
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รัฐ สิ ก ขิม  แ ผ่น ดิน ใน อ้ อมกอด

หิมาลัย เส้นทางสายธรรมชาติ ท่ี

สวยงามท่ีสุดของอินเดีย จนได้รบั

การยกย่องจากนักท่องเท่ียวว่าเป็น

สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย กับวิว

ทิวทศัน์ของภเูขาหิมะและทุ่งดอกไม้ 

เยือนเมืองดาร์จี ล่ิง…  ราชินีแห่ง

ขนุเขาสถานท่ีตากอากาศท่ีโด่งดงั 

ไฮไลท.์.ของเรา 

• เทีย่วเมอืง “โกลกาตา”The City of Joy Calcutta “กลักตัตา” เมอืงแห่งรอยยิม้และความสุข 

• เมอืงดารจ์ลีิง่ ราชนิีแห่งขุนเขา เมอืงพกัตากอากาศทีอ่ากาศสดชื่นตลอดทัง้ปี แหล่งผลติชาทีด่ทีีสุ่ดในโลก 

• ไทเกอรฮ์ลิ ชมพระอาทติยท์ีโ่ผล่พน้เหนือเทอืกเขาหมิาลยัทีส่งูเสยีดฟ้า ซึง่สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

• วดักูม วดัในพุทธศาสนานิกายตนัตระ – วชัระแบบทเิบต ทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของดารจ์ลีิง่ 
• นัง่รถไฟ TOY TRAIN รถไฟหวัรถจกัรไอน ้าขนาดเลก็ ทีว่ ิง่บนภูเขาสงูจนไดไ้ดร้บัใหเ้ป็นมรดกโลก 

• นัง่เคเบิล้คาร ์ชมทวิทศัน์ของเมอืงกงัตอ็ก บนเสน้ทางเคเบิล้ลอยฟ้า เมอืงทีไ่ม่มทีีร่าบเลย 
• ทะเลสาบศกัดิส์ทิธิฉ์างโก เป็นทะเลสาบศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดแูละชาวพุทธ 

• หุบเขายุมถงั หุบเขาแห่งดอกไม ้สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งสกิขมิ เทอืกเขาหมิาลยั 
• ชมแสงอาทติยท์ีท่อแสงผ่านสายหมอกที่พาดพนัขุนเขาสงู ทีภู่เขาหมิะ ณ ซโีร่พอยท ์ 

• ชอ้ปป้ิงถนนมหาตมคานธ ีมารก์ หรอื ถนนเอม็จมีารก์ 

• แช่น ้าพุรอ้น ทีหุ่บเขายุมถงั 
• ขีจ่ามร ีสตัวป์ระจ าถิน่ทีอ่าศยัอยู่ทีค่วามสงู 3,000 – 6,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

 
 
 
 



รายการทวัร ์
วนัที ่1           วนัศกรท์ ี ่12 พ.ค. 2566  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 
                      

- - - 

23.30 น.  คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 10 เคาทเ์ตอร ์โดยเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ 

คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น  

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชั่น น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท า

การตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ10ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ100 ml.  

(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่มจ่ าเป็นลงใตท้อ้งเครือ่ง เพราะเจา้หนา้ทีอ่นิเดยีตรวจคอ่นขา้งละเอยีด เพือ่เป็นการไม่เสยีเวลา 

แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เครือ่งเทา่นัน้) 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง  

 

 

วนัที ่2          วนัเสาร ์ที ่13 พ.ค. 2566 
                     กรงุเทพฯ  สนามบนิโกลกาตา  บกัโดรา – กงัตอ๊ก (รฐัสกิขมิ) 

- L D 

 

02.40 น. (เวลาไทย)เหนิฟ้าสู ่สนามบนิโกลกาตา (Kolkata) โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-1058 

 เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง (ใชเ้วลาบนิ 2:45 ชัว่โมง) 

03.40 น. (เวลาทอ้งถิน่ทีอ่นิเดยี) เดนิทางถงึ สนามบนิโกลกาตา ตามเวลาทอ้งถิน่ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืงและตรวจรับสมัภาระ...จากนัน้น าทา่นเขา้เชคอนิตอ่เครือ่งภายในประเทศสูเ่มอืง บักโดกกรา้ 

12.30 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงบกัโดกรา  รฐัสกิขมิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-751 

13.45 น. ถงึ สนามบนิบกัโดกรา (Bagdogra) หลังตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย พาท่านออกเดินทางโดยรถ 

Innova/หรือเทยีบเท่า คันละ 4-5 ท่าน (เน่ืองจากเสน้ทางสกิขมิเป็นถนนเสน้เล็กเราจะใชร้ถเล็กในการ

เดนิทางตลอดทรปิ) เดนิทางสูเ่มอืงสริกิลุ ีประมาณ 20 นาท ี(ระยะทาง 10 กม.)   Siliguri เป็นเมอืงใหญ่

ในรัฐเบงกอลตะวันตกที่ก่อตัวเป็น "เมอืงแฝด" กับเมอืงหลวงของแควน้จัลปากูรีทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง เมืองนี้

ครอบคลุมพื้นที่ของเขตดารจ์ีลงิและจัลปากูรีในรัฐเบงกอลตะวันตกของอนิเดยี และ เป็นที่รูจ้ักในนาม 

"เกตเวยข์องอนิเดยีตะวันออกเฉียงเหนือ"   

14.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ที ่ภตัตาคาร (เมอืงสริกิลุ)ี 

จากนัน้ พาท่านเดนิทาง สู่เมอืงกงัต็อก (ใช ้

เวลาประมาณ 2 ชม.) ถึง จุดผ่าน

ด่ าน ร ัง โป ..  ห รือ ส า นั ก งานก าร

ท่องเที่ยวสกิขมิเพื่อน าพาสปอร์ตไป

ลงทะเบียนเขา้รัฐสิกขิม ใหท้่านได ้

เข า้ห ้อ งน ้ า  พั กผ่ อน  ห รือ ถ่ ายรูป

ส านักงานที่มีสถาปัตย์แบบสิกขิมที่

สวยงาม..(เน่ืองจากรัฐสิกขิมเป็นรัฐ

ปกค รอ งตน เอ งดั ง นั้ น ต ้อ งมีก าร



ประทับตราเขา้-ออกเมืองของสกิขมิ)  จากนัน้ออกเดนิทางต่อเขา้สู่ ตัวเมอืง “เมอืงกงัต๊อก”  กังต๊อก

เป็นภาษาในภูเทยี กัง คอื ทีร่าบ และ ต็อก คอื เนนิเขา รวมกัน เป็นทีร่าบทีอ่ยู่บนเนนิเขา เป็นเมอืงทีอ่ยู่

ดา้นล่างเทอืกเขาหมิาลัย เป็นอกีเมอืงท่องเทีย่วทีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามมาก ภายในเมอืงประกอบดว้ย

ชาวเนปาล ภฏูาน และอนิเดยี เป็นสว่นใหญ่ ....“รฐัสกิขมิ” (Sikkim) เมอืงสายหมอก เป็นรัฐทางตอน

เหนือของประเทศอนิเดยี มภีูมปิระเทศแบบทีร่าบสงูบนเทอืกเขาหมิาลัย มพีรมแดนตดิกับหลายประเทศ 

อาท ิเขตปกครองตนเองทเิบต เนปาล และภูฏาน แต่เดมิสกิขมิเป็นรัฐเอกราช มขีนาดใหญ่กว่ากรุงเดล ี

เมืองหลวงของอนิเดียเล็กนอ้ย ปกครองโดยราชวงศนั์มเยล ดว้ยความเป็นรัฐเอกราชเล็กๆ อาจถูกบั่น

ทอนจากจีนซึง่ยดึทเิบตไดแ้ลว้ขณะนัน้ เมือ่อนิเดยีไดร้ับเอกราชจากอังกฤษ รัฐสกิขมิจงึยอมอยู่ใตเ้อก

ราชเดยีวกบัอนิเดยี... ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนอ์ันงดงามสองขา้งทาง...น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร /โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม The Royal Plaza, Gangtok ระดบั 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4           วนัจนัทร ์ที ่15 พ.ค. 2566 

                     กงัตอ๊ก - ทะเลสาบฌางโก - กงัตอ๊ก 

B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. ท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo Lake) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง “ทะเล

สาบฌางโก” ที่นี่เป็นเสน้ทางคา้ขายโบราณ และเป็นพรมแดนสกิขมิ-ทิเบต และห่างจากกรุงลาซา

ประมาณ 500 กโิลเมตร มคีวามสูงประมาณ 3,774 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ทะเลสาบมรีูปทรงสัณฐาน

เป็นวงร ีลกึประมาณ 15 เมตร เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าลุงเฌ่ช ู(Lungtze Chu) ไหลไปบรรจบกับแม่น ้ารัง

โป (Rangpo) และถอืกันว่าเป็นแหล่งตน้น ้าธรรมชาตทิีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแห่งหนึง่ในสมัยอดตีพระลามะหลวง

จะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสณิ ณ ทะเลสาบแห่งน้ีหากสขีองน ้าปรากฎนิมติรเป็นด าคล ้าก็

หมายถงึลางบอกเหตุว่าปีนั้นอาณาจักรจะพบเภทภัย... ในช่วงหนา้หนาวน ้าจะกลายเป็นน ้าแข็ง และ

ละลายในชว่งเดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม 

กจิกรรมเสรมิ (Optional Tour) ขีจ่ามร ี(Yak) สัตวภ์ูเขาทีไ่ดร้ับการแต่งตัวดว้ยสสีันสดใส อสิระถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

(คา่ขีจ่ามรไีมร่วมในรายการ) ตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย..ไดเ้วลาอันสมควรกลับสูเ่มอืงกงัต็อก..  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บา่ย  ชมวดัเอนเซย ์(Enchey Monastery หรอื Enchey Gompa) เป็นวัดพุทธทีเ่กา่แกม่อีายุประมาณ 200 ปี 

ในกังต๊อก ก่อตัง้ขึน้ในปี 1909 เป็นวัดในพุทธศาสนาวัชรยาน เป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาของ

กงัต็อก สถานทีไ่ดร้ับความสขุจากลามะ Drupthob Karpo ตัวแทนทีโ่ดง่ดังของศลิปะแบบตันตระ วัดเอน

เซยม์พีธิบีวงสรวงประจ าปี เทศกาลเตซู หรื ระบ าหนา้กาก 

Chaam ซึง่ถือเป็นงานเฉลมิฉลองในวันที่ 18 และ 19 ใน

เดือนที่  12 ตามปฏิทินจันทรคติ (ประมาณช่วงเดือน

ธันวาคม-มกราคม) 

จากนั้น น าท่าน น ัง่กระเชา้ลอยฟ้ากงัต็อก (Gangtok 

Ropeway) ซึง่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน

สกิขมิ ซึง่มีทวิทัศน์อันน่าทึง่ของภูมภิาคน้ี ระหว่างน่ังมอง

ทัศนียภาพอันงดงามของเมือง ซึ่ง สามารถมองเห็น 

Deorali Bazar และทวิทัศน์อันงดงามของยอดเขาและหุบ

เขาหิมะบนภู เขา Kanchenjunga และคุณ ยั งสามารถ

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของแม่น ้าที่ไหลดา้นล่างประมาณ 3,500 ฟุตซึง่ การน่ังรถเคเบลิในกังต็อกเป็น

ประสบการณ์ทีย่ากจะลมืเลอืน 

จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงที ่“ถนนมหาตมะ คานธ ีมารก์ หรอื ถนนเอ็มจมีารก์ (Mahatma Gandhi Road) M.G. 
Marg ย่านใจกลางเมืองสกิขมิ ใหท้่านเดนิชมเมอืง หรอืเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึจากเมืองมากมายที่
ตลาดกงัต็อกตามอัธยาศัยในชว่งเย็นถนนเสน้น้ีจะกลายเป็นถนนคนเดนิ หา้มรถวิง่ผา่นไปมา  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร /โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม The Royal Plaza, Gangtok ระดบั 4*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4           วนัองัคารที ่16 พ.ค. 2566 

                     กงัตอ๊ก - หมูบ่า้นลาชุง 

B L D 

06.30 น บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

07.30 น น าท่านออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นลาชุง (Lachung) โดยรถจี๊ป ลาชงุเป็นดนิแดนทีอ่ยู่ทา้ยสดุบนภูเขาสงู  

ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศัยของชมุชนบนภูเขาสูง อยู่ทางตอนเหนือของสกิขมิ (ระยะทางประมาณ 116 กม. รวม

เวลาทัง้วันเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง ) 



 ระหวา่งทาง แวะชมความงดงามของยอดเขาคันเซ็นจุงกา้ (หากฟ้าเปิด)  แวะชม น า้ตกเจ็ดพี่นอ้งกงัต็อกThe 

Seven Sisters Waterfall เป็นน ้าตกยอดนยิมทีต่ัง้อยู่บนทางหลวง Gangtok- Lachung น ้าตกทัง้ 7 

แหง่ทีเ่รยีงตัวกันอยา่งกลมกลนืบนหนา้ผาสงูชนัทีโ่ดดเดน่หากมองจากระยะไกล กลายเป็นสถานทีท่ีต่อ้ง

ไปชมในกงัต็อกหลังฝนตกเลยทเีดยีว 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (ระหวา่งทาง) 

แวะถ่ายรูปกับ น า้ตกนากา  Naga Water Fall เป็นน ้าตกทีส่วยงามอกีแห่งทีต่ัง้อยู่ใกลก้ับ Lachung 

ใน North Sikkim  ตัง้อยู่บนถนน Gangtok-Chungthang เป็นหนึ่งในน ้าตกในสิกขมิและเป็นหนึ่งใน

สถานทีท่ีต่อ้งเยีย่มชมใน Lachung  เป็นน ้าตกทีย่าวทีส่ดุแห่งหนึ่งและมทีวิทัศน์สวยงาม มนี ้าใสสะอาด

และเย็นจัด เป็นน ้าตกหลายชัน้ น ้าตกหลักค่อนขา้งไกลจากถนนใหญ่ สามารถมองเห็นทวิทัศน์มุมกวา้ง

ของภเูขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะไดโ้ดยรอบ  

เดนิทางตอ่สู ่ “ลาชุง” ท่านจะผ่านเสน้ทางธรรมชาติ น ้ าตกนอ้ยใหญ่ตลอดเสน้ทาง และววิผืนป่าเขียวขจี ของ

เทอืกเขาหมิาลัย ไปจนสดุเสน้ทาง เชน่ น ้าตกนากา น ้าตกทวนิ น ้าตกเซเวน่ ซสิเตอร ์หุบเขาแม่น ้าลาชงุ

ช ูฯลฯ ทีห่มู่บา้นลาชงุ ชว่งหนา้หนาว ทัง้หมู่บา้นจะอยู่ใตห้มิะ ทุกบา้นจะจุดเตาผงิมคีวันปุยพ่นออกมา

เหมอืนหมูบ่า้นในนทิานตะวันตก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Snow Lion Mountain หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัที ่5           วนัศกุร ์ที ่19 พ.ค. 2566 

                     หมูบ่า้นลาชุง - หบุเขายมุถงั - หมูบ่า้นลาชุง 

B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก  

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่“หบุเขายุมถงั” (Yumthang Valley) สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่สกิขมิทุ่งหญา้ลอยฟ้า

ตัง้อยูบ่นระดับความสงู 3,659 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล อยูห่่างจาก ห่างจากลาชงุ ประมาณ 24 กม.เป็น

หุบเขาทีม่ธีรรมชาตงิดงามทีส่ดุในสกิขมิ ….ระหว่างการเดนิทางผ่านความงดงามของธรรมชาตทิีเ่ต็มไป

ดว้ยหมิะ ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิระหว่างเดอืนเมษายน ถงึพฤษภาคม ทั่วทัง้อาณาบรเิวณเสน้ทางขึน้หุบเขา

ยมุถังจะเต็มไปดว้ยสสีันของดอกไมน้านาพันธุ ์จนไดร้บัสมญานามวา่ “หุบเขาแหง่ดอกไม”้ และเต็ม

ไปดว้ยหมิะขาวโพลนไปตลอดทัง้ปี ใหท้่านเก็บรูปสวยๆ ชมฝูงจามรี สัตวป์ระจ าถิน่ที่อาศัยอยู่เหนือ



ระดับน ้าทะเล 3,000 – 6,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล...“หุบเขายุมถงั” เป็นหุบเขาแสนสวย สอง

ขา้งทางมียอดเขาหมิะของเทอืกหมิาลัยตัง้ตระหง่านผ่านธารน ้าแข็งนอ้ยใหญ่และป่าสนกับยอดเขาสูง

เสยีดฟ้าช่วงปลายเดอืนเมษายน-พฤษภาคม ซึง่เป็นฤดูใบไมผ้ลจิะเห็นป่ากุหลาบพันปีมากกว่า 36 

สายพันธุผ์ลดิอกบานสะพรั่งทัง้หบุเขาใหท้า่นไดถ้า่ยภาพอันสวยงามมริูล้มื  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ แบบกลอ่ง / หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย น าน่ังรถขึน้ทีส่งูขึน้ “Yume Samdong”(Zero Point) อกีประมาณ 15 กโิลเมตร… 

 หุบเขาหมิะแห่งสกิขมิ มีความสูงถงึ 4,800 เมตร ชม ภูเขาหมิะ ณ ซีโร่พอยท  ์(Zero Point) หรือที่

เรยีกว่า Yume Samdong Zero (หนาวสดุๆ) แลว้น ัง่รถลงมาแวะทีน่ า้พุรอ้น ท่านทีต่อ้งการลงแชน่ ้าพุ

รอ้นใหเ้ตรยีมเสือ้ผา้ไปเปลีย่นดว้ย ส าหรับท่านทีไ่ม่ตอ้งการแชน่ ้าพุรอ้น สามารถน่ังจบิชาชมบรรยากาศ

โรแมนตกิรอบๆ....เมือ่ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางกลับสู่หมู่บา้นลาชงุ อสิระชมทวิทัศน์ระหว่างสองขา้ง

ทางทีส่วยงามตลอดจากนัน้เดนิทางกลับทีพ่ัก  

 หมายเหต:ุ  การขึน้ Zero Point หากวันทีข่ ึน้ถนนปิดหรอืมหีมิะตกหนัก ก็ไม่สามารถขึน้ไปได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับทางการ

ของสกิขมิ 

 



ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Snow Lion Mountain หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6           วนัศกุร ์ที ่19 พ.ค. 2566 

                     หมูบ่า้นลาชุง - กงัตอ๊ก 

B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. น าท่าน ออกเดนิทางสู่ เมอืงกงัต๊อก อสิระชมทวิทัศน์ระหว่างสองขา้งทางที่สวยงามตลอดเสน้ทาง 

แวะนมสัการพระโพธสิตัว ์ในวหิาร วดัโปดอง (Phodong Monastery) วัดหลวงของ Karmapa 16 

รุ่น ประวัตศิาสตรเ์กอืบ 2,000 ปี ก่อนที่ใน

ปัจจุบัน แถบนี้ผูค้นเป็นชาวทเิบต จงึสรา้ง

อารามไวห้ลายแห่ง ที่นี่อยู่ไกลบนขุนเขา 

กลางธรรมชาตอิันตระการตา แมจ้ะเป็นวัด

เก่าแต่ดว้ยความเป็นวัดส าคัญ จงึไดร้ับการ

บูรณะปรับปรุงมาตลอด และมองดูคลา้ยวัด

ใหม่สีสันแพรวพราว มีลามะจ าพรรษาอยู่

หลายสบิองค ์และเดนิทางต่อไปยังเมอืงกัง

ต๊อก อสิระชมทวิทัศนร์ะหวา่งสองขา้งทางที่

สวยงามตลอดเสน้ทาง.. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม/ภตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 

บา่ย เดินทางต่อไป ชม“จุดชมวิวตาชิ ว ิวพอยส์” (Tashi View Point) ท่านสามารถมองเห็นความ

สลับซับซอ้นของเทือกเขาทางภาคเหนือไดด้ีที่สุด สรา้งขึน้โดย Tashi Namgyal กษัตรยิแ์ห่งสกิขมิ 

ผูป้กครองสกิขมิระหว่างปี 1914 และ 1963 มีการสรา้งแท่นรูปทรงกลมพรอ้มราวจับเพื่อใหผู้ม้าเยือน

สามารถชมทวิทัศน์ได ้360 องศาของภูมภิาคทัง้หมด ขณะนี้ไดร้ับการพัฒนาและดูแลโดยแผนกการ

ทอ่งเทีย่ว จดุน้ีขึน้ชือ่ในเรือ่งจดุชมพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กทีด่ทีีส่ดุ   

น าท่านแวะชม คเณศต็อก (Ganesh Tok) สถานที่ศักดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดู ชาวบา้นนิยมมาสวดมนต ์

ดา้นบนสามารถชมววิเมอืงกังต็อกได ้180 องศา ถา้อากาศดจีะมองเห็นววิยอดเขาคันเช็งฌองกาไดด้ว้ย 

ภายนอกประดับธงแบบทเิบต วัดนี้ตัง้อยูบ่นความสงู 6,100 ฟตุ เป็นวัดเล็กๆ ประดษิฐานพระพฆิเณศเทพ

เจา้แหง่การขจัดอปุสรรคและเป็นเทพแหง่ศลิปะทกุแขนง...เดนิทางตอ่ไปเมอืงกงัต๊อก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Snow Lion Mountain หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7          วนัศกุร ์ที ่19 พ.ค. 2566 

                     กงัตอ๊ก-เมอืงดาจลีิง่ 

B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. น าท่านชม ชม FLOWER SHOW  HALL ความงามแห่ง ดงดอกไมน้านาพนัธ ์ซึง่ภายในจะจัดแสดง
พันธุไ์มเ้มอืงสกิขมิหลากหลายพันธุ ์

 ชม สถาบนัทเิบตวทิยา Namgyal เป็นพพิธิภัณฑท์เิบตในกงัต็อก รัฐสกิขมิ ประเทศอนิเดยี ตัง้ชือ่ตาม

โชกยาลแห่งสกิขมิที ่11 เซอรท์าช ินัมกยาล สถาบันจา้งนักวจิัยและโครงการวจิัยใหม่โครงการหนึง่เป็น

โครงการที่พยายามจัดท าเอกสาร

ป ระ วัติศ าสต ร์สั งค มขอ งอ าราม

ประมาณ 60 แหง่ในรัฐสกิขมิ 



 น าทา่นชม วดัรุมเต็ก (Rumtek Monastery)  เดมิเคยเป็นวัดหลักของนกิายกากยู (Kagyu) สรา้งขึน้

ในศตวรรษที่ 16 โดย การม์าปา วังชุก ดอรเ์จ ที่ 9 ส าหรับใชเ้ป็นสถานทีพ่ านักอาศัยของผูส้บืเชือ้สาย 

Karma ในสกิขมิ เมือ่ตัววัดถูกท าลายลง พื้นทีจ่งึปล่อยทิง้รา้งไป จวบจนกระทั่งพระสังฆราชการม์าปาที ่

16 ซึง่เป็นชาวทเิบตไดล้ีภั้ยมายังสกิขมิในปี ค.ศ. 1959 เน่ืองจากกองทัพจีนบุกไปยดึทเิบตไดจ้ าลอง

รูปลักษณ์ศลิปะแบบอย่างจาก วัดเฌอพูที่เมืองลาซาเพื่อระลกึถงึดนิแดนหลังคาโลกอันเป็นแผ่นดนิ

มาตภุมู.ิ.. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม/ภตัตาคาร 

บา่ย พาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดารจ์ลี ิง่ (Darjeeling) ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม. 

 “เมอืงดารจ์ลี ิง่” มชีือ่เสยีงรูจ้กัในชือ่ “ราชนิแีหง่ภูเขา” เมอืงทัง้เมอืงตัง้อยู่บนภูเขา โดยโอบลอ้ม

ดว้ยไร่ชา ภูเขาหิมะและทัศนียภาพ เป็น

สถานที่ตากอากาศของชาวอังกฤษตัง้แต่

สมัยอาณานิคม คนอังกฤษไม่ชอบอยู่ที่

โกลกัตตาเพราะมอีากาศรอ้น จงึไดม้าสรา้ง

เมอืงนีข้ ึน้บนเทอืกเขาหมิาลัยเพือ่รับลมเย็น

บนระดับความสงูราว 2,135 ม. เดมิดารจ์ลี ิง่

เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสกิขมิ แต่กษัตรยิแ์ห่ง

สกิขมิไดม้อบดารจ์ลี ิง่ใหก้บัอังกฤษเพือ่เป็น

การตอบแทนทีอ่ังกฤษไดช้ว่ยท าสงครามยดึเอาดนิแดนบางสว่นคนืมาจากเนปาล ทีน่ี่ยังเป็นแหล่งผลติ 

“ชา” ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก 

พาท่านชม “เจดีย์สันติภาพ” Japanese Temple หรือเจดยีส์นัตภิาพดารจ์ลี ิง่เป็นหนึ่งในเจดีย์

สันตภิาพ ทีอ่อกแบบมาเพื่อเป็นจุดสนใจของผูค้นจากทุกเชือ้ชาตแิละศาสนา เพื่อชว่ยรวมพวกเขาเพื่อ

คน้หาสนัตภิาพของโลก   

 น าท่านเดนิชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชอรร์าสตา (Chawrasta) ตลาดพื้นเมอืงชอรร์ัสตา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ี

ชือ่เสยีง จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืง เป็นย่านที่ถนนสีส่ายมาบรรจบกัน เพราะฉะนั้นที่น่ีจงึมีถนนแยกไปได ้

หลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึง่เป็นถนนทีส่วยงาม มสีนิคา้พื้นเมอืง ของฝาก ของทีร่ะลกึ

มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนั..... จากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่ัก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร /โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Summit Swiss Hertage Hotel and Spa, Darjeeling หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7          วนัศกุร ์ที ่19 พ.ค. 2566 

                     เมอืงดาจลีิง่ เมอืงในออ้มกอดหมิาลยั 

B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น าทา่นไปน ัง่ รถไฟ TOY TRAIN  สถานีรถไฟน้ีมชีือ่เต็มๆว่า Darjeeling Himalayan Railway สรา้ง

ในปี ค.ศ. 1879-1881 ใชร้ะบบเครือ่งจักรไอน ้า ไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหท้างรถไฟสายน้ี

เป็นมรดกโลก  รถไฟหัวรถจักรไอน ้ า

ขนาดเล็ก เป็นรถไฟทีว่ ิง่บนภูเขาสูงจาก

ระดับน ้าทะเล 7,000 ฟตุ รถไฟจะจอดให ้

ชม  อนุ ส าว รีย ์ช ัย ส ม รภู ม ิ  (War 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Peace_Pagoda?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Peace_Pagoda?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc


memorial) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1994  เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิกเ่หลา่ทหารกลา้กรูขา่ สรา้งเมือ่

ปี 1994 และ จอดใหช้มพพิธิภณัฑร์ถไฟ ชม บาตาเซยีลูป (Batasia Loop) รางรถไฟทีส่รา้งขึน้ให ้

มลีักษณะเป็นวงใชเ้ป็นจุดเลีย้วกลับของรถไฟทีม่าจากสถานีดารจ์ลีงิ จนไปถงึสถานนี Ghoom (รวมเวลา

น่ังรถไฟ TOY TRAIN ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

จากน ัน้ พาทา่นชม วดักูม (Ghoom Monastery) วัดทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของดารจ์ีลิง่ เป็นวัดในพุทธศาสนานิกาย

ตันตระ – วัชระแบบทเิบต สังกัดฝ่ายเกลุค ที่มักเรียกว่า พระลามะหมวกเหลือง วัดน้ีเป็นวัดโบราณที่

เกา่แกท่ีส่ดุและมชีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของดารจ์ลี ิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชารล์าป ยัคโช 

ทีน่ี่เป็นทีป่ระดษิฐานพระศรอีารยเมตไตรยส์งู 15 ฟตุ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม/ภตัตาคาร 

บา่ย พาทา่นชม ชม สถาบนัการปีนเขาหมิาลยั (Himalayan Mountaineering Institute) ภายในพพิธิภัณฑ์

ท่านจะไดช้มประวัตสิ่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา ชมสวนสตัวป์มาจาร ์นยัดรู (Padmaja 

Naidu Himalayan Zoological Park) เป็นสวนสัตวข์นาด 67.56 เอเคอรใ์นเมืองดารจ์ีลิง่ในรัฐเบงกอล

ตะวันตกของอนิเดยี สวนสัตวเ์ปิดเมือ่ปี พ.ศ. 2501 ภายใตก้รมสามัญศกึษาของรัฐบาลเบงกอลตะวันตก

โดยมเีป้าหมายเพือ่ศกึษาและอนุรักษ์สัตวห์มิาลัย ปัจจุบันสวนสัตวม์สีัตวใ์กลส้ญูพันธุ ์เชน่ เสอืดาวหมิะ 

หมีแพนดา้ กอรลิลา แพะภูเขา เสอืโคร่งไซบีเรียและนกที่ใกลสู้ญพันธุห์ลายชนิด ที่นี่ท่านยังจะไดช้ม

สตัวท์ีอ่าศัยอยู่ในเขตพืน้ทีส่งู อาท ิจามร ีหมดี าหมิาลัย หมแีพนดา้ เสอืไซบเีรยี นก เหยีย่วและสัตวอ์ืน่ๆ 

อกีดว้ย 

  

จากนัน้  พาท่านไปชม ไรช่า Happy Valley Tea Garden กอ่ตัง้โดยคุณ David Wilson ในปี ค.ศ. 1854 ซึง่

ในตอนนัน้รูจ้ักกันในชือ่ Wilson Tea Estate  สวนชาดารจ์ลี ิง่ไดช้ือ่ปัจจุบันในปี 2472 เมือ่นายธารปดา 

บาเนอรจ์ ีจาก Hoogly ซือ้และรวมไรช่าทีอ่ยูไ่กลเ้คยีงชือ่ วนิดเ์ซอร ์ท ีเคสเคท ซึง่เกดิขึน้ในปี พ.ศ2446 

ดังนัน้พุ่มไมข้องไรช่าแหง่น้ีจงึมอีายรุะหวา่ง 80 ปี – 150 ปี เป็นไร่ชาทีเ่กา่แกเ่ป็นอันดับสองของดารจ์ลีงิ 



มพีืน้ทีก่วา่ 177 เฮกตาร ์ตัง้อยูท่ีค่วามสงู 2,100 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล และมพีนักงานมากกวา่ 1,500 

คน สวนชา Happy Valley ไดร้บัการรบัรองจากโครงการ United Nationls FAO ว่าเป็นที่ดิน

ตน้แบบและไดร้ับการรับรองว่าเป็นสวนออรก์านิคโดย USDA,JAS ,IMO และHACCP “ชาดารจ์ลี ิง่” ที่

ไดร้ับการยกย่องวา่เป็นแชมเปญแห่งชา เนื่องจากน ้าชา มกีลิน่หอมและรสชาตอิอ่นนุ่ม พรอ้มทัง้มรีสชาติ

คลา้ยกับเหลา้องุ่นแบบเจอืจางอยู่ดว้ย ชาดารจ์ลี ิง่จงึเป็นชาทีเ่หมาะสมส าหรับดืม่ระหว่างอาหารค ่าหรือ

การดื่มชาช่วงบ่าย  ปลูกมากในแทบเทือกเขาหิมาลัย ส่วนชาเขียวดาร์จีลิ่งซึ่งมีรสชาติเยี่ยมเป็น

เอกลักษณ์นัน้ เป็นชาหายากเชน่เดยีวกบัชาเซนฉะของญีปุ่่ น ความส าคัญของชาดารจ์ลีงิทีถ่กูบันทกึไวใ้น

หนา้หนึง่ของประวัตศิาสตร ์คอืการเป็นแหล่งปลกูชาทีด่ทีีส่ดุในโลก สบืเน่ืองจากทีอ่ังกฤษถกูยกเลกิเอก

สทิธิก์ารน าเขา้ชาจากประเทศจนี บรษัิทอสีตอ์นิเดยีจงึไดท้ าการบุกเบกิในการท าไรช่าในประเทศอนิเดยี 

เน่ืองจากพบวา่มกีารปลกูชาในรัฐอัสสมัราวปี 1840 และ ถงึขนาดพูดกนัวา่...หากเดนิทางถงึดารจ์ลีงิแลว้ 

ยังไมไ่ดช้มิชาของทีน่ี่ก็เหมอืนกบัมาไมถ่งึดารจ์ลี ิง่เลยทเีดยีว... 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Summit Swiss Hertage Hotel and Spa, Darjeeling หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7          วนัศกุร ์ที ่19 พ.ค. 2566 

                     เมอืงดาจลีิง่ “พระอาทติยข์ ึน้ทีไ่ทเกอรฮ์ลิ”-บกัโดกรา-กรงุเทพฯ 

B - - 

 (ปลกุตืน่เชา้มาก) วันน้ีพาทา่นไปสมัผัส อากาศทีห่นาวเย็นและบรสิทุธิบ์นยอดเขาไทเกอรฮ์ลิ(Tiger Hill)     

 ระยะทางจากโรงแรมไปประมาณ 21 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง (เสน้ทางขึน้เขา) 

 เพื่อไป ชม“พระอาทติยข์ ึน้ทีไ่ทเกอรฮ์ลิ” ทีโ่ผล่พน้เหนือเทอืกเขาหมิาลัยที่สูงเสยีดฟ้า โดยเฉพาะ

ย อ ด เข า  “ ค ั น เ ช็ น จุ ง ก้ า ” 

(Kanchenjunga) ที่ สู ง  8 ,5 9 8 

เมตรเหนือระดับน ้าทะเลซึ่งสูงเป็น

อันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดใน

แถบเทอืกเขาหมิาลัยในดา้นอนิเดีย 

หากอากาศดี ท่านจะเห็นยอดเขา

คันเช็นจุงกา้ ซึง่เป็นยอดเขาที่ชาว

สกิขมิเชือ่กันว่า เป็นที่เก็บสมบัตลิ ้า

ค่าทัง้หา้แห่งยอดเขาหมิะ และเป็น

วิหารอันศักดิ์ส ิทธิ์ของพระเจา้..

บริการพิเศษ กาแฟ ไมโล ชา 

รอ้นๆ จบิเบาๆ ชมพระอาทติยก์ระทบยอดเขาหมิาลยั อสิระเก็บภาพหมิาลัยจนถงึเวลานัดหมาย 

   อันดับ 1 คอื ยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์ในเนปาล สงู 8,848 เมตร  

 อันดับ 2 คอื ยอดเขาเคท ูในปากสีถาน สงู 8,611 เมตร 

 อันดับ 3 คอื ยอดเขา “คนัเช็นจงุกา้” อนิเดยี ทีส่งู 8,598 เมตร 

06.30 น. ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรม เสน้ทางเดมิ  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูบ่ักโดกรา เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

14.20 น. เหนิฟ้าสู ่โกลกาตา (Kolkata) โดยสายการบนิ INDIGO AIRLINES เทีย่วบนิ 6E-6444 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงโกลกาตา...น าทา่นเขา้เช็คอนิระหวา่งประเทศเพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

  อสิระอาหารค ่าในสนามบนิเพือ่สะดวกกบัการเช็คอนิ 



21.10 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ INDIGO AIRLINES เทีย่วบนิ 6E-77 

วนัที ่10         วนัอาทติย ์ที ่21 พ.ค. 2566 

                     โกลกาตา –กรงุเทพฯ 

- - - 

01.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

**รายการนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางทีร่กัและหลงใหลในธรรมชาต ิและเสน้ทางทอ่งเทีย่วบางคร ัง้ข ึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศและความปลอดภยัเป็นส าคญั*** 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ อาจท าการปรับเปลีย่นรายการได ้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ัก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ 

ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง

หรอืไมส่ามารถจัดพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

อตัราคา่ใชจ้า่ย   เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคากรุป๊สายการบนิแบบ Low Cost Airlines จงึไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก  

 

วนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) 

เดนิทางตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่ัก 2-3  ทา่น พักเดีย่ว/เพิม่ทา่นละ 

13- 21 พ.ค. 2566 

69,888.- 15,500 3 – 11 ม.ิย. 2566 

5 -13 ส.ค. 2566 

ขอสงวนสทิธิก์รุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป/หรอืปรับเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษัิทฯ 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 25,000 บาท/ ✅**กรณุาช าระเงนิมดัจ า ‼เพือ่ยนืยนัการจองส าเร็จ  

ภายใน 1-2 วันหลังมกีารยนืยันกรุ๊ปเดนิทางแน่นอนหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ า

แลว้เทา่นัน้) พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport มาทีบ่รษัิทฯ ภายใน 3 วัน

หลังการจอง  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

*** ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจงัหวดั ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารของธนาคาร 

หมายเหต ุ :  อนึง่กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทราบถงึการโอนเงนิของทา่น ทางโทรศัพทห์รอืทางไลนเ์พือ่สง่

หลักฐานการโอนเงนิของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 

 

 

 

 

 



เอกสารการขอวซี่าทอ่งเทีย่ว อนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

1. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง มอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน *** หา้มเซ็นชือ่ทบัเอกสาร ภาพชดัเจน  

2. รปูถา่ยหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 (รปูปจับุนั) ***สามารถถา่ยดว้ยกลอ้งมอืถอื  มองเห็นใบหนา้ชดัเจน ไม่

มเีงาบงับนใบหนา้ ไมน่ าผมมาปิดใบหนา้ ไมส่วมแวน่ตา ไมส่วมเครือ่งประดบั ไมย่ ิม้เห็นฟนั 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

5. ส าเนาเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

6. วซีา่เกา่อนิเดยี (ถา้ม)ี 

 - หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมีอายุเหลอืการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และตอ้งมีหนา้ว่างเหลือส าหรับ

ประทับตราวซีา่ และตราประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม สแกนหรอืถา่ยรปูสง่ทางอเีมลห์รอืสง่ทางไลน ์

หมายเหต:ุ เอกสารอืน่ๆเซ็นขดีคอ่มส าเนาได ้  ยกเวน้ ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ยรวม : 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ ไป-กลับ กรงุเทพฯ ชัน้ประหยัด โดยสายการบนิและ

ภายในประเทศตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 
• คา่ทีพ่ัก พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น (ในกรณีไมพ่ักเดีย่ว) 

• คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ตามทีร่ะบไุวร้ายการ 

• รถ innova / Jeep ปรับอากาศ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• หัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ภาษาอังกฤษ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกนัภัย อายรุะหวา่ง 
6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัยอายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกนัคุม้ครอง 50 % ของ
จ านวนเงนิเอาประกนัภัย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกนัภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง)  

อตัราคา่ใชจ้า่ยไมร่วม  

• คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 

• คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 

• คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

• คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม  

• คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ พนกังานขบัรถ 50 USD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น /ทรปิ 

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษัิทฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็นก าลังใจใหก้บั

ไกด ์และคนขับรถ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 



♣ ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกบัทา่นมากกวา่  

♣ ตั๋วเครือ่งบนิ หากท าการออกตั๋วแลว้ จะไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ตามเงือ่นของ

สายการบนินัน้ๆ 

เงือ่นไขยกเลกิ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศกพ์.ศ. ๒๕๖๓ 

➢ หากมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆกต็ามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 

➢ การยกเลกิกอ่นเดนิทาง 90 วัน (สามารถคนืเงนิได ้100% ยกเวน้คา่ตั๋วทีอ่าจจะมคีา่ธรรมเนียมในการยกเลกิ

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิ 

➢ การยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วัน แตไ่มเ่กนิ 90 วัน ถูกหักคา่ทัวร ์ 30% และคา่ธรรมเนียมของการยกเลกิตั๋ว

เครือ่งบนิ  

➢ การยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน แตไ่มเ่กนิ 90 วัน ถูกหักคา่ทัวร ์ 50% และคา่ธรรมเนียมของการยกเลกิตั๋ว

เครือ่งบนิ  

➢ การยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน ถกูหักคา่ทัวร ์ 100% และคา่ธรรมเนียมของการยกเลกิตั๋วเครือ่งบนิ  

แจง้เพือ่ทราบ 

♣  กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมา

เทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่า่ยในการมาพบ

คณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. ในกรณีมเีหตใุหต้อ้งยกเลกิการน าเทีย่วตามทีไ่ดโ้ฆษณาไวโ้ดยมใิชค่วามผดิของ ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว 
จา่ยเงนิคา่บรกิารคนืแกนั่กทอ่งเทีย่วในอตัรารอ้ยละหนึง่รอ้ยของเงนิคา่บรกิาร 

3. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

4. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

6. บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิจ์ะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมสีิง่

ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทฯ ขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 



10. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

12. หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ่า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม  


