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SIKKIM  DARJEELING 
HIMALAYAN  NATURE & HERITAGE 

กังต๊อก – พวิลิ่ง – ดาร์จลีิ่ง – กัลกัตตา 
วันที่ 9 – 17 มีนาคม พ.ศ.2562 (9 วัน 7 คืน) 

สายการบินไทย 

 
สกัครัง้หนึ่งกบัการเดนิทางบนเส้นทางธรรมชาติในอ้อมกอดแห่งเทือกเขาหิมาลยัอนัเตม็ไปด้วยธรรมชาตท่ีิสวยงามของ

ภเูขา ท้องฟ้า ไร่ชาและวฒันธรรมทิเบตในดนิแดนอินเดีย  เยือน “สิกขมิ” รัฐหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีพืน้ท่ีตดิตอ่กับ 
เนปาล ทิเบต จีน และภฏูาน  สมัผสัดนิแดนแห่งชาชัน้เลศิ “ดาร์จีลิ่ง” เมืองทรงเสน่ห์แห่งยคุอาณานิคมองักฤษ  แหลง่ปลกูและผลิต
ชาท่ีดีท่ีสดุแหลง่หนึ่งในโลกท่ีเย็นสบายตลอดปี  ท่อง “กัลกัตตา” เมืองเอกของรัฐเบงกอลตะวนัตก อดีตเมืองหลวงเก่าของอินเดียท่ี
มีความหลากหลายทางวฒันธรรมและศาสนา 
 

วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – กัลกัตตา      (09/03/62) 

 
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย เจ้าหน้าที่สุข

นิยมทัวร์ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 
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23.35 น.  ออกเดนิทางสู ่เมืองกัลกัตตา (KOLKATA) โดย สายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 313  (ใช้เวลาบนิประมาณ 
2.30 ชัว่โมง)  

 
วันที่สองของการเดนิทาง   กัลกัตตา – ซิตีท้ัวร์กัลกัตตา      (10/03/62) 

 
00.40 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตกัิลกัตตา (เวลาท้องถิ่นประเทศอินเดีย ช้ากวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง)

หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
 นําท่านเดนิทางสูท่ี่พกั THE HHI, KOLKATA ***** หรือเทียบเท่า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเท่ียวชม เมืองกัลกัตต้า เมืองมหานครท่ียิ่งใหญ่แห่งฝ่ังตะวนัออกของอินเดีย เดมิเคยเป็นเมืองหลวง

ก่อนท่ีประเทศองักฤษจะเข้ายึดครองอินเดียและย้ายเมืองหลวงมาตัง้ใหมท่ี่กรุงนิวเดลลี ทําให้มีอาคารและ
สถาปัตยกรรมแบบองักฤษ และศลิปะผสมระหวา่งอินเดียและยโุรปมากมาย นําท่านชม ST PAUL’S 

CATHEDRAL ชมตกึเก่าท่ีย่าน BBD Bagh เท่ียวชมย่านเมืองเก่าชมอาคารท่ีเก่าแก่สร้างในสไตล์ยโุรปผสม
อิตาลี  

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ชม อนุสรณ์สถานพระนางเจ้าวคิตอเรีย (VICTORIA MEMORIAL) เป็นอาคารแบบคลาสสิค สร้างจากหิน  

อ่อนท่ีมาจากแหลง่เดียวกบัท่ีใช้ในการสร้างทชัมาฮาล 
 ชม พระราชวังหนิอ่อน สร้างโดยมหาราชา ราเชาทรา มลัลิค บาฮาเดอร์ ในปี 1835 ซึ่งหินออ่นท่ีใช้สร้างนัน้สัง่

มาจาก ประเทศอิตาลีด้านหน้ามีสนามขนาดใหญ่ มีรูปแกละสลกัตา่งๆ จดัแสดงไว้อาทิ พระเยซู, เทพเจ้าต่างๆ 
ของฮินด,ู พระพทุธเจ้า และ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั มีสระขนาดเลก็ ไว้เลีย้ง เป็ด, นกยงู และนกกระจอกเทศ 
ภายในประดบัตกแตง่ด้วยภาพเขียน และโคมไฟท่ีสวยงาม จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ย่านช้อปป้ิง สนิค้าท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองกลักตัต้าอย่างอิสระตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสูท่ี่พกั THE HHI, KOLKATA ***** หรือเทียบเท่า  
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วันที่สามของการเดนิทาง   กัลกัตตา – บักโดกรา – กังตอ็ก      (11/03/62) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารออกเดนิทางสูส่นามบนิ  
10.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองบักโดกรา โดย สายการบนิ INDIGO AIRLINES  เที่ยวบนิที่ 6E 797 
11.55 น. เดนิทางถึง สนามบนิเมืองบักโดกรา หลงัรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว เปล่ียนการเดนิทางเป็นรถตู้  TOYOTA 

INNOVA (นัง่คนัละ 3-4 ท่าน) นําท่านสูภ่ตัตาคารอาหารกลางวนั  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารเดนิทางสู ่ เมืองกังตอ็ก เมืองหลวงประจําเมืองสกิขมิความหมายวา่ เนินเขา สงูเหนือระดบันํา้ทะเล 

1,780 เมตรเป็นชมุชนโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของสกิขมิ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 
 รัฐสิกขมิ (SIKKIM) เป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มี

ภมูปิระเทศแบบท่ีราบสงูบนเทือกเขาหิมาลยั มี  พรมแดนตดิกบั
หลายประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต, เนปาล และภฏูาน 
แตเ่ดมิสกิขมิเป็นรัฐเอกราช มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเดลี เมืองหลวง
ของอินเดียเลก็น้อย ปกครองโดยราชวงศ์นมัเยล ด้วยความป็น
รัฐเอกราชเลก็ๆ อาจถกูบัน่ทอนจากจีนซึ่งยึดทิเบตได้แล้ว
ขณะนัน้ เม่ืออินเดียได้รับเอกราชจากองักฤษ รัฐสกิขมิ จึงยอม
อยู่ใต้เอกราชเดียวกบัอินเดีย 

 ท่ีพกั THE ELGIN NOR-KHILL, GANGTOK – A LUXURY HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 
วันที่ ส่ีของการเดนิทาง  กังตอ็ก – ทะเลสาบฌางโก – NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY – วัดเอน

เซย์ – ตลาดพืน้เมืองและถนนคนเดนิ        (12/03/62) 

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดนิทางสู ่ทะเลสาบฌางโก (TSOMGO LAKE) (ระยะทาง 34

กม.) สงูประมาณ 3,753 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล มีรูปทรง  
สณัฐานเป็นวงรีลกึประมาณ 15 เมตร เป็นต้นกําเนิดของแมนํ่า้
ลงุเฌ่ชไูหลไปบรรจบกบัแมนํ่า้รังโปและถือกนัว่าเป็นแหลง่ต้นนํา้
ธรรมชาตท่ีิศกัดิ์สทิธ์ิท่ีสดุ แห่งหน่ึง บริเวณทะเลสาบมีจามรีสตัว์
ภเูขาท่ีได้รับการแตง่ตวัด้วยสีสนัสดใสถ่ายรูปไว้เป็นท่ีระลกึ 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย เยือน วัดธรรมจักรรุมเตก็ เป็นวดัในศาสนาพทุธฝ่ายการ์มา (KARMAPAL) สาขาย่อยของสายฆายุ 

(KAGYUPAL) ซึ่งเป็นสายย่อยของนิกายวชัรยานตนัตระ เรียกกนัวา่ "ลทัธิหมวกดํา" วดัรุมเตก็สร้างมาตัง้แต่กว่า 
200 ปีก่อน แตไ่ด้เกิดแผน่ดินไหวจนกลายเป็นวดัร้าง โบสถ์วหิารท่ีเห็นปัจจบุนั สร้างขึน้ใหมเ่ม่ือ พ.ศ.2503  ซึ่ง
เป็นปีท่ีท่านรังจงุ ริกเป ดอร์จิ สงัฆนายกการ์มาองค์ท่ี 16 ลีภ้ยัทางการเมืองจากทิเบต มาบรูณะวดัรุมเตก็ขึน้ใหม่
 นําชม สถาบันทเิบตวทิยาลัยนัมเกล (NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY) เป็นพพิธิภณัฑ์เก่ียวกบั
ศาสนาพทุธท่ีสําคญัอีกแห่งหนึ่งของเมืองกงัตอ็ก เป็นศนูย์กลางในการมอบทนุให้กับการศกึษาพระพทุธศาสนาท่ี
สําคญัอีกแห่งหนึ่งของโลก 

 จากนัน้ ไปเยือน วัดเอนเซย์ (ENCHEY MONASTERY หรือ ENCHEY GOMPA) : เป็นวดัพทุธท่ีเก่าแก่มีอายุ
ประมาณ 200 ปี สร้างขึน้โดยพระลามะช่ือ DRUPTHOB KARPO โดยเร่ิมแรกพระ DRUPTHOB KARPO ได้
สร้างกฏุิเลก็ๆไว้ท่ีน่ีก่อน ตอ่มาในระหว่างการปกครองของ SIKYONG TULKU (ปี ค.ศ.1909-1910) เขาจึงได้
สร้างวดันีข้ึน้มาตามลกัษณะรูปทรงเจดีย์จีน 

เย็น นําท่าน ช้อปป้ิงย่านตลาดเอ็ม.จี. มาร์จ ตลอดแนวสองข้างทาง เรียงรายเตม็ไปด้วยร้านขายของมากมายและ
สามารถ  เดนิเช่ือมไปยงั ลลัล์ บาซาร์ ตลาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่เกือบปลายสดุถนน ซึ่งเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ
แห่งหนึ่งในเทือกเขาหิมาลยัตะวนัออก ปัจจบุนัเมืองกงัต๊อกกําลงัพฒันาเข้าสูเ่มืองแห่งธรุกิจ ตา่งๆ มีร้านค้า 
ธรุกิจ โรงแรม ตา่งๆ กําลงัก่อสร้างเพิม่ขึน้อีกมาก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 ท่ีพกั THE ELGIN NOR-KHILL, GANGTOK – A LUXURY HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้าของการเดนิทาง  กังตอ็ก – ไร่ชา TEMI TEA GARDENS – เพลลิ่ง – รับเดนเซ่  (13/03/62) 
 
06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารออกเดนิทางสู ่เมืองเพลลิ่ง (PELLING) ซึง่อยู่ทางสกิขมิตะวนัตก  เส้นทางนีล้ดัเลาะอยู่บนภเูขา

ตลอด (ระยะทางจากกงัต๊อกมายงัเพลลงิประมาณ 112 ก.ม. แตใ่ช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง)  
10.00 น. ระหวา่งทางแวะ ไร่ชา TEMI TEA GARDENS ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาตชิาสกิขิม เป็นชาคณุภาพดีท่ีเคยได้ราคา

ประมลูสงูสดุในโลก พร้อมชมวิวไร่ชากว้างสดุสายตาท่ีปลกูตามเขาเป็นลกูๆเลยทีเดียว  
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
17.00 น.  เช็คอินเข้าสูท่ี่พกั ให้ท่านได้ผอ่นคลายกบับรรยากาศท่ีสวยงามรายล้อมด้วยภเูขา  
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 ท่ีพกั THE ELGIN MOUNT PANDIM – A LUXURY HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่หกของการเดนิทาง  วัดเปมายังเซ่ – รับเดนเซ่ – ดาร์จีลิ่ง     (14/03/62) 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ชม วัดเปมายังเซ่ (PEMAYANGTSE MONASTERY)เป็นวดัขนาดเลก็แตก่็งดงามมาก  จากนัน้ เยือน 

โบราณสถาน รับเดนเซ่ (RABDENTSE) เป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสอง ซึ่งปัจจบุนัเหลือเพียงซากปรักหกัพงั 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย เดนิทางสู ่ เมืองดาร์จีลิ่ง (DARJEELING) (ระยะทาง123 กิโลเมตร/ 5 ชัว่โมง) เมืองดาร์จีลิง่ (DARJEELING) 
เป็นเมืองท่ีชาว  องักฤษขึน้มาสร้างไว้เป็นเมืองตากอากาศบนยอดเขาสงู ดาร์จีลิง่ ตัง้อยู่บนแนวสนัเขาท่ีความสงู 
2,134 เมตร จากระดบันํา้ทะเล รู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ “ ราชินี
แห่งขนุเขา ” เป็นเมืองรีสอร์ตท่ีมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
และไม่วา่จะอยู่สว่นใดของเมือง ก็สามารถมองเห็นเทือก
หิมาลยัทอดตวัยาวรอบเมือง โดยเฉพาะยอดกนัเช็งจงุก้าท่ีถกู
ปกคลมุด้วยหิมะขาวตลอดทัง้ปี เป็นแหลง่ปลกูและผลติชาท่ี
ดีท่ีสดุในโลก และเป็นเมืองศนูย์กลางการค้า ในทําการค้าขาย
กบัทิเบต 

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 ท่ีพกั THE ELGIN DARJEELING – A LUXURY HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่เจด็ของการเดนิทาง  TOY TRAIN – TEA ESTATE – เดนิเล่นย่านชอร์ราสต้า  (15/03/62) 
 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสมัผสัประสบการณ์นัง่รถไฟ มรดกโลกสายหมิาลัยดาร์จีลิง (DARJEELING HIMALAYAN 
RAILWAY)เน่ืองจากรถหวัจกัรและขบวนรถมีขนาดย่อมจึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม รถไฟของเลน่ (TOY TRAIN) เป็น
รถไฟรางแคบขนาด 2 ฟตุ ก่อสร้างช่วงปี พ.ศ. 2422–2424 ระยะทาง 78 กิโลเมตร บนระดบัความสงูชัน้ต่าง ๆ 
ตัง้แตส่ถานีชมุทางนิวชลัปาอิคฬีุท่ีมีความสงู 100 เมตรจากระดบันํา้ทะเล ไปจนถึงสถานีดาร์จีลงิท่ีมีความสงู 
2,200 เมตรจากระดบันํา้ทะเล ขบวนรถจึงมีขนาดท่ีเล็กเพ่ือความเหมาะสมแก่การเดนิทางท่ีคดเคีย้วบนเทือกเขา
หิมาลยั  ทางรถไฟสายหิมาลยัดาร์จีลงิเดนิรถโดยใช้รถจกัรไอนํา้ดีเอ็ชอาร์ บีคลาส (DHR B CLASS) ซึ่งถกูใช้
งานมาตัง้แตยุ่คอาณานิคมและมีให้บริการทกุวนั นอกจากหวัรถจกัรไอนํา้แล้วยงัมีหวัรถจกัรดีเซลคอยให้บริการ
ด้วย ทางรถไฟสายหิมาลยัดาร์จีลงิได้รับเกียรตจิากยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในนามทางรถไฟภเูขาของประเทศ
อินเดีย (MOUNTAIN RAILWAYS OF INDIA) เม่ือ พ.ศ. 2542  

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 เย่ียม ชมไร่ชาและโรงงานผลิตชา ท่ีมีช่ือเสียง ท่านสามารถเดนิ ช้อปป้ิงได้ที่ย่านชอร์ราสต้า แหลง่ช้อปปิง้
ของดาร์จีลิง่ หรืออิสระพกัผอ่นท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบายช่วงคํ่า 

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 ท่ีพกั THE ELGIN DARJEELING – A LUXURY HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่แปดของการเดนิทาง  ดาร์จีลิ่ง – บักโดกรา – กัลกัตตา      (16/03/62) 
 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู ่เมืองบักโดกรา ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 – 4  ชัว่โมง ระหวา่งทางชมววิทิวทศัน์ไร่ชาเล่ืองชือของ

อินเดีย 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองสิริกรีู 
16.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองกัลกัตตา โดย สายการบนิ INDIGO AIRLINES   เที่ยวบนิที่ 6E 534 
17.40 น.  เดนิทางถึง เมืองกัลกัตตา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 
วันที่เก้าของการเดนิทาง   กัลกัตตา – กรุงเทพฯ       (17/03/62) 
01.55 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 314 
05.50 น. ถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตรานีร้วม 
 บตัรโดยสารเคร่ืองบนิชัน้ประหยดั ไป-กลบั สายการบนิไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – กลักตัตา – กรุงเทพฯ 
 บตัรโดยสารภายในประเทศ ไป-กลบั สายการบนิ INDIGO AIRLINES   เส้นทาง กลักตัตา – บกัโดกรา – กลักตัตา 

Happy price ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 12 ท่าน 

ผู้ใหญ่ (ใช้ตัว๋ของทวัร์) พกัห้องละ 2 ทา่นๆละ  64,900.- บาท 

เด็ก ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น เสริมเตียง 62,900.- บาท 

เด็ก ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่เสริมเตียง  60,900.- บาท 

พกัห้องเด่ียวชําระเพิ่ม ทา่นละ 19,000.- บาท   
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  ** เน่ืองจากการสํารองท่ีนัง่สายการบนิ low cost จะต้องชําระเงินคา่ตัว๋ยอดเต็มทนัทีท่ีจองตัว๋และไมส่ามารถ
ยกเลกิได้ ดงันัน้ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจําในกรณีท่ีมีการสมคัรทัวร์แล้ว (ค่าน า้หนักกระเป๋าเที่ยวบนิ
ภายในประเทศรวมโหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 15 กก. และถือขึน้เคร่ือง carry on 7 กก. หากท่านประสงค์จะ
ซือ้น า้หนักกระเป๋าเพิ่ม น า้หนักเพิ่ม 5 กก. ราคา 40 USD) 
คา่ท่ีพกัระดบั 5 ดาวและ LUXURY HERITAGE HOTEL จํานวน 7 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน       
คา่ธรรมเนียมย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว ผา่นศนูย์รับย่ืนจากประเทศไทย ท่านละ 3,500 บาท (ผู้เดนิทางท่ีไมเ่คยมีวีซ่าอินเดีย
ภายใน 2 ปีจะต้องมาแสกนลายนิว้มือท่ีศนูย์รับย่ืน**) หากมีความประสงค์ไปย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวแบบ E-VISA ท่ีประเทศ
อินเดีย หกัคา่วีซ่าคืนท่านละ 500 บาท 

 คา่อาหารและพาหนะเดนิทางในระหวา่งนําเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ                  
คา่ขนกระเป๋าสําหรับสายการบนิภายในประเทศ นํา้หนกัไมเ่กินท่านละ 15 กก.,สายการบนิระหวา่งประเทศ นํา้หนกัไม่

เกินท่านละ 30 กก. 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครอง ในกรณีประสบอบุตัิเหตจุนถึงแก่ชีวติวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม์) 

 มคัคเุทศก์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีสขุนิยมทวัร์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
คา่ธรรมเนียมทําหนงัสือเดนิทาง       

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ / มนิิบาร์ในห้องพกั ฯลฯ 
คา่นํา้หนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิกําหนด  
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือปรับเปล่ียนอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจํานวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อยกวา่

ตามท่ีกําหนด (ผู้ใหญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการนําเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็น 

สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นี ้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประท้วง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  



 

9 

 

4. เน่ืองจากการนําเท่ียวนี ้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนต่างๆ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินท่ีท่านชําระ
มาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดนิทางและได้รับ
การยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 
5.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
5.2 ท่านท่ีกําลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
5.3 เดก็ทารกท่ีอายตุํ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
5.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  

6. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการเดนิทาง
ของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

7. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคานํา้มนัของสายการบนิ 
8. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สําหรับโฆษณาเท่านัน้   

 
 บริษัท สขุนิยมทัวร์ จํากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคญั หาก
มีเหตจํุาเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถกูห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 
 

 

 


