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**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมือ้                          **พิเศษ** พกัโรงแรมระดบั 4และ5  ดาว       
**พิเศษ** หวัหน้าทวัรผู์ช้ านาญเสน้ทาง               **พิเศษ**นั่งรถไฟ TOY TRAIN  
**พิเศษ** ZERO POINT จุดชมวิวที่งดงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของชว่งเวลาทอ่งเที่ยว)  

 

 

 

 

 

***11-18 เมย.63 : (เทศกาลสงกรานต)์ : กหุลาบพนัปีก าลงัทั่วหบุเขา  มีหิมะท่ีทะเลสาบฉางโก 
***02 -09 พค.63 : (วนัจกัรี-วนัฉตัรมงคล) : กหุลาบพนัปีก าลงัทั่วหุบเขา  มีหิมะท่ีทะเลสาบฉางโก 
**หมายเหต*ุ* สายการบินดรุก๊แอร ์ บินตรง จากกรุงเทพสู่เมืองบกัโดกรา้ โดยไม่ตอ้งแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 
รายการท่องเที่ยว 
วนัท่ี-1 
เสาร ์

กรุงเทพฯ – บกัโดกรา (รฐัสิกขิม) - กงัตอ็ค - L D 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7  สายการ
บิน Druk Air (KB)หรือ Bhutan Airlines (B3)  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระต่าง ๆ แกท่่าน  
**หมายเหตุ** สายการบินแห่งชาติประเทศภูฐาน FULL SERVICE AIRLINES 

06.45 น. บินตรง สู่เมืองสีลิกูรี บกัโดกรา(BAGDOGRA) รฐัสิกขิม ประเทศอินเดีย เทียวบินท่ี 
KB131  
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน บกัโดกรา (เวลาทอ้งถิ่นที่อินเดีย)  ซึ่งเมืองบกัโดกราเป็นอ าเภอหน่ึงใน

รฐั West Bengal เป็นเมืองคอ่นขา้งใหญ่ที่เป็นชมุทางสายการบิน และรถไฟที่จะเชือ่มต่อไปทั่วประเทศ
เน่ืองจากสิกขมิยงัไม่มีสนามบินและทางรถไฟ บกัโดกราจึงเป็นทัง้จุดเริ่มตน้และจุดหมายปลายทางของ
ทัง้สองเสน้ทางเพ่ือไปสูสิ่กขมิ หรือไปสูเ่มืองอืน่ๆ ของอินเดีย ..หลงัตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้.. 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงสู่กงัต็อก (Gangtok) เมืองหลวงแห่งรฐัสิกขิม “รฐัสิกขิม” 
(Sikkim) เมืองสายหมอก เป็นรฐัทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีภูมิประเทศแบบที่ราบสูงบน



 

เทือกเขาหิมาลยั มีพรมแดนติดกบัหลายประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต , เนปาล และภูฏาน 
แต่เดิมสิกขมิเป็นรฐัเอกราช มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดียเล็กนอ้ย ปกครองโดย
ราชวงศนั์มเยล ดว้ยความเป็นรฐัเอกราชเล็กๆ อาจถูกบัน่ทอนจากจีนซึง่ยึดทิเบตไดแ้ลว้ขณะน้ัน เม่ือ
อินเดียไดร้บัเอกราชจากองักฤษ รฐัสิกขมิ จึงยอมอยู่ใตเ้อกราชเดียวกบัอินเดีย... บกัโดกราห่างจาก
เมืองกงัตอ๊กประมาณ 115 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางราว 4 ช ัว่โมง.ชมวิวทศันร์ะหว่างสองขา้งอย่าง
สวยงาม ผ่านด่านรงัโป.. หรือส านักงานการท่องเที่ยวสิกขิมเพ่ือน าพาสปอรต์ไปลงทะเบียนเขา้รฐั
สิกขิม น่ังพกั เขา้หอ้งน ้า หรือถ่ายรูปส านักงานที่มีสถาปัตยแ์บบสิกขิม สวยงามดี..จากน้ันน้ันออก
เดินทางทางเขา้สู่ต ัว เ มือง  “เมืองก ังต ๊อก”  เ มืองหลวงรัฐสิกขิม ภายใตก้ารปกครองของ
อินเดีย ประกอบดว้ยชาวเนปาล ภูฏาน  และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ “กงัต็อก” เป็นภาษาในภู
เทีย กงั คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกนัเป็น ที่ราบที่อยู่บนเนินเขา เป็นเมืองที่อยู่ดา้นล่าง
เทือกเขาหิมาลยั นับเป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มีทศันียภาพที่สวยงามมากๆ ภายใน เมืองกงัต็อก 
ประกอบดว้ยชาว เนปาล ภูฏาน และชาวอินเดีย เป็นส่วนใหญ่ เมืองกงัต็อก ถือก าเนิดเกิดขึน้ราว 
ปี ค.ศ. 1716 ขณะน้ันเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ เท่าน้ัน จนกระทั่งไดมี้การสรา้งวดัเอนเซย ์(Enchey 
Monastery) ขึน้มาในปี ค.ศ. 1840 กงัต็อก จึงกลายเป็นศนูยก์ลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมืองกงัตอ๊ก 
 จากนัน้  น าท่านชม ความงามแห่งดงดอกไม้

นานาพนัธ ์ ณ FLOWER SHOW  
HALL ซึง่ภายในจะจดัแสดงพนัธุไ์มเ้มือง
สิกขิมหลากหลายพนัธุแ์ละท่านชอ้ปป้ิง
เ ลือกซือ้ สินคา้ของที่ ร ะ ลึกจากเมือง
มากมายที่ตลาดกังต็อก น าท่านชม 
วดัรุมเต็ก (Rumtek Monastery) 
หรือ ศูนยธ์รรมจกัร (Dharmachakra 
Centre) เป็นสถานที่ศึกษา และปฏิบติั
ธรรม เป็นวดัศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดใน
รัฐสิกขิม ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 1,550 
เมตร วดัรมุเต็ก สรา้งโดย การม์าปา วงั
ชุก  ดอร เ์จ  ที่9  ในศตวรรษที่  16 
ส าหรบัใชเ้ป็นที่พกัอาศยัของผูสื้บเชือ้สาย Karma Kagyu ในสิกขมิ แต่เม่ือวดัถูกท าลาย พืน้ที่ถูก
ปล่อยรา้งจนพระสงัฆราชการม์าปาที่ 16 ซึ่งเป็นชาวทิเบตไดลี้ภ้ยัมายงัสิกขิมในปี ค.ศ. 1959 
เน่ืองจากกองทพัจีนบุกไปยืดทิเบต พระองคไ์ดส้รา้งวดัรุมเต็กอีกครัง้ เพ่ือใชเ้ป็นที่ลีภ้ยัจากกองทพัจีน
โดยไดร้บัความชว่ยเหลือจากราชวงศสิ์กขมิและรฐับาลอินดียที่ตรงนี้มีลกัษณะภูมิประเทศที่ดี มีล าธาร 
ภูเขาอยู่ดา้นหลงั ภูเขาหิมะอยู่ดา้นหนา้และมีแม่น า้อยู่ดา้นลา่งใชเ้วลาสรา้งนาน 4 ปี มีสถาปัตยกรรม
แบบทิเบตปัจจบุนัเป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุในสิกขมิ จากน้ันไม่นานพระสงัฆราชการม์าปาที่ 16 ไดส้ถาปนา
วดันีเ้ป็น ศนูยธ์รรมจกัร สถานที่ใชเ้รียน ฝึกฝนและปฏิบติัตนของชาวพุทธรวมทัง้เผยแผ่ค าสอนของ
พระพุทธเจา้ในวนัขึน้ปีใหม่ของทิเบต ในปี ค.ศ. 1966 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ท่ีพกั  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok)  หรือเทียบเท่า (free wife) 

 
 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 

 
วนัท่ี-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 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางภาค
ตะวนัออกของสิกขมิ มีลกัษณะคลา้ยรูปไขย่าว 1 กิโลเมตร ลึก 15 เมตร เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้า
ส าคญัๆ และถือเป็นทะเลสาบศกัดิสิ์ทธิข์องชาวฮินดูและชาวพุทธ ในชว่งหนา้หนาวน ้าจะกลายเป็น
น ้าแข็ง และละลายในชว่งเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม รอบๆจะมีกุหลาบพนัธปี์ ดอกไอริส และดอกป็
อปป้ี รวมถึงสตัวป่์าหายาก เชน่ แพนดา้แดง เป็ด Brahmini และนกอพยพต่างๆ รวมถึง แย็ก 
(Yak หรือจามร)ีมีรปูทรงสณัฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าลุงเฌ่ชไูหลไป
บรรจบกบัแม่น ้ารงัโปและถือกนัว่าเป็นแหล่งตน้น ้าธรรมชาติที่ศกัดิสิ์ทธิที์่สุดแห่งหน่ึง ในสมยัอดีตพระ
ลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้  สนุกสนานกบักิจกรรม 
ขีจ่ามรี สตัวภู์เขาท่ีไดร้บัการแต่งตวัดว้ยสีสนัสดใส พกัผ่อน ถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก (ค่าขี่
จามรีไม่รวมในรายการ) กนัตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย ..ไดเ้วลาอนัสมควรกลบัสู่เมือง
กงัต็อก..แวะถ่ายรปูตามเสน้ทา 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ระหวา่งทาง  น าท่านแวะชม คเณศต็อก(Ganesh Tok) เป็นสถานที่ศกัดิสิ์ทธิข์องชาวฮินดู ชาวบา้นนิยมมา

สวดมนต ์ ดา้นบนสามารถชมวิวเมืองกงัต็อกได ้ 180 องศา ถา้อากาศดีจะมองเห็นวิวยอดเขา
คนัเชง็ฌองกาไดด้ว้ย  ภายนอกประดบัธงแบบทิเบต  วดันี้ต ัง้อยู่บนความสูง 6,100 ฟุต ติดกบัทีวี
ทาวเวอร ์ เป็นวัดเล็กๆ สรา้งขึน้เพ่ืออุทิศใหก้ับลอรด์กาเนชซึ่งเป็นวดัส าคัญของศาสนาฮินด ู
ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจา้แห่งการขจดัอปุสรรคและเป็นเทพแห่งศิลปะทุกแขนง  



 

   
 น าท่านชม 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 งจ าก เ มื อ งทุ มลอ ง 
(Tumlong) มาอยู่ ที่ เ มื องกัง ต็อก 
(Gangtok) แทน นับแต่น้ันมา กงัต็อกซึง่มี
บทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม 
(แมว้่าภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรฐัที่ 22 
ภายใตก้ารปกครองของอินเดีย กงัต็อกก็ยงั
เป็นเมืองหลวงเชน่เดิม)กงัต็อกประกอบดว้ย
ชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วน
ใหญ ่

บ่าย อิสระชอ้ปป้ิงถนนมหาตมคานธี มารก์ หรือ ถนนเอ็มจีมารก์ (Mahatma Gandhi Road) 
M.G. Marg ถนนมหาตมคานธีเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของสิกขมิที่มีรา้นคา้จ านวนมาก โดยถนน
เสน้นีใ้นชว่งเย็นจะกลายเป็นถนนคนเดิน หา้มรถวิง่ผ่านไปมา ถือเป็นถนนที่น่าเดินเลน่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ท่ีพกั  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok)  หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi) 

หมายเหตุ: ใหท่้านจดักระเป๋าใบเล็ก ส าหรบัไปพกัท่ีหมู่บา้นลาชงุ 1 คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
และท่ีหุบเขาลาชงุ จะมีอณุหภูมิหนาวท่ีสุดในโปรแกรมของเรา จดัเสือ้ผา้ท่ีใหค้วามอบอุน่ท่ีสุดไป ส่วน
กระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท่ี้โรงแรมในเมืองกงัตอ๊ก 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

ชมทิวทศันแ์ละแวะถ่านภาพในวิวสวยๆ แวะเยื่ยม ชม สถานท่ี ไปจนถึงจุดหมาย.. จุดชม
วิวทาชิ (Tashi View Point) ซึง่เป็นจุดชมความ
งดงาม ยอดเขาคนัชงัจุงกา้ ยอดท่ีสูงเป็นอนัดบั
สามของโลก ที่ดีที่สุดในเมืองกงัต็อก ถา้อากาศดี ฟ้า
เปิดจะมองเห็น ยอดเขาชโินช ู (Siniolchu)กลางเมือง
กงัต็อก ที่ท่านจะสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของ
เทือกเขาทางภาคเหนือไดดี้ที่สุด ขึน้ชมทิวทศันข์องเมือง
กงัตอ๊ก เมืองหลวงของอาณาจกัรสิกขมิ 
ชมวดัโพดอง (Phodong Monastery)  “กามาปา” 
(Karmapa) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นของล า้คา่ศกัดิสิ์ทธิล์กัษณะ
คลา้ยอาสนะของพระในเมืองไทย“วงลอ้แห่งชวีิต” (Wheel of Life) ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณท์างพุทธ
ศาสนา สะทอ้นถึงการด ารงอยู่ของโลก วงลอ้นี้จะถูกปีศาจยกัษค์าบไว ้ แสดงถึงความตอ้งการอนัไม่
สิน้สดุของมนุษย ์ ที่จดุศนูยก์ลางของวงลอ้มีสตัว ์ 3 ชนิด ไดแ้ก่ นกยูง งู และหมู โดยนกยูงหมายถึง 
ความปรารถนาราคะจริต งู หมายถึง ความโกรธโมหะจริต และ หมู หมายถึง ความกา้วรา้วและโง่
เขลา ซึง่ทัง้สามสิง่นีเ้ป็นตวัการส าคญัที่ก่อใหเ้กิดความยุ่งยากตา่งๆ ขึน้บนโลก 
ออกทางเดินต่อสู่ หมู่บา้นลาชุง (Lachung) ในอดีตเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหว่างสิกขิมและ
ทิเบต ที่น่ีมีหุบเขายุมถงั หรือสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งดินแดนตะวนัออกและวดัลาชงุ (ชว่งเดือน ธนัวาคม 
– กุมภาพนัธ ์ อาจขึน้มาที่หมู่บา้นนีไ้ม่ไดเ้น่ืองจากหิมะตกหนัก) มีอาณาเขตติดต่อกบัจีน ค าว่าลาชงุ 
แปลวา่ ภูเขาขนาดเล็ก จากเมืองกงัต็อกใชเ้วลาน่ังรถจีปประมาณ 6-7 ช ัว่โมงคะ ท่านจะไดส้มัผสักบั
ภูมิทศันแ์ละบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บา้นนี้โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั และวิวทิวทศันอ์นั
สวยงามตลอดเสน้ทาง 

วนัท่ี-3 
จนัทร ์

เมืองกงัตอ๊ก-วดัโพดอ่ง-เสน้ทางน ้าตกรอ้ยสาย -หมูบ่า้นลาชงุ B L D 



 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง ระหวา่งทาง  
13.30 น. ออกเดินทางต่อไปลาชงุ แวะชมน ้าตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน ้าตกขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก และ

ชมน ้าตกอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดเ้ห็นและสมัผสักบัน า้ตกที่สวยงามและแปลกตา บาง
ชว่งปรากฏสายน ้าทิง้ตวัพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบลิ่ว (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็น
ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด)  

18.30 น.  ถึง หมู่บา้นลาชุง หมู่บา้นที่โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศสุด             
โรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลมุดว้ยหิมะตลอด น าท่านเขา้สูที่่พกั 

19.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั ณ  The Elgin Mount Pandim (Lachung) หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ี-4 
องัคาร 

หมู่บา้นลาชงุ – หุบเขายุมถงั หุบเขาแห่งดอกไม-้เมืองกงัตอ๊ก B L D 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
08.00 น. น าท่านเดินทางสู ่หุบเขายุมถงัหรือทุ่งหญา้ลอยฟ้า(Yumthang Valley) หุบเขายุมถงั ตัง้อยู่บน

ระดบัความสงู3,659 เมตร สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งสิกขมิ...สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สดุของสิกขมิ 



 

 และยงัเป็นดินแดนแห่งต านานและความฝันเป็นเหมือนสวนสวรรคส์ุขาวดีที่งดงามราวกบัอยู่บนสรวง
สวรรคย์ุมถงัเป็นหุบเขาแสนสวยสองขา้งทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลยัตัง้ตระหง่านผ่านธารน ้าแขง็
นอ้ยใหญ่และป่าสนกบัยอดเขาสูงเสียดฟ้าถา้มาชว่งเดือนเมษายน-พฤษภาคมซึง่เป็นฤดใูบไมผ้ลิจะเห็น

ป่ากุหลาบพันปีมากกว่า36สายพันธุ ์
ผลิดอกบานสะพรัง่ทัง้หุบเขาหรือถา้มา
เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม จะ
เ ห็ น เ ทื อก เขา ที่ ปกคลุ มด ้ว ย หิ ม ะ
สวยงามแบบสวิสเซอรแ์ลนด ์”ยุมถงั 
ดินแดนท่ีได้ร ับสมญานามว่า 
“สวิสแห่งเอเชีย” ที่น่ีนอกจากจะเป็น
ดินแดนแห่งดอกไม ้ และดอกกุหลาบ
พนัปีหลากหลายสายพนัธุแ์ลว้ ยงัมี
น า้พุรอ้น และที่ปลายสุดของ เสน้ทาง
จากเมืองลาชุงสู่ ...หุบเขายุมถงั 
เป็นเสน้ทางท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึง

ของการมาเท่ียวสิกขิมระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติท่ีไดส้รรสรา้ง
ทอ้งฟ้าสีน ้าเงินสดโอบลอ้มหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยหิมะในชว่งฤดูใบไมผ้ลิระหว่างเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคม ทั่วทัง้อาณาบริเวณของยุมถงัจะเต็มไปดว้ยสีสนัของดอกไมน้านาพนัธุจ์นไดร้บัสมญา
นามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม”้และเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนไปตลอดทัง้ปีและมีหิมะมากยิ่งขึน้ในฤดู
หนาว อิสระถ่ายภาพความกบัทรงจ าอนัสวยงามที่ไม่รูลื้มจนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่
หมู่บา้นลาชงุระหว่างทางแวะจิบน ้าชากาแฟและของว่าท่ามกลางธรรมชาติอนัสวยงามของพุ่มดอก
กุหลาบพนัปีและพิมมูล่าแมคโนเลียระหว่างเสน้ทางของหุบเขายุมถงั  น าท่านขึน้สู่ “Yume 
Samdong”(Zero Point) หุบเขาหิมะแห่งสิกขิม ดินแดนสวยงามที่ถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะมี

ความสงูถึง4,800เมตรจากระดบัน า้ทะเล.......ชว่งที่เหมาะที่จะเที่ยวที่หุบเขายุมถงัคือชว่งเดือนเมษายน–
กลางเดือนมิถุนายนซึง่จะเป็นชว่งที่ดอกไมบ้านสวยงามมากแต่ถา้หากอยากเห็นตอนภูเขาปกคลุมไป
ดว้ยหิมะและทอ้งฟ้าสดใสเวลาที่เหมาะสมที่สดุคือชว่งเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  



 

 หมายเหตุ: การขึน้ Zoro Point หากถนนปิดและมีหิมะตกหนัก ก็ไม่สามารถขึน้ไปได้
ขึน้อยู่กบัทางการของสิกขมิ 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ ..เมืองกงัต็อก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) ชมแสงอาทิตยที์่

ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพนัขนุเขาสูงเปลี่ยนเป็นล าแสงพราวพรรณตกลงตอ้งหุบเขาและ แม่น ้า
ทิสตา้“TESTA” ที่อยู่เบือ้งล่างอิสระชมทิวทศันร์ะหว่างสองขา้งทางที่สวยงามตลอดเสน้ทางชม
แสงอาทิตยที์่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพนัขนุเขาสูงเปลี่ยนเป็นล าแสงสีทองตกลงตอ้งกบัหุบเขาและ
แม่น า้ทิสตา้ที่อยู่เบือ้งลา่งอิสระชมทิวทศันร์ะหวา่งสองขา้งทางที่สวยงามตลอดเสน้ทาง...จนถึงที่พกั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ท่ีพกั  ณ  The Royal Plaza, (Gangtok) หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi) 

 
วนัท่ี-5 
พุธ 

เมืองกงัตอ๊ก - เมืองดารจี์ล่ิง B L D 

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

สูงเหนือระดบัน ้าทะเล 2,134 ม. ตวัเมืองหนัหนา้เขา้หาเทือกเขาหิมาลยั ประชากรของดารจ์ีลิ่งมีทัง้
ชาว เนปาล เลปชา 
ทิ เบตและภู เ ตีย  ที่ น่ี
อ ังกฤษเขา้มาพัฒนา
ให ้เ ป็น เ มืองพักตาก
อากาศบนภู เ ข า ไ ด ้
อย่างสวยงามเป็น เมือง
ร า ชิ นี แ ห่ ง ภู เ ข า 
หรือ เมืองพกัตาก
อากาศบนภู เขา . . 
ส ัมผัสธรรมชาติ อ ัน
แสนงดงาม กับเมือง
ดารจ์ี ลิ่ง  หรือ“ราชินี
แห่งขนุเขา” เมืองในฝัน
บนเทือกเขาหิมาลยั ที่ขึน้ชือ่ในเรื่องชา ถือเป็นแหล่งผลิตชาที่ดีแห่งหน่ึงในโลก ดื่มด ่ากบักลิ่นหอม
ละมุนเลิศรสของชา ดว้ยเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัถึงเมืองดารจ์ีลิง่  

ระหวา่ง  น าท่าน ชมวดัทิเบตกูม กอมปา“GHOOM GOMPA”  เป็นวดัโบราณแต่ไดร้บัการปรบัปรุง
ซอ่มแซมใหม่ เพ่ือบอกว่า “เมืองน้ีเป็นศูนยร์วมของความแตกต่างทางความเชือ่หลากหลาย 
ท ัง้พุทธ อิสลาม ฮินดู แมก้ระท ัง่คริสตก์็ตาม”ที่แห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่หอ์ย่างมิ
อาจลืมเลือน...การสวดมนตก็์เดินหมุนวงลอ้สวดมนตที์่มีอยู่รอบวดัดา้นนอกตามเขม็นาฬิกาจนครบ 1 
รอบ อธษิฐานขอพรไดต้ามที่ปราถนาเลย 

เท่ียง   บริการอาหาร กลางวนั ภตัตาคารในเมืองดารจี์ล่ิง 
จากนัน้ น าท่านเดินชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชอรร์าสตา(Chawrasta)ตลาดพืน้เมืองชอรร์สัตา้แหล่งชอ้ปป้ิงที่

มีชือ่เสียงจ าหน่ายสินคา้พืน้เมือง มีรา้นขายของเยอะมากทัง้รา้นหนังสือ รา้นอาหาร คาเฟ่ ของฝาก 
เสือ้ผา้ นักท่องเที่ยวนิยม เหมือนเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองโดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึง่เป็น



 

ถนนที่สวยงาม มีสินคา้พืน้เมือง ของฝาก ของที่ระลึกมากมายใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนั.. เดินไดท้ัง้วนัไม่มีเบ่ือ
เลย...จากน้ันน าท่านเขา้ที่พกั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ท่ีพกั ณ เขา้สู่ท่ีพกั  ณ  Sincnairs Hotel (Pelling) หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi) 

 
วนัท่ี-6 
พฤหสับดี 

เมืองดารจี์ล่ิง เมืองตากอากาศแหง่องักฤษ B L D 

เชา้ตรู่ น าท่านเดินทางไป จุดชมวิวไทเกอรฮิ์ลล ์ : เป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลยัยามเชา้ ในยามพระอาทิตยข์ึน้ 
ซึง่เป็นจดุที่สงูที่สดุของเมืองดารจ์ีลลิง่ที่ระดบั 2590 เมตรจากระดบัทะเล คือจุดที่สามารถดูยอดเขาคนัชงัจุงกา้
ไดช้ดัเจนสวยงามมากที่สดุ หากฟ้าเปิดเราจะไดเ้ห็น ยอดเขาคนัเชงจุงกา้ ซึง่เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอนัดบั 3 
ของโลก หรือยอดเขาเอเวอรเ์รสตที์่สูงอนัดบั 1 ของโลกอยู่ที่ประเทศเนปาล ยอดเขา K2 ที่สูงอนัดบั 2 ของ
โลก อยู่ที่ปากีสถาน..อิสระเก็บภาพหิมาลยัจนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมที่พกั 

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

ที่มีชือ่เสียงของเมืองดาร ์
จีลิ่ง ที่ก่อตัง้ขึน้เม่ือครัง้
องักฤษเขา้มาปกครอง
อินเดีย “ชาดารจี์ล่ิง 
(Darjeeing Tea)
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น
แ ช ม เ ป ญ แ ห่ ง



 

ชา เน่ืองจากน ้าชามีกลิ่นหอมและรสชาติอ่อนนุ่ม พรอ้มทัง้มีรสชาติคลา้ยกบัเหลา้องุ่นแบบเจือจางอย่
ดว้ย ดารจ์ีลิ่งจึงเป็นชาที่เหมาะสมส าหรบัดื่มระหว่างอาหารค ่าหรือการดื่มชาชว่ง บ่ายที่สุด ชาดารจ์ี
ลิ่งปลูกมากในแทบเทือกเขาหิมาลยั ส่วนชาเขยีวดารจ์ีลิ่งซึง่มีรสชาติเยี่ยมเป็นเอกลกัษณน้ั์น เป็นชา
หายากเชน่เดียวกบัชาเซนฉะของญ่ีปุ่น ที่น่ีไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นเป็นแหล่งปลูกชาที่ดีที่สุดในโลก ใน
เมือง ดารจ์ีลิงน้ันมีโรงงานผลิตชากระบวนการ Orthodox Method อยู่หลายสิบโรงงาน และถือเป็น
ความ เชีย่วชาญเฉพาะทางของคนที่น่ี รวมถึงยงัสง่ออกไปจ าหน่ายในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก  

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

Himalayan Railway สรา้งในปี ค.ศ. 1879-1881 ใชร้ะบบเครื่องจกัรไอน ้า ยงัไดร้บัการยกย่อง

จากองคก์ารยูเนสโกใหท้างรถไฟสายนี้เป็นมรดกโลกดว้ย  ปัจจุบนันักท่องเที่ยวสามารถน่ังรถไฟไต่
ภูเขาสงูระดบั 4,000-5,000 ฟุต จากเมืองนิวจลัไปกุรีขึน้สู่ดารจ์ีลิงได ้ แต่ใชเ้วลาเกือบ 8 ช ัว่โมง ถา้
เทียบกบัรถยนตที์่ใชเ้วลาเพียง 4 ช ัว่โมง ถึงแมจ้ะชา้แต่รถไฟเก่าแก่เสน้นี้ก็ยงัไดร้บัความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวอยู่เสมอ แตส่ าหรบัคณะเราเวลานอ้ยก็มีรถไฟสายท่องเที่ยวไวส้ าหรบัชมเมืองดารจ์ีลิง ใช ้
เวลาน่ังประมาณ 2 ช ัว่โมง /มรอบเมือง จะมีการจอดใหล้งถ่ายรูปในแต่ละสถานที่ที่น่าสนใจ แวะชม 
สถานีบาตาเซียลูป (Batasia Loop) เป็นรางรถไฟที่สรา้งขึน้ใหมี้ลกัษณะเป็นวง  ใชเ้ป็นจุดเลีย้ว
กลบัของรถไฟที่มาจากสถานีดารจ์ิลลิง ส่วน War emorial  สรา้งเม่ือปี ค.ศ. 1994 ในบริเวณบา
ตาเซยีลูป เป็นอนุสาวรียที์่มีลกัษณะสามเหลี่ยม สูง 30 ฟุต สรา้งเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารหาญชาว
ดารจ์ิลิงที่เสียชวิีตจากสงคราม รอบๆตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิด และมีกลอ้งส่องทางไกลใหไ้ดส้่อง
ชมเมืองดารจ์ิลิงอีกดว้ย ลงจากรถไฟแวะชม ชม พิพิธภณัฑกู์ม  ดา้นในแสดงเรื่องราวเกี่ยวกบั
การสรา้งทางรถไฟเสน้นี้  ต ั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ ภาพถ่ายเหตุการส์ าคัญ ป้ายประจ าสถานี 
ประกาศนียบตัรจากองคก์ารยูเนสโก …  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เขา้สู่ท่ีพกั  ณ  Sincnairs Hotel (Pelling)  หรือเทียบเท่า (free Wi-Fi) 

 
 

วนัท่ี-7 เมืองดารจิ์ล่ิง - สิริกูรี(บกัโดกรา) - กรุงเทพฯ B L - 



 

ศกุร ์
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.30 น. น าท่านชม สถาบนัปีนเขาหิมาลยั (HMI) เป็นหน่ึงในสถาบนัการปีน

เขาช ัน้น าของโลก ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 4 พฤศจิกายน 1954 โดยไม่มีใคร
อื่นนอกจากบณัฑิต Jawaharlal Nehru นายกรฐัมนตรีคนแรกของ
อินเดียสถาบนัแห่งนี้ต ัง้อยู่ในสถานีเนินที่งดงามของดารจ์ีลิ่งดารจ์ีลิ่งยงัเป็น
บา้นเกิดของ Sherpa Tenzing Norgay มนุษยค์นแรกที่กา้วขึน้ไปบน
ยอดเขาที่สงูที่ส ุดของยอดเขาเอเวอเรสตพ์รอ้มกบัเซอรเ์อ็ดมนัดฮิ์ลลารี และ
มนัก็อยู่ใน HMI ที่ Tenzing ใชเ้วลาส่วนใหญ่ของเขาในการขึน้โพสตเ์อ
เวอเรสตใ์นฐานะผูอ้ านวยการฝึกภาคสนาม ปัจจุบนั HMI กลายเป็น
สถานที่ส าคญัของดารจ์ีลิ่งและเป็นศูนยก์ลางของแหล่งท่องเที่ยวมนัสามารถ
มองเห็นทิวทศันอ์นังดงามของ Mount Kanchenjunga ซึง่เป็นยอดเขาที่
สงูเป็นอนัดบัสามของโลก 
ชม สวนสตัวด์ารจี์ล่ิง  (Padmaja Naidu Himalayan) เป็นสวนสตัวท่ี์สูงท่ีสุดในอินเดีย 
เป็นเสมือนสถาบนั ในการปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์
ที่ปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพอลัไพนแ์ละ การผสม
พนัธุที์่ประสบความส าเร็จส าหรบั เสือดาว
หิมะ , หมาป่าหิมาลยัที่ ใกลสู้ญพนัธุอ์ย่าง
ยิ่ง และ แพนดา้แดง สวนสตัวดึ์งดูดผู ้

เขา้ชมประมาณ 300,000 คนทุกปี 
สวนแห่งนี้ไดร้บัการตัง้ชื่อตาม Padmaja 
Naidu (2443-2518) ลูกสาวของ 
Sarojini Naidu สวนสตัวนี์้ยงัท าหนา้ที่เป็น
ศนูยก์ลางส าหรบัการจดั สวนสตัวก์ลางของ โปรแกรมแพนดา้แดง ของ
อินเดีย และเป็นสมาชกิของ สมาคมโลกแห่งสวนสตัวแ์ละพิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้  

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

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

อิสระอาหารค ่าเพื่อสะดวกแกก่ารเชคอิน 
 

วนัท่ี-8
เสาร ์

กรุงเทพฯ - - - 

00.20น.  เหิรฟ้าสู.่..สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน สไปรเ์จท เท่ียวบินท่ี SG3288  
04.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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



 

หมายเหต ุ:  
1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.บริษทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที่ยวไดต้ามรายการ  

 
 “ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา** 
*** Apec Card ใชไ้ม่ไดที้่ประเทศอินเดีย** 

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

**หากท่านที่จะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่ก
ครัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปล่ียน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ  (โปรแกรม Classical Sikkim: สิกขิม-เพลล่ิง-ดารจี์ล่ิง 8 วนั 6 คืน) ต ัว๋เคร่ืองบินเป็น
ราคากรุป๊ไป-กลบั ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดในรายการเท่านัน้  

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

อตัราคา่บริการหมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) 

เดินทางต ัง้แต ่ 16 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 
ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

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

ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรือเป็นราคาพิเศษ จงึไม่มีราคาส าหรบัเด็กและเม่ือออกตั๋ว
ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 16-20  ท่านขึน้ไป  

 

 

 

 



 

การส ารองที่นั่ง   

1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง 
หรือ Copy Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้
เท่านัน้)  

2. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นหมูค่ณะหากมีการออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือ Refund ไดทุ้กกรณี 
โดยเง่ือนไขของสายการบินเป็นผูก้ าหนด 

3. การช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่
ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่นก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบิน 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไมร่วมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 

หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์
เพ่ือสง่หลกัฐานการโอนเงินของท่านเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่่าน 
 

 

 

หมายเหต ุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัสายการ
บิน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมไม่วา่จะเกิดจากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรือมีเหตุ
หน่ึงเหตใุดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมหรือเหลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเที่ยวบางรายการและจ าตอ้งมีจ านวน
ผูโ้ดยสาร15ทา่นขึน้ไปจึงออกเดินโดยทางมีหนา้ทวัรไ์ทย 

**หากท่านที่จะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่ก
ครัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปล่ียน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามระบใุนรายการ 

1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

1.4. คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบ ุ

1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

1.6. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได*้ 
เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 

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

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 



 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
อตัราคา่บริการน้ีไมร่วม 

 คา่จดัท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว /คา่วีซา่ที่มีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ที่จา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั / 
 ค่าทิปตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการ

เดินทาง   

****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชน์
ใดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท่ี์บริการท่าน*** 

การยกเลิก และการคืนเงิน 
หมายเหตุ:หลงัการจองและมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 
ตอ้งช าระคา่บริการ ทา่นละ 10,000 บาท 
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม ่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000 บาท  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม ่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม ่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
เงื่อนไขการบริการ 

1) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การ
สญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3) หากทา่นยกเลิกกอ่นรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการที่ทา่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4) บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั
ในตา่งประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6) ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8) มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

10) เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียม
วีซา่ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจ าให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม
ฯลฯไปแลว้)ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเที่ยวชาวไทยและทอ่งเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

20) กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 10 ทา่นทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 

21) เม่ือทา่นทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเท่ียวอินเดียแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รูป พืน้หลงัสีขาว 
 ส าเนาหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูิบตัรและบตัรประชาชน 
 ส าเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 

 

 

 


