
อ�อมกอดแห�งหิมาลัย

Sikkim
 - Darjeeling - Gangtok 

เดินทางวันท่ีเดินทางวันท่ีเดินทางวันท่ี
12 - 19/10/6512 - 19/10/6512 - 19/10/65            20 - 27/10/35 (8D 5N)20 - 27/10/35 (8D 5N)20 - 27/10/35 (8D 5N)

*ไมมีราคาเด็ก       **พักเด่ียว เก็บเพ่ิม  9,000 บาท

33,333.-
(ไมรวมวีซา)



I t i ne ra ryI t i ne ra ry
DAY 1

                                 - / - / -
สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 2
                                 B / L / D    
สุวรรณภูมิ-โกลกัลต้า-บักโดกรา-กังต๊อก

DAY 3
                                 B / L / D 
กังต๊อก-ทะเลสาบฉางโก-คเนศต๊อก
-หนุมานต๊อก-วัดลิงค์ดัม

DAY 4
                                  B / L / D  
กังต๊อก-ตาชิวิวพอยท์-สถูปโดร์-กระบี�ลง
ศก-หมู่บ้านลาชุง

DAY 5
                                  B / L / D 
หมู่บ้านลาชุง-ยุมถัง-บ่อนํ�าร้อน-กังต๊อก

                                 B / L / D    
กังต๊อก-ดาร์จิลิ�ง-ไร่ชา-สวนสัตว์
-วัดธิเบตกุม-บาตาเซีย

DAY 6

DAY 7
                                  B / L / - 
ไทเกอร์ฮิลล์-สนามบินบักโดกรา-สนามบิน
โกลกัลต้า

DAY 8
                                   - / - / -
สนามบินสุวรรณภูมิ

หน า  2



DAY 1
สนาม บิน สุ ว ร รณภู มิ

23.00 น.        พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตู 3 

                   แถว E เคานเตอร สายการบิน INDIGO 

                  

หน า  3



หน า  4

DAY 2
สุ ว ร รณ ภู มิ - โ กล กัลต า - บั ก โดกรา - กั ง

ต อก

02.15 น.  ออกเดินทางสู เมืองโกลกัลตา

             สายการบิน Indigo  เท่ียวบิน  6E78 

03.25 น.  ถึง สนามบินโกลกัลตา  เมืองหลวงของ

            รัฐเบงกอลตะวันตก

            (เวลาท่ีอินเดียชากวาไทย 1.30 ช่ัวโมง)   

            ผานพิธีตรวจคนเขาแลวเดินทางสู 

            อาคารภายในประเทศเพ่ือเช็คอินเตรียม

           บินสูเมืองบักโดกรา 

เชา        รับประทานอาหารเชา(1)setbox

10.40 น. โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบิน  

            6E205  สู  เมืองบักโดกรา

11.20 น. เดินทางถึง  สนามบินบักโดรกรา 

           หลังรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน(2)

บาย   นําทานข้ึนรถ innova(คันละ  4-5 ทาน) 

        นําทานเดินทางสู  เมืองกังต็อก “GANGTOK”

        (เดินทาง 4-5 ชม.)ซ่ึงเปนเมืองหลวงสิกขิม

        ความหมายวา เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซ่ึงสูงเหนือ

        ระดับน้ําทะเล 1,780 เมตร กังต็อกซ่ึงมีบทบาท

        มากในฐานะเมืองหลวงแหงสิกขิม (แมวาภายหลัง

        สิกขิมจะกลายเปนรัฐท่ี 22 ภายใตการปกครองของ

        อินเดีย กังต็อกก็ยังเปนเมืองหลวงเชนเดิม)กังต็อก

        ประกอบดวยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดีย

        เปนสวนใหญ  ทานชอปปงยานตลาด เอ็ม จี มารจ

        ซ่ึงตลอดแนวสองขางทาง เรียงรายไปดวยรานขาย

        ของมากมาย (เปดบริการ 10.00 น.-21.00 น.

        ทุกวัน ยกเวนวันอังคาร) และยังมี อนุสาวรียมหาตะ

        มะคานธี

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา(3) 

พักท่ี(N1 เมืองกังต็อก)  Alpine Hill Hotel หรือเทียบเทา



DAY 3

กั ง ต อก

ทะ เลสาบฉาง โก

ค เนศต อก

ห นุมานต อก

วัด ลิ งค ดั ม

หน า  5

เชา         รับประทานอาหารเชา(4)

07.00 น.   เดินทางสู ทะเลสาบฉางโก (2ชม.) ระหวาง

             ทางแวะชมวิวความงดงามของเทือกเขา จากน้ัน

             นําทานเดินทางตอสู ทะเลสาบฌางโก 

             (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก 

             สูง 3,774 ม. เหนือระดับน้ําทะเล 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน(5)

บาย        เดินทางกลับสู เมืองกังต็อก (ประมาณ 2 ชม.)

             ระหวางทางแวะชม คเณศต็อก ซ่ึงเปนวัดสําคัญ

             ของศาสนาฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศ

             เทพเจาแหงการขจัดอุปสรรค   เมืองกังต็อก

             แวะชม วัดลิงคดัม เปนวัดในพุทธศาสนาแบบ

             ธิเบต สาขา ฆารมา การยุ หน่ึงใน 4 สาขา 

ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา(6)ท่ี โรงแรม 

พักท่ี (N2 เมืองกังต็อก) Alpine Hill Hotel หรือเทียบเทา

***หมายเหตุ    ใหทุกทานจัดกระเปาใบเล็กสําหรับคางท่ี

หมูบานลาชุง1คืน ซ่ึงเปนสถานท่ีมีอุณหภูมิหนาวสุดของรายการ

อยาลืมจัดเส้ือผาท่ีใหความอบอุนแกรางกาย กระเปาใบใหญเรา

จะฝากไว ท่ีโรงแรมในเมืองกังตอก



DAY 4
กั ง ต อก -ตา ชิ วิ วพอยท - ส ถูป โดร - ก ร ะ บ่ี ล งศก -ห มู บ านลา ชุ ง

หน า  6

เชา       รับประทานอาหารเชา(7)

           นําทานชมวิวยอดเขาคันชังจุงกา ท่ี จุดชมวิวตาชิวิวพอยท กลาง

           เมืองกังต็อก ซ่ึงทานจะสามารถมองเห็นความสลับซับซอนของเทือก

           เขาหิมาลัย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู หมูบานลาชุง 

           (เดินทาง 6 ชม.) เมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงาม ลอมดวยออมกอดของ

           เทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพ้ืนเมืองของชาวลาเชนปา ระหวาง

           ทางแวะชม กระบ่ีลงศก สถานท่ีแหงน้ีเปนท่ีสาบานของหัวหนาเผา

           เลปชาและหัวหนาเผาคัมปา ท้ังสองเปนพ่ีนองรวมสาบาน ออกเดิน

           ทางสู หมูบานลาชุง หมูบานท่ีอยูทางสิกขิมเหนือ ทานจะไดสัมผัสกับ 

           ภูมิทัศนและบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติหมูบานน้ีโอบลอมดวยเทือก

           เขาหิมาลัย และวิวทิวทัศนอันสวยงามตลอดเสนทาง

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน(8)

13.30 น. นําทานเดินทาง ผานจุดชมวิว กระบ่ี ลงศก “KABI –LUNGSTOK”,

           และแวะชมน้ําตกนากา, หุบเขาแมน้ําลาชุง ชู, น้ําตกทวิน, 

           น้ําตกบิมนาลา ชม วัดโพดอง “PHODANG  MONASTERY” 

           ท่ีสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1740 เปนพระอารามของพระธิเบต ท่ีได รับ

           การบูรณะใหงดงามมาโดยตลอด (จุดหมายไมใชปลายทางแตใน

           ระหวางทางเปนส่ิงท่ีมีคาท่ีสุด

18.30 น. ถึง หมูบานลาชุง หมูบานท่ีโอบลอมดวยเทือกเขาหิมาลัย นําทาน

            ชมวิวทิวทัศนกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาท่ีปกคลุมดวย

            หิมะตลอดป จากน้ันนําทานเขาสู ท่ีพัก 

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ํา(9)ท่ี โรงแรม

พักท่ี(N3 เมืองลาชุง)  HIMALAYAN RESIDENCY Lachungหรือเทียบเทา 



DAY 5
ห มู บ านลา ชุ ง - ยุ ม ถั ง -บ อ น้ํา ร อน - กั งต อก

หน า  7

เชา        รับประทานอาหารเชา (10)

            นําทานเดินทางสู Zero Point เดินทาง 2 ชม. ตลอดสองขางทางจะผานหุบเขา ลําธาร เสนทางข้ึนเขาท่ีถนน

            เปนหินมีหิมะปกคลุม จนกระท่ังเดินทางมาถึง zero point จุดชมวิวของยอดเขาคังเซนจุงกา มีพรหมแดน

            ติดกับประเทศจีน บริเวณน้ีจะเต็มไปดวยหิมะและการเซียท่ีใหทานไดสัมผัสความงาม (การข้ึน Zero point

            ข้ึนอยู กับ อากาศและถนน หากมีหิมะตกจัดหรือทางสไลด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมเดินทาง โดยคํานึงถึง

            ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ) นําทานเดินทางสู หุบเขายุมถัง สวิตเซอรแลนดแหงตะวันออก (เดินทาง

            1 ชม.) ต้ังอยูบนระดับความสูง 3,659 เมตร เปนหุบเขาท่ีมีธรรมชาติงดงามท่ีสุดในสิกขิม 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน(11)

บาย       นําทานออกเดินทางสู เมืองกังต็อก  (ใชเดินทางประมาณ 6 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) กังต็อกน้ันเปน

            เมืองหลวงของสิกขิมอยูดานลางเทือกเขาหิมาลัย เม่ือกอนเปนเมืองเล็กๆ แตพอมีการสรางวัดเอนเซย

           (Enchey Monastery) ในป ค.ศ. 1840 ทําใหกังต็อกกลายเปนศูนยกลางของนักแสวงบุญ และเปนท่ีพัก

            ระหวางทางทิเบตกับอินเดีย จนถึง ศตวรรษท่ี 19 ในป 1894 ไดยายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong)

            มาเมืองกังต็อก (Gangtok)   ระหวางเสนทางผานชม น้ําตกนากา หุบเขาแม น้ําลาซุงชู และน้ําตกทวินน้ําตก

            บิมนาลา  แม น้ําทิสตา “TESTA” ท่ีอยู เ บ้ืองลาง 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา(12)                                                                             

พักท่ี (N4 เมืองกังตอก) Alpine Hill Hotel หรือเทียบเทา                 



หน า  8

DAY 6
กั ง ต อก -ดาร จิ ล่ิ ง - ไ ร ช า - สวน สัตว

- วั ด ธิ เบต กุม -บาตา เ ซี ย

07.00 น.   รับประทานอาหารเชา(13)

08.00 น.  เดินทางสู ดารจิ ล่ิง (เดินทาง 3 ชม.) ซ่ึงเมืองน้ีสูง

             เหนือระดับน้ําทะเล 2,134 ม. ตัวเมืองหันหนาเขา

             หาเทือกเขาหิมาลัย เมืองพักตากอากาศบนภูเขาได

             อยางสวยงามเปน เมืองราชินีแหงภูเขา ชาท่ีมีกล่ิน

             หอมละมุน เลิศรส ซ่ึงตลอดเสนทางทานจะไดเห็นไรชา

             ท่ีเขียวชอุมอยางสวยงาม ชม ไรชา-โรงงานผลิตชา 

             HAPPY VALLEY ชมข้ันตอนการผลิตชาท่ีมีช่ือเสียง

             ของเมืองดารจี ล่ิง  ชมสถานบันสอนการปนเขา  

             พิพิธภัณฑปนเขาหิมาลัย ชม สวนสัตวปมาจาร นัยดรู 

             ท่ี น่ีทานจะไดชมสัตว ท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีสูงอาทิ ยัค 

             หมีดําหิมาลัย หมีแพนดาแดงเสือไซบีเรีย และอ่ืนๆ 

             อีกมากมาย... 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน(14)

                  

บาย    ชม วัดทิเบตกูม กอมปา วัดโบราณน้ีเปนศูนย

        รวมของความแตกตางทางความเช่ือหลากหลายท้ัง

        พุทธ อิสลาม ฮินดู คริสต”ชม บาตาเซีย อนุสรณ

        สถานทหารเหลาทหารกลากุรขา สรางป 1994 ซ่ึง

        ต้ังอยูบนยอดเขาสามารถมองวิวได 360 องศา 

        ชมรถไฟToy Train เปนรถไฟท่ีว่ิงบนภูเขาสูงจา

        กระดับน้ําทะเล 4,000 ฟุต  ไดดวย นําทานเดิน

        ชอปปงตลาดพ้ืนเมืองยานชอรรัสตา แหลงชอปปง

        ท่ีมี ช่ือเสียง 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา(15)ท่ี โรงแรม 

พักท่ี (N5 เมืองดารจิ ล่ิง) R J Resort หรือเทียบเทา  



หน า  9

DAY 7

ไท เกอร ฮิ ลล

สนาม บิน บัก โดกรา

สนาม บิน โกล กัลต า

เชามืด     ข้ึนไปชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยท่ี “ไทเกอรฮิล”

            ถาอากาศดีจะเห็นยอดเขาคันเชงจุงกา สูงอันดับ

            3 ของโลก เดินทางลงมาจากยอดเขา 

เชา        รับประทานอาหารเชา(16)

            แลวเดินทางทางสู สนามบินบักโดกรา

            (ใชเวลาในการเดินทาง 3.30 ชม.)  

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน(17)

14.20 น. ออกเดินทางสู โกลกัลตา โดยสายการบิน 

            Indigo เท่ียวบิน 6E6444

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินโกลกัลตา นําทานเดินทาง

           สู  สนามบินภายระหวางประเทศ เพ่ือเช็คอินเดิน

           ทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ 

           รับประทานอาหารค่ําอิสระ

21.10 น. เดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ 

           โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน  6E77



หน า  10

DAY 8
สนาม บิน สุ ว ร รณภู มิ

01.15 น.      ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

                 



 
สาํรองที�นั�ง
      -  ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท  หลังจากจองภายใน 3 วนั พรอ้มภาพถ่ายหนา้พาสสปอรต์ 
     -  สว่นที�เหลือชาํระทั�งหมดก่อนเดนิทาง 25 วนั
     -  ในกรณทีี�ท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั อัตราดงักล่าวเป�นอัตราสทุธ ิไมร่วมค่าธรรมเนยีม
         และค่าบรกิารของธนาคาร ค่ะ
 

อัตราค่าบรกิารรวม
     -  ตั�วโดยสารเครื�องบนิชั�นประหยดั  โดยสายการบนิ Spice Jet
         หากออกตั�วแล้ว จะไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงไดทั้�งสนิ 
         (นํ�าหนกัโหลด 20 กก.1ชิ�น , นํ�าหนกัถือขึ�นเครื�อง 7 กก.1ชิ�น)
     -  ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันสายการบนิและภาษีนํ�ามนัของสายการบนิ 
     -  ค่าโรงแรมที�พกั ตามที�ระบุในรายการหรอืเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ�งหอ้ง)
     -  ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
     -  ค่าอาหารทกุมื�อตามรายการที�ระบุ
     -  ค่ารถรบัสง่และระหวา่งการนาํเที�ยวตามรายการระบุ
     -  ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน 
         (วงเงินรกัษาพยาบาลเงินไมเ่กิน 500,000 บาท) แต่ทั�งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกัดที�มกีารตกลงไว้
          กับบรษัิทประกันชวีติ

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

    -  ค่าจดัทําหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนญุาตที�กลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ
        หรอื คนต่างดา้ว
    -  ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ นอกเหนอืจากที�ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้า่ยสว่นตัวต่างๆ
        เชน่ ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรดี ฯลฯ
    -  ค่าธรรมเนยีมนํ�ามนัของสายการบนิ (ถ้าม)ี
    -  ค่าทําเอกสารผูถื้อต่างดา้ว / ค่าวซีา่ที�มค่ีาธรรมเนยีมแพงกวา่หนงัสอืเดนิทางไทย
    -  ค่าภาษีหกัณ ที�จา่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% (กรณอีอกใบกํากับภาษี)
    -  ค่าธรรมเนยีมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4%
    -  ค่านํ�าหนกัเกินพกัิดตามสายการบนิกําหนด 
    -  ค่าทิปไกด์ท้องถิ�นและพนกังานขบัรถ, ท่านละ 2,000 บาท 

        หวัหนา้ทัวรไ์ทยแล้วแต่ความพอใจของลกูค้า
    -  ค่าธรรมเนียม Evisa เขา้ประเทศอินเดีย (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,200 - 2,500 บาท บาท)

       (ราคาวซีา่อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้โปรดสอบถามราคาอีกครั�งหนึ�ง) 
             *หมายเหต ุ: พาสภิกษุ หรอื พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม)
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เงื�อนไขการให้บรกิาร   (ที�ท่านควรทราบก่อนสาํรองที�นั�ง) 
    -  กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ�นไป **เฉพาะชว่งที�ไมใ่ชเ่ทศกาลหรอืวนัหยุดยาว
     ** คืนเงินทั�งหมด (ยกเวน้ กรุป๊ที�มกีารการนัตีค่ามดัจาํกับสายการบนิ หรอื ไดม้กีารออกตั�วเครื�องบนิ
          แล้ว หรอื กรุป๊ที�มกีารการนัตีค่ามดัจาํที�พกั โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ
          หรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้**
    -  กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั **เฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาว** 
        เก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�นจรงิทั�งหมด
    -  กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร์
   -  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร์

เงื�อนไขการให้บรกิารต่างๆ
   -  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�การเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื�อนไขทั�งหมดโดยมต้ิองแจง้ให้
      ทราบล่วงหนา้
   -  บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้
   -  รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกั
       ในต่างประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที�อยูน่อกเหนือการควบคมุของ
       ทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมที�เกิดขึ�นทางตรง หรอืทางอ้อม เชน่ การเจบ็ป�วย การถกูทํารา้ย
       การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบติัเหตตุ่างๆทั�งนี� บรษัิทฯ จะคํานงึถึงความปลอดภัย
       และความสะดวกของผูเ้ดินทางเป�นสาํคัญ
   -  บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเนื�องจาก
      มสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้องหรอืความประพฤติสอ่
      ไปในทางเสื�อมเสยีหรอืด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษัิทฯ 
      ไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได้ ไมว่า่จาํนวนทั�งหมด หรอื บางสว่น
   -  รายการนี�เป�นเพยีงขอ้เสนอที�ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯอีกครั�งหนึ�งหลังจากไดส้าํรอง
      ที�นั �งบนเครื�องและโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป�นที�เรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี�
      อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
   -  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืง
       ใหกั้บชาวต่างชาติ หรอื คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย
   -  บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณทีี�มผีูร้ว่มคณะไมถึ่ง 16 ท่าน 
      (หรอืตามที�ตกลงไวกั้บบรษัิทฯ)
   -  การไมร่บัประทานอาหารบางมื�อไมเ่ที�ยวตามรายการไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคืนได้
       เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป�นไปในลักษณะเหมาจา่ย
   -  ตั�วเครื�องบนิเมื�อออกตั�วแล้วไมส่ามารถเปลี�ยนแปลง หรอื  Refund ไดท้กุกรณ ี
      โดยเงื�อนไขของสายการบนิ
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กรุณาอ่านหมายเหตใุห้ละเอียดทั�ง 7 ขอ้
    1.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทย
        ไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
     2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุดุวสิยัที�ทางบรษัิทฯ 
         ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลิกของเที�ยวบนิ
     3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
     4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
     5. การไมร่บัประทานอาหารบางมื�อไมเ่ที�ยวตามรายการไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคืนได้เพราะการชาํระ
         ค่าทัวรเ์ป�นไปในลักษณะเหมาจา่ย
     6. ตั�วเครื�องบนิเมื�อออกตั�วแล้วไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณ ีโดยเงื�อนไขของสายการบนิกําหนด
     7. กรณทีี�คณะไมค่รบจาํนวน 16 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ
     จะแจง้ใหท่้านทราบ ล่วงหนา้  ก่อนการเดนิทางในกรณทีี�ลกูค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อ
     เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครั�ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ จะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั�งสิ�น

ขอ้มูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั
         เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single)
        และหอ้งคู่  (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกัน

ขอ้ความซึ�งถือเป�นสาระสาํหรบัท่านผูม้เีกียรติซึ�งรว่มเดินทาง
            ทางบรษัิทฯ เป�นตัวแทนในการจดันําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที�พกั อาหาร
ยานพาหนะ  และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั�งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์งูสดุในการเดิน
ทาง ทั�งนี�ทางบรษัิทฯ   ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอุบติัเหตหุรอืความเสยีหายที�เกิดจากโรงแรมที�พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื�องจากอุบติัเหตรุวมถึงภัย ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง,
การผนัผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา  ระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดินเรอื,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ�น,ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถาเอกอัครราชทตู
รวมถึงผูม้อํีานาจทําการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํต้องแสดงเหตผุล เนื�องจากเป�นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ�งอยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวทั�งใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี
ความคุ้มครอง และประกันอุบติัเหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รบัประกันในกรณทีี�ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที�
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏิบติัตามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคติดต่อเฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อ
การเดนิทาง รวมถึงมสีิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมคื่นค่าใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง
ได้ตามความจาํเป�น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั�งปวง โดยมต้ิองแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั�งนี�การขอสงวน สทิธดิงักล่าว
บรษัิท จะยดึถือและคํานงึถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกียรติ ซึ�งรว่มเดนิทางเป�นสาํคัญ

REMARK

 -ในกรณทีี�ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนีํ�าเงิน) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสอืเดินทาง
บุคคลธรรมดา (เล่มสเีลือดหมู)
-สถานทตูเก็บค่าธรรมเนยีมวซีา่และไมคื่นในทกุกรณี
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" ไมม่ดิีนแดนต่างเมอืง
นักเดินทางเท่านั�นที�เป�นต่างแดน "

ความเปนมาของคําวา "travel" จะเลือนหายไปตามกาลเวลา คําวา "travel" อาจมีตนกําเนิด

มาจากคําวา 'travail' ท่ีเปนภาษาฝร่ังเศสโบราณ มีการอางอิงมาจากพจนานุกรมเมอรเรียม 

เว็บสเตอร ซ่ึงไดพบวามีการใชคําวา 'travel' คร้ังแรกในศตวรรษท่ี 14 นอกจากน้ียังระบุวา

คําน้ีมาจากภาษาอังกฤษยุคกลาง travailen หรือ travelen ซ่ึงหมายถึงการทรมาน 

ความเปนมาของคําวา "travel" จะเลือนหายไปตามกาลเวลา คําวา "travel" อาจมีตนกําเนิด

มาจากคําวา 'travail' ท่ีเปนภาษาฝร่ังเศสโบราณ มีการอางอิงมาจากพจนานุกรมเมอรเรียม 

เว็บสเตอร ซ่ึงไดพบวามีการใชคําวา 'travel' คร้ังแรกในศตวรรษท่ี 14 

การทองเท่ียวอาจหรือไมอาจงายย่ิงข้ึน

ข้ึนอยูกับจุดหมายปลายทางท่ีคุณเลือก 
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