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**พเิศษ** เสรมิอาหารไทยทุกมือ้                          **พเิศษ** พกัโรงแรมระดบั 4และ5  ดาว       
**พเิศษ** หวัหน้าทวัรผู์ช้าํนาญเสน้ทาง               **พเิศษ**นั่งรถไฟ TOY TRAIN  
**พเิศษ** ZERO POINT จุดชมววิทีง่ดงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของชว่งเวลาทอ่งเทีย่ว)  
 

 

 

 

 

 

 

รฐัสกิขมิ....... ดนิแดนเลก็ๆ ของเทือกเขาแหงหมิาลัยในดนิแดนของ

ปกครองพเิศษ ของประเทศอนิเดยี ทีอ่ยูระหวาง เนปาล ธเิบต และ ภฏูาน ….
เยอืนเมอืงดารจลีิง่... ราชนิแีหงขนุเขาสถานทีต่ากอากาศทีโ่ดงดงั มอีากาศ
เยน็สบายตลอดทัง้ป.. ดารจลีิง่ แหลงผลติชา ไรชาที่ขึน้ชือ่ลอืชามากทีส่ดุใน
โลกทีบ่รรดาคอชาทัง้หลายที่ไปเที่ยวอนิเดยีตางใฝฝนตองไปใหไดสกัครัง้
หนึง่ในชวีติ…. 

 
 

 
**หมายเหต*ุ* สายการบนิอนิดโิกแ้อรไ์ลนไ์ม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
6E94  BKK-CCU  1740-1840 
6E433  CCU-IXB  1350-1750 
6E534  IXB-CCU  1635-1750 
6E77   CCU-BKK  2050-0150+1 
 
วนัแรก   กรุงเทพฯ – กลักตัตา (-/-/เย็น) 

13.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4  ประตู 5 เคาน์เตอร ์สายการบิน INDIGO 
AITLINES (6E) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

**หมายเหต*ุ* สายการบนิ Indigo Airlines ไม่มบีรกิารอาหาร 
17.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงกลักตัตา KOLKATA โดยสายการบนิ INDIGO AITLINES เทีย่วบนิที ่6E94 
18.40 น. ถงึ.ท่าอากาศยานนานาชาตกิลักตัตา KOLKATA INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาทอ้งถิน่)  

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  
เมอืงกลักตัตา KOLKATA เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของอนิเดยี ทีพ่ร ัง่พรอ้มไปดว้ยเวยีงวงัในยุคองักฤษและ
เป็นศูนยก์ลางทาง วฒัธรรมที่มีช ีวิตชีวามากมีชาวยโุรปเดินทางเขา้มาสู่อินเดียมากมายทําใหเ้มือง
เจรญิรุง่เรอืงมากและทีน่ี่จงึกลายเป็นบา้นอกีแห่งทีอ่ยู่ไกลแสนไกลจากองักฤษเพราะมพีรอ้มทัง้จตัุรสัเอสปลา
นาดกบัถนนสแตรนย ์กอ่นจะมกีารยา้ยเมอืงหลวงไปทีเ่ดลลหีลงัจากอนิเดยีไดร้บัเอกราชในปี1911  

19.00 น.  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร/ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั ณ PRIDE HOTEL (KOLKATA) หรอืเทยีเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

1 | P a g e  
 



 
6E-SIKKIM-DARJILING 9D7N Page 2 

 
 
 
                                          

วนัทีส่อง  กลักตัตา – สลีกูิร ี (บกัโดกรา) – เมอืงดารจ์ลีิง่ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน นําท่านชม เมืองกลักตัตา KOLKATA 

เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของอนิเดยี หลงัตรวจ
รบัสมัภาระแลว้นําท่านเขา้สู่ตวัเมืองกลักตัตา้ 
นําท่านชม(ดา้นนอก) สถาปัตยกรรมอนั
งดงามของ VICTORIA MEMORIAL 
HALL ทีม่ยีอดโดมใหญส่งูถงึ 62 เมตร และบน
ยอดสุดมีรูปนางฟ้า กางปีกแสดงท่าบิน เวลา
ลดพัดหมุนรอบตวัเองได ้ซ ึง่สรา้งขึน้เมืองปี 
2449 ดว้ยหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง(ปีเดียวกับที่มีการก่อสรา้งพระที่น่ังอนันตสมาคม)ภายในจัดแสดง
ประวตัศิาสตรย์คุวคิตอเรยีกบัขา้วของทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตรเ์บงกอล  

จากน้ัน นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานภายในประเทศ เมอืงกลักตัตาเพือ่มุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานบกัโดกรา 
BAGDOGRA AIRPORT นําคณะเขา้เชคอนิเคาวนเ์ตอร ์   

บรกิาร อาหารคํา่แบบกล่อง ณ สนามบนิเพือ่สะดวกในการเชคอนิ 
13.50 น. โดยสายการบนิINDIGO AIRLINESเทีย่วบนิที ่6E433 สู่เมอืงสลีกูิรบีกัโดกรา(BAGDOGRA) 
11.45 น. ถงึ...เมอืงบกัโดกรา หลงัตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคารทอ้งถิน่ 
จากน้ัน นํ า ท่ า น เดินทา ง สู่  เมือ งดา ร จ์ีลิ่ ง 

DARJEELING (โดยรถจิบ๊ปรบัอากาศ) 
ซ ึง่เมอืงนีส้งูเหนือระดบันํา้ทะเล 2,134 ม. 
ตวัเมืองหนัหนา้เขา้หาเทือกเขาหิมาลยั 
ประชากรของดารจ์ีลิ่งมีท ั้งชาวเนปาล 
เลปชา ทเิบตและภูเตยี ทีน่ี่องักฤษเขา้มา
พัฒนาใหเ้ป็นเมืองพักตากอากาศบน
ภเูขาไดอ้ย่างสวยงามเป็น เมอืงราชนีิ
แห่งภูเขา หรอื เมืองพกัตาก
อากาศบนภูเขา.. ...ถงึเมอืงดารจ์ี
ลิง่ ...นําท่านชมวดัทิเบตกูม กอม
ปา“GHOOM GOMPA”   เป็นวดั
โบราณแต่ไดร้บัการปรบัปรุงซอ่มแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมอืงนี้เป็นศูนยร์วมของความแตกต่างทาง
ความเชือ่หลากหลาย ท ัง้พุทธ อสิลาม ฮนิดู แมก้ระท ัง่ครสิตก์็ตาม”ทีแ่ห่งนีจ้งึดูกลมกลนืงดงามและ
ทรงเสน่หอ์ยา่งมอิาจลมืเลอืน 

คํ่า รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั ณ SUMMIT SWISS HERTAGE HOTEL (DARJEELING) หรอืเทยีเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่าม  เมอืงดารจลีิง่  (เชา/กลางวนั/
เยน็) 

เชา้มดื จุดชมววิไทเกอรฮ์ลิล ์: เป็นจดุชมววิเทอืกเขาหมิาลยัยามเชา้ ซ ึง่เป็นจุดทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงดารจ์ลีลิง่ทีร่ะดบั 
2590 เมตรจากระดบัทะเล จงึเหมาะแกก่ารชมววิหากฟ้าเปิดเราจะไดเ้ห็นยอดเขาคนัเชงจุงกา้ ซึง่เป็นยอด
เขาทีส่งูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่าน ชม โรงงานผลติชา  ไรช่าแฮปป้ีวลัเล่ย ์(Happy Valley) ชมขัน้ตอนการผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีง
ของเมอืงดารจ์ลีิง่ ทีก่อ่ตัง้ขึน้เมือ่คร ัง้องักฤษเขา้มาปกครองอนิเดยี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านขึน้ชม ทรอยเทรน(Toy Train ) สถานีรถไฟนีม้ชี ือ่เต็มๆว่า Darjeeling Himalayan Railway 

สรา้งในปี ค.ศ. 1879-1881 ใชร้ะบบ
เคร ื่องจักรไอนํ้า  ยังไดร้บัการยกย่องจาก
องคก์ารยูเนสโกใหท้างรถไฟสายนีเ้ป็นมรดก
โลกดว้ยน่ังรถไฟชมรอบเมอืง จะมกีารจอดให ้
ลงถ่ายรูปในแต่ละสถานที่ที่น่าสนใจ แวะชม 
สถานีบาตาเซยีลูป (Batasia Loop) เป็น
รางรถไฟทีส่รา้งขึน้ใหม้ลีกัษณะเป็นวง  ใชเ้ป็น
จุดเลีย้วกลบัของรถไฟทีม่าจากสถานีดารจ์ิล
ลงิ ส่วน War emorial  สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 
1994 ในบรเิวณบาตาเซยีลปู เป็นอนุสาวรยีท์ี่
มลีกัษณะสามเหลีย่ม สูง 30 ฟุต สรา้งเพื่อ
เ ป็นเกียรติแก่ทหารหาญชาวดาร จ์ิลิงที่
เสยีชวีติจากสงคราม รอบๆตกแตง่ดว้ยดอกไมน้านาชนิด และมกีลอ้งสอ่งทางไกลใหไ้ดส้อ่งชมเมอืงดารจ์ลิงิอกี
ดว้ย ลงจากรถไฟแวะชม ชม พพิธิภณัฑกู์ม  ดา้นในแสดงเร ือ่งราวเกีย่วกบัการสรา้งทางรถไฟเสน้นี ้
ตัง้แต่อุปกรณต์่างๆ ภาพถ่ายเหตุการส์ําคญั ป้ายประจําสถานี ประกาศนียบตัรจากองคก์ารยูเนสโก …
จากนั้นนําท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมอืงย่าน ชอรร์สัตา้  แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีช ือ่เสยีง จําหน่ายสินคา้
พืน้เมือง อาท ิชาดารจ์ลีิง่  จากนัน้นําท่านเดนิชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชอรร์าสตา (Chawrasta) ตลาด
พืน้เมืองชอรร์สัตา้แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีช ือ่เสียง จําหน่ายสินคา้พืน้เมือง เป็นย่านที่ถนนสี่สายมาบรรจบกนั 
เพราะฉะน้ันทีน่ี่จงึมถีนนแยกไปไดห้ลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซ ึง่เป็นถนนทีส่วยงาม มสีนิคา้
พืน้เมอืง ของฝาก ของทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนั.....จากน้ันนําทา่นเขา้ทีพ่กั 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั ณ SUMMIT SWISS HERTAGE HOTEL (DARJEELING) หรอืเทยีเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีส่ี ่  เมอืงดารจ์ลีิง่-เมอืงกงัตอ๊ก (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 น. นําท่านเดนิทางเมอืงหลวงสู่กงัต็อก (Gangtok) เมอืงหลวงแห่งรฐัสกิขมิ (ประเทศอนิเดยี) เมอืงสาย

หมอก รฐัสกิขมิ (Sikkim) เป็นรฐัทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี มภีูมิประเทศแบบทีร่าบสูงบนเทอืกเขา
หมิาลยั มพีรมแดนตดิกบัหลายประเทศ อาท ิเขตปกครองตนเองทเิบต, เนปาล และภูฏาน แต่เดมิสกิขมิเป็นรฐั
เอกราช มขีนาดใหญก่วา่กรงุเดล ีเมอืงหลวงของอนิเดยีเล็กนอ้ย ปกครองโดยราชวงศนั์มเยล ดว้ยความเป็นรฐั
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เอกราชเล็กๆ อาจถกูบั่นทอนจากจนีซึง่ยดึทเิบตไดแ้ลว้ขณะน้ัน เมือ่อนิเดยีไดร้บัเอกราชจากองักฤษ รฐัสกิขมิ 
จงึยอมอยูใ่ตเ้อกราชเดยีวกบัอนิเดยี...ชมววิทศันร์ะหวา่งสองขา้งอยา่งสวยงาม(ประมาณ 3-4 ชม.)…  
นําท่านชม ความงามแห่งดงดอกไมน้านาพนัธ ์ณ FLOWER SHOW  HALL ซ ึง่ภายในจะจดัแสดง
พนัธุไ์มเ้มอืงสกิขมิหลากหลายพนัธุแ์ละ
ท่านชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ของที่ระลึก
จากเมอืงมากมายทีต่ลาดกงัต็อก 

12.00 น. ร บัประทานอาหารกลางว ัน  ณ 
ภตัตาคาร 
นําท่านชมว ัดรุมเต็ก  (Rumtek 
Monastery) อยู่ในเมืองกงัตอ๊ก รูจ้กั
ก ั นใ น น า ม ข อ ง ศู น ย ์ธ ร ร ม จั ก ร 
(Dharmachakra Centre) สรา้งโดย 
การม์าปา วงัชกุ ดอรเ์จ ที9่ ในศตวรรษ
ที ่16 สําหรบัใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัของผูส้บื
เช ือ้สาย Karma Kagyu ในสกิขมิ แต่
เมื่อวดัถูกทําลาย พืน้ทีถู่กปล่อยรา้งจนพระสงัฆราชการม์าปาที ่16 ซึง่เป็นชาวทเิบตไดล้ีภ้ยัมายงัสกิขมิในปี 
ค.ศ. 1959 เน่ืองจากกองทพัจนีบุกไปยดืทเิบต พระองคไ์ดส้รา้งวดัรุมเต็กอกีคร ัง้ เพือ่ใชเ้ป็นทีล่ีภ้ยัจากกองทพั
จนีโดยไดร้บัความชว่ยเหลอืจากราชวงศส์กิขมิและรฐับาลอนิดยีทีต่รงนีม้ลีกัษณะภมูปิระเทศทีด่ ีมลีําธาร ภูเขา
อยู่ดา้นหลงั ภูเขาหิมะอยู่ดา้นหนา้และมีแม่นํ้าอยู่ดา้นล่างใชเ้วลาสรา้งนาน 4 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบทเิบต
ปัจจุบนัเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิม จากน้ันไม่นานพระสงัฆราชการม์าปาที่ 16 ไดส้ถาปนาวดันีเ้ป็น ศูนย ์
ธรรมจกัร สถานทีใ่ชเ้รยีน ฝึกฝนและปฏบิตัตินของชาวพุทธรวมทัง้เผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจา้ในวนัขึน้ปี
ใหม่ของทเิบต ในปี ค.ศ. 1966 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั  ณ  DENZONG RESIDENCY HOTEL(Gangtok)  หรอืเทยีบเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีห่า้  เมอืงกงัตอ๊ก-ทะเลสาบฌางโก-คเณศตอ็ก (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo Lake) (ระยะทาง 34 กม.ประมาณ 2 ชม.) 

  ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางภาค
ตะวนัออกของสกิขมิ มลีกัษณะคลา้ยรปูไขย่าว 1 กโิลเมตร ลกึ 15 เมตร เป็นทะเลสาบศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดู
และชาวพุทธ ในชว่งหนา้หนาวนํ้าจะกลายเป็นนํ้าแข็ง และละลายในชว่งเดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม รอบๆจะมี
กหุลาบพนัธปี์ ดอกไอรสิ และดอกป็อปป้ี รวมถงึสตัวป่์าหายากเชน่ แพนดา้แดง เป็ด Brahmini และนกอพยพ
ตา่งๆ รวมถงึ แย็ก (Yak หรอืจามร)ีมรีปูทรงสณัฐานเป็นวงรลีกึประมาณ 15 เมตร เป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้าลุง
เฌ่ชไูหลไปบรรจบกบัแม่นํ้ารงั
โปและถอืกนัว่าเป็นแหล่งตน้
นํ้าธรรมชาตทิีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด
แห่งหน่ึง ในสมยัอดีตพระลา
มะหลวงจะทํานายดวงชะตา
เมืองจากการเพ่งกสิณ ณ 
ทะเลสาบแห่งนี้  สนุกสนาน
กับกิจกรรม ขี่จามร ี ส ัตว ์
ภูเขาทีไ่ดร้บัการแต่งตวัดว้ย
สสีนัสดใส พกัผ่อน ถา่ยรปูไว ้
เป็นทีร่ะลกึ กนัตามอธัยาศยั 
จนถงึเวลานัดหมาย..ไดเ้วลา
อนัสมควรกลบัสูเ่มอืงกงัต็อก 

13.30 น. ร ับ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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ระหวา่งทาง  นําท่านแวะชม คเณศต็อก(Ganesh Tok) เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดู ชาวบา้นนิยมมาสวดมนต ์
ดา้นบนสามารถชมววิเมืองกงัต็อกได ้
180 องศา ถา้อากาศดจีะมองเห็นววิ
ยอด เขาคัน เช็ งฌองกา ได ้ด ้ว ย  
ภายนอกประดบัธงแบบทิเบต  วดันี้
ตัง้อยู่บนความสูง 6,100 ฟุต ตดิกบั
ทีวีทาวเวอร ์เป็นวดัเล็กๆ สรา้งขึน้
เพือ่อทุศิใหก้บัลอรด์กาเนชซึง่เป็นวดั
สําคญัของศาสนาฮินดู ประดษิฐาน
พระพิคเณศเทพเจา้แห่งการขจัด
อุปสรรคและเป็นเทพแห่งศิลปะทุก
แขนง ชมหนุมานต็อก เป็นวดัใน
ศาสนาฮินดู ที่สรา้งขึน้เพื่อถวาย
แด่หมุมานทหารกลา้ของพระรามใน
วรรณคดีกอ้งโลกรามเกียรตช์าว
สิกขิมบูชาและเคารพท่านในฐานะ
เทพผูก้ลา้หาญ และจงรกัภักดีต่อ
พระราม หนุมานจงึเป็นเสมือนหน่ึงเทพเจา้องคห์น่ึงทีช่าวสกิขมินับถอืเป็นอย่างมากหากตอ้งการความกลา้
หาญและความหกึเหมิใจตอ้งมาบูชาทา่นและทีว่ดัหนุมานนีย้งัเป็นจดุชมววิยอดเขาคงัซงัจงักา้ ยอดเขาทีสู่งเป็น
อนัดบั 3 ของโลกและเทอืกเขาหมิาลยัอกีดว้ย ในวนัทีฟ้่าสดใส 

บ่าย อสิระชอ้ปป้ิงถนนมหาตมคานธ ีมารก์ หรอื ถนนเอ็มจมีารก์ (Mahatma Gandhi Road) M.G. 
Marg ถนนมหาตมคานธเีป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของสกิขมิทีม่รีา้นคา้จาํนวนมาก โดยถนนเสน้นีใ้นชว่งเย็น
จะกลายเป็นถนนคนเดนิ หา้มรถวิง่ผ่านไปมา ถอืเป็นถนนทีน่่าเดนิเลน่ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม   
เขา้สู่ทีพ่กั  ณ  DENZONG RESIDENCY HOTEL (Gangtok) หรอืเทยีบเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีห่ก  เมอืงกงัตอ๊ก-หมู่บา้นลาชงุ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

จดักระเป๋าใบเล็ก สําหรบัไปพกัทีห่มู่บา้นลาชงุ 1 คนื จะมอีุณหภูมหินาวทีสุ่ดในโปรแกรมของเรา อย่าลมืจดั
เสือ้ผา้ทีใ่หค้วามอบอุ่นทีสุ่ดไปดว้ยคะ่ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท้ีโ่รงแรมในเมอืงกงัตอ๊ก 
06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
07.30 น. นําท่านเดินทางออกจากเมืองกงัตอ๊กเพื่อไปหมู่บา้นลาชุง นําท่านชมวดัเอนเซย ์(Enchey 

Monastery) ขึน้มาในปี ค.ศ. 1840 กงัต็อกจงึกลายเป็นศูนยก์ลางของการแสวงบุญไปโดยปรยิาย ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ 
นั ม เ ก ล  ( Thutob 
Namgyall) กษตัรยิ ์
ผูป้กครองสิกขิมซึง่
อ ยู่ ภ า ยใ ต ้ ก า ร
ปกครองขององักฤษ
อีกที  ได ้ย ้าย เมือง
หลวงจากเมืองทุม
ล อ ง  ( Tumlong) 
มาอยู่ที่เมืองกงัต็อก 
(Gangtok) แทน 
นับแต่น้ันมา กงัต็อก
ซึง่มีบทบาทมากใน
ฐานะเมืองหลวงแห่ง
สกิขมิ (แมว้่าภายหลงัสกิขมิจะกลายเป็นรฐัที ่22 ภายใตก้ารปกครองของอนิเดยี กงัต็อกก็ยงัเป็นเมอืงหลวง
เชน่เดิม)กงัต็อกประกอบดว้ยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่แวะจุดชมววิทาช ิ(Tashi 
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View Point) ซ ึง่เป็นจุดชมความงดงาม ยอดเขาคนัชงัจุงกา้ ยอดทีสู่งเป็นอนัดบัสามของโลก ทีด่ี
ทีสุ่ดในเมืองกงัต็อก ถา้อากาศด ีฟ้าเปิดจะมองเห็น ยอดเขาชโินช ู(Siniolchu)กลางเมืองกงัต็อก ทีท่่านจะ
สามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทอืกเขาทางภาคเหนือไดด้ทีีสุ่ด ขึน้ชมทวิทศันข์องเมอืงกงัตอ๊ก เมอืง
หลวงของอาณาจกัรสิกขิมนําท่านออกเดนิทางสู่ หมู่บา้นลาชุง (Lachung) ในอดีตเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ระหวา่งสกิขมิและทเิบต ทีน่ี่มหีุบเขายมุถงั หรอืสวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งดนิแดนตะวนัออกและวดัลาชงุ (ชว่ง
เดอืน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์อาจขึน้มาทีห่มู่บา้นนีไ้ม่ไดเ้น่ืองจากหมิะตกหนัก) มอีาณาเขตตดิต่อกบัจนี คํา
วา่ลาชงุ แปลวา่ ภเูขาขนาดเล็ก จากเมอืงกงัต็อกใชเ้วลาน่ังรถจปีประมาณ 6-7 ช ัว่โมงคะ ท่านจะไดส้มัผสักบั
ภูมิทศันแ์ละบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บา้นนีโ้อบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั และวิวทวิทศันอ์นัสวยงาม
ตลอดเสน้ทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
13.30 น. นําท่านเดนิทางต่อ ในระหว่างทางไปลาชุง เราจะไดแ้วะน้ําตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ําตกขนาดเล็กไม่

ใหญ่มาก และแวะชมน้ําตกอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดเ้ห็นและสมัผสักบันํ้าตกทีส่วยงามและ
แปลกตา บางชว่งปรากฏสายนํา้ทิง้ตวัพุ่งดิง่ผ่านผาสงูลบิลิว่ (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทาง
เป็นสิง่ทีม่คีา่ทีสุ่ด)  

18.30 น.  ถงึ หมู่บา้นลาชุง หมู่บา้นทีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลยั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศสุดโรแมนตกิและ
ยอดเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะตลอดนําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 

19.00 น.  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ทีพ่กั ณ  NORLING ZIMKHANG  (Lachung) หรอืเทยีบเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีเ่จ็ด  หมู่บา้นลาชงุ – หุบเขายุมถงั หุบเขาแห่งดอกไม-้เมอืงกงัตอ๊ก (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่หุบเขายุมถงัหรอืทุ่งหญา้ลอยฟ้า(Yumthang Valley) หุบเขายุมถงั ตัง้อยู่บนระดบั

ค ว า ม สู ง 3 , 6 5 9  เ ม ต ร 
สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งสกิขมิ...
สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุด
ของสิกขิมและยังเป็นดินแดน
แห่งตํานานและความฝันเป็น
เหมือนสวนสวรรคส์ุขาวดีที่
งดงามราวกบัอยู่บนสรวงสวรรค ์
ยุมถังเป็นหุบเขาแสนสวยสอง
ขา้งทางมียอดเขาหมิะของเทอืก
หิมาลัยตั้งตระหง่านผ่านธาร
นํ้าแข็งน้อยใหญ่และป่าสนกับ
ยอดเขาสูงเสียดฟ้าถา้มาช่วง
เดือนเมษายน-พฤษภาคมซึ่ง
เป็นฤดใูบไมผ้ลจิะเห็นป่ากุหลาบ
พนัปีมากกว่า36สายพนัธุผ์ลิดอกบานสะพร ัง่ทัง้หุบเขาหรอืถา้มาเดือนพฤศจกิายน-เดือนมกราคม จะเห็น
เทอืกเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะสวยงามแบบสวสิเซอรแ์ลนด ์ยุมถงั ดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “สวสิแห่ง
เอเชยี” ทีน่ี่นอกจากจะเป็นดนิแดนแห่งดอกไม ้และดอกกุหลาบพนัปีหลากหลายสายพนัธุแ์ลว้ ยงัมนํี้าพุรอ้น 
และทีป่ลายสดุของยอดเขาสูง“Zero Point” หุบเขาหมิะแห่งสกิขมิดนิแดนสวยงามทีถู่กปกคลุมไปดว้ย
หมิะมคีวามสูงถงึ4,800เมตรจากระดบันํ้าทะเล.......ชว่งทีเ่หมาะทีจ่ะเทีย่วทีหุ่บเขายุมถงัคอืชว่งเดอืนเมษายน–
กลางเดอืนมถิุนายนซึง่จะเป็นชว่งทีด่อกไมบ้านสวยงามมากแต่ถา้หากอยากเห็นตอนภูเขาปกคลมุไปดว้ยหมิะ
และทอ้งฟ้าสดใสเวลาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอืชว่งเดอืนพฤศจกิาย– เดอืนมกราคม …ยกเวน้ถา้มหีมิะตกหนัก ก็ไม่
สามารถขึน้ไปได ้ระหว่างการเดนิทางผ่านความงดงามของธรรมชาตทิีไ่ดส้รรสรา้งทอ้งฟ้าสน้ํีาเงิน
สดโอบลอ้มหุบเขาทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะในช่วงฤดูใบไมผ้ลริะหว่างเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคมทั่วทัง้
อาณาบรเิวณของยมุถงัจะเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพนัธุจ์นไดร้บัสมญานามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม”้
และเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลนไปตลอดทัง้ปีและมีหิมะมากยิง่ขึน้ในฤดูหนาว อสิระถ่ายภาพความกบัทรงจําอนั
สวยงามทีไ่ม่รูล้มืจนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสู่หมู่บา้นลาชงุระหว่างทางแวะจบินํ้าชากาแฟและ
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ของวา่ทา่มกลางธรรมชาตอินัสวยงามของพุ่มดอกกหุลาบพนัปีและพมิมูล่าแมคโนเลยีระหว่างเสน้ทางของหุบ
เขายมุถงั 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารเดนิทางสู่ ..เมอืงกงัต็อก  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) ชมแสงอาทติยท์ีท่อแสง

ผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูงเปลี่ยนเป็นลําแสงพราวพรรณตกลงตอ้งหุบเขาและแม่น้ําทิสตา้
“TESTA” ทีอ่ยูเ่บือ้งลา่งอสิระชมทวิทศันร์ะหว่างสองขา้งทางทีส่วยงามตลอดเสน้ทางชมแสงอาทติยท์ีท่อแสง
ผ่านสายหมอกทีพ่าดพนัขนุเขาสูงเปลีย่นเป็นลําแสงสทีองตกลงตอ้งกบัหุบเขาและแม่นํ้าทสิตา้ทีอ่ยู่เบือ้งล่าง
อสิระชมทวิทศันร์ะหวา่งสองขา้งทางทีส่วยงามตลอดเสน้ทาง 

18.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั  ณ  DENZONG RESIDENCY HOTEL (Gangtok) หรอืเทยีบเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีแ่ปด   เมอืงกงัตอ๊ก-สิรกูิร(ีบกัโดกรา)-กลักตัตา้-กรุงเทพฯ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
06.00 น  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากน้ัน นําท่านชม NAMGYAL INSTITUTE OFTIBETOLOGY ซ ึง่เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมประวตัคิวาม

เป็นมาของอาณาจกัรสกิขมิ จากน้ันนําท่านนมสัการ องคพ์ระสถูปโดดูร ์สรา้งเมือ่ พ.ศ. 2488 ถอืว่าเป็นสุด
ยอดสถูปแห่งความศกัดิส์ทิธิแ์ห่งหน่ึงในอาณาจกัรสกิขมิ สรา้งโดยพระมหาเถระตรุลศร ีรนิโปเช ประธานสงฆ ์
แห่งนิกายนญ์งิมาในพระพุทธศาสนามหายานในธเิบต บรเิวณรอบสถูปประกอบดว้ย 108 วงลอ้ภาวนาที่
พุทธศาสนิกาชนใชห้มุนไปพรอ้มกบัการสวดมนต ์โอม มณี ปัท เม ฮุม ซ ึง่หมายถงึอญัมณีในดอกบวั 

 
06.30 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานบกัโดกรา เมอืงสลีกูิร ี(บกัโดกรา BAGDOGRA)   
  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
10.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
16.35 น.  โดยสายการบนิ INDIGO AITLINES เทีย่วบนิที ่6E534สู่เมอืงกลักตัตา 
17.50 น. ถงึ.สนามบนิเมอืงกลักตัา นําทา่นเขา้เชคอนิระหวา่งประเทศเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

อสิระอาหารคํา่เพือ่สะดวกแก่การเชคอนิ 
20.50น.  เหริฟ้าสู.่..กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ INDIGO AITLINES เทีย่วบนิที ่6E77 (2050-0150+1) 
 
วนัทีเ่กา้   กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเวลา เทีย่งคนื ) (-/-/-) 
01.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

*********************** 
หมายเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการเปลีย่นแปลงการ
นัด หมายเวลาในการทาํกจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจทาํการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะ
ทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ  
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อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรมสกิขมิ-ดารจ์ลีิง่ 9 วนั 7 คนื) เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้
 

 
*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เด็ก (ตํ่ากวา่ 12 ปี) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ ทา่น 

**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ 
 
การสํารองทีน่ั่ง 
• ส่งหน้าพาสปอรต์ เพือ่จองต ัว๋เคร ือ่งบนิ และทําประกนัภยัการเดนิทาง 
• วางมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัการ 3 วนั โดยผ่านบญัช ี(ในวนัทีทํ่าการจอง กรณียงัไม่ชาํระ
เงิน ถอืว่ายงัไม่มกีารจองเกดิขึน้) ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
 
อตัราค่าบรกิารรวม : 
 ตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-กลักตัตา้-บกัโดกรา้-กลักตัตา้-กรุงเทพฯ ช ัน้ประหยดัโดยสายการบินอนิดโิกแ้อร ์

ไลน ์รวมนํา้หนัก20กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  
 รถโคช้ปรบัอากาศในกลักตัตา้,รถจิป๊(ไม่ปรบัอากาศ)ในสกิขมิและดารจ์ลีิง่ 
 โรงแรม ทีพ่กั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์อาหารตามทีร่ะบใุนรายการตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆตามระบุ 
 ค่านํา้ระหว่างมือ้อาหารทุกมือ้ / นํา้ดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 2 ขวด /ท่าน 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงิน1,000,000บาทต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิหา้แสนบาท)แต่ทัง้นีย้่อมอยู่ใน

ขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ( สาํหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม : 
 คา่จดัทาํหนังสอืเดนิทาง ( PASSPORT) และคา่ทาํใบอนุญาตทิีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่ชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํา้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ทาํเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว 
 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 ค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ 3 % (กรณีชาํระผ่านบตัร) 
 คา่นํา้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรมัและกจิกรรมต่างๆตามฤดูกาลเชน่ขีจ่ามร,ีสก ีฯลฯ  
 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถและพนักงานบรกิาร 45 USD/ท่านหรอื1,600บาท(ตลอดทรปิการ

เดนิทาง) 
 ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ่/ท่าน 
(หอ้งละ 2 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

12-19 เมษายน 2562 47,700.- 

12,000.- 3-10 พ.ค./7-15ม.ิย./12-19ก.ค. 
9-16ส.ค./20-27ก.ย./18-25ต.ค.
8-15 พ.ย.2562 

46,700.- 
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การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
a. *ตอ้งจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั สาํหรบัชว่งวนัหยุดเทศกาล 
b. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
c. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หกัเงนิ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 
d. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-29 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
 สําหรบัหอ้งพกัแบบ3 เตยีงมีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ันกรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่3 ท่านบรษิทัฯขอ

แนะนําใหนั้กท่องเทีย่วเปิดหอ้งพกัเป็น2 หอ้งจะสะดวกกบันักท่องเทีย่วมากกวา่ 
 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊หากออกตั๋วแลว้นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลีย่นวนั

เดนิทางไดก้ระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด สาํหรบัช ัน้ท่องเทีย่วท่านละ 1 ใบ(น้ําหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)    

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะ
เหมาจา่ย 
6.ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิกาํหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง  

ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ี
เกยีรต ิซ ึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

**รายการนีเ้ป็นเสน้ทางกึง่ผจญภยั เหมาะสําหรบัผูเ้ดนิทางทีร่กัและหลงใหลในธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ** 
และเสน้ทางท่องเทีย่วบางคร ัง้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและความปลอดภยัเป็นสําคญั*** 
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