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สมัผสัความงามเทือกเขาหิมาลัยอนัแสนโรแมนติก 

อินเดีย - สิกขิม-ดารจ์ล่ิิง 8 วัน 5คืน ราคาเพียง 29,999.- 

....สมัผสัความงดงามทางธรรมชาตทิี่คุณไม่เคยเหน็ในอินเดีย!... 
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Filght Date Origin Destination Departure Arrival 
ใชเ้วลาบิน 

(ชม.) 

6E78 วนัท่ีสอง สุวรรณภมูิ (BKK) โกลกลัตา้(CCU) 02:05 Lt. 03:20 Lt. 2.45 

6E797 วนัท่ีสอง โกลกลัตา้(CCU) บกัโดกรา้(IXB) 10:45 Lt. 11.50 Lt. 1.05 

6E534 วนัท่ีเจ็ด บกัโดกรา้(IXB) โกลกลัตา้(CCU) 16:35 Lt. 17:45 Lt. 1.15 

6E77 วนัท่ีเจ็ด โกลกลัตา้(CCU) สุวรรณภมูิ(BKK) 20:50 Lt. 01:05+1 

Lt. 
2.35 

Date Program Hotel B L D 

วนัท่ีหน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

วนัท่ีสอง 
สุวรรณภูมิ-โกลกลัตา้-บกัโดกรา้-ดารจ์ิล่ิง-ชอรสัตา้ R J Resort bo

x 

ภ รร 

วนัท่ีสาม 
ไทเกอรฮิ์ลล-์วดัธิเบตกุม-บาตาเซีย-ไร่ชา-สวนสตัว-์

กงัต๊อก 

Alpine Hill รร. ภ รร 

วนัท่ีส่ี 
กงัต๊อก-คเนศต็อก-หนุมานต็อก-ทะเลสาบฉางโก-วดั

ลิงคด์มั 

Alpine Hill รร. ภ รร 

วนัท่ีหา้ 
กงัต๊อก-ตาชิวิวพอยท-์สถูปโดร-์กระบ่ีลงศก-หมูบ่า้น

ลาซุง 

Himalayan 

recidency 

รร. ภ รร 

วนัท่ีหก หมูบ่า้นลาซุง-ZERO POINT-ยุมถงั-บ่อน ้ารอ้น-กงัต๊อก Alpine Hill รร. รร รร 

วนัท่ีเจ็ด กงัต๊อก-บกัโดกรา้-โกลกลัตา้ - รร. ภ อิสระ 

วนัท่ีแปด สนามบินสุวรรณภูมิ -    

 

วนัทีห่น่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น.      พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมู ิ ชั้น 4 ประต ู3 แถว E เคาน์เตอร ์สายการบินINDIGO  ตอ้นรบัท่านโดย

เจา้หน้าท่ี ตรวจเช็คสมัภาระและบตัรเดินทาง 

วนัทีส่อง สุวรรณภูมิ-โกลกลัตา้-บกัโดกรา-ดารจ์ลิิ่ง 

02.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโกลกลัตา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo  เท่ียวบิน  6E78  

03.20 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองโกลกลัตา้  เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวนัตก(เวลาท่ีอินเดียชา้กว่า

บา้นเรา  ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่าน รบัประทานอาหารเชา้(1)set box แลว้เดินทางสู่ อาคาร

ภายในประเทศเพื่อเช็คอินเตรียมบินสู่เมืองบกัโดกรา 

10.45 น.  โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบิน  6E797  เหินฟ้าสู่ บกัโดกรา้ 

11.50 น.  ถึงสนามบิน เมืองบกัโดรกรา หลงัรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ รบัประทานอาหารกลางวนั(2) 

**ขอ้แนะน า**   ใหโ้หลดของท่ีไม่จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าใตท้อ้งเคร่ืองบิน เพราะเจา้หน้าท่ีอินเดีย ตรวจค่อนขา้งละเอียด

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะน าใหถื้อเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้ นเคร่ืองเท่าน้ัน  
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บ่าย        น าท่านขึ้ นรถ Innova (คนัละ  4-5 ท่าน)เดินทางสู่ ดาร์จิล่ิง (เวลาในการเดินทาง 3.30 ชม.) ซ่ึง

เมืองน้ีสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 2,134 ม.  ตัวเมืองหันหน้าเขา้หา

เทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีล่ิงมีทั้งชาวเนปาล เลปชา 

ทิเบตและภูเตีย ท่ีน่ีอังกฤษเขา้มาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตาก

อากาศบนภูเขาไดอ้ย่างสวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ 

เมืองพกัตากอากาศบนภูเขา  มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในเร่ืองของชาท่ีมีกล่ินหอมละมุ่น เลิศรส ซ่ึงตลอดเสน้ทางท่าน

จะไดเ้ห็นไร่ชาท่ีเขียวชอุ่มอย่างสวยงาม…ดารจี์ล่ิง ราชินีแห่งขุนเขาไร่ชาดารจี์ลิงน้ันเป็นไร่ชาท่ีขึ้ นชื่อลือ

ชามากท่ีสุดในโลกท่ีบรรดาคอชาทั้งหลายท่ีไปเท่ียวอินเดียต่างใฝ่ฝันตอ้งไปใหไ้ดส้กัครั้งหน่ึงในชีวิต น า

ท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดพื้ นเมืองย่าน ชอรร์สัตา้  แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียง จ าหน่ายสินคา้พื้ นเมือง อาทิ 

ชาดารจี์ล่ิง   

ค า่       รบัประทานอาหารค า่(3) ณ โรงแรม  

        เขา้สู่ทีพ่กั R J Resort หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม   ไทเกอรฮ์ิลล-์วดัธิเบตกุม-บาตาเซีย-ไรช่า-สวนสตัว-์กงัตอ๊ก 

เชา้มืด       น าท่าน ขึ้ นไปชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยท่ี “ไทเกอร์ฮิล” ถา้อากาศดีจะเห็นยอดเขาคนัเชงจุงกา้  สูง

อนัดบั 3 ของโลก เดินทางลงมาจากยอดเขา ระหว่างทางแวะชมวดั

ทิเบตกูม กอมปา  “GHOOM GOMPA”   เป็นวัดโบราณแต่ไดร้ับ

การปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมืองน้ีเป็นศูนย์รวมของ

ความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู 

แมก้ระทัง่คริสตก์็ตาม” ท่ีแห่งน้ีจึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์

อย่างมิอาจลืมเลือน น าท่านชม บาตาเซีย ( Batasia Loop) ชม

อนุสรณ์สถานทหารสรา้งเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกลา้กุรข่า สรา้งเมื่อปี 1994 ซ่ึงตั้งอยู่บนยอด

เขาสามารถมองวิวได ้360 องศา  ดา้นหน้าคือเทือกเขาหิมาลัย ดา้นหลงัคือเมืองดารจิ์ล่ิง แลว้ยงัเป็น

ท่ี ชม รถไฟ Toy Train เป็ น รถไฟ ท่ี วิ่ งบนภู เขาสู งจาก

ระดบัน ้าทะเล 4,000 ฟุต  ไดด้ว้ย  

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้(4) ณ โรงแรม 

08.00 น.        ชม ไร่ชา-โรงงานผลิตชา  HAPPY VALLEY  ชมขั้นตอนการ

ผลิตชาท่ีมีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีล่ิง ท่ีก่อตั้งขึ้ นเมื่อครั้ง
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องักฤษเขา้มาปกครองอินเดีย  ชมสถานบนัสอนการปีนเขา เมืองดารจี์ล่ิง  พิพิธภณัฑปี์นเขาหิมาลัย 

(Himalayan Mountaineering Institute)สถาบนันักปีนเขาเทือกเขาหิมาลัยน้ี ก่อตั้งโดย ท่านเซอร์เอ็ด

มนัด ์ฮิลลารี (Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด ์และเทนซิงก ์นอร์เกย(์Tenzing Norgay) ชาวซาปา

จากดาร์จีล่ิง ไดปี้นขึ้ นไปถึงยอดเอเวอร์เรสตไ์ดส้ าเร็จ หลังจากพิชิตเอเวอร์เรสตไ์ดส้ าเร็จเพียงปีเดียว 

เทนซิงกก์็ไดก้ลับมาก่อตั้งสถาบนันักปีนเทือกเขาหิมาลัย ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1954 เพื่อฝึกฝนชาวอินเดียผู้

จะเป็นคนน าทางการปีนเขา ซ่ึงในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑข์องการปีนเขา (Mountaineering Museum) 

อนัมีแบบจ าลองเทือกเขาหิมาลัย ประวติัการปีนเขา รูปภาพและประวติัของผูพ้ิชิตยอดเขาต่างๆ โมเดล

ของยอดเขาสูงในแต่ละทวีป อุปกรณ์ปีนเขาตั้งแต่ยุคแรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป์บนท่ีสูง (Altitude 

Camp) ตวัอย่างพรรณไมแ้ละพนัธุส์ตัวข์องเทือกเขาหิมาลยั ชม  สวนสตัวป์มาจาร ์นัยดรู “ PADMAJA  

NAIDU  HIMALAYA ZOOLOGICAL PARK” ท่ีน่ีท่านจะไดช้มสตัวท่ี์อาศยัอยู่ในเขตพื้ นท่ีสงูอาทิ ยคั หมีด า

หิมาลยั หมีแพนดา้แดง  เสือไซบีเรีย และอื่นๆ อีกมากมาย...  

12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั(5) ณ ภตัตาคาร 

บ่าย       น าท่านเดินทางสู่  เมืองกงัต็อก “GANGTOK” (ประมาณ 3 ชม.) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงประจ าแควน้สิกขิม 

ความหมายว่า เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซ่ึงสูงเหนือระดับน ้ าทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณท่ี

เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของอาณาจกัรเมืองกงัต็อก จนกระทัง่เดินทางถึงเมืองกกัตอ๊ก เมืองหลวงของสิกขิม 

ตั้งอยู่ดา้นล่างของเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองในหุบเขาท่ีสวยงามแห่งหน่ึง มีความหมายว่าเนินเขาสูง

เหนือระดบัน ้าทะเล  1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของอาณาจกัร ท่านชอ้ปป้ิง

ย่านตลาด เอ็ม จี มาร์จ  ซ่ึงตลอดแนวสองขา้งทาง เรียงรายไปดว้ยรา้นขายของมากมาย (เปิดบริการ 

10.00 น.-21.00 น. ทกุวนั ยกเวน้วนัอังคาร) 

19.00 น.      รบัประทานอาหารค า่(6) ณ โรงแรม 

เขา้สู่ทีพ่กั Alpine Hill  Hotel หรอืเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่  กงัตอ๊ก-คเนศตอ๊ก-หนุมานตอ๊ก-ทะเลสาบฉางโก-วดัลิงคด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(7) ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่กั  

07.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโก (ประมาณ 2 ชม.) 

ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของเทือกเขาชม

วิว คเณศต็อก ซ่ึงเป็นวัดส าคัญของศาสนาฮินดู 

ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัด

อุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง 

จากน้ันชมวิวท่ี หนุมานต็อก เป็นวัดทางศาสนา

ฮินดูอีกเช่นกัน ซ่ึงเป็นเทพแห่งเจา้แห่งชัยชนะ ทหารเอกของ

พระรามในวรรณกรรมชิ้ นเอกของโลกคือเร่ืองรามเกียรต์  ชาว

สิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวนัส าคญัท่ีวดัทั้งสองแห่งน้ีเป็นประจ า  จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อสู่ 

ทะเลสาบฌางโก “TSOMGO LAKE” (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตร

เหนือระดบัน ้าทะเล มีรูปทรง สณัฐานเป็นวงรีลึกประมาณ   15 เมตร เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าลุงเฌ่ชู

ไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ารังโปและถือกนัว่าเป็นแหล่งตน้น ้าธรรมชาติท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึง ในสมัย
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อดีตพระลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  สนุกสนานกับ

กิจกรรม ขี่จามรี (ไม่รวมในค่าทวัร)์ สตัวภ์เูขาท่ีไดร้บัการแต่งตวัดว้ยสีสนัสดใส พกัผ่อน ถ่ายรูปไวเ้ป็น

ท่ีระลึก จนถึงเวลานัดหมาย 

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั(8) ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง  

14.00 น.  เดินทางกลับสู่ เมืองกังต็อก (ประมาณ 2 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) เมืองหลวงแห่งรัฐสิกขิม 

กงัต็อกถือก าเนิดเกิดขึ้ นราว ปี ค.ศ. 1716 ซ่ึงขณะน้ันเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ เท่าน้ัน จนกระทัง่ไดม้ี

การสรา้งวดัเอนเซย ์(Enchey Monastery) ขึ้ นมาในปี ค.ศ. 1840 กงัต็อกจึงกลายเป็นศูนยก์ลางของ

การแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) กษัตริย์

ผู ้ปกครองสิกขิมซ่ึงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกที ได้ย ้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง 

(Tumlong) มาอยู่ท่ีเมืองกงัต็อก (Gangtok) แทน นับแต่น้ันมา กงัต็อกซ่ึงมีบทบาทมากในฐานะเมือง

หลวงแห่งสิกขิม (แมว้่าภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรัฐท่ี 22 ภายใตก้ารปกครองของอินเดีย กงัต็อกก็ยงั

เป็นเมืองหลวงเช่นเดิม)กงัต็อกประกอบดว้ยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ แวะชม 

วดัลิงคด์มั เป็นวดัในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆาร์มา การ์ยุ หน่ึงใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิ

เบต อยู่ห่างจากตัวเมืองกังต๊อกใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมงเป็นวัดท่ีอยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม ้อันเงียบสงบ และ

เป็นตวัอย่างวดัท่ีมีศิลปะและสถาปัตยกรรมความงดงามแบบธิ

เบต และเป็นศนูยก์ลางพุทธศาสนานิกายฆารม์า การ์ยุ ภายใต้

การดูแลของ เซอร์มัง ฆาร์วัง รินโปเช่ปัจจุบันมีพระลามะมา

ศึกษาและอยู่ที่น่ีกว่า 300 รูป  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่(9) ณ โรงแรม   

เขา้สู่ทีพ่กั  Alpine Hill Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

***หมายเหตุ ให้ทุกท่านจัดกระเป๋าใบเล็กส าหรับคา้งท่ีหมู่บา้นลาชุง1คืน ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีอุณหภูมิหนาวสุดของ

รายการ  อย่าลืมจดัเส้ือผา้ท่ีใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย กระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไวท่ี้โรงแรมในเมืองกัง

ตอ๊ก 

วนัทีห่า้ กงัตอ๊ก-ตาชิวิวพอยท-์สถูปโดร-์กระบี่ลงศก-หมู่บา้นลาชุง 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(10) ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่กั  

หลังอาหารน าท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงกา้ ท่ี จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมือง

กงัต็อก ซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นความสลบัซับซอ้นของเทือกเขาหิมาลัย จากน้ันน าท่านออกเดินทาง
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สู่ หมู่บา้นลาชุง ( ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง )เมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงามตวัเมืองโอบลอ้มดว้ยออ้ม

กอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้ นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม  กระบี่ลงศก 

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีสาบานของหวัหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคมัปา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบาน 

จุดเร่ิมตน้แห่งการก่อตั้งสรา้งอาณาจกัรสิกขิม น าท่านชม สถูปโดดูร์ (Do-Drul Chorten) สรา้งเมื่อ 

พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงในอาณาจกัรสิกขิม สรา้งโดยพระมหา

เถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต  ซ่ึงเป็น

อาจารยใ์หญ่ของโรงเรียน Nyingma เป็นโรงเรียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน 4 โรงเรียนของพุทธศาสนาในทิเบต 

บริเวณรอบสถูปประกอบดว้ย 108 วงลอ้ภาวนาท่ีพุทธศาสนิกาชนใชห้มุนไปพรอ้มกับการสวดมนต์ 

โอม มณี ปัท เม ฮุม ซ่ึงหมายถึงอญัมณีในดอกบวั องค์พระสถูปโดดูร์ สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงชัย

ชนะของความดีท่ีมีต่อความชัว่รา้ยทั้งปวง ถือเป็นพระสถูปเจดียท่ี์ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของสิกขิม โดย

ดา้นในบริเวณพระสถูปจะมีส่ิงส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัศาสนาอยู่หลายอย่าง เช่น พระโพธิสตัวท่ี์ท าดว้ยเงิน 

หนังสือศกัด์ิสิทธ์ิ บทสวดมนต ์ภาพวาดทางศาสนา ภาพวาดทงักา้ และเอกสารตน้ฉบบัลายมือสมัย

โบราณ ท่ีเป็นภาษาสันสกฤต  ทิ เบต จีน และเลปซา (ประกอบไปด้วย Prajna Paramita และ 

Astasahastra ท่ีเขียนลงในตน้ฉบบัท่ีเป็นทองค า ส่วน Saratama Prajnaparamita เป็นตน้ฉบบัท่ีเขียน

ลงไปในปาลม เมื่อศตวรรษท่ี 11 โดย Ratnakara Shanti และ Prajana Paramita Sutra ท่ีเป็นตน้ฉบบั

ลายมือของจีนในศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงน ามาจากเกาหลีใต)้ จากน้ัน น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บา้นลาชุง 

หมู่บา้นท่ีอยู่ทางสิกขิมเหนือ ท่านจะไดส้มัผสักบัภมูิทศัน์และบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติหมู่บา้นน้ีโอบ

ลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั และวิวทิวทศัน์อนัสวยงามตลอดเสน้ทาง 

12.30 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั(11) ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง หมู่บา้นนาม็อก (ระหว่างทาง) 

13.30 น.       น าท่านเดินทางต่อ ในระหว่างทาง ผ่านจุดชมวิว กระบี่ ลงศก “KABI –

LUNGSTOK”, และแวะชมน ้าตกนากา, หุบเขาแม่น ้าลาชุง ชู, น ้าตกทวิน, 

น ้าตกบิม นาลา ท่านจะไดเ้ห็นและสัมผัสกบัน ้ าตกท่ีสวยงามและแปลก

ตา บางช่วงปรากฏสายน ้ าท้ิงตัวพุ่งด่ิงผ่านผาสูงลิบล่ิว ชม วัดโพดอง 

“PHODANG  MONASTERY” ท่ีสร้างขึ้ น เมื่ อ ปี  ค.ศ. 1740 เป็นพระ

อารามของพระธิเบต ท่ีไดร้บัการบรูณะใหง้ดงามมาโดยตลอด (จุดหมาย

ไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด 

18.30 น.   ถึง หมู่บา้นลาชุง หมู่บา้นท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั น าท่านชมวิวทิวทศัน์กบับรรยากาศสุดโร

แมนติกและยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดปี จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

19.00 น.   รบัประทานอาหารค า่(12) ณ โรงแรม 

ท่ีพกั Himalayan Recidency Lachung หรือเทียบเท่า  

วนัทีห่ก     หมู่บา้นลาชุง-Zero point-ยุมถงั-บ่อน ้ารอ้น-กงัตอ๊ก 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้(13) ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ Zero Point ใชเ้วลาในการเดินทางจากลาชุงไปประมาณ 2 ชม. ตลอดสองขา้งทางจะ

ผ่านหุบเขา ล าธาร เสน้ทางขึ้ นเขาท่ีถนนเป็นหินมีหิมะปกคลุมจนกระทัง่เดินทางมาถึง zero point จุด

ชมวิวของยอดเขาคงัเซนจุงกา้ มีพรหมแดนติดกบัประเทศจีน บริเวณน้ีจะเต็มไปดว้ยหิมะและการ์เซียท่ี
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ใหท่้านไดส้ัมผัสความงาม (การขึ้น Zero point ขึ้นอยู่กับ อากาศและถนน หากมีหิมะตกจัดหรือทาง

สไลด ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เดินทาง โดยค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั)  

 

 

 

 

 

 

 

 

จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถงั สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งตะวนัออก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชม.) ตั้งอยู่บนระดบัความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาท่ีมีธรรมชาติงดงามท่ีสุดในสิกขิม ระหว่างการ

เดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติท่ีไดส้รรสรา้งทอ้งฟ้าสีน ้าเงินโอบลอ้มหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ 

เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่าง

สวยงาม ระหว่างทางแวะบ่อน ้ารอ้น และสวนดอกกุหลาบพนัปี  ใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก 

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั(14) ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั 

บ่าย       น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกงัต็อก  (ใชเ้ดินทางประมาณ 6 ชม.) เมือง

กังต็อก (Gangtok) ภาษาภูเทีย กัง คือ ท่ีราบ และ ต็อก คือ เนินเขา 

รวมกนัเป็น ท่ีราบท่ีอยู่บนเนินเขา  กงัต็อกน้ันเป็นเมืองหลวงของสิกขิมอยู่

ดา้นล่างเทือกเขาหิมาลยั เมื่อก่อนเป็นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการสรา้งวดัเอน

เซย์ (Enchey Monastery) ในปี ค.ศ. 1840 ท าให้กังต็อกกลายเป็น

ศูนย์กลางของนัก   แสวงบุญ และเป็นท่ีพักระหว่างทางทิเบตกับอินเดีย 

จนถึง ศตวรรษท่ี 19 ในปี 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyal) 

กษัตริย์ผู ้ปกครองสิกขิมอยู่ภายใต้การปครองของ

อังกฤษอีก ที ได้ย ้ายเมื องหลวงจากเมืองทุมลอง 

(Tumlong) มาเมืองกงัต็อก (Gangtok) จากน้ันกังต็อกจึงเป็นเมืองหลวงของสิกขิม 

ภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐหน่ึงของอินเดียก็ตาม ระหว่างเสน้ทางน า   ท่านชม 

น ้าตกนากา หุบเขาแม่น ้าลาซุงชู  และน ้าตกทวิน  น ้าตกบิมนาลา ชมแสงอาทิตยท่ี์

ทอแสงผ่านสายหมอกท่ีพาดพันขุนเขาสูง  เปล่ียนเป็นล าแสง พราวพรรณ ตกลง

ตอ้งหุบเขาและ แม่น ้าทิสตา้ “TESTA” ท่ีอยู่เบื้ องล่าง อิสระชมทิวทศัน์ระหว่างสอง

ขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทาง  อิ่มเอมกบัการเก็บภาพแห่งความประทบัใจ  

19.00 น.       รบัประทานอาหารค า่(15) ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่กั                                                                               

     เขา้สู่ท่ีพกั  Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จด็      กงัตอ๊ก-บกัโดกรา-โกลกลัตา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(16) ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั แลว้เดินทางทางสู่ สนามบินบกัโดกรา้  
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  (ใชเ้วลาในการเดินทาง 4-5 ชม.)  

12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั(17) ณ ภตัตาคาร 

บ่าย       เดินทางถึง สนามบินบกัโดกรา้ น าท่านเชค็อินและตรวจสมัภาระ  

16.35 น.    ออกเดินทางสู่ โกลกลัตา โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน 6E534 

17.45 น.  เดินทางถึง โกลกลัตา น าท่านเช็คอินเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภุมิ 

       ***รบัประทานอาหารค า่อิสระ*** 

20.50 น.      เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน  6E77 

วนัทีแ่ปด       โกลกลัตา้-สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.05 น.      ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ความปลอดภยั และสภาพอากาศของแต่ละเมือง 

ซ่ึงอาจล่าชา้จนท าใหบ้างสถานท่ีท่องเท่ียวอาจไม่ทนั โดยจะค านึงถึงลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก หมายเหต ุ

11 – 18 เมษายน 2562 
12 – 19 เมษายน 2562 
17 – 24 พฤษภาคม 2562 
12 – 19 กรกฎาคม 2562  

29,999 
29,999 
29,999 
29,999 

ไม่มีราคาเด็ก  

อัตราค่าบริการนี้รวม 
- ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดั และ เคร่ืองบินภายในประเทศตามที่ระบุ                                
- โรงแรมที่พกั จ  านวน 5 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน                                                                                           
- อาหารตามรายการและน ้าด่ืมค่ารถน าเที่ยวตามโปรแกรม                                                                                                                                
- ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเที่ยว และ ไกดท์อ้งถ่ิน 

       - ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , อุบตัิเหตุ 500,000 บาท 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค่ามินิบาร์ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 ค่าวซ่ีาที่มีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าน ้ าหนกัเกินพกิดัที่สายการบินก าหนด 
  ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบ ุ ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมในการท าวซ่ีาประเทศอินเดีย(วซ่ีาออนไลน์) 
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 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถท่านละ 2,000 บาท , หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพอใจของลูกค้า 
 เอกสารประกอบการขอวซ่ีา มีระยะเวลาในการท าวซ่ีา ประมาณ 5-10 วนัท าการ 

ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย ์
- หนงัสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง 
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ และ ถือรูปส าหรับท า permit ที่สิกขิมไปดว้ย จ านวน 
4 รูป   
- ส าเนาบตัรประชาชน ,  ส าเนาทะเบียนบา้น  
- แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลที่จ  าเป็นส าหรับการขอวซ่ีา(บริษทัจะจดัส่งใหท้าง email หรือ fax) 
- รูปถ่ายสีพื้นขาว 2 * 2 น้ิวเท่านั้น โดยรูปตอ้งเห็นส่วนของไหล่และบา่ ใชจ้  านวน  2  รูป หากรูป ไม่ถูกตอ้งท่านจะ
ไดรั้บการปฏิเสธการยืน่วซ่ีา 

 ค่าธรรมเนียมในการท าวีซ่าประเทศอินเดีย(ปกติ) ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(วีซ่าออนไลน์ 3600 บาท ณ ปัจจุปัน) 
หลกัฐานการขอวซ่ีามาใหเ้พือ่ด าเนินการขอวซ่ีา ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

เง่ือนไขการช าระเงิน  ช าระเงินท่านละ 15,000 บาท , ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วัน  
ช าระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีกรรมการบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยา  บรรเจดิศริ ิ

ธนาคารกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

ธนาคาร กรุงเทพ   เลขที ่ 919-0-20407–4 สาขาสุขุมวิท 77(ประเวศ)    

ธนาคารกรุงไทย  เลขที ่ 845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

ธนาคารทหารไทย  เลขที ่ 262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 

หลงัจากท าการโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนา้หนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบุหมายเลขโทรศพัท์

ตดิตอ่กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทางมาทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour  /rakyimtour  / rakyimtour2 

/ rakyimtour3 0613934433 / 0818171514 /0936952758  E-Mail: rakyimtour@gmail.com  

เง่ือนไขการให้บริการ   (ที่ท่านควรทราบก่อนส ารองที่น่ัง)  
* กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยดุยาว** คืนเงินทั้งหมด 
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)** 
* กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด 
* กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
* กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการช าระค่า
ทวัร์เป็นแพคแกจเหมาจ่าย 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  
บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
ส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด 
ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ 
บางส่วน 

 บริษทัขอสงวนสิทธิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษทัฯ มี
สิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


