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Filght Date Origin Destination Departure Arrival ใช้เวลาบิน (ชม.) 

6E1058 วันท่ีสอง(พฤหัส 13/4/66) สุวรรณภูมิ (BKK) โกลกัลต้า(CCU) 02:40 Lt. 03:45 Lt. 2.45 

6E205 วันท่ีสอง(พฤหัส 13/4/66) โกลกัลต้า(CCU) บักโดกร้า(IXB) 10:30 Lt. 11.20 Lt. 0.50 
6E6444 วันที่เจ็ด(อังคาร 18/4/66) บักโดกร้า(IXB) โกลกัลต้า(CCU) 14:20 Lt. 15:20 Lt. 1.00 

6E1057 วันที่เจ็ด(อังคาร 18/4/66) โกลกัลต้า(CCU) สุวรรณภูมิ(BKK) 21:30 Lt. 01:40+1 Lt. 2.40 

Date Program Hotel B L D 

วันที่หนึ่ง       สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

วันที่สอง        สุวรรณภูมิ-โกลกัลต้า-บักโดกร้า-กังต๊อก-เอ็มจีมาร์ท ALPINE HILL (กังต็อก) / / / 

วันที่สาม   กังต๊อก-ทะเลสาบฉางโก-คเนศต็อก-หนุมานต็อก-วัดลิงค์ดัม ALPINE HILL (กังต็อก) / / / 

วันที่ส่ี          กังต๊อก-ตาชิวิวพอยท์-สถูปโดร์-กระบี่ลงศก-หมู่บ้านลาซุง HIMALAYAN RESIDENCY (ลาชุง) / / / 

วันที่ห้า       หมู่บ้านลาซุง-ซีโร่พอยท์-ยุมถัง-ลาชุง-กังต๊อก ALPINE HILL (กังต็อก) / / / 

วันที่หก      กังต็อง-ดาร์จิล่ิง-ไร่ชา-สวนสัตว์-วัดธิเบต-บาตาเซีย-ชอรัสต้า RJ Resort (ดาร์จิล่ิง) / / / 

วันที่เจ็ด      ดาร์จิล่ิง-ไทเกอร์ฮิลล์-บักโดกร้า-สนามบินโกลกัลต้า - / / - 

วันที่แปด     สนามบินสุวรรณภูมิ -    
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วันที่หนึ่ง(พุธ 12/4/66) สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประต ู3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน INDIGO  ตอ้นรับท่าน
โดยเจา้หนา้ที่ ตรวจเช็คสัมภาระและบตัรเดินทาง 

 

วันที่สอง(พฤหสั 13/4/66) สุวรรณภูมิ-โกลกลัต้า-บักโดกรา-กงัต๊อก 
02.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโกลกลัตา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo  เที่ยวบิน  6E1058  
03.45 น.   เดินทางถึง Netaji Subhash Chandra Bose International Airport สนามบินโกลกัลต้า  เมืองหลวงของรัฐ 

เบงกอลตะวนัตก(เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา  ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าแลว้เดินทางสู่ 
อาคารภายในประเทศเพื่อเช็คอินเตรียมบินสู่เมืองบกัโดกรา รบัประทานอาหารเชา้(1)setbox 

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

กลางวัน(2) 

ข้อแนะน า    กระเป๋าสัมภาระ เน่ืองจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจาํกดันํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง เคร่ืองบินไดท้่านละ ไม่เกิน 20 กก. (จาํนวน 1 ใบ/ท่าน) และสามารถนาํ
ข้ึนเคร่ืองไดท้่านละ ไม่เกิน 7 กก. (จาํนวน 1 ใบ/ ท่าน) หากมีนํ้ าหนกัเกินกรณีน้ี สายการบินจาํเป็นตอ้ง
เรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ซ่ึงลูกคา้จาํเป็นตอ้งชาํระเองตามจริงทั้งหมด จึง ขอความร่วมมือในการคาํนวณ
นํ้าหนกัสัมภาระก่อนเดินทางทุกครั้ ง เที่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที่พกัอาจมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัเวลา สถานการณ์ และสภาพ อากาศ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สําคญั 
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บ่าย นาํท่านข้ึนรถ innova (คันละ  4-5 ท่าน) นาํท่านเดินทางสู่  เมืองกังต็อก “GANGTOK” (ใชเ้วลาใน
การเดินทาง 4-5 ชม.)ซ่ึงเป็นเมืองหลวงประจาํแควน้สิกขิม ความหมายว่า เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซ่ึงสูง
เหนือระดบันํ้าทะเล 1,780 เมตร ถือกาํเนิดเกิดข้ึนราว ปี ค.ศ. 1716 ซ่ึงขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ 
เท่านั้น จนกระทัง่ไดม้ีการสร้างวดัเอนเซย ์(Enchey Monastery) ข้ึนมาในปี ค.ศ. 1840 กงัต็อกจึงกลายเป็น
ศูนยก์ลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นมัเกล (Thutob Namgyall) 
กษตัริยผ์ูป้กครองสิกขิมซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองขององักฤษอีกที ไดย้า้ยเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง 
(Tumlong) มาอยู่ที่เมืองกงัต็อก (Gangtok) แทน นบัแต่นั้นมา กงัต็อกซ่ึงมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวง
แห่งสิกขิม (แมว้่าภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรัฐที่ 22 ภายใตก้ารปกครองของอินเดีย กงัต็อกก็ยงัเป็นเมือง
หลวงเช่นเดิม)กงัต็อกประกอบดว้ยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ 

 
 ท่านช้อปป้ิงย่านตลาด เอ็ม จี มาร์จ  ซ่ึงตลอดแนวสองขา้งทาง เรียงรายไปดว้ยร้านขายของมากมาย (เปิด

บริการ 10.00 น.-21.00 น. ทกุวัน ยกเว้นวันอังคาร) และยงัมี อนุสาวรีย์มหาตะมะคานธี 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า(3)  
เขา้สู่ที่พกั       Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า  (กงัต็อก) 

 
 

วันที่สาม(ศุกร์ 14/4/66)  กังต๊อก-ทะเลสาบฉางโก-คเนศต๊อก-หนุมานต๊อก-วัดลิงค์ดัม 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก  
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉางโก (ประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของเทือกเขา 

จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบฌางโก “TSOMGO LAKE” (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก 
สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ   15 เมตร เป็นต้น
ก าเนิดของแม่น ้าลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น ้ารังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน ้าธรรมชาติที่ศักด์ิสิทธิ์
ที่สุดแห่งหน่ึง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  
สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาทีไ่ด้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 
จนถึงเวลานัดหมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคารพื้นเมือง  

 
บ่าย เดินทางกลบัสู่ เมืองกงัต็อก (ประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะชม คเณศต็อก ซ่ึงเป็นวัดส าคัญของศาสนา

ฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากน้ัน
ชม หนุมานต็อก เป็นวัดทางศาสนาฮินดูอีกเช่นกัน ซ่ึงเป็นเทพแห่งเจ้าแห่งชัยชนะ ทหารเอกของพระราม
ในวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกคือเร่ืองรามเกียรต์  ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทกุวันส าคัญที่วัดทั้งสอง
แห่งน้ีเป็นประจ า  เมืองกงัต็อก (Gangtok) แวะชม วัดลงิค์ดัม เป็นวดัในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆาร์
มา การ์ยุ หน่ึงใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิเบต อยู่ห่างจากตวัเมืองกงัต๊อกใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมงเป็นวดัที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม ้อนัเงียบสงบ และเป็นตวัอย่างวดัที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรม
ความงดงามแบบธิเบต และเป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนานิกายฆาร์มา การ์ยุ ภายใตก้ารดูแลของ เซอร์มงั ฆาร์
วงั รินโปเช่ปัจจุบนัมีพระลามะมาศึกษาและอยู่ที่น่ีกว่า 300 รูป 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า(6)ที่ โรงแรม   
เข้าสู่ที่พกั  Alpine Hill Hotel หรือเทยีบเท่า  (กังตอ็ก)  

***หมายเหต ุ ให้ทุกท่านจดักระเป๋าใบเล็กสําหรับคา้งที่หมู่บา้นลาชุง1คืน ซ่ึงเป็นสถานที่มีอุณหภูมิหนาวสุดของรายการ   
อย่าลืมจัดเส้ือผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกงัต๊อก 
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วันที่ส่ี(เสาร์ 15/4/66) กังต๊อก-ตาชิวิวพอยท์-สถูปโดร์-กระบ่ีลงศก-หมู่บ้านลาชุง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคนัชงัจุงกา้ ที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกงัต็อก 
ซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นความสลบัซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บา้น
ลาชุง ( ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง )เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตวัเมืองโอบลอ้มดว้ยออ้มกอดของเทือกเขา
หิมาลยั สัมผสัวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบี่ลงศก สถานที่แห่งน้ีเป็นที่ 
สาบานของหัวหนา้เผ่าเลปชาและหัวหนา้เผ่าคมัปา ทั้งสองเป็นพี่นอ้งร่วมสาบาน จุดเร่ิมตน้แห่งการก่อตั้ง
สรา้งอาณาจกัรสิกขิม น าท่านชม สถูปโดดูร์ (Do-Drul Chorten) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอด
สถูปแห่งความศกัดิ์ สิทธ์ิแห่งหน่ึงในอาณาจกัรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธาน
สงฆแ์ห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต ซ่ึงเป็นอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียน Nyingma 
เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดใน 4 โรงเรียนของพุทธศาสนาในทิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบดว้ย 108 วง
ลอ้ภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใชห้มุนไปพร้อมกบัการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซ่ึงหมายถึงอญัมณีใน
ดอกบวั องคพ์ระสถูปโดดูร์ สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงชยัชนะของความดีที่มีต่อความชัว่ร้ายทั้งปวง ถือ
เป็นพระสถูปเจดียท์ี่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของสิกขิม โดยดา้นในบริเวณพระสถูปจะมีส่ิงส าคญัที่เก่ียวขอ้ง
กบัศาสนาอยู่หลายอย่าง เช่น พระโพธิสัตวท์ี่ท าดว้ยเงิน หนงัสือศกัดิ์ สิทธ์ิ บทสวดมนต์ ภาพวาดทาง
ศาสนา ภาพวาดทงักา้ และเอกสารตน้ฉบบัลายมือสมยัโบราณที่เป็นภาษาสันสกฤต ทิเบต จีน และเลปซา 
(ประกอบไปดว้ย Prajna Paramita และ Astasahastra ที่เขียนลงในตน้ฉบบัที่เป็นทองค า ส่วน Saratama 
Prajnaparamita เป็นตน้ฉบบัที่เขียนลงไปในปาลม เมื่อศตวรรษที่ 11 โดย Ratnakara Shanti และ Prajana 
Paramita Sutra ที่เป็นตน้ฉบบัลายมือของจีนในศตวรรษที่ 12 ซ่ึงน ามาจากเกาหลีใต)้  
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ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง หมู่บา้นที่อยู่ทางสิกขิมเหนือ ท่านจะไดส้ัมผสักบัภูมิทศัน์และบรรยากาศที่
เป็นธรรมชาติหมู่บา้นน้ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั และวิวทิวทศัน์อนัสวยงามตลอดเส้นทาง 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคารพื้นเมือง หมู่บ้านนาม็อก (ระหว่างทาง) 

 
13.30 น. น าท่านเดินทางต่อ ในระหว่างทาง ผ่านจุดชมวิว กระบ่ี ลงศก “KABI –LUNGSTOK”, และแวะชมน ้าตก

นากา, หุบเขาแม่น ้าลาชุง ชู, น ้าตกทวิน, น ้าตกบิม นาลา ท่านจะไดเ้ห็นและสัมผสักบัน ้าตกที่สวยงามและ
แปลกตา บางช่วงปรากฏสายน ้าทิ้งตวัพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบล่ิว ชม วัดโพดอง “PHODANG  
MONASTERY” ที่สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1740 เป็นพระอารามของพระธิเบต ที่ไดร้ับการบูรณะให้งดงามมา
โดยตลอด (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นส่ิงที่มีค่าที่สุด) 

 

 
18.30 น.  ถึง หมู่บ้านลาชุง หมูบ่า้นที่โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั น าท่านชมวิวทิวทศัน์กบับรรยากาศสุดโรแมนติก

และยอดเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะตลอดปี จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั  
19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า(9)ที่ โรงแรม 

ที่พัก HIMALAYAN RESIDENCY Lachung หรือเทียบเท่า  (ลาชุง) 
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วันที่ห้า(อาทิตย์ 16/4/66) หมู่บ้านลาชุง-ยุมถัง-บ่อน ้าร้อน-กงัต๊อก 

 

 

 

 
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ Zero Point ใชเ้วลาในการเดินทางจากลาชุงไปประมาณ 2 ชม. ตลอดสองขา้งทางจะผ่าน
หุบเขา ลาํธาร เส้นทางข้ึนเขาที่ถนนเป็นหินมีหิมะปกคลุมจนกระทัง่เดินทางมาถึง zero point จดุชมววิของ
ยอดเขาคงัเซนจุงก้า มีพรหมแดนติดกบัประเทศจีน บริเวณน้ีจะเต็มไปดว้ยหิมะและการ์เซียที่ใหท้่านได้
สัมผสัความงาม (การขึ้น Zero point ขึ้นอยู่กับ อากาศและถนน หากมีหิมะตกจัดหรือทางสไลด์ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่เดินทาง โดยค านึงถึงความปลอดภยัของลูกค้าเป็นส าคัญ)  
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นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่บน
ระดบัความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความ
งดงามของธรรมชาติที่ไดส้รรสร้างทอ้งฟ้าสีนํ้าเงินโอบลอ้มหุบเขาที่เต็มไปดว้ยหิมะ เดือนตุลาคมถึงเดือน
มีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเยน็ มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวนั(11)ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองกังตอ็ก  (ใชเ้ดินทางประมาณ 6 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) ภาษาภู
เทีย กงั คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกนัเป็น ที่ราบที่อยู่บนเนินเขา  กงัต็อกนั้นเป็นเมืองหลวงของ
สิกขิมอยู่ดา้นล่างเทือกเขาหิมาลยั เมื่อก่อนเป็นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการสร้างวดัเอนเซย ์(Enchey 

Monastery) ในปี ค.ศ. 1840 ท าให้กงัต็อกกลายเป็นศูนยก์ลางของนกัแสวงบุญ และเป็นที่พกั
ระหว่างทางทิเบตกบัอินเดีย จนถึง ศตวรรษที ่19 ในปี 1894 ธูทอบ นมัเกล (Thutob 

Namgyal) กษตัริยผ์ูป้กครองสิกขิมอยู่ภายใตก้ารปครองขององักฤษอีกทีไดย้า้ยเมืองหลวงจากเมือง
ทุมลอง (Tumlong) มาเมืองกงัต็อก (Gangtok) จากนั้นกงัต็อกจึงเป็นเมืองหลวงของสิกขิม 
ภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรัฐหน่ึงของอินเดียก็ตาม ระหว่าง
เส้นทางผ่านชม นํ้าตกนากา หุบเขาแม่นํ้าลาซุงชู  และนํ้าตกทวิน  
นํ้าตกบิมนาลา ชมแสงอาทิตยท์ี่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพนั
ขุนเขาสูง  เปล่ียนเป็นลาํแสง พราวพรรณ ตกลงตอ้งหุบเขาและ 
แม่น ้าทิสต้า “TESTA” ที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทศัน์ระหว่าง
สองขา้งทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง  อ่ิมเอมกบัการเก็บภาพแห่งความประทบัใจ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(12)ที่ ห้องอาหารโรงแรม                                                                               
     เข้าสู่ที่พกั  Alpine Hill Hotel หรือเทยีบเท่า (กังต็อก) 
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วันที่หก(จันทร์ 17/4/65) กังต๊อก-ดาร์จิลิ่ง-ไร่ชา-สวนสัตว์-วัดธิเบตกุม-บาตาเซีย 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(13)ที่ โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ ดาร์จิลิ่ง (เวลาในการเดินทาง 3 ชม.) ซ่ึงเมืองน้ีสูงเหนือระดบันํ้าทะเล 2,134 ม.  ตวัเมืองหันหนา้

เขา้หาเทือกเขาหิมาลยั ประชากรของดาร์จีล่ิงมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่น่ีองักฤษเขา้มา
พฒันาให้เป็นเมืองพกัตากอากาศบนภูเขาไดอ้ย่างสวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตาก
อากาศบนภูเขา  มีช่ือเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของชาที่มีกล่ินหอมละมุ่น เลิศรส ซ่ึงตลอด
เส้นทางท่านจะไดเ้ห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม…ดาร์จีลิ่ง ราชินีแห่งขุนเขาไร่ชาดาร์จีลิงนั้นเป็นไร่
ชาที่ข้ึนช่ือลือชามากที่สุดในโลกที่บรรดาคอชาทั้งหลายที่ไปเที่ยวอินเดียต่างใฝ่ฝันตอ้งไปให้ไดสั้กครั้ ง
หน่ึงในชีวิต ชม ไร่ชา-โรงงานผลิตชา  HAPPY VALLEY  ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มีช่ือเสียงของเมือง
ดาร์จีล่ิง ที่ก่อตั้งข้ึนเมื่อครั้ งองักฤษเขา้มาปกครองอินเดีย ชมสถานบนัสอนการปีนเขา เมืองดาร์จีล่ิง  
พิพิธภณัฑปี์นเขาหิมาลยั (Himalayan Mountaineering Institute)สถาบนันกัปีนเขาเทือกเขาหิมาลยัน้ี ก่อตั้ง
โดย ท่านเซอร์เอ็ดมนัด์ ฮิลลารี (Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด์ และเทนซิงก์ นอร์เกย(์Tenzing 
Norgay) ชาวซาปาจากดาร์จีล่ิง ไดปี้นข้ึนไปถึงยอดเอเวอร์เรสตไ์ดสํ้าเร็จ หลงัจากพิชิตเอเวอร์เรสตไ์ด้
สําเร็จเพียงปีเดียว เทนซิงก์ก็ไดก้ลบัมาก่อตั้งสถาบนันักปีนเทือกเขาหิมาลยั ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1954 เพื่อฝึกฝน
ชาวอินเดียผูจ้ะเป็นคนนาํทางการปีนเขา ซ่ึงในปัจจุบนัคือพิพิธภณัฑข์องการปีนเขา (Mountaineering 
Museum) อนัมีแบบจาํลองเทือกเขาหิมาลยั ประวตัิการปีนเขา รูปภาพและประวตัิของผูพ้ิชิตยอดเขาต่างๆ 
โมเดลของยอดเขาสูงในแต่ละทวีป อุปกรณ์ปีนเขาตั้งแต่ยุคแรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป์บนที่สูง (Altitude 
Camp) ตวัอย่างพรรณไมแ้ละพนัธ์ุสัตวข์องเทือกเขาหิมาลยั ชม  สวนสัตวป์มาจาร์ นยัดรู “ PADMAJA  
NAIDU  HIMALAYA ZOOLOGICAL PARK” ที่น่ีท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาท ิยัค 
หมีด าหิมาลัย หมแีพนด้าแดง  เสือไซบีเรีย และอื่นๆ อีกมากมาย...  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร 



ห น ้ า  | 10 

 

  

 

   
บ่าย ชม วัดทิเบตกูม กอมปา  “GHOOM GOMPA”   เป็นวดัโบราณแต่ไดร้ับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อ

บอกว่า “เมืองน้ีเป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเช่ือหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้กระทั่ง
คริสต์ก็ตาม” ที่แห่งน้ีจึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน นาํท่านชม บาตาเซีย ( 
Batasia Loop) ชมอนุสรณ์สถานทหารสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกลา้กุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 ซ่ึง
ตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองวิวได ้360 องศา  ดา้นหนา้คือเทือกเขาหิมาลยั ดา้นหลงัคือเมืองดาร์จิล่ิง แลว้
ยงัเป็นที่ชมรถไฟToy Train เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดบันํ้าทะเล 4,000 ฟตุ  ไดด้ว้ย น าท่านเดิน 
ช้อปป้ิง chowrasta ตลาดพื้นเมืองย่านชอร์รัสตา้  แหล่งช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียง  

   
คํ่า รับประทานอาหารค ่า(15)ที่ โรงแรม  
 เข้าสู่ที่พกั R J Resort หรือเทียบเท่า  (ดาร์จิลิ่ง) 
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วันที่เจ็ด(อังคาร 18/4/66) ไทเกอร์ฮิลล์-บักโดกรา-โกลกลัต้า-สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

    
เชา้มืด ข้ึนไปชมวิวของเทือกเขาหิมาลยัที่ “ไทเกอร์ฮิล” ถา้อากาศดีจะเห็นยอดเขาคนัเชงจุงกา้ สูงอนัดบั 3 ของ

โลก เดินทางลงมาจากยอดเขา  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้(16)ที่ ห้องอาหารโรงแรม แลว้เดินทางทางสู่ สนามบินบกัโดกรา (ใชเ้วลาใน 

การเดินทาง 3.30 ชัว่โมง) รับประทานอาหารกลางวนั(17) 

14.20 น. ออกเดินทางสู่ โกลกัลตา โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E6444 
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15.20 น.  เดินทางถึง สนามบินโกลกลัตา นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินภายระหว่างประเทศ เพื่อเช็คอินเดินทางสู่ 
สนามบินสุวรรณภูมิ รับประทานอาหารคํ่าอิสระ 

21.30 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน  6E1057 
 
 

วันที่แปด(พุธ 19/4/66 สนามบินสุวรรณภูม ิ
01.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ  
 
หมายเหต ุ: โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ความปลอดภัย และสภาพอากาศของแต่ละเมือง ซ่ึง

อาจล่าช้าจนท าให้บางสถานที่ท่องเที่ยวอาจไม่ทัน โดยจะค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ 
 
 
 
 

 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก รับ จอง พักเด่ียว 
12 – 19 เมษายน 2565  33,333 - 16  9,000 บาท 

 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน  ชาํระเงินท่านละ 15,000 บาท , ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทาง 20 วนั  
 
เง่ือนไขการให้บริการ   (ที่ท่านควรทราบก่อนส ารองที่น่ัง)  
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด 
  (ยกเวน้ กรณีที่มีการการันตีค่ามดัจาํกบัสายการบิน , ที่พกั  ,ร้านอาหาร โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้** 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาว** เก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร์ 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร์ 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน  เดินทางไป-กลบั พร้อมคณะ 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนาํเที่ยว 

ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
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• ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบตัิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สําหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทาง

สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน) 
• โรงแรมที่พกั จาํนวน 5 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน      
•  ค่าอาหารตามรายการและนํ้าดื่มค่ารถนาํเที่ยวตามโปรแกรม                                                                                                                                                                                                                    
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

• ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทาง
ในการจดัทาํเอง) 

• ค่าทิปสําหรับ มคัคุเทศก์ พนกังานขบัรถ พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
• ค่าปรับ สําหรับนํ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาํหนดไว ้
• ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน, คนขับรถ 2,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

(ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้) 
• -  ค่าธรรมเนียม Evisa เข้าประเทศอินเดีย (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,800 บาท) 
(ราคาวีซ่าอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกคร้ังหน่ึง) 
*หมายเหตุ : พาสภิกษุ หรือ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม) 

 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

• รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour)  
• ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่

ท่านถือหนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีนํ้าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทาง
ไปพร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการ
ขออนุญาตการใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัิของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้ง
ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ
ความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการ

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/5985/#other_condition


ห น ้ า  | 14 

 

  

ตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

• ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้

• หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
• ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบ

ตามที่กาํหนดไว ้
• ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทน

แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่
ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 

• บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสําคญั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 

• โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมี
จาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่กาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 

• กรณีที่ ท่านไม่ไดท้าํการทกัทว้งใดๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านไดต้กลงรับทราบเงื่อนไข และ
ขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ 
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
เง่ือนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ 

• บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เกี่ยวขอ้ง หรือ มีส่วน
ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวทั้งส้ิน 

• หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน
ทั้งหมด 
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• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วที่พาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

• ผูเ้ดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อ
ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วน้ี 

• ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมคี่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยว อนัมีสาเหตุมา
จากผูเ้ดินทาง 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้ห้กบัผูเ้ดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตัิ รัฐประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ที่
เกี่ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป 
 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อการเข้าประเทศอินเดีย 
 1.  Passport เล่มแดง อายุพาส  ตอ้งเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  / 180 วนัขึ้นไป 
 2. Visa 
 3. ลงทะเบียนในระบบ Air Suvidha 
 4. ตอ้งไดร้ับวคัซีน ขั้นตํ่าคือ 2 เข็ม  เอกสารวคัซีนที่ใชค้ือ  

     - พาสวคัซีน   หรือ  
    -  Internation COVID-19 VaccinationCertificate  
        (กดขอในแอปหมอพร้อม  ระยะเวลารอคอย 3 วนั ทาํการ *อปัเดทเม่ือ30/5/65) 
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	เงื่อนไขการชำระเงิน  ชำระเงินท่านละ 15,000 บาท , ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
	เงื่อนไขการให้บริการ   (ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง)
	* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด
	(ยกเว้น กรณีที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน , ที่พัก  ,ร้านอาหาร โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
	* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
	* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
	* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
	อัตราค่าบริการนี้รวม
	 ค่าตั๋วเครื่องบิน  เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
	 ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
	 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
	 ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
	 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
	 โรงแรมที่พัก จำนวน 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
	  ค่าอาหารตามรายการและน้ำดื่มค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม                                                                                                                                                                                                      ...
	 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

