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NT528
ทวัรอ์นิเดยี สกิขมิ ดารจ์ลีงิ 9 วัน 7 คนื (6E)
ทัวรอ์นิเดยี , 9 วัน 7 คนื ,

PRIDE HOTEL (KOLKATA)  , SUMMIT SWISS HERTAGE HOTEL (DARJEELING)  , DENZONG RESIDENCY
HOTEL(Gangtok)  , NORLING ZIMKHANG

กลักตัตา - VICTORIA MEMORIAL HALL - สลีกิูรบีกัโดกรา - ดารจ์ลีงิ - วดัทเิบตกูมกอมปา - ไทเกอรฮ์ลิล ์
โรงงานผลติชาไรช่าแฮปปีวลัเลย่ ์- ทรอยเทรน - สถานบีาตาเซยีลปู - พพิธิภณัฑก์ูม - ยา่นชอรร์สัตา้ 

กงัต็อก - FLOWER SHOW HALL - วดัรมุเต็ก - ทะเลสาบฌางโก - คเณศต็อก - หนุมานต็อก 
ถนนมหาตมคานธมีารก์ - หมูบ่า้นลาชุง - วดัเอนเซย ์- จุดชมววิทาช ิ- น้าํตกเจ็ดสาวนอ้ย 

หบุเขายมุถงั - กงัต็อก - NAMGYAL INSTITUTE OFTIBETOLOGY

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - กลักตัตา

13.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ INDIGO AITLINES (6E) โดยเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น **หมายเหต*ุ* สายการบนิ Indigo Airlines ไมม่บีรกิารอาหาร

17.40 น.



ออกเดนิทางสู ่เมอืงกลักตัตา KOLKATA โดยสายการบนิ INDIGO AITLINES เทยีวบนิท ี6E94

18.40 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิลักตัตา KOLKATA INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาทอ้งถนิ)
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก เมอืงกัลกัตตา KOLKATA
เป็นเมอืงใหญ่อันดับสองของอนิเดยี ทพีรังพรอ้มไปดว้ยเวยีงวังในยุคอังกฤษและเป็นศนูยก์ลางทาง
วัฒธรรมทมีชีวีติชวีามากมชีาวยุโรปเดนิทางเขา้มาสูอ่นิเดยีมากมายทําใหเ้มอืงเจรญิรุ่งเรืองมากและทนีีจงึกลายเป็นบา้นอกีแหง่ทอียู่ไกลแสนไกลจากอังกฤษเพราะมพีรอ้มทังจัตรัุสเอสปลานาดกับถนนสแตรนย์
กอ่นจะมกีารยา้ยเมอืงหลวงไปทเีดลลหีลังจากอนิเดยีไดรั้บเอกราชในปี1911

19.00 น.
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร/ โรงแรม

ทพีกั
PRIDE HOTEL (KOLKATA) หรือเทยีเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี2
กลักตัตา - สลีกิูร ี(บกัโดกรา) - เมอืงดารจ์ลีงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

จากนัน นําทา่นชม เมอืงกลักตัตา KOLKATA เป็นเมอืงใหญ่อันดับสองของอนิเดยี หลังตรวจรับสมัภาระแลว้นําทา่นเขา้สูตั่วเมอืงกัลกัตตา้ 

นําทา่นชม(ดา้นนอก) สถาปัตยกรรมอันงดงามของ VICTORIA MEMORIAL HALL ทมียีอดโดมใหญ่สงูถงึ 62 เมตร และบนยอดสดุมรีูปนางฟ้า
กางปีกแสดงทา่บนิ เวลาลดพัดหมุนรอบตัวเองได ้ซงึสรา้งขนึเมอืงปี 2449
ดว้ยหนิอ่อนสขีาวทังหลัง(ปีเดยีวกับทมีกีารกอ่สรา้งพระทนัีงอนันตสมาคม)ภายในจัดแสดงประวัตศิาสตรย์ุควคิตอเรียกับขา้วของทเีกยีวขอ้งกับประวัตศิาสตรเ์บงกอล

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานภายในประเทศ เมอืงกัลกัตตาเพอืมุ่งหนา้สู ่ทา่อากาศยานบักโดกรา BAGDOGRA AIRPORT
นําคณะเขา้เชคอนิเคาวนเ์ตอร์

เทยีง
รับประทานอาหารแบบกลอ่ง ณ สนามบนิเพอืสะดวกในการเชคอนิ

13.50 น.
โดยสายการบนิ INDIGO AIRLINES เทยีวบนิท ี6E433 สู ่เมอืงสลีกิูรบีกัโดกรา (BAGDOGRA)

15.45 น.
ถงึ เมอืงบกัโดกรา หลังตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคารทอ้งถนิ 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดารจ์ลีงิ DARJEELING (โดยรถจบิปรับอากาศ) ซงึเมอืงนีสงูเหนือระดับน ้าํทะเล 2,134 ม.
ตัวเมอืงหันหนา้เขา้หาเทอืกเขาหมิาลัย ประชากรของดารจ์ลีงิมทัีงชาวเนปาล เลปชา ทเิบตและภเูตยี
ทนีีอังกฤษเขา้มาพัฒนาใหเ้ป็นเมอืงพักตากอากาศบนภเูขาไดอ้ย่างสวยงามเป็น เมอืงราชนีิแหง่ภเูขา หรือ เมอืงพักตากอากาศบนภเูขา
ถงึเมอืงดารจ์ลีงิ 

นําทา่นชม วดัทเิบตกูม กอมปา“GHOOM GOMPA” เป็นวัดโบราณแตไ่ดรั้บการปรับปรุงซอ่มแซมใหม่ เพอืบอกวา่
“เมอืงนีเป็นศนูยร์วมของความแตกตา่งทางความเชอืหลากหลาย ทังพทุธ อสิลาม ฮนิดู
แมก้ระทังครสิตก็์ตาม”ทแีหง่นีจงึดกูลมกลนืงดงามและทรงเสน่หอ์ย่างมอิาจลมืเลอืน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
SUMMIT SWISS HERTAGE HOTEL (DARJEELING) หรือเทยีเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี3
เมอืงดารจ์ลีงิ

เชา้มดื



จดุชมววิไทเกอรฮ์ลิล ์: เป็นจดุชมววิเทอืกเขาหมิาลัยยามเชา้ ซงึเป็นจดุทสีงูทสีดุของเมอืงดารจ์ลีลงิทรีะดับ 2590 เมตรจากระดับทะเล
จงึเหมาะแกก่ารชมววิหากฟ้าเปิดเราจะไดเ้ห็นยอดเขาคันเชงจงุกา้ ซงึเป็นยอดเขาทสีงูเป็นอันดับ 3 ของโลก

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่น ชม โรงงานผลติชาไรช่าแฮปปีวลัเลย่ ์(Happy Valley) ชมขันตอนการผลติชาทมีชีอืเสยีงของเมอืงดารจ์ลีงิ
ทกีอ่ตังขนึเมอืครังอังกฤษเขา้มาปกครองอนิเดยี

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นขนึชม ทรอยเทรน (Toy Train ) สถานีรถไฟนีมชีอืเต็มๆวา่ Darjeeling Himalayan Railway สรา้งในปี ค.ศ. 1879-1881
ใชร้ะบบเครืองจักรไอน ้าํ ยังไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหท้างรถไฟสายนีเป็นมรดกโลกดว้ยนังรถไฟชมรอบเมอืง
จะมกีารจอดใหล้งถ่ายรูปในแตล่ะสถานททีน่ีาสนใจ 

แวะชม สถานบีาตาเซยีลปู (Batasia Loop) เป็นรางรถไฟทสีรา้งขนึใหม้ลัีกษณะเป็นวง ใชเ้ป็นจดุเลยีวกลับของรถไฟทมีาจากสถานีดารจ์ลิลงิ
สว่น War emorial สรา้งเมอืปี ค.ศ. 1994 ในบรเิวณบาตาเซยีลปู เป็นอนุสาวรียท์มีลัีกษณะสามเหลยีม สงู 30 ฟตุ
สรา้งเพอืเป็นเกยีรตแิกท่หารหาญชาวดารจ์ลิงิทเีสยีชวีติจากสงคราม รอบๆตกแตง่ดว้ยดอกไมน้านาชนดิ
และมกีลอ้งสอ่งทางไกลใหไ้ดส้อ่งชมเมอืงดารจ์ลิงิอกีดว้ย ลงจากรถไฟ

แวะชม ชม พพิธิภณัฑก์ูม ดา้นในแสดงเรืองราวเกยีวกับการสรา้งทางรถไฟเสน้นี ตังแตอุ่ปกรณ์ตา่ง  ๆภาพถ่ายเหตกุารสํ์าคัญ ป้ายประจําสถานี
ประกาศนียบัตรจากองคก์ารยูเนสโก

จากนันนําทา่นเดนิชอ้ปปิง ยา่นชอ้ปปิงชอรร์าสตา (Chawrasta) ตลาดพนืเมอืงชอรรั์สตา้แหลง่ชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีง จําหน่ายสนิคา้พนืเมอืง
เป็นย่านทถีนนสสีายมาบรรจบกัน เพราะฉะนันทนีีจงึมถีนนแยกไปไดห้ลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซงึเป็นถนนทสีวยงาม
มสีนิคา้พนืเมอืง ของฝาก ของทรีะลกึมากมายใหเ้ลอืกชอ้ปปิงกัน

จากนันนําทา่นเขา้ทพัีก

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
SUMMIT SWISS HERTAGE HOTEL (DARJEELING) หรือเทยีเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี4
เมอืงดารจ์ลีงิ - เมอืงกงัตอ๊ก

06.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

07.00 น.
นําทา่นเดนิทางเมอืงหลวงสู ่กงัต็อก (Gangtok) เมอืงหลวงแหง่รัฐสกิขมิ (ประเทศอนิเดยี) เมอืงสายหมอก รัฐสกิขมิ (Sikkim)
เป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี มภีมูปิระเทศแบบทรีาบสงูบนเทอืกเขาหมิาลัย มพีรมแดนตดิกับหลายประเทศ อาทิ
เขตปกครองตนเองทเิบต, เนปาล และภฏูาน แตเ่ดมิสกิขมิเป็นรัฐเอกราช มขีนาดใหญ่กวา่กรุงเดล ีเมอืงหลวงของอนิเดยีเล็กนอ้ย
ปกครองโดยราชวงศนั์มเยล ดว้ยความเป็นรัฐเอกราชเล็ก  ๆอาจถูกบันทอนจากจนีซงึยดึทเิบตไดแ้ลว้ขณะนัน เมอือนิเดยีไดรั้บเอกราชจากอังกฤษ
รัฐสกิขมิ จงึยอมอยู่ใตเ้อกราชเดยีวกับอนิเดยีชมววิทัศนร์ะหวา่งสองขา้งอย่างสวยงาม(ประมาณ 3-4 ชม.) 

นําทา่นชม ความงามแหง่ดงดอกไมน้านาพนัธ ์ณ FLOWER SHOW HALL
ซงึภายในจะจัดแสดงพันธุไ์มเ้มอืงสกิขมิหลากหลายพันธุแ์ละทา่นชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึจากเมอืงมากมายทตีลาดกังต็อก

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม วดัรุมเต็ก (Rumtek Monastery) อยู่ในเมอืงกังตอ๊ก รูจั้กกันในนามของศนูยธ์รรมจักร (Dharmachakra Centre) สรา้งโดย การม์าปา



วังชกุ ดอรเ์จ ท9ี ในศตวรรษท ี16 สําหรับใชเ้ป็นทพัีกอาศัยของผูส้บืเชอืสาย Karma Kagyu ในสกิขมิ แตเ่มอืวัดถูกทําลาย
พนืทถีูกปลอ่ยรา้งจนพระสงัฆราชการม์าปาท ี16 ซงึเป็นชาวทเิบตไดล้ภัียมายังสกิขมิในปี ค.ศ. 1959 เนืองจากกองทัพจนีบกุไปยืดทเิบต
พระองคไ์ดส้รา้งวัดรุมเต็กอกีครัง
เพอืใชเ้ป็นทลีภัียจากกองทัพจนีโดยไดรั้บความชว่ยเหลอืจากราชวงศส์กิขมิและรัฐบาลอนิดยีทตีรงนีมลัีกษณะภมูปิระเทศทดี ีมลํีาธาร
ภเูขาอยู่ดา้นหลัง ภเูขาหมิะอยู่ดา้นหนา้และมแีม่น ้าํอยู่ดา้นลา่งใชเ้วลาสรา้งนาน 4 ปี มสีถาปัตยกรรมแบบทเิบตปัจจบัุนเป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในสกิขมิ
จากนันไม่นานพระสงัฆราชการม์าปาท ี16 ไดส้ถาปนาวัดนีเป็น ศนูยธ์รรมจักร สถานทใีชเ้รียน
ฝึกฝนและปฏบัิตตินของชาวพทุธรวมทังเผยแผคํ่าสอนของพระพทุธเจา้ในวันขนึปีใหม่ของทเิบต ในปี ค.ศ. 1966

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
DENZONG RESIDENCY HOTEL(Gangtok) หรือเทยีบเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี5
เมอืงกงัตอ๊ก - ทะเลสาบฌางโก - คเณศต็อก

06.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo Lake) (ระยะทาง 34 กม.ประมาณ 2 ชม.) ทะเลสาบฌางโก สงูประมาณ 3,774
เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตังอยู่ทางภาคตะวันออกของสกิขมิ มลัีกษณะคลา้ยรูปไขย่าว 1 กโิลเมตร ลกึ 15 เมตร
เป็นทะเลสาบศักดสิทิธขิองชาวฮนิดแูละชาวพทุธ ในชว่งหนา้หนาวน ้าํจะกลายเป็นน ้าํแข็ง และละลายในชว่งเดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม
รอบๆจะมกีหุลาบพันธปี์ ดอกไอรสิ และดอกป็อปปี รวมถงึสตัวป่์าหายากเชน่ แพนดา้แดง เป็ด Brahmini และนกอพยพตา่ง  ๆรวมถงึ แย็ก (Yak
หรือจามรี)มรีูปทรงสณัฐานเป็นวงรีลกึประมาณ 15 เมตร
เป็นตน้กําเนดิของแม่น ้าํลงุเฌช่ไูหลไปบรรจบกับแม่น ้าํรังโปและถอืกันวา่เป็นแหลง่ตน้น ้าํธรรมชาตทิศัีกดสิทิธทิสีดุแหง่หนงึ
ในสมัยอดตีพระลามะหลวงจะทํานายดวงชะตาเมอืงจากการเพง่กสณิ ณ ทะเลสาบแหง่นี สนุกสนานกับกจิกรรม ขจีามรี
สตัวภ์เูขาทไีดรั้บการแตง่ตัวดว้ยสสีนัสดใส พักผอ่น ถ่ายรูปไวเ้ป็นทรีะลกึ กันตามอัธยาศัย 

จนถงึเวลานัดหมายไดเ้วลาอันสมควรกลับสู ่เมอืงกงัต็อก

13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ระหวา่งทาง นําทา่นแวะชม คเณศต็อก (Ganesh Tok) เป็นสถานทศัีกดสิทิธขิองชาวฮนิด ูชาวบา้นนยิมมาสวดมนต์
ดา้นบนสามารถชมววิเมอืงกังต็อกได ้180 องศา ถา้อากาศดจีะมองเห็นววิยอดเขาคันเช็งฌองกาไดด้ว้ย ภายนอกประดับธงแบบทเิบต
วัดนีตังอยู่บนความสงู 6,100 ฟตุ ตดิกับทวีทีาวเวอร ์เป็นวัดเล็ก  ๆสรา้งขนึเพอือุทศิใหก้ับลอรด์กาเนชซงึเป็นวัดสําคัญของศาสนาฮนิดู
ประดษิฐานพระพคิเณศเทพเจา้แหง่การขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแหง่ศลิปะทกุแขนง

ชม หนุมานต็อก เป็นวัดในศาสนาฮนิดู
ทสีรา้งขนึเพอืถวายแดห่มุมานทหารกลา้ของพระรามในวรรณคดกีอ้งโลกรามเกยีรตช์าวสกิขมิบชูาและเคารพทา่นในฐานะเทพผูก้ลา้หาญ
และจงรักภักดตีอ่พระราม
หนุมานจงึเป็นเสมอืนหนงึเทพเจา้องคห์นงึทชีาวสกิขมินับถอืเป็นอย่างมากหากตอ้งการความกลา้หาญและความหกึเหมิใจตอ้งมาบชูาทา่นและทวัีดหนุมานนียังเป็นจดุชมววิยอดเขาคังซงัจังกา้
ยอดเขาทสีงูเป็นอันดับ 3 ของโลกและเทอืกเขาหมิาลัยอกีดว้ย ในวันทฟ้ีาสดใส 

อสิระชอ้ปปิง ถนนมหาตมคานธ ีมารก์ หรอื ถนนเอ็มจมีารก์ (Mahatma Gandhi Road) M.G. Marg
ถนนมหาตมคานธเีป็นถนนชอ้ปปิงสายหลักของสกิขมิทมีรีา้นคา้จํานวนมาก โดยถนนเสน้นีในชว่งเย็นจะกลายเป็นถนนคนเดนิ หา้มรถวงิผา่นไปมา
ถอืเป็นถนนทน่ีาเดนิเลน่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
DENZONG RESIDENCY HOTEL (Gangtok) หรือเทยีบเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี6



เมอืงกงัตอ๊ก - หมูบ่า้นลาชุง

06.30 น
จดักระเป๋าใบเล็ก สําหรบัไปพกัทหีมูบ่า้นลาชุง 1 คนื จะมอีณุหภมูหินาวทสีดุในโปรแกรมของเรา
อยา่ลมืจดัเสอืผา้ทใีหค้วามอบอุน่ทสีดุไปดว้ยคะ่สว่นกระเป๋าใบใหญฝ่ากไวท้โีรงแรมในเมอืงกงัตอ๊ก 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

07.30 น.
นําทา่นเดนิทางออกจาก เมอืงกงัตอ๊ก เพอืไปหมู่บา้นลาชงุ 

นําทา่นชม วดัเอนเซย ์(Enchey Monastery) ขนึมาในปี ค.ศ. 1840 กังต็อกจงึกลายเป็นศนูยก์ลางของการแสวงบญุไปโดยปรยิาย ตอ่มาในปี
ค.ศ. 1894 ธทูอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) กษัตรยิผ์ูป้กครองสกิขมิซงึอยู่ภายใตก้ารปกครองของอังกฤษอกีที
ไดย้า้ยเมอืงหลวงจากเมอืงทมุลอง (Tumlong) มาอยู่ทเีมอืงกังต็อก (Gangtok) แทน นับแตนั่นมา
กังต็อกซงึมบีทบาทมากในฐานะเมอืงหลวงแหง่สกิขมิ (แมว้า่ภายหลังสกิขมิจะกลายเป็นรัฐท ี22 ภายใตก้ารปกครองของอนิเดยี
กังต็อกก็ยังเป็นเมอืงหลวงเชน่เดมิ)กังต็อกประกอบดว้ยชาวเนปาล ภฏูาน และชาวอนิเดยีเป็นสว่นใหญ่

แวะ จดุชมววิทาช ิ(Tashi View Point) ซงึเป็นจดุชมความงดงาม ยอดเขาคันชงัจงุกา้ ยอดทสีงูเป็นอันดับสามของโลก ทดีทีสีดุในเมอืงกังต็อก
ถา้อากาศด ีฟ้าเปิดจะมองเห็น ยอดเขาชโินช ู(Siniolchu)กลางเมอืงกังต็อก
ททีา่นจะสามารถมองเห็นความสลับซบัซอ้นของเทอืกเขาทางภาคเหนือไดด้ทีสีดุ ขนึชมทวิทัศนข์องเมอืงกังตอ๊ก เมอืงหลวงของอาณาจักรสกิขมิ

นําทา่นออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นลาชุง (Lachung) ในอดตีเป็นศนูยก์ลางการคา้ระหวา่งสกิขมิและทเิบต ทนีีมหีบุเขายุมถัง
หรือสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่ดนิแดนตะวันออกและวัดลาชงุ (ชว่งเดอืน ธันวาคม – กมุภาพันธ ์อาจขนึมาทหีมู่บา้นนีไม่ไดเ้นืองจากหมิะตกหนัก)
มอีาณาเขตตดิตอ่กับจนี คําวา่ลาชงุ แปลวา่ ภเูขาขนาดเล็ก จากเมอืงกังต็อกใชเ้วลานังรถจปีประมาณ 6-7 ชวัโมงคะ
ทา่นจะไดส้มัผัสกับภมูทัิศนแ์ละบรรยากาศทเีป็นธรรมชาตหิมู่บา้นนีโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลัย และววิทวิทัศนอั์นสวยงามตลอดเสน้ทาง

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

13.30 น.
นําทา่นเดนิทางตอ่ ในระหวา่งทางไป ลาชงุ เราจะไดแ้วะ น้าํตกเจ็ดสาวนอ้ย เป็นน ้าํตกขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก
และแวะชมน ้าํตกอันสวยงามตลอดเสน้ทาง ทา่นจะไดเ้ห็นและสมัผัสกับน ้าํตกทสีวยงามและแปลกตา
บางชว่งปรากฏสายน ้าํทงิตัวพุง่ดงิผา่นผาสงูลบิลวิ (จดุหมายไม่ใชป่ลายทางแตใ่นระหวา่งทางเป็นสงิทมีคีา่ทสีดุ)

18.30 น
ถงึ หมูบ่า้นลาชุง หมู่บา้นทโีอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลัย
ทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศสดุโรแมนตกิและยอดเขาทปีกคลมุดว้ยหมิะตลอดนําทา่นเขา้สูท่พัีก

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
NORLING ZIMKHANG (Lachung) หรือเทยีบเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี7
หมูบ่า้นลาชุง - หบุเขายุมถงั - หบุเขาแหง่ดอกไม ้- เมอืงกงัตอ๊ก

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขายุมถงัหรอืทุง่หญา้ลอยฟ้า (Yumthang Valley) หบุเขายุมถัง ตังอยู่บนระดับความสงู3,659 เมตร
สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่สกิขมิ
สถานททีอ่งเทยีวทงีดงามทสีดุของสกิขมิและยังเป็นดนิแดนแหง่ตํานานและความฝันเป็นเหมอืนสวนสวรรคส์ขุาวดทีงีดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรคย์ุมถังเป็นหบุเขาแสนสวยสองขา้งทางมยีอดเขาหมิะของเทอืกหมิาลัยตังตระหงา่นผา่นธารน ้าํแข็งนอ้ยใหญ่และป่าสนกับยอดเขาสงูเสยีดฟ้าถา้มาชว่งเดอืนเมษายน-
พฤษภาคมซงึเป็นฤดใูบไมผ้ลจิะเห็นป่ากหุลาบพันปีมากกวา่36 สายพันธุผ์ลดิอกบานสะพรังทังหบุเขาหรือถา้มาเดอืนพฤศจกิายน-เดอืนมกราคม
จะเห็นเทอืกเขาทปีกคลมุดว้ยหมิะสวยงามแบบสวสิเซอรแ์ลนดย์ุมถัง ดนิแดนทไีดรั้บสมญานามวา่ “สวสิแหง่เอเชยี”
ทนีีนอกจากจะเป็นดนิแดนแหง่ดอกไม ้และดอกกหุลาบพันปีหลากหลายสายพันธุแ์ลว้ ยังมนี ้าํพรุอ้น และทปีลายสดุของยอดเขาสงู“Zero Point”



หบุเขาหมิะแหง่สกิขมิดนิแดนสวยงามทถีูกปกคลมุไปดว้ยหมิะมคีวามสงูถงึ4,800เมตรจากระดับน ้าํทะเลชว่งทเีหมาะทจีะเทยีวทหีบุเขายุมถังคอืชว่งเดอืนเมษายน–
กลางเดอืนมถิุนายนซงึจะเป็นชว่งทดีอกไมบ้านสวยงามมากแตถ่า้หากอยากเห็นตอนภเูขาปกคลมุไปดว้ยหมิะและทอ้งฟ้าสดใสเวลาทเีหมาะสมทสีดุคอืชว่งเดอืนพฤศจกิาย–
เดอืนมกราคม ยกเวน้ถา้มหีมิะตกหนัก ก็ไม่สามารถขนึไปได ้
ระหวา่งการเดนิทางผา่นความงดงามของธรรมชาตทิไีดส้รรสรา้งทอ้งฟ้าสนี ้าํเงนิสดโอบลอ้มหบุเขาทเีต็มไปดว้ยหมิะในชว่งฤดใูบไมผ้ลริะหวา่งเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคมทัวทังอาณาบรเิวณของยุมถังจะเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพันธุจ์นไดรั้บสมญานามวา่
อสิระถ่ายภาพความกับทรงจําอันสวยงามทไีม่รูล้มื

จนไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่หมูบ่า้นลาชุง
ระหวา่งทางแวะจบิน ้าํชากาแฟและของวา่ทา่มกลางธรรมชาตอัินสวยงามของพุม่ดอกกหุลาบพันปีและพมิมูลา่แมคโนเลยีระหวา่งเสน้ทางของหบุเขายุมถัง

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย
หลังอาหารเดนิทางสู ่เมอืงกงัต็อก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชวัโมง)
ชมแสงอาทติยท์ทีอแสงผา่นสายหมอกทพีาดพันขนุเขาสงูเปลยีนเป็นลําแสงพราวพรรณตกลงตอ้งหบุเขาและแม่น ้าํทสิตา้“TESTA”
ทอียู่เบอืงลา่งอสิระชมทวิทัศนร์ะหวา่งสองขา้งทางทสีวยงามตลอดเสน้ทางชมแสงอาทติยท์ทีอแสงผา่นสายหมอกทพีาดพันขนุเขาสงูเปลยีนเป็นลําแสงสทีองตกลงตอ้งกับหบุเขาและแม่น ้าํทสิตา้ทอียู่เบอืงลา่งอสิระชมทวิทัศนร์ะหวา่งสองขา้งทางทสีวยงามตลอดเสน้ทาง

18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
DENZONG RESIDENCY HOTEL (Gangtok) หรือเทยีบเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี8
เมอืงกงัตอ๊ก - สริกิูร(ีบกัโดกรา) - กลักตัตา้ - กรุงเทพฯ

06.00 น
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

จากนัน นําทา่นชม NAMGYAL INSTITUTE OFTIBETOLOGY ซงึเป็นพพิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมประวัตคิวามเป็นมาของอาณาจักรสกิขมิ
จากนันนําทา่นนมัสการ องคพ์ระสถูปโดดรู ์สรา้งเมอื พ.ศ. 2488 ถอืวา่เป็นสดุยอดสถูปแหง่ความศักดสิทิธแิหง่หนงึในอาณาจักรสกิขมิ
สรา้งโดยพระมหาเถระตรุลศรี รนิโปเช ประธานสงฆแ์หง่นกิายนญ์งิมาในพระพทุธศาสนามหายานในธเิบต บรเิวณรอบสถูปประกอบดว้ย 108
วงลอ้ภาวนาทพีทุธศาสนกิาชนใชห้มุนไปพรอ้มกับการสวดมนต ์โอม มณี ปัท เม ฮุม ซงึหมายถงึอัญมณีในดอกบัว

06.30 น.
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบกัโดกรา เมอืงสลีกิูร ี(บักโดกรา BAGDOGRA) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชวัโมง)

10.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.35 น.
โดย สายการบนิ INDIGO AITLINES เทยีวบนิท ี6E534 สู ่เมอืงกลักตัตา

17.50 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงกลักตัา นําทา่นเขา้เชคอนิระหวา่งประเทศเพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

อสิระอาหารค่าํเพอืสะดวกแกก่ารเชคอนิ

20.50 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ INDIGO AITLINES เทยีวบนิท ี6E77 (2050-0150+1)

วนัท ี9
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเวลา เทยีงคนื )

01.50 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 



อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี

อัตราคา่บรกิารรวม

•  ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-กลักตัตา้-บักโดกรา้-กลักตัตา้-กรงุเทพฯ ชันประหยัดโดยสายการบนิอนิดโิกแ้อรไ์ลน ์รวมน ้าํหนัก20กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และคา่ประกนัภยัสายการบนิ

• รถโคช้ปรบัอากาศในกลักตัตา้,รถจปิ(ไมป่รบัอากาศ)ในสกิขมิและดารจ์ลีงิ

• โรงแรม ทพีกั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์อาหารตามทรีะบุในรายการตามรายการทรีะบุ

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆตามระบุ

• คา่น ้าํระหวา่งมอือาหารทุกมอื / น ้าํดมืบรกิารบนรถ วันละ 2 ขวด /ท่าน

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ1,000,000บาทตอ่ท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิหา้แสนบาท)แตท่ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ(
สาํหรบัอาย ุ70 ปีขนึไป คุม้ครอง 50%)

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง ( PASSPORT) และคา่ทําใบอนญุาตทิกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่ชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ นอกเหนอืจากทรีะบุไวใ้นรายการและคา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี

• คา่ทําเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว

• คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณอีอกใบกาํกบัภาษี)

• คา่ธรรมเนยีมบัตรเครดติ 3 % (กรณชีําระผา่นบัตร)

• คา่น ้าํหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัและกจิกรรมตา่งๆตามฤดกูาลเช่นขจีามร,ีสก ีฯลฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,พนกังานขบัรถและพนกังานบรกิาร 45 USD/ทา่นหรอื1,600บาท(ตลอดทรปิการเดนิทาง)

• ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แตค่วามประทับใจในบรกิาร

การสํารองทนัีง

•  สง่หนา้พาสปอรต์ เพอืจองตวัเครอืงบนิ และทําประกนัภยัการเดนิทาง

• วางมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัการ 3 วัน โดยผา่นบัญช  ี(ในวันททีําการจอง กรณยีังไมช่ําระเงนิ ถอืวา่ยังไมม่กีารจองเกดิขนึ)
สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน

การยกเลกิ และการเปลยีนแปลง
•  ตอ้งจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน สาํหรบัช่วงวันหยดุเทศกาล

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัเงนิ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่50 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-29 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม ่40 วัน)



ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหนั้กทอ่งเทยีวทราบกอ่นการเดนิทาง

•  สาํหรบัหอ้งพกัแบบ3 เตยีงมบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านันกรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ3่ ท่านบรษัิทฯขอแนะนําใหนั้กท่องเทยีวเปิดหอ้งพกัเป็น2
หอ้งจะสะดวกกบันักท่องเทยีวมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊หากออกตวัแลว้นักท่องเทยีวไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางไดก้ระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด
สาํหรบัชันท่องเทยีวท่านละ 1 ใบ(น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry (น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทัง 7 ขอ้
•  บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย
ไมว่า่กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีางบรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• ตวัเครอืงบนิเมอืออกตวัแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดทุ้กกรณ ีโดยเงอืนไขของสายการบนิกาํหนด

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

• **รายการนเีป็นเสน้ทางกงึผจญภยั เหมาะสาํหรบัผูเ้ดนิทางทรีกัและหลงใหลในธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ**

• และเสน้ทางท่องเทยีวบางครงัขนึอยูก่บัสภาพอากาศและความปลอดภยัเป็นสาํคญั***
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