[SIK-981] เจาะลึกสิ กขิม แผ่ นดินในอ้ อมกอดแห่ งหิมาลัย (9 วัน 8 คืน)
เมืองดาร์ จีลงิ่ เมืองกังต๊ อก หมู่บ้านลาชุ ง หุบเขายุมถัง ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมสัมผัสธรรมชาติ เจาะลึกสิกขิม แผ่ นดินในอ้ อมกอดหิมาลัย เส้ นทางสาย
ธรรมชาติที่สวยงามที่สดุ ของอินเดีย จนได้ รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวว่าเป็ นสวิสเซอร์ แลนด์แห่งเอเชีย กับวิวทิวทัศน์
ของภูเขาหิมะและทุง่ ดอกไม้ ดอกกุหลาบพันปี กว่า 36 สายพันธุ์ และวิถีชีวิตแบบเรี ยบง่าย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่
ชานาญงาน ที่พกั ระดับมาตรฐานครับ

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com

โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 8 - 16 เมษายนและ 26 พฤษภาคม - 3 มิถนุ ายน 2561 (ราคาท่านละ 49,995.-บาท)

วันแรก : สนามบินสุ วรรณภูมิ - กัลกัตต้ า
13.00 น.

15.45 น.
16.55 น.

พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน Indigo Airlines
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนาให้ โหลดของที่ไม่จาเป็ นลงใต้ ท้อง
เครื่ อง เพราะเจ้ าหน้ าที่อินเดียตรวจค่อนข้ างละเอียด เพื่อเป็ นการไม่เสียเวลา แนะนาให้ ถือเฉพาะ
กระเป๋ าถือและของมีคา่ ขึ ้นเครื่ องเท่านันครั
้ บ)
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E76
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติกัลกัตต้ า (เวลาอินเดียช้ ากว่าไทยประมาณชัว่ โมงครึ่ง) หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเดินทางเข้ าสูภ่ ตั ตาคารบริการอาหารเย็น (มื ้อที่ 1) หลังอาหารนาท่านเข้ าที่พกั
พักผ่อนที่โรงแรมกัลกัตต้ า (พัก Fortune Park หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)

วันทีส่ อง : กัลกัตต้ า - บักโดกรา (สี ลกิ ูรี) - กังต๊ อก
07.00 น.
10.35 น.
11.45 น.

18.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 2) หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกัลกัตต้ า
ออกเดินทางสู่ เมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E797
ถึง สนามบินเมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) หลังตรวจรับสัมภาระ นาท่านเดินทางโดยรถจิ๊ปออฟโรด
เดินทางสูภ่ ตั ตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 3) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองกัง
ต๊ อก ชมวิวทิวทัศน์และแวะถ่ายรูปวิวสวยๆระหว่างการเดินทาง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
ถึง เมืองกังต็อก เมืองหลวงประจาเมืองสิกขิม สูงเหนือระดับน ้าทะเล 1,780 เมตร เป็ นชุมชนโบราณที่
เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของอาณาจักร นาท่านเข้ าที่พกั พักผ่อนและบริ การอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 4)
หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรม DENZONG REGENCY หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันทีส่ าม : จุดชมวิว ทะเลสาบฉางโก ตลาดเอ็ม.จี. มาร์ จ
07.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 5) หลังอาหารนาท่านชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกังต๊ อกของอาณาจักร
สิกขิมที่ จุดชมวิวคเณศต็อก ซึง่ เป็ นวัดสาคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานพระพิคเณศ เทพ
เจ้ าแห่งความสาเร็จและเป็ นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนันน
้ าท่านชมวิวที่ จุดชมวิวหนุมานต็อก
ซึง่ เป็ นวัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้ าแห่งชัยชนะ ชาวสิกขิมส่วนใหญ่จะมาขอพรทุก
วันสาคัญทางศาสนาที่วดั ทังสองแห่
้
งนี ้เป็ นประจา สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉางโก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบฌางโก ซึง่ อยูส่ งู กว่า
ระดับน ้าทะเลประมาณ 3,774 เมตร และเป็ นทะเลสาปที่เป็ นต้ นกาเนิดของแม่น ้าลุงเฌ่ชู ซึง่ ถือกันว่า
เป็ นแหล่งต้ นน ้าธรรมชาติที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ที่สดุ แห่งหนึง่ สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภเู ขาที่ได้ รับการ
แต่งตัวด้ วยสีสนั สดใส พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับกังต๊ อก นา
ท่านช้ อปปิ ง้ ย่ านตลาดเอ็ม.จี. มาร์ จ ซึง่ เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ร้ านของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม DENZONG
REGENCY หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
หมายเหตุ : ให้ เตรี ยมกระเป๋ าใบเล็ก สาหรับใส่เสื ้อผ้ าไปพักที่หมูบ่ ้ านลาชุง 2 คืน จัดเสื ้อผ้ าอุปกรณ์กนั หนาวไปด้ วย
อากาศหนาวครับ ส่วนกระเป๋ าใบใหญ่ฝากไว้ ที่โรงแรมในเมืองกังต๊ อก

วันทีส่ ี่ : เมืองกังต๊ อก ตาชิววิ พอยท์ หมู่บ้านลาชุง
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 8) หลังอาหารนาท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้ า ที่
จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก ซึง่ ท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้ อนของเทือกเขา
หิมาลัย จากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้ อมด้ วย
อ้ อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื ้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบี่ลงศก
สถานที่แห่งนี ้เป็ นที่สาบานของหัวหน้ าเผ่าเลปชาและหัวหน้ าเผ่าคัมปา ทังสองเป็
้
นพี่น้องร่วมสาบาน
จุดเริ่มต้ นแห่งการก่อตังสร้
้ างอาณาจักรสิกขิม
บริการอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื ้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางต่อ ในระหว่างเส้ นทางเราจะแวะชม
นา้ ตกนากา หุบเขาแม่น ้าลาชุงชู น ้าตกทวิน น ้าตกบิมนาลา สัมผัสกับสายน ้าอันเย็นฉ่าไปถึงขัวหั
้ วใจ
เลย เก็บภาพประทับใจระหว่างเส้ นทาง
ถึง หมู่บ้านลาชุง หมูบ่ ้ านที่โอบล้ อมด้ วยเทือกเขาหิมาลัย นาท่านชมวิวทิวทัศน์กบั บรรยากาศสุดโร
แมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยหิมะตลอดปี จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั พร้ อมบริการอาหารเย็น (มื ้อที่
10) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่ YARLAM RESORT หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันทีห่ ้ า : หมู่บ้านลาชุง - หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่ งดอกไม้
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 11) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง ตังอยู
้ บ่ นระดับความ
สูง 3,659 เมตร เป็ นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สดุ ในสิกขิม ระหว่างการเดินทาชมความงดงามของ
ธรรมชาติที่ได้ สรรสร้ างท้ องฟ้าสีน ้าเงินโอบล้ อมหุบเขาที่เต็มไปด้ วยหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ระหว่าง
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทัว่ ทังบริ
้ เวณเส้ นทางขึ ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้ วยสีสนั ของดอกไม้ นานา
พันธุ์ ตามภูเขาก็ปกคลุมด้ วยหิมะ จนได้ รับสมญานามว่า “หุบเขาแห่ งดอกไม้ ” ส่วนเดือนตุลาคมถึง
เดือนมีนาคมเป็ นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื ้อที่ 12) หลังอาหารเที่ยวชมวิวหมูบ่ ้ านลาชุงกลางวงล้ อมของภูเขา
หิมะแสนสวย สงบเงียบงดงามอยูบ่ นเทือกเขาหิมาลัย มีทงวั
ั ้ ดทิเบตและภูเขาหิมะรูปพีระมิด เหมือน
ดินแดนในฝั น เที่ยวชม วัดลาชุง เป็ นวัดแห่งนิกายญิงมาปาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วัดอัน
ศักดิส์ ิทธิ์ในหมูบ่ ้ านลาชุง
บริการอาหารเย็น (มื ้อที่ 13) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่ YARLAM RESORT หรื อ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันทีห่ ก : หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก เมืองกังต๊ อก ช้ อปปิ้ งตลาดกังต๊ อก
07.00 น.

12.00 น.

บริการอาหารเช้ ารี สอร์ ท (มื ้อที่ 14) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองนาม็อก ชมแสงอาทิตย์ที่ทอ
แสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็ นลาแสงสีทองตกลงต้ องกับหุบเขาและแม่น ้าทิสต้ าที่
อยูเ่ บื ้องล่าง ชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้ างทางที่สวยงามตลอดเส้ นทาง นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านนาม็อก
ชมวิถีชีวิตชนบทของชาวสิกขิม
บริการอาหารกลางวันระหว่างทางที่ หมูบ่ ้ านนาม็อก (มื ้อที่ 15) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก
ถึง เมืองกังต๊ อก อิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย เลือกซื ้อสินค้ าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาด
กังต็อก หรื อย่านสีลมของบ้ านเราและชมบรรยากาศนามเย็นของเมืองกังต็อก

19.00 น.

บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 16) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม DENZONG
REGENCY หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันทีเ่ จ็ด : เมืองกังต๊ อก วัดรุมเต็ก พระสถูปโดดูร์ - เมืองดาร์ จีลงิ่
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 17) หลังอาหารนาท่านเดินทางชม วัดรุมเต็ก ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการ
เผยแพร่ศาสนาพุทธในนิกายฆาจ์ยุ ซึง่ ถือว่าเป็ นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี ้
จาลองมาจากวัดเฌอพู (TSURPHU) ในธิเบต ซึง่ ได้ ถกู ทาลายลงเมื่อครัง้ จีนบุกยึดธิเบตให้ เป็ นส่วนหนึง่
ของจีน จากนันน
้ าท่านนมัสการ องค์ พระสถูปโดดูร์ สร้ างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็ นสุดยอดสถูปแห่ง
ความศักดิส์ ิทธิ์แห่งหนึง่ ในอาณาจักรสิกขิม สร้ างโดยพระมหาเถระตรุลศรี ริ นโปเช ประธานสงฆ์แห่ง
นิกายญิงมาปาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้ วย 108 วงล้ อภาวนาที่
พุทธศาสนิกาชนใช้ หมุนไปพร้ อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปั ท เม ฮุม ซึง่ หมายถึงอัญมณีในดอกบัว
บริการอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 18) หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาร์ จีล่ งิ (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง) ถึง เมืองดาร์ จีล่ งิ เมืองที่อยูส่ งู เหนือระดับน ้าทะเล 2,134 ม. เมืองพักตากอากาศ
ของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้ อย่างสวยงามจนได้ รับฉายาว่าเป็ น เมืองราชินีแห่งภูเขา ที่มีชื่อเสียงมา
อย่างยาวนานและเป็ นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สดุ ในโลก เป็ นชาที่มีกลิ่นหอมละมุน่ ซึง่ ตลอดเส้ นทางท่านจะ
ได้ เห็นไร่ชาที่เขียวชอุม่ อย่างสวยงาม นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นเมืองดาร์ จีลิ่ง
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 19) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรม Cedar Inn หรื อ
เทียบเท่า)

วันทีแ่ ปด : เมืองดาร์ จีลงิ่ ไทเกอร์ ฮิล TOY TRAIN สวนสั ตว์ ปมาจาร์ นัยดรู ไร่ ชา
05.00 น.

08.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ไทเกอร์ ฮิลจุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้ า สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริ สทุ ธิ์บน
ยอดเขา ชม “พระอาทิตย์ ขึน้ ที่ไทเกอร์ ฮลิ ” ชมเทือกยอดเขาหิมาลัยที่สงู เสียดฟ้า โดยเฉพาะ ยอดเขา
คันชังจุงก้ า ที่สงู 8,598 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สดุ
ในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้ านอินเดีย จากนันน
้ าท่านชม วัดกูม ซึง่ เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สดุ และมีชื่อเสียง
แห่งหนึง่ ของดาร์ จีลิ่ง สร้ างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ ลาป ยัคโช เป็ นวัดในนิกายหมวกเหลือง
บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 20) หลังอาหารนาท่าน นั่งรถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอ
นา้ ขนาดเล็ก เป็ นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน ้าทะเล 4,000 ฟุต รถไฟจะจอดให้ ชม บาตาเซีย
เป็ นอนุสาวรี ย์ที่สร้ างเพื่อเป็ นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ ากุรข่า สร้ างเมื่อปี 1994 และยังใช้ เป็ นที่กลับรถไฟ
TOY TRAIN 360 องศา และ จอดให้ ชม พิพธิ ภัณฑ์ รถไฟ (การนัง่ รถไฟ TOY TRAN ใช้ เวลาประมาณ
2 ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 21) หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม สถาบันการปี นเขาหิมาลัย ภายใน
พิพิธภัณฑ์ทา่ นจะได้ ชมประวัตสิ ว่ นตัวและอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการปี นเขา และชม สวนสัตว์ ปมาจาร์
นัยดรู ที่นี่ทา่ นจะได้ ชมสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื ้นที่สงู อาทิ ยัค หมีดาหิมาลัย หมีแพนด้ า เสือไซบีเรี ย นก
เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย แวะถ่ายรูป ไร่ชาดาร์ จีลิ่ง ไร่ชาที่ขึ ้นชื่อของเมืองดาร์ จีลิ่ง จากนันน
้ า
ท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดพืน้ เมืองชอร์ รัสต้ า แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์ จีลิ่ง
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 22) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม Cedar Inn หรื อ
เทียบเท่า)

วันทีเ่ ก้า : ดาร์ จีลงิ่ - สิ ริกูรี – กัลกัตตา - สนามบินสุ วรรณภูมิ
07.00 น.
บริการอาหารเช้ า (มื ้อที่ 23) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองสิริกูรี เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองกัลกัตตา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารที่เมืองสิริกรู ี (มื ้อที่ 24) หลังอาหารเดินทางสูส่ นามบินบักโดกร้ า
16.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E534
17.40 น.
ถึง เมืองกัลกัตา จากนันน
้ าท่านต่อเครื่ องเตรี ยมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
20.45 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E77
00.55 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : สาหรับโปรแกรมเที่ยวทัวร์ สิกขิม เป็ นโปรแกรมเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ รถที่ใช้ เป็ นรถออฟโร้ ด นั่งคันละ 4
คน มีการนัง่ รถกันเยอะหน่อยครับ เรื่ องเวลาอาหาร ก็มีการคลาดเคลื่อนกันบ้ าง เพราะข้ อจากัดด้ วยถนนหนทางและ
เส้ นทางด้ วยครับ
• อัตราค่ าบริการ (รวมค่ าวีซ่า E-Visa แล้ ว)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
ท่านละ 49,995.-บาท
ท่านละ 49,995.-บาท
ท่านละ 48,995.-บาท
ท่านละ 47,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,000 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 495.-บาท
• กรณีไม่ต้องทาวีซา่ รับส่วนลดท่านละ 1,800.-บาท
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 15 ท่านขึ ้นไป ออกเดินทางได้ ทกุ วัน (มีไกด์เดินทางจากกรุงเทพฯตลอดการเดินทาง)
• ทริปอินเดีย-แคชเมียร์ การให้ การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตังแต่
้ ออกจากสนามบินจนขึ ้นเครื่ องวัน
กลับ ดังนันทริ
้ ปนี ้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้ านอาหาร บริการต่างๆไว้ ให้ แล้ วครับ (ยกเว้ นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3-4 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ า
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบิน Indigo Airlines ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พกั (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
4.ค่ารถนาเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
5.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีอินเดีย
7.ค่าวีซา่ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
8 .ค่าทิปบริ การยกกระเป๋ าของทุกโรงแรม
9.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
• ค่าน ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 5 เหรี ยญ 9 วัน 45 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐ
• ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ วนั ละ 50 บาท รวม 450 บาทต่อท่าน

• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย, เสื ้อกันหนาว
• การสารองที่น่ ัง
1.วางมัดจาท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทาการจอง) พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้ า
พาสปอร์ ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ )
• หมายเลขบัญชี
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพรอมานาด (แฟชัน่ ไอส์แลนด์2) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 985 – 8 – 46860 – 1
2. ธนาคารยูโอบี สาขาอโศกมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 903 – 363 – 047 – 2
3. ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 062 – 1 – 07414 – 5
4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิธ์ านี เลขที่ 720 – 2 – 18666 – 8
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่างๆ สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
3.รูปถ่ายสีหน้ าตรง พื ้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ ้ว จานวน 2 รูป (ห้ ามใส่เครื่ องแบบราชการ) และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อ
รูปพริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน+สาเนาทะเบียนบ้ าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันนะครับ
• หมายเหตุ : สาหรับการทาหนังสือเข้ าแหล่งท่องเที่ยวในเมืองสิกขิม ท่านต้ องเตรี ยมรูปถ่ายสีหน้ าตรง พื ้นหลังสีขาว
ขนาด 2x2 นิ ้ว จานวน 8 รูป (ห้ ามใส่เครื่ องแบบราชการ) และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เพราะแหล่งท่องเที่ยวจะต้ องทาใบผ่านแดนเข้ าไป
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมทังทรั
้ พย์สินที่สญ
ู หายหรื อเสียหายระหว่างการเดินทางที่เกิดขึ ้น
• ในระหว่างเดินทางหากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
ค่าบริ การคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

