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เส ้นทางสู่ "ดาร์จล
ี งิ่ -สิกขิม" อาจไม่งา่ ยดายและสะดวกสบายนัก แต่ก็ไม่ไกล เกินใจทีอ
่ ยากจะไปสัมผัสบรรยากาศ
แสนงาม และความอบอุน
่ ในอ ้อมกอดของ เทือกเขาหิมาลัย เมืองเล็กๆ แต่น่าหลงใหลแห่งนี้ จึงเป็ นอีกจุดหมายหนึง่ ของ
่ ว่า "ราชินแ
นักเดินทาง มาสัมผัสด ้วยตัวเองแล ้วคุณจะรู ้ว่าทาไม "ดาร์จล
ี งิ่ " ถึงได ้ชือ
ี ห่งขุนเขา" แล ้วทาไมหลายคนจึงไม่
่
อยากเชือว่า"สิกขิม" อยูใ่ นอินเดีย

หน ้า 1 จาก 11

โปรแกรมการเดินทาง
จุดน ัดพบ
้ 4 ประตู 3 บริเวณทีน
สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน
่ ั่งหน ้าประตู
วันเสาร์ท ี่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 03.00 น. (ตีสามตรง)

DAY 01

วันเสาร์ท ี่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เทีย
่ วบิน

6E78

BANGKOK-KOLKATA
เวลา 06.35-07.40
"แวะเปลีย
่ นเครือ
่ งที่ โกลกัตตา"

6E797

KOLKATA-BAGDOGRA
เวลา 10.45-11.55

Bangkok - Kolkata - Bagdogra - Gangtok

สนามบินบักโดกรา

แวะขอ Permit เข ้าสิกขิมทีด
่ า่ น Rangpo

เริม
่ โปรแกรมทัวร์03.00 น. พบกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ เช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ *โหลดกระเป๋ าได ้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เช็คอินเสร็จแล ้ว แยกย ้ายกันเข ้าด ้านใน ผ่าน ตม. รอขึน
้ เครือ
่ งพร ้อมกัน
่ ระเทศอินเดีย *ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
06.35 น. ได ้เวลาเครือ
่ งออก เดินทางสูป
07.40 น. ถึงแผ่นดินอินเดีย ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโกลกัตตา
รอต่อเครือ
่ ง *กินอาหารเช ้าทีส
่ นามบิน (เป็ นอาหารกล่อง ทีท
่ ม
ี งานจัดเตรียมไว ้ให ้)
10.45 น. ได ้เวลาเครือ
่ งออก *ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
11.55 น. เดินทางถึงเมืองบักโดกรา รถมารับเดินทางเข ้าสูเ่ มืองกังต๊อก
*ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 4-5 ชัว่ โมง
กินอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
เย็นถึงคา่ - เดินทางถึงโรงแรมทีพ
่ ัก กินอาหารเย็น แล ้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
หน ้า 2 จาก 11

DAY 02

วันอาทิตย์ท ี่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Gangtok
ตืน
่ เช ้า- กินอาหารเช ้า อิม
่ แล ้วออกไปเทีย
่ วเมืองกังต๊อกกันเลย
ว ัดเอ่นเช่ วัดใหญ่ทอ
ี่ ยูบ
่ นยอดเขาเมืองกังต็อก บรรยากาศร่มรืน
่ มีกาแพงทีเ่ ป็ นกงล ้อมนต์ยาวตลอดแนวจากหน ้าประตู
ทางเข ้าไปถึงตัววัดให ้พวกเราได ้หมุนกงล ้ออธิษฐานกัน แวะจุดชมวิว Santi View Point เพือ
่ ชมยอดคันเชงจุงก ้า

วัดเอ่นเช่ แห่งเมืองกังต็อก

วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery)

กินอาหารกลางวัน
แล ้วไปต่อกันที่ ว ัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) เป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ และสาคัญทีส
่ ด
ุ ของแคว ้นสิกขิมงดงามในแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบธิเบต
ไป พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ Namgyal Institute of Tibetology ซึง่ อยูใ่ กล ้ๆ กัน ซึง่ จัดแสดงเกีย
่ วกับเรือ
่ งศาสนานิกายทิเบต มี
ี าวตัง้ เด่น
พระพุทธรูป ภาพต่างๆ รวมถึงข ้าวของเครือ
่ งใช ้โบราณ แล ้วปิ ดท ้ายด ้วย ว ัด Do-Drul Chorten มีเจดียส
์ ข
เป็ นสง่า ทีต
่ ัวสถูปล ้อมรอบไปด ้วย 113 กงล ้อมนต์
กินอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 03

วันจันทร์ท ี่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Gangtok - Changu Lake - Gangtok
ตืน
่ เช ้า- กินอาหารเช ้า
อิม
่ แล ้วออกเดินทางไป ทะเลสาบฉางกู (Changu Tsomgo Lake)
*ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 2 ชัว่ โมง
ทะเลสาบทีอ
่ ยูห
่ า่ งจากเขตแดนประเทศจีน แค่ 7 กิโลเมตร และอยูส
่ งู จากระดับน้ าทะเล ถึง 3,780 เมตร ถือว่าเป็ น
ิ ธิข
ทะเลสาบศักดิส
์ ท
์ องคนสิกขิม เพลิดเพลินกับวิวทะเลสาบและวิวสวยๆสองข ้างทาง เก็บภาพ “จามรี” หรือ แย็ค
(Yak) ตัวอ ้วนๆ ริมทะเลสาบ

หน ้า 3 จาก 11

ทะเลสาบฉางกู (Changu Tsomgo Lake)

ขี่ Yak กันทีท
่ ะเลสาบฉางกู

นั่งกระเช ้าชมเมืองกังต็อก

เมืองกังต็อกยามคา่ คืน

กินอาหารกลางวัน ทีร่ ้านอาหารเล็กๆใกล ้ๆทะเลสาบ
อิม
่ แล ้วแล ้วเดินทางกลับเข ้าเมืองกังต๊อก ถ ้ามีเวลา.. แวะไปขึน
้ กระเช ้าชมเมืองกังต็อกในมุมสูงกัน
ไปเดินเล่นในเมือง กินอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 04

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Gangtok - Lachung
ตืน
่ เช ้า- กินอาหารเช ้า
แล ้วออกเดินทางต่อสูเ่ มือง ลาชุง (Lachung) *ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แต่นั่งรถนาน 2 ชัว่ โมง
ลาชุง (Lachung) เคยเป็ นศูนย์กลางการค ้าระหว่างสิกขิมกับทิเบต เป็ นเมืองทีม
่ ห
ี บ
ุ เขายุมถัง หรือสวิสเซอร์แลนด์แห่ง
่
ดินแดนตะวันออกเป็ นสถานทีเ่ ทีย
่ วขึน
้ ชือ

วัดเอ่นเช่ แห่งเมืองกังต็อก

วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery)
หน ้า 4 จาก 11

กินอาหารกลางวัน
ระหว่างเส ้นทางแวะเทีย
่ วชม น้ าตกน ้อยใหญ่หลายแห่งตลอดเส ้นทาง สัมผัสสายน้ าเย็นฉ่ าและ เก็บภาพความประทับใจ
่ พ
กันให ้เต็มที่ ถึงลาเชน เข ้าสูท
ี่ ัก จิบชาร ้อนๆ กับอาหารว่างเติมพลังให ้อุน
่ ท ้องกันก่อน ถ ้ามีเวลา เราจะออกไปเดินเล่นใน
ี
หมูบ
่ ้าน ชมวิถช
ี วต
ิ ชนบทท่ามกลางขุนเขากัน
่ พ
ช่วงบ่าย- ถึงลาชุง เข ้าสูท
ี่ ก
ั จิบชาร ้อนๆ กับอาหารว่างเติมพลังกันก่อน แล ้วออกไปเดินเล่นรอบๆหมูบ
่ ้าน
กินอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 05

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Lachung - Yumthang - Lachung
ตืน
่ เช ้า- กินอาหารเช ้า
อิม
่ แล ้วออกไปเทีย
่ ว ลาชุง-ยุมถ ัง กันเลย *ระยะทางไปยุมถัง ประมาณ 26 กิโลเมตร นั่งชมวิว 1-2 ชัว่ โมง
หุบเขา ยุมถ ัง (Yumthang Valley) สรวงสวรรค์บนดินกลางเทือกเขาหิมาลัย ทีก
่ ล่าวกันว่าถ ้ามาสิกขิมแล ้วไม่ได ้ไป
ยุมถังก็เหมือนมาไม่ถงึ สิกขิม ยุมถังเป็ นสถานทีท
่ ม
ี่ ก
ี ห
ุ ลาบพันปี กว่า 24 สายพันธุ์ และยังมีดอกไม ้อีกมากมายหลาย
ชนิด ตัง้ อยูท
่ ค
ี่ วามสูง 3,564 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล และห่างจากลาชุงประมาณ 26 กิโลเมตร ในฤดูหนาว หุบเขายุม
ถังจะขาวโพลนไปด ้วยหิมะ ชมความงามของเทือกเขาและธารน้ าแข็งทีย
่ ม
ุ ถังกันจนอิม
่ ตาอิม
่ ใจ
นั่งรถขึน
้ เขาไปเทีย
่ วที่ Zero Point จุดสูงสุดแห่งยุมถัง ทีร่ ะดับความสูง 4,800 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล

กุหลาบพันปี ทีย
่ ม
ุ ถัง

หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley)

หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley)

Zero Point at Yumthang

กินอาหารกลางวัน
ไปเทีย
่ วชม ว ัดลาชุง เดินเทีย
่ วพักผ่อนสบายๆ ชมวิถช
ี วี ต
ิ ชนบท ท่ามกลางขุนเขาในหมูบ
่ ้านเล็กๆ ของลาชุง
ถ่ายรูปกันให ้เต็มที่ สูดอากาศบริสท
ุ ธ์กน
ั ให ้เต็มปอด
กินอาหารเย็น คืนนีพ
้ ก
ั สบายๆ กันอีกสักคืนทีล
่ าชุง
หน ้า 5 จาก 11

DAY 06

วันพฤหัสบดีท ี่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Lachung - Gangtok
ตืน
่ เช ้า- กินอาหารเช ้า
แล ้วเดินทางกลับ เมืองก ังต็อก กัน *ระยะทางไปกังต็อก ประมาณ 130 กิโลเมตร นั่งรถนาน 5-6 ชัว่ โมง

วัดโพดอง (Phodong Monastery)

กะบีล
่ งศก (Kabi Lungchok)

กินอาหารกลางวัน
แวะไปเทีย
่ วกันที่ ว ัดโพดอง (Phodong Monastery) เป็ นวัดทีส
่ าคัญมากวัดหนึง่ ในภาคเหนือของสิกขิม
แวะเทีย
่ วชม กะบีล
่ งศก (Kabi Lungchok) สถานทีส
่ าบานตนเป็ นพีน
่ ้องของ หัวหน ้าเผ่าเลปชา และ หัวหน ้าเผ่า
คัมปา และเป็ นจุดเริม
่ ต ้นแห่งการก่อตัง้ สร ้างอาณาจักรสิกขิม
กลับถึงเมืองกังต็อก กินอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 07

วันศุกร์ท ี่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Gangtok - Pelling
ตืน
่ เช ้า- กินอาหารเช ้า
แล ้วออกเดินทางไปฝั่ งสิกขิมตะวันตก เมืองเพ็ ลลิง่ (Pelling) *ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร นั่งรถ 5-6 ชัว่ โมง
กินอาหารกลางวัน

เมืองจาลอง Pilgrimage Cum Cultural Centre

Buddha Park พุทธมณฑลแห่งสิกขิม
หน ้า 6 จาก 11

ระหว่างทาง แวะเทีย
่ วชม
่ ดังของศาสนาฮินดู ทั่วอินเดียมาไว ้ทีน
เมืองจาลอง Pilgrimage Cum Cultural Centre รวบรวมเทวสถานชือ
่ ี่
เทีย
่ วชมพุทธมณฑลแห่งสิกขิม Buddha Park กราบสักการะขอพร พระพุทธรูปองค์ใหญ่ งดงามกลางหุบเขา
เย็นถึงคา่ - เดินทางถึง เมืองเพลลิง่ กินอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 08

วันเสาร์ท ี่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Pelling - Darjeeling
ตืน
่ เช ้า- กินอาหารเช ้า
เพ็ลลิง่ เป็ นเมืองเล็กๆ เป็ นเมืองสุดท ้ายทางสิกขิมตะวันตก ทีน
่ ักท่องเทีย
่ วจะไปถึงได ้ ทีน
่ เี่ ป็ นศูนย์กลางของการเทรกกิง้
่ เู ขาหิมะ จะเริม
ในสิกขิม นักเดินเท ้ามุง่ หน ้าสูภ
่ ออกเดินทางเมืองนี้
ไปเทีย
่ ว ว ัดพีมายางเซ (Pemayangtse monastery) อารามศาสนาพุทธสายทิเบตทีเ่ ก่าแก่ งดงามด ้วยภาพวาด
บนงานไม ้ ใกล ้ๆกันเป็ นพระราชวังเก่า แรบเด็นท์เซ (Rabdentse Palace) เมืองหลวงเก่าแห่งที่ 2 ของสิกขิม จาก
ทีน
่ ก
ี่ ็ชมวิวคันเช็งจุงก ้าได ้งดงามเช่นกัน

เวลาทีฟ
่ ้ าเปิ ด คันเช็งจุงก ้า ก็จะงดงาม

วัดพีมายางเซ (Pemayangtse Monastery)

พระราชวังเก่า แรบเด็นท์เซ (Rabdentse Palace)

กินอาหารกลางวัน
อิม
่ แล ้วออกเดินทางสู่ เมืองดาร์จล
ี งิ่ (Darjeeling) *ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร นั่งรถ 3-4 ชัว่ โมง
ระหว่างเส ้นทาง ชมวิวสวยๆของเทือกเขาหิมาลัย ยอดเขาค ันเช็งจุงก้า เป็ นยอดเขาสูงอันดับสามของโลก
เย็นถึงคา่ - ถึงโรงแรมทีพ
่ ัก กินอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

หน ้า 7 จาก 11

DAY 09

วันอาทิตย์ท ี่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Darjeeling
ตืน
่ เช ้ามืด- ไปดูแสงแรกของพระอาทิตย์ทข
ี่ น
ึ้ มาทาบทาเทือกเขาหิมาลัย และยอดเขา ค ันเช็ง
จุงก้า (Khangchendzonga) กันที่ จุดชมวิว Tiger Hill จุดชมวิวทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ ในดาร์จล
ี งิ่ คันเช็งจุงก ้า เป็ นยอดเขา
ิ ยอดเขาลูกนีไ้ ด ้
สูงอันดับสามของโลก มีความสูง 8,598 เมตร และยังไม่มใี ครสามารถพิชต
หลังอาทิตย์ขน
ึ้ - ออกจาก Tiger Hill กลับมากินอาหารเช ้าทีโ่ รงแรม
แล ้วไปกันที่ จุดชมวิว Batasia Loop & War Memorial รถไฟขบวนน ้อย (Toy Train) จะมาวนรอบอนุสาวรียน
์ ี้ แต่
ั ไปอีกแบบ
บางทีเราก็ไม่ได ้เห็นรถไฟนะ จะได ้เห็นแม่ค ้าพ่อขาย เอาของพืน
้ เมืองมาวางขายบนรางรถไฟแทน เป็ นสีสน
จากนัน
้ ไปแวะที่ ว ัดดาลี (Dali Monastery) ไปอธิษฐานขอพรจากพระประธานองค์ใหญ่ และหมุนกงล ้อมนต์กน
ั

จุดชมวิว Tiger Hill

จุดชมวิว Batasia Loop & War Memorial

รถไฟขบวนน ้อย (Toy Train)

วัดดาลี (Dali Monastery)

กินอาหารกลางวัน
ไปดู แพนด้าแดง ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของดาร์จล
ี งิ่ ทีส
่ วนสัตว์ Himalayan Zoo
ื่ เสียงของเมือง
เดินเล่นและช็อปปิ้ งกันตามอัธยาศัยที่ ย่านชอร์ราสต้า (Chowrasta Street) ตลาดพืน
้ เมืองทีม
่ ช
ี อ
ดาร์จล
ี งิ่ เล่นกันตามอัธยาศัย ใครจะไปนั่งพักผ่อน จิบชาดาร์จล
ี งิ่ หอมกรุน
่ กันที่ ร ้าน Glenary ก็ได ้บรรยากาศดี
ใครจะช็อปปิ้ งทีต
่ ลาดชอร์ราสต ้าก็ตามสะดวก
กินอาหารเย็น แล ้วกลับทีพ
่ ก
ั
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DAY 10

วันจันทร์ท ี่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เทีย
่ วบิน

KB130

BAGDOGRA-BANGKOK
เวลา 17.05-21.35

Darjeeling - Bagdogra - Bangkok
ตืน
่ เช ้า- กินอาหารเช ้า
10.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินบักโดกรา *ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร นั่งรถ 2-3 ชัว่ โมง
ระหว่างทาง แวะชมไร่ชา ดูบรรยากาศไร่ชาและวิถช
ี วี ต
ิ ของชาวไร่ชาแบบอินเดีย
กินอาหารกลางวัน ก่อนถึงสนามบิน

ไร่ชาแห่งเมืองดาร์จล
ี งิ่

ไร่ชาแห่งเมืองดาร์จล
ี งิ่

14.00 น. ถึงสนามบินบักโดกรา เช็คอินและโหลดสัมภาระ แล ้วรอขึน
้ เครือ
่ ง
่ รุงเทพ
17.05 น. ได ้เวลาเครือ
่ งออก มุง่ หน ้าสูก
*ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
*มีเสริฟอาหารบนเครือ
่ งบิน
21.35 น. ถึงสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ สวัสดีเมืองไทย

จบโปรแกรมทัวร์-

โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสมของชว่ งเวลา
และสถานการณ์เฉพาะหน ้า
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ค่าทัวร์
ตั๋วเครือ
่ งบิน

*เป็ นราคาตัว๋ โดยประมาณ จ่ายตามจริง ณ วันทีอ
่ อกตั๋ว

46,000
1x,x00

บาท
บาท

เงือ
่ นไข1. วีซา่ เป็ นแบบ EVISA *อายุวซ
ี า่ 1 ปี Multiple Entry
2. พ ักเดีย
่ ว- จ่ายเพิม
่ ท่านละ 7,000 บาท

ราคานีร้ วมค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ทุกเส ้นทางตามทีร่ ะบุในโปรแกรม (รวมค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษี สนามบินไทย-อินเดีย)
ค่าวีซา่ อินเดีย
อาหารมือ
้ หลักทุกมือ
้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้ , อาหารไทย ปรุงโดย Tour Leader *เป็ นบางมือ
้
นา้ ดืม
่ (น้ าเปล่าบรรจุขวด) ไม่จากัดจานวน .. กรุณาดืม
่ อย่างรูค
้ ณ
ุ ค่า
โรงแรมทีพ
่ ัก พักห ้องละ 2 ท่าน , ถ ้าต ้องการพักห ้องละ 3 ท่าน ท่านที่ 3 ต ้องนอนเตียงเสริม *ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายเพิม
่
้ ทาง รถปรับอากาศ Toyota Innova นั่งคันละ 3 ท่าน *ทุกคนได ้นั่งริมหน ้าต่าง
ค่ารถตลอดเสน
ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ (เฉพาะตามทีร่ ะบุในโปรแกรม)
ค่าบริการ หัวหน ้าทัวร์คนไทย และ ไกด์ท ้องถิน
่ (ไม่รวมทิป)

++ สารองเป็ นส่วนกลาง สาหรับคนทีม
่ อ
ี าการแพ ้ทีส
่ งู ++
ยา Acetazolamide (Diamox) 250 mg ..
O2 ออกซเิ จน ..
ประก ันอุบ ัติเหตุ- MITTARE INSURANCE มิตรแท ้ประกันภัย
วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงือ
่ นไข- ภายใต ้ข ้อตกลงทีม
่ ไี ว ้กับบริษัทประกันชีวต
ิ
ครอบคลุม เฉพาะกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุ ไม่ครอบคลุม กรณีเจ็บป่ วย เป็ นไข ้หวัด ท ้องเสีย หรือ อาหารเป็ นพิษ

ราคานีไ้ ม่รวมค่ากล ้องถ่ายรูป และ ค่ากล ้องวีดโี อ ซึง่ เรียกเก็บเป็ นบางสถานที่
ค่าทิป ทีมงานอินเดีย ไกด์ท ้องถิน
่ คนขับรถ , ค่าทิป หัวหน ้าทัวร์คนไทย
ค่าทิป พนักงานบริการในโรงแรม , เด็กยกกระเป๋ า และทิปอืน
่ ๆ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ในรายการ

ค่าทิป-

(ให ้ในวันสุดท ้าย ของการเดินทาง)

เด็กยกกระเป๋ า ควรให ้ไม่ตา่ กว่า 20 รูปี ต่อครัง้

ทีมงานอินเดีย (ไกด์ท ้องถิน
่ คนขับรถ)

เผือ
่ เงินไว ้ประมาณ 4,000 รูปี หรือ 2,000 บาท สาหรับ 10 วัน ในอินเดีย
(ให ้ในวันสุดท ้าย ของการเดินทาง)

หัวหน ้าทัวร์คนไทย แล ้วแต่ความพอใจ หรือเผือ
่ เงินไว ้ประมาณ 1,000 บาท สาหรับ 10 วัน
(ให ้ในวันสุดท ้าย ของการเดินทาง)
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จองท ัวร์
ติดต่อ : คุณปลา 0898119139 , คุณนุย
้ 0816928233 , 024054561
Line ID: wanramtang3

การชาระเงิน
1) จ่ายมัดจา+ตั๋ว จานวน 10,000 บาท ทันทีทจ
ี่ อง *ยึดมัดจาถ ้าขอเลิกการเดินทาง
2) จ่ายค่าตั๋วเครือ
่ งบิน 11,xxx บาท ทันทีทต
ี่ ้องการออกตั๋ว
ตามราคาออกตั๋วจริง *กรุณาโทรสอบถามค่าตัว๋ ก่อนโอนเงิน
*กรณีขอยกเลิกการเดินทาง สามารถขอ refund คืนค่าตั๋วได ้เท่าทีส
่ ายการบินคืนให ้
3) จ่ายสว่ นทีเ่ หลือ จานวน 36,000 บาท จ่ายภายในวันที่ 2 เมษายน 2563

โอนเงินได ้ที่

เงือ
่ นไขการให้บริการ
จองล่วงหน ้าตามช่วงเวลาทีก
่ าหนด ชาระเงินตามเงือ
่ นไขข ้างต ้น
ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินม ัดจา และหักค่าใช ้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน
้ จริง และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น ้อยกว่า 30
วัน เก็บค่าใช ้จ่ายเต็มจานวน เมือ
่ ท่านออกเดินทางกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ เช่น ไม่
เทีย
่ วบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ
้ หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและ
้ กรณีทก
เงินมัดจาคืนได ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
ี่ ารตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ ทีก
่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้
เดินทางออกหรือเข ้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช ้าจากสายการบิน การประท ้วง, การนัดหยุดงาน
้ เมือ
, การก่อจลาจล ทางเราขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
่ ท่านตกลงชาระเงิน ไม่วา่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วน ถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไขข ้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้แล ้วทัง้ หมด
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