

****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชน์
ใดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นกาํลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรที์่บริการท่าน*** 

การยกเลิก และการคืนเงิน 
หมายเหตุ:หลงัการจองและมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 
ตอ้งชาํระคา่บริการ ท่านละ 10,000 บาท 
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระทา่นละ 20,000 บาท  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระทา่นละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
เงื่อนไขการบริการ 

1) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การ
สญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3) หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4) บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6) ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เครื่องบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

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

8) มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตัว๋เครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียม
วีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาํให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าํระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม
ฯลฯไปแลว้)ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

20) กรณีท่ีคณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 

21) เม่ือท่านทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
เอกสารในการย่ืนวีซา่ท่องเที่ยวอินเดียแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสีขาว 
 สําเนาหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน   
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุํ่ากวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสติูบตัรและบตัรประชาชน 
 สําเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 

 

 

 

เท่ียว “สิกขิม..สุดขอบหิมาลัย”  

หิมาลายันทราเวลา...รูจริงเร่ืองสิกขิม 


