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Filght Date Origin Destination Departure Arrival ใช้เวลาบิน (ชม.) 

6E78 DAY 2 สุวรรณภูม ิ(BKK) โกลกลัต้า(CCU) 02:15 Lt. 03:25 Lt. 2.40 

6E205 DAY 2 โกลกลัต้า(CCU) บักโดกร้า(IXB) 10:40 Lt. 11.20 Lt. 0.40 

6E6444 DAY 7 บักโดกร้า(IXB) โกลกลัต้า(CCU) 14:20 Lt. 15:20 Lt. 1.00 

6E77 DAY 7 โกลกลัต้า(CCU) สุวรรณภูม(ิBKK) 21:10 Lt. 01:15+1 Lt. 2.05 

Date Program Hotel B L D 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูม ิ - - - - 

DAY 2 สุวรรณภูม-ิโกลกลัต้า-บักโดกร้า-กงัต๊อก-เอม็จมีาร์ท ALPINE HILL (กงัตอ็ก) / / / 

DAY 3 กงัต๊อก-ทะเลสาบฉางโก-คเนศตอ็ก-หนุมานตอ็ก-วดัลงิค์ดมั ALPINE HILL (กงัตอ็ก) / / / 
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DAY 4 กงัต๊อก-ตาชิววิพอยท์-สถูปโดร์-กระบี่ลงศก-หมู่บ้านลาซุง HIMALAYAN RESIDENCY (ลาชุง) / / / 

DAY 5 หมู่บ้านลาซุง-ซีโร่พอยท์-ยุมถัง-ลาชุง-กงัต๊อก ALPINE HILL (กงัตอ็ก) / / / 

DAY 6 กงัตอ็ง-ดาร์จลิิง่-ไร่ชา-สวนสัตว์-วดัธิเบต-บาตาเซีย-ชอรัสต้า RJ Resort (ดาร์จลิิง่) / / / 

DAY 7 ดาร์จลิิง่-ไทเกอร์ฮิลล์-บักโดกร้า-สนามบินโกลกลัต้า - / / - 

DAY 8 สนามบินสุวรรณภูม ิ -    

 

วนัที่หน่ึง สนามบินสุวรรณภูม ิ
23.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน INDIGO  ตอ้นรับท่าน

โดยเจา้หนา้ท่ี ตรวจเช็คสัมภาระและบตัรเดินทาง 

 
วนัที่สอง สุวรรณภูมิ-โกลกลัต้า-บักโดกรา-กงัต๊อก 
02.15 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโกลกลัตา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo  เทีย่วบิน  6E78  

 
03.25 น.   เดินทางถึง Netaji Subhash Chandra Bose International Airport สนามบินโกลกลัต้า  เมืองหลวงของรัฐ 
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เบงกอลตะวนัตก(เวลาที่อนิเดียช้ากว่าบ้านเรา  ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ผ่านพธีิตรวจคนเข้าแลว้เดินทางสู่ 
อาคารภายในประเทศเพื่อเช็คอินเตรียมบินสู่เมืองบกัโดกรา รับประทานอาหารเชา้(1)setbox 

10.40 น. โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบิน  6E205  เหินฟ้าสู่ บกัโดกร้า 
11.20 น. เดินทางถึง Bagdogra International สนามบินบักโดรกรา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รับประทานอาหาร

กลางวนั(2) 

ข้อแนะน า    กระเป๋าสัมภาระ เน่ืองจากเที่ยวบินภายในประเทศอนิเดีย มีการจ ากดัน า้หนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง เคร่ืองบินได้ท่านละ ไม่เกิน 20 กก. (จ านวน 1 ใบ/ท่าน) และสามารถน า
ขึน้เคร่ืองได้ท่านละ ไม่เกนิ 7 กก. (จ านวน 1 ใบ/ ท่าน) หากมีน  ้าหนักเกนิกรณนีี้ สายการบินจ าเป็นต้อง
เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ซ่ึงลูกค้าจ าเป็นต้องช าระเองตามจริงทั้งหมด จึง ขอความร่วมมือในการค านวณ
น า้หนักสัมภาระก่อนเดินทางทุกคร้ัง เทีย่วบิน โปรแกรม และเมืองทีพ่กัอาจมีการปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลา สถานการณ์ และสภาพ อากาศ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

บ่าย น าท่านข้ึนรถ innova (คันละ  4-5 ท่าน) น าท่านเดินทางสู่  เมืองกงัต็อก “GANGTOK” (ใชเ้วลาในการ
เดินทาง 4-5 ชม.)ซ่ึงเป็นเมืองหลวงประจ าแควน้สิกขิม ความหมายวา่ เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซ่ึงสูงเหนือ
ระดบัน ้าทะเล 1,780 เมตร ถือก าเนิดเกิดข้ึนราว ปี ค.ศ. 1716 ซ่ึงขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ เท่านั้น 
จนกระทัง่ไดมี้การสร้างวดัเอนเซย ์(Enchey Monastery) ข้ึนมาในปี ค.ศ. 1840 กงัตอ็กจึงกลายเป็น
ศูนยก์ลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นมัเกล (Thutob Namgyall) 
กษตัริยผ์ูป้กครองสิกขิมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษอีกที ไดย้า้ยเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง 
(Tumlong) มาอยูท่ี่เมืองกงัต็อก (Gangtok) แทน นบัแต่นั้นมา กงัตอ็กซ่ึงมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวง
แห่งสิกขิม (แมว้า่ภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรัฐท่ี 22 ภายใตก้ารปกครองของอินเดีย กงัตอ็กก็ยงัเป็นเมือง
หลวงเช่นเดิม)กงัต็อกประกอบดว้ยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ 

 ท่านช้อปป้ิงย่านตลาด เอม็ จี มาร์จ  ซ่ึงตลอดแนวสองขา้งทาง เรียงรายไปดว้ยร้านขายของมากมาย (เปิด
บริการ 10.00 น.-21.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร) และยงัมี อนุสาวรีย์มหาตะมะคานธี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า(3)  
เขา้สู่ท่ีพกั       Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า  (กงัตอ็ก) 

 
 

วนัที่สาม  กงัต๊อก-ทะเลสาบฉางโก-คเนศต๊อก-หนุมานต๊อก-วดัลงิค์ดมั 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า(4)ที ่ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั  
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07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉางโก (ประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะชมววิความงดงามของเทือกเขา 
จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบฌางโก “TSOMGO LAKE” (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก 
สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลกึประมาณ   15 เมตร เป็นต้น
ก าเนิดของแม่น า้ลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกบัแม่น า้รังโปและถือกนัว่าเป็นแหล่งต้นน า้ธรรมชาติทีศั่กดิ์สิทธ์ิ
ทีสุ่ดแห่งหน่ึง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้  
สนุกสนานกบักจิกรรม ข่ีจามรี สัตว์ภูเขาทีไ่ด้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พกัผ่อน ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ 
จนถึงเวลานัดหมาย 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั(5)ที ่ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย เดินทางกลบัสู่ เมืองกงัต็อก (ประมาณ 2 ชม.) ระหวา่งทางแวะชม คเณศต็อก ซ่ึงเป็นวดัส าคัญของศาสนา

ฮินดู ประดิษฐานพระพคิเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากน้ัน
ชม หนุมานต็อก เป็นวดัทางศาสนาฮินดูอกีเช่นกัน ซ่ึงเป็นเทพแห่งเจ้าแห่งชัยชนะ ทหารเอกของพระราม
ในวรรณกรรมช้ินเอกของโลกคือเร่ืองรามเกยีรต์  ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวนัส าคัญทีว่ดัทั้งสอง
แห่งนีเ้ป็นประจ า  เมืองกงัตอ็ก (Gangtok) แวะชม วดัลงิค์ดัม เป็นวดัในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆาร์
มา การ์ย ุหน่ึงใน 4 สาขา ศาสนาพทูธแบบธิเบต อยูห่่างจากตวัเมืองกงัตอ๊กใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมงเป็นวดัท่ีอยูท่่ามกลางขนุเขา ป่าไม ้อนัเงียบสงบ และเป็นตวัอยา่งวดัท่ีมีศิลปะและสถาปัตยกรรม
ความงดงามแบบธิเบต และเป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนานิกายฆาร์มา การ์ย ุภายใตก้ารดูแลของ เซอร์มงั ฆาร์
วงั รินโปเช่ปัจจุบนัมีพระลามะมาศึกษาและอยูท่ี่น่ีกวา่ 300 รูป 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า(6)ที ่โรงแรม   
เข้าสู่ทีพ่กั  Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า  (กงัต็อก)  
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***หมายเหตุ ใหทุ้กท่านจดักระเป๋าใบเล็กส าหรับคา้งท่ีหมู่บา้นลาชุง1คืน ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีอุณหภูมิหนาวสุดของรายการ   
อย่าลมืจัดเส้ือผ้าทีใ่ห้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกงัต๊อก 
 
 

วนัที่ส่ี กงัต๊อก-ตาชิววิพอยท์-สถูปโดร์-กระบี่ลงศก-หมู่บ้านลาชุง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า(7)ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

 
หลงัอาหารน าท่านชมววิความงดงามของ ยอดเขาคนัชงัจุงกา้ ท่ี จุดชมววิตาชิ ววิพอยท์ กลางเมืองกงัตอ็ก 
ซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทือกเขาหิมาลยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บา้น
ลาชุง ( ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง )เมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงามตวัเมืองโอบลอ้มดว้ยออ้มกอดของเทือกเขา
หิมาลยั สัมผสัวถีิชีวติพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหวา่งทางแวะชม กระบ่ีลงศก สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ี 
สาบานของหวัหนา้เผา่เลปชาและหวัหนา้เผา่คมัปา ทั้งสองเป็นพี่นอ้งร่วมสาบาน จุดเร่ิมตน้แห่งการก่อตั้ง
สร้างอาณาจกัรสิกขิม น าท่านชม สถูปโดดูร์ (Do-Drul Chorten) สร้างเม่ือ พ.ศ. 2488 ถือวา่เป็นสุดยอด
สถูปแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงในอาณาจกัรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธาน
สงฆแ์ห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต ซ่ึงเป็นอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียน Nyingma 
เป็นโรงเรียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน 4 โรงเรียนของพุทธศาสนาในทิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบดว้ย 108 วง
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ลอ้ภาวนาท่ีพุทธศาสนิกาชนใชห้มุนไปพร้อมกบัการสวดมนต ์โอม มณี ปัท เม ฮุม ซ่ึงหมายถึงอญัมณีใน
ดอกบวั องคพ์ระสถูปโดดูร์ สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงชยัชนะของความดีท่ีมีต่อความชัว่ร้ายทั้งปวง ถือ
เป็นพระสถูปเจดียท่ี์ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของสิกขิม โดยดา้นในบริเวณพระสถูปจะมีส่ิงส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศาสนาอยูห่ลายอยา่ง เช่น พระโพธิสัตวท่ี์ท าดว้ยเงิน หนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิ บทสวดมนต ์ภาพวาดทาง
ศาสนา ภาพวาดทงักา้ และเอกสารตน้ฉบบัลายมือสมยัโบราณท่ีเป็นภาษาสันสกฤต ทิเบต จีน และเลปซา 
(ประกอบไปดว้ย Prajna Paramita และ Astasahastra ท่ีเขียนลงในตน้ฉบบัท่ีเป็นทองค า ส่วน Saratama 
Prajnaparamita เป็นตน้ฉบบัท่ีเขียนลงไปในปาลม เม่ือศตวรรษท่ี 11 โดย Ratnakara Shanti และ Prajana 
Paramita Sutra ท่ีเป็นตน้ฉบบัลายมือของจีนในศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงน ามาจากเกาหลีใต)้  
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง หมู่บา้นท่ีอยูท่างสิกขิมเหนือ ท่านจะไดส้ัมผสักบัภูมิทศัน์และบรรยากาศท่ี
เป็นธรรมชาติหมู่บา้นน้ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั และววิทิวทศัน์อนัสวยงามตลอดเส้นทาง 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวนั(8)ที ่ภัตตาคารพืน้เมือง หมู่บ้านนาม็อก (ระหว่างทาง) 

 
13.30 น. น าท่านเดินทางต่อ ในระหวา่งทาง ผ่านจุดชมววิ กระบี่ ลงศก “KABI –LUNGSTOK”, และแวะชมน า้ตก

นากา, หุบเขาแม่น า้ลาชุง ชู, น า้ตกทวนิ, น า้ตกบิม นาลา ท่านจะไดเ้ห็นและสมัผสักบัน ้าตกท่ีสวยงามและ
แปลกตา บางช่วงปรากฏสายน ้าทิ้งตวัพุง่ด่ิงผา่นผาสูงลิบล่ิว ชม วดัโพดอง “PHODANG  
MONASTERY” ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1740 เป็นพระอารามของพระธิเบต ท่ีไดรั้บการบูรณะใหง้ดงามมา
โดยตลอด (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นส่ิงทีม่ีค่าทีสุ่ด) 

 
18.30 น.  ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บา้นท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั น าท่านชมววิทิวทศัน์กบับรรยากาศสุดโรแมนติก

และยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดปี จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า(9)ที ่โรงแรม 

ทีพ่กั HIMALAYAN RESIDENCY Lachung หรือเทยีบเท่า  (ลาชุง) 
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วนัที่ห้า หมู่บ้านลาชุง-ยุมถงั-บ่อน า้ร้อน-กงัต๊อก 
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า(10)ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ Zero Point ใชเ้วลาในการเดินทางจากลาชุงไปประมาณ 2 ชม. ตลอดสองขา้งทางจะผา่น
หุบเขา ล าธาร เส้นทางข้ึนเขาท่ีถนนเป็นหินมีหิมะปกคลุมจนกระทัง่เดินทางมาถึง zero point จุดชมววิของ
ยอดเขาคงัเซนจุงกา้ มีพรหมแดนติดกบัประเทศจีน บริเวณน้ีจะเตม็ไปดว้ยหิมะและการ์เซียท่ีใหท้่านได้
สัมผสัความงาม (การข้ึน Zero point ข้ึนอยู่กบั อากาศและถนน หากมีหิมะตกจัดหรือทางสไลด์ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่เดินทาง โดยค านึงถงึความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ)  
น าท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง สวติเซอร์แลนด์แห่งตะวนัออก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูบ่น
ระดบัความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาท่ีมีธรรมชาติงดงามท่ีสุดในสิกขิม ระหวา่งการเดินทางผา่นความ
งดงามของธรรมชาติท่ีไดส้รรสร้างทอ้งฟ้าสีน ้าเงินโอบลอ้มหุบเขาท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะ  

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวนั(11)ท่ี หอ้งอาหารโรงแรม 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก  (ใชเ้ดินทางประมาณ 6 ชม.) เมืองกงัต็อก (Gangtok) ภาษาภูเทีย กงั 

คือ ท่ีราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกนัเป็น ท่ีราบท่ีอยูบ่นเนินเขา  กงัตอ็กนั้นเป็นเมืองหลวงของสิกขิม
อยูด่า้นล่างเทือกเขาหิมาลยั เม่ือก่อนเป็นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการสร้างวดัเอนเซย ์(Enchey Monastery) ในปี 
ค.ศ. 1840 ท าใหก้งัตอ็กกลายเป็นศูนยก์ลางของนกัแสวงบุญ กษตัริยผ์ูป้กครองสิกขิมอยูภ่ายใตก้ารปครอง
ขององักฤษอีกทีไดย้า้ยเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาเมืองกงัตอ็ก (Gangtok) จากนั้นกงัต็อก
จึงเป็นเมืองหลวงของสิกขิม ภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรัฐหน่ึงของอินเดียก็ตาม ระหวา่งเส้นทางผา่นชม 
น ้าตกนากา หุบเขาแม่น ้าลาซุงชู  และน ้าตกทวนิ  น ้าตกบิมนาลา ชมแสงอาทิตยท่ี์ทอแสงผา่นสายหมอกท่ี
พาดพนัขนุเขาสูง  เปล่ียนเป็นล าแสง พราวพรรณ ตกลงตอ้งหุบเขาและ แม่น า้ทสิต้า “TESTA” ท่ีอยูเ่บ้ือง
ล่าง อิสระชมทิวทศัน์ระหวา่งสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเส้นทาง  อ่ิมเอมกบัการเก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(12)ที ่ห้องอาหารโรงแรม                                                                               
     เข้าสู่ทีพ่กั  Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า (กงัต็อก) 
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วนัที่หก กงัต๊อก-ดาร์จลิิง่-ไร่ชา-สวนสัตว์-วดัธิเบตกมุ-บาตาเซีย 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(13)ท่ี โรงแรม 

 
08.00 น. เดินทางสู่ ดาร์จิลิง่ (เวลาในการเดินทาง 3 ชม.) ซ่ึงเมืองน้ีสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 2,134 ม.  ตวัเมืองหนัหนา้

เขา้หาเทือกเขาหิมาลยั ประชากรของดาร์จีล่ิงมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ท่ีน่ีองักฤษเขา้มา
พฒันาใหเ้ป็นเมืองพกัตากอากาศบนภูเขาไดอ้ยา่งสวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพกัตาก
อากาศบนภูเขา  มีช่ือเสียงอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของชาท่ีมีกล่ินหอมละมุ่น เลิศรส ซ่ึงตลอด
เส้นทางท่านจะไดเ้ห็นไร่ชาท่ีเขียวชอุ่มอยา่งสวยงาม…ดาร์จีลิง่ ราชินีแห่งขนุเขาไร่ชาดาร์จีลิงนั้นเป็นไร่
ชาท่ีข้ึนช่ือลือชามากท่ีสุดในโลกท่ีบรรดาคอชาทั้งหลายท่ีไปเท่ียวอินเดียต่างใฝ่ฝันตอ้งไปใหไ้ดส้ักคร้ัง
หน่ึงในชีวติ ชม ไร่ชา-โรงงานผลิตชา  HAPPY VALLEY  ชมขั้นตอนการผลิตชาท่ีมีช่ือเสียงของเมือง
ดาร์จีล่ิง ท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือคร้ังองักฤษเขา้มาปกครองอินเดีย ชมสถานบนัสอนการปีนเขา เมืองดาร์จีล่ิง  
พิพิธภณัฑปี์นเขาหิมาลยั (Himalayan Mountaineering Institute)สถาบนันกัปีนเขาเทือกเขาหิมาลยัน้ี ก่อตั้ง
โดย ท่านเซอร์เอด็มนัด ์ฮิลลารี (Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด ์และเทนซิงก ์นอร์เกย(์Tenzing 
Norgay) ชาวซาปาจากดาร์จีล่ิง ไดปี้นข้ึนไปถึงยอดเอเวอร์เรสตไ์ดส้ าเร็จ หลงัจากพิชิตเอเวอร์เรสตไ์ด้
ส าเร็จเพียงปีเดียว เทนซิงกก์็ไดก้ลบัมาก่อตั้งสถาบนันกัปีนเทือกเขาหิมาลยั ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1954 เพื่อฝึกฝน
ชาวอินเดียผูจ้ะเป็นคนน าทางการปีนเขา ซ่ึงในปัจจุบนัคือพิพิธภณัฑข์องการปีนเขา (Mountaineering 
Museum) อนัมีแบบจ าลองเทือกเขาหิมาลยั ประวติัการปีนเขา รูปภาพและประวติัของผูพ้ิชิตยอดเขาต่างๆ 
โมเดลของยอดเขาสูงในแต่ละทวปี อุปกรณ์ปีนเขาตั้งแต่ยุคแรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป์บนท่ีสูง (Altitude 
Camp) ตวัอยา่งพรรณไมแ้ละพนัธ์ุสัตวข์องเทือกเขาหิมาลยั ชม  สวนสัตวป์มาจาร์ นยัดรู “ PADMAJA  
NAIDU  HIMALAYA ZOOLOGICAL PARK” ทีน่ี่ท่านจะได้ชมสัตว์ทีอ่าศัยอยู่ในเขตพืน้ทีสู่งอาท ิยคั 
หมีด าหิมาลยั หมีแพนด้าแดง  เสือไซบีเรีย และอืน่ๆ อกีมากมาย...  
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั(14)ที ่ภัตตาคาร 
บ่าย ชม วดัทเิบตกูม กอมปา  “GHOOM GOMPA”   เป็นวดัโบราณแต่ไดรั้บการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อ

บอกวา่ “เมืองนีเ้ป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเช่ือหลากหลาย ทั้งพุทธ อสิลาม ฮินดู แม้กระทัง่
คริสต์กต็าม” ท่ีแห่งน้ีจึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อยา่งมิอาจลืมเลือน น าท่านชม บาตาเซีย ( 
Batasia Loop) ชมอนุสรณ์สถานทหารสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกลา้กุรข่า สร้างเม่ือปี 1994 ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นยอดเขาสามารถมองววิได ้360 องศา  ดา้นหนา้คือเทือกเขาหิมาลยั ดา้นหลงัคือเมืองดาร์จิล่ิง แลว้
ยงัเป็นท่ีชมรถไฟToy Train เป็นรถไฟท่ีวิง่บนภูเขาสูงจากระดบัน ้าทะเล 4,000 ฟุต  ไดด้ว้ย น าท่านเดิน 
ช้อปป้ิง chowrasta ตลาดพื้นเมืองยา่นชอร์รัสตา้  แหล่งช้อปป้ิงทีม่ีช่ือเสียง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า(15)ที ่โรงแรม  
 เข้าสู่ทีพ่กั R J Resort หรือเทยีบเท่า  (ดาร์จิลิง่) 

 
 
 

วนัที่เจด็ ไทเกอร์ฮลิล์-บักโดกรา-โกลกลัต้า-สนามบินสุวรรณภูม ิ

 
เชา้มืด ข้ึนไปชมววิของเทือกเขาหิมาลยัท่ี “ไทเกอร์ฮิล” ถา้อากาศดีจะเห็นยอดเขาคนัเชงจุงกา้ สูงอนัดบั 3 ของ

โลก เดินทางลงมาจากยอดเขา  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้(16)ท่ี หอ้งอาหารโรงแรม แลว้เดินทางทางสู่ สนามบินบกัโดกรา (ใชเ้วลาใน 

การเดินทาง 3.30 ชัว่โมง)  รับประทานอาหารกลางวนั(17) 

14.20 น. ออกเดินทางสู่ โกลกลัตา โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน 6E6444 
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15.20 น.  เดินทางถึง สนามบินโกลกลัตา น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินภายระหวา่งประเทศ เพื่อเช็คอินเดินทางสู่ 
สนามบินสุวรรณภูมิ รับประทานอาหารค ่าอิสระ 

21.10 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน  6E77 
 

วนัที่แปด สนามบินสุวรรณภูม ิ
01.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 
หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ความปลอดภัย และสภาพอากาศของแต่ละเมือง ซ่ึง

อาจล่าช้าจนท าให้บางสถานทีท่่องเที่ยวอาจไม่ทนั โดยจะค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ 
 

 วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก รับ จอง พกัเดี่ยว 

12 – 19 ตุลาคม 2565 
 20 - 27 ตุลาคม 2565  

33,333 
33,333 

 

- 
- 
 

16 
16 

 

 9,000 บาท 
9,000 บาท 

 

 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน  ช าระเงินท่านละ 15,000 บาท , ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั  
 
เงื่อนไขการให้บริการ   (ทีท่่านควรทราบก่อนส ารองทีน่ั่ง)  
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยดุยาว** คืนเงินทั้งหมด 
  (ยกเวน้ กรณีท่ีมีการการันตีค่ามดัจ ากบัสายการบิน , ท่ีพกั  ,ร้านอาหาร โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้** 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาว** เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน  เดินทางไป-กลบั พร้อมคณะ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเท่ียว 

ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
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 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 โรงแรมท่ีพกั จ  านวน 5 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน      
  ค่าอาหารตามรายการและน ้าด่ืมค่ารถน าเท่ียวตามโปรแกรม                                                                                                                                                                                                                    
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทาง
ในการจดัท าเอง) 

 ค่าทิปส าหรับ มคัคุเทศก ์พนกังานขบัรถ พนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน, คนขบัรถ 2,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

(ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้๗ 
 -  ค่าธรรมเนียม Evisa เข้าประเทศอินเดีย (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,200 - 2,500 บาท บาท) 

(ราคาวีซ่าอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกคร้ังหน่ึง) 
*หมายเหตุ : พาสภิกษุ หรือ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม) 

 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour)  
 ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ี

ท่านถือหนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทาง
ไปพร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการ
ขออนุญาตการใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้ง
ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบ
ความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการ
ตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
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 ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้

 หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนก าหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบ

ตามท่ีก าหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทน

แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ี
ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและค านึงถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยู่
กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ 

 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่ารวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมี
จ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได ้

 กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้  าการทกัทว้งใดๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดต้กลงรับทราบเง่ือนไข และ
ขอ้ก าหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผดิชอบ 
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
เงือ่นไขนอกเหนือความรับผดิชอบ 

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุ
สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วน
ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงิน
ทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 
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 ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อ
ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมา
จากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สมัภาระระหวา่งการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภมิูอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ี
เดินทางไป 
 

เอกสารที่ต้องใช้เพือ่การเข้าประเทศอนิเดยี 
 1.  Passport เล่มแดง อายพุาส  ตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  / 180 วนัข้ึนไป 
 2. Visa 
 3. ลงทะเบียนในระบบ Air Suvidha 
 4. ตอ้งไดรั้บวคัซีน ขั้นต ่าคือ 2 เขม็  เอกสารวคัซีนท่ีใชคื้อ  

     - พาสวคัซีน   หรือ  
    -  Internation COVID-19 VaccinationCertificate  
        (กดขอในแอปหมอพร้อม  ระยะเวลารอคอย 3 วนั ท าการ *อปัเดทเม่ือ30/5/65) 
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