สั มผัสความงามเทือกเขาหิมาลัยอันแสนโรแมนติก
สิ กขิม-ดาร์ จลิ งิ่ พร้ อมโปรแกรมลาเชน
ชมความงามทางธรรมชาติทคี่ ุณยากทีจ่ ะเห็นในอินเดีย

8 วัน 5คืน เพียง 32,999 ฿
Filght
6E78
6E797
6E534
6E77

Date
วันทีส่ อง
วันทีส่ อง
วันทีเ่ จ็ด
วันทีแ่ ปด

Origin
Destination
สุ วรรณภูมิ (BKK) โกลกัลต้ า(CCU)
โกลกัลต้ า(CCU)
บักโดกร้ า(IXB)
บักโดกร้ า(IXB)
โกลกัลต้ า(CCU)
โกลกัลต้ า(CCU) สุ วรรณภูม(ิ BKK)

Date
Program
วันทีห่ นึ่ง
สนามบินสุ วรรณภูมิ
วันทีส่ อง
สุ วรรณภูมิ-โกลกัลต้ า-บักโดกร้ า-ดาร์ จิลงิ่ -ชอรัสต้ า
วันทีส่ าม
ไทเกอร์ ฮิลล์ -วัดธิเบตกุม-บาตาเซีย-ไร่ ชา-สวนสั ตว์ -กังต๊ อก
วันทีส่ ี่
กังต๊ อก-ตาชิววิ พอยท์ -สถูปโดร์ -กระบี่ลงศก-ลาเชน
วันทีห่ ้ า
ลาเชน--ลาซุง
วันทีห่ ก
หมู่บ้านลาซุง-ZERO POINT-ยุมถัง-บ่ อนํา้ ร้ อน-กังต๊ อก
วันทีเ่ จ็ด
กังต๊ อก-บักโดกร้ า-โกลกัลต้ า-สนามบินสุ วรรณภูมิ
วันทีแ่ ปด
สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทาง 11 – 18 เมษายน 2561

วันแรก
23.45 น.

Departure Arrival
02:05 Lt. 0 03:10 Lt.

10:35 Lt. 11:55 Lt.
16:35 Lt. 17:40 Lt.
20:45 Lt. 00:55 Lt.+1
Hotel
TREE PINE
TASHI PALACE
GURUDONGMAR LODGE
APPLE VALLEY INN
TASHI PALACE
-

ใช้ เวลาบิน
2ชั่วโมง35นาที
1ชั่วโมง45นาที
1ชั่วโมง05นาที
2ชั่วโมง40นาที
B

L

D

box
รร.
รร.
รร.
รร.
รร.

ภ
ภ
ภ
รร
ภ
ภ

รร
รร
รร
รร
รร
อิสระ

สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว E เคาน์ เตอร์ สายการบิน INDIGO ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็ค
สัมภาระและบัตรเดินทาง

วันทีส่ อง สนามบินสุ วรรณภูมิ-โกลกัลตา-บักโดรกรา-ดาร์ จิลงิ่
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโกลกัลตาประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เทีย่ วบิน 6E78
03.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ เมืองโกลกัลต้ า เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก (เวลาทีอ่ นิ เดียช้ ากว่ าไทย ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ผ่ านพิธี
ตรวจคนเข้ าเมืองแล้ วเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ เพือ่ เดินทางสู่ บัดโดกร้ า

06.00 น. รับประทานอาหารเช้ า(1)set box
10.35 น. โดยสายการบิน INDIGO เทีย่ วบิน 6E797 เหิ นฟ้ าสู่ บักโดกร้า
ข้ อแนะนํา ให้ โหลดของทีไ่ ม่ จําเป็ นไว้ ในกระเป๋ าใต้ ท้องเครื่องบิน เพราะเจ้ าหน้ าทีอ่ นิ เดีย ตรวจค่ อนข้ างละเอียดเพือ่ เป็ นการไม่ เสี ยเวลา แนะนํา
ให้ ถอื เฉพาะกระเป๋ าถือและของมีค่าขึน้ เครื่องเท่ านั้น
11.55 น. ถึงสนามบิน เมืองบักโดรกรา หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นําท่ านขึน้ รถ innova (คันละ 4-5 ท่ าน)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ดาร์ จิลงิ่ (เวลาในการเดินทาง 3. ชม.) ซึ่งเมืองนี้สูงเหนือระดับนํ้าทะเล 2,134 ม. ตัวเมืองหันหน้าเข้าหาเทือกเขาหิ มาลัย
ประชากรของดาร์จีลิ่งมีท้ งั ชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่นี่องั กฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็ นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่าง
สวยงามเป็ น เมืองราชินีแห่ งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศบนภูเขา มีชื่อเสี ยงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของชาที่มีกลิ่น
หอมละมุ่น เลิศรส ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม…ดาร์ จีลงิ่ ราชินีแห่งขุนเขาไร่ ชาดาร์จีลิงนั้นเป็ น
ไร่ ชาที่ข้ ึนชื่อลือชามากที่สุดในโลกที่บรรดาคอชาทั้งหลายที่ไปเที่ยวอินเดียต่างใฝ่ ฝันต้องไปให้ได้สกั ครั้งหนึ่งในชีวิต นําท่ านเดินช้
อปปิ้ ง ตลาดพืน้ เมืองย่ าน ชอร์ รัสต้ า แหล่ งช้ อปปิ้ งทีม่ ีชื่อเสียง จําหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง อาทิ ชาดาร์จีลิ่ง
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ (3) ณ โรงแรม
เข้ าสู่ ทพี่ กั ณ TREE PINEหรือเทียบเท่ า ***

วันทีส่ าม ไทเกอร์ ฮิลล์-วัดธิเบตกุม-บาตาเซีย-ไร่ ชา-สวนสั ตว์ -กังต๊ อก
เช้ ามืด
ขึ้นไปชมวิวของเทือกเขาหิ มาลัยที่ “ไทเกอร์ ฮิล” ถ้าอากาศดีจะเห็นยอดเขาคันเชงจุงก้า สู งอันดับ 3 ของโลก เดินทางลงมาจากยอด
เขา ระหว่างทางแวะชมวัดทิเบตกูม กอมปา “GHOOM GOMPA” เป็ นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุ งซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอก
ว่า “เมืองนีเ้ ป็ นศูนย์ รวมของความแตกต่ างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้ กระทัง่ คริสต์ กต็ าม” ที่แห่งนี้จึงดู
กลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน นําท่านชม บาตาเซีย ( Batasia Loop) ชมอนุสรณ์สถานทหารสร้างเพือ่ เป็ น
เกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 ซึ่งตั้งอยูบ่ นยอดเขาสามารถมองวิวได้ 360 องศา ด้านหน้าคือเทือกเขาหิ มาลัย
ด้านหลังคือเมืองดาร์จิลิ่ง แล้วยังเป็ นที่ชมรถไฟToy Train เป็ นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสู งจากระดับนํ้าทะเล 4,000 ฟุต ได้ดว้ ย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ า(4) ณ โรงแรม
08.00 น. ชม ไร่ ชา-โรงงานผลิตชา HAPPY VALLEY ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มีชื่อเสี ยงของเมืองดาร์จีลิ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งอังกฤษเข้ามา
ปกครองอินเดียชมสถานบันสอนการปี นเขา เมืองดาร์ จีลงิ่ พิพธิ ภัณฑ์ ปีนเขาหิมาลัย (Himalayan Mountaineering Institute)
สถาบันนักปี นเขาเทือกเขาหิ มาลัยนี้ ก่อตั้งโดย ท่านเซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี (Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด์ และเทนซิ งก์ นอร์
เกย์(Tenzing Norgay) ชาวซาปาจากดาร์จีลิ่ง ได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเอเวอร์เรสต์ได้สาํ เร็ จ หลังจากพิชิตเอเวอร์เรสต์ได้สาํ เร็ จเพียงปี
เดียว เทนซิงก์กไ็ ด้กลับมาก่อตั้งสถาบันนักปี นเทือกเขาหิ มาลัย ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1954 เพือ่ ฝึกฝนชาวอินเดียผูจ้ ะเป็ นคนนําทางการปี น
เขา ซึ่งในปัจจุบนั คือพิพิธภัณฑ์ของการปี นเขา (Mountaineering Museum) อันมีแบบจําลองเทือกเขาหิ มาลัย ประวัติการปี นเขา
รู ปภาพและประวัติของผูพ้ ิชิตยอดเขาต่างๆ โมเดลของยอดเขาสู งในแต่ละทวีป อุปกรณ์ปีนเขาตั้งแต่ยคุ แรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป์
บนที่สูง (Altitude Camp) ตัวอย่างพรรณไม้และพันธุ์สตั ว์ของเทือกเขาหิ มาลัย ชม สวนสั ตว์ ปมาจาร์ นัยดรู “ PADMAJA

NAIDU HIMALAYA ZOOLOGICAL PARK” ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ น
เขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดาํ หิ มาลัย แพนด้าแดง เสื อไซบีเรี ย และอื่นๆ อีกมากมาย...
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกังต็อก “GANGTOK” (ประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงประจําแคว้นสิ กขิม ความหมายว่า เนินสู งหรื อ
ยอดเขาสู ง ซึ่งสู งเหนือระดับนํ้าทะเล 1,780 เมตร เป็ นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักรเมืองกังต็อก จนกระทัง่
เดินทางถึงเมืองกักต๊อก เมืองหลวงของสิ กขิม ตั้งอยูด่ า้ นล่างของเทือกเขาหิ มาลัย เป็ นเมืองในหุบเขาที่สวยงามแห่งหนึ่ง มี
ความหมายว่าเนินเขาสู งเหนือระดับนํ้าทะเล 1,780 เมตร เป็ นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักรท่ านช้ อปปิ้ งย่ าน
ตลาด เอ็ม จี มาร์ จ ซึ่งตลอดแนวสองข้างทาง เรี ยงรายไปด้วยร้านขายของมากมาย (เปิ ดบริการ 10.00 น.-21.00 น. ทุกวัน ยกเว้ นวัน
อังคาร)
19.00 น. รับประทานอาหารคํา่ (6) ณ โรงแรม
เข้ าสู่ ทพี่ กั TASHI PALACE หรือเทียบเท่ า ***
****ข้ อแนะนํา ให้ทุกท่านจัดกระเป๋ าใบเล็กสําหรับค้างที่หมู่บา้ นลาชุง1คืน ซึ่งเป็ นสถานที่มีอุณหภูมิหนาวสุ ดของรายการ ///(กระเป๋ าใบใหญ่
เราจะฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก)///
วันทีส่ ี่

กังต๊ อก- ตาชิววิ พอยท์ -สถูปโดร์ -กระบีล่ งศก-หมู่บ้านลาเชน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า(7) ณ ห้ องอาหารโรงแรมทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่ จุดชมวิวตาชิ
วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิ มาลัย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่
หมู่บา้ นลาชุง ( ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่ โมง )เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิ มาลัย สัมผัสวิถี
ชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบีล่ งศก สถานที่แห่ งนี้เป็ นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่า
คัมปา ทั้งสองเป็ นพี่นอ้ งร่ วมสาบาน จุดเริ่ มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิ กขิม นําท่านชม สถูปโดดูร์ (Do-Drul Chorten) สร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็ นสุ ดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิ กขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุ ลศรี ริ นโปเช
ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต ซึ่งเป็ นอาจารย์ใหญ่
ของโรงเรี ยน Nyingma เป็ นโรงเรี ยนที่เก่าแก่ที่สุดใน 4 โรงเรี ยนของพุทธศาสนาในทิเบต
บริ เวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พทุ ธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการ
สวดมนต์ โอม มณี ปั ท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณี ในดอกบัว องค์พระสถูปโดดูร์ สร้างขึ้น
เพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงชัยชนะของความดีที่มีต่อความชัว่ ร้ายทั้งปวง ถือเป็ นพระสถูปเจดียท์ ี่
สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสิ กขิม โดยด้านในบริ เวณพระสถูปจะมีสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอยูห่ ลายอย่าง เช่น พระโพธิสตั ว์ที่
ทําด้วยเงิน หนังสื อศักดิ์สิทธิ์ บทสวดมนต์ ภาพวาดทางศาสนา ภาพวาดทังก้า และเอกสารต้นฉบับลายมือสมัยโบราณที่เป็ นภาษา
สันสกฤต ทิเบต จีน และเลปซา (ประกอบไปด้วย Prajna Paramita และ Astasahastra ที่เขียนลงในต้นฉบับที่เป็ นทองคํา ส่ วน
Saratama Prajnaparamita เป็ นต้นฉบับที่เขียนลงไปในปาลม เมื่อศตวรรษที่ 11 โดย Ratnakara Shanti และ Prajana Paramita Sutra
ที่เป็ นต้นฉบับลายมือของจีนในศตวรรษที่ 12 ซึ่งนํามาจากเกาหลีใต้) จากนั้น นําท่ านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาเซน หมู่บา้ นที่อยู่
ทางสิ กขิมเหนือ ท่านจะได้สมั ผัสกับภูมิทศั น์และบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติหมู่บา้ นนี้โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิ มาลัย และวิวทิวทัศน์
อันสวยงามตลอดเส้นทาง

12.30 น.
บ่าย

18.30 น.
19.00 น.

วันทีห่ ้ า
เช้ า

12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

วันทีห่ ก
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง หมู่บ้านนาม็อก (ระหว่ างทาง)
นําท่านเดินทางต่อ ในระหว่างทาง ผ่ านจุดชมวิว กระบี่ ลงศก “KABI –LUNGSTOK”, และแวะ
ชมนํา้ ตกนากา, หุบเขาแม่ นํา้ ลาชุ ง ชู , นํา้ ตกทวิน, นํา้ ตกบิม นาลา ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับ
นํ้าตกที่สวยงามและแปลกตา บางช่วงปรากฏสายนํ้าทิ้งตัวพุง่ ดิ่งผ่านผาสู งลิบลิ่ว ชม วัดโพดอง
“PHODANG MONASTERY” ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1740 เป็ นพระอารามของพระธิเบต ที่ได้รับการบูรณะให้งดงามมาโดย
ตลอด (จุดหมายไม่ ใช่ ปลายทางแต่ ในระหว่ างทางเป็ นสิ่ งทีม่ คี ่ าทีส่ ุ ด)
ถึง หมู่บ้านลาเชน หมู่บา้ นที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิ มาลัย นําท่านชมวิวทิวทัศน์กบั บรรยากาศสุ ดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุม
ด้วยหิ มะตลอดปี
รับประทานอาหารคํ่า(9)ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้ าสู่ ทพี่ กั GURUDONGMAR LODGE หรือเทียบเท่ า ***
ลาเชน-ลาชุ ง
รับประทานอาหารเช้ า(10) ณ ห้ องอาหารโรงแรมทีพ่ กั
ท่านออกเดินทางสู่ หมู่บา้ นธางกู่ ห่างจากลาเชนประมาณ 30 กิโลเมตร สู ง 3,962 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สัมผัสกับอ้อมกอด
เทือกเขาหิ มาลัยสลับกับขุนเขา สายนํ้า ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็ นช่วงของดอกไม้พ้นื เมืองนานาชนิดออกดอกเยอะมาก
ส่ วนเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็ นช่วงแห่งความหนาวเย็น หมู่บา้ นมีหิมะขาวโพลนปกคลุมสวยงามเป็ นที่ดึงดูดใจให้เหล่า
นักท่องเที่ยวทั้งคนอินเดีย และคนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็น จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาชอปตา สัมผัสกับความ
งดงามของเทือกเขาหิ มาลัยและดอกกุหลาบพันปี กล้วยไม้ป่า เทซี่ พิมมูล่า แมคโนเลีย ฯลฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม
เป็ นช่วงเหล่าบุปผาแข่งกันแบ่งบาน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ธารนํ้าจะกลายเป็ นนํ้าแข็งและบริ เวณหุบเขาปกคลุมด้วย
หิ มะ ให้ท่านได้เก็บความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน(11) ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
เดินทางสู่ หมู่บา้ นลาชุง หมู่บา้ นที่อยูท่ างสิ กขิมเหนือ ท่านจะได้สมั ผัสกับภูมิทศั น์และบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติหมู่บา้ นนี้โอบ
ล้อมด้วยเทือกเขาหิ มาลัย และวิวทิวทัศน์อนั สวยงามตลอดเส้นทางถึง หมู่บา้ นลาชุง หมู่บา้ นที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิ มาลัย นําท่าน
ชมวิวทิวทัศน์กบั บรรยากาศสุ ดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะตลอดปี
รับประทานอาหารคํา่ (12) ณ โรงแรม
เข้าสู่ ทพี่ กั APPLE VALLEY INN หรือเทียบเท่ า ***
หมู่บ้านลาซุง-ZERO POINT-ยุมถัง-บ่ อนํา้ ร้ อน-เมืองกังต๊ อก
รับประทานอาหารเช้ า(13) ณ ห้ องอาหารโรงแรมทีพ่ กั จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Zero Point ใช้เวลาในการเดินทางจากลาชุงไป
ประมาณ 2 ชม. ตลอดสองข้างทางจะผ่านหุขเขา ลําธาร เส้นทางขึ้นเขาที่ถนนเป็ นหิ นมีหิมะปกคลุมจนกระทัง่ เดินทางมาถึง zero
point จุดชมวิวของยอดเขาคังเซนจุงก้า มีพรหมแดนติดกับประเทศจีน บริ เวณนี้จะเต็มไปด้วยหิ มะและการ์เซียที่ให้ท่านได้สมั ผัส
ความงาม
การขึน้ Zero point ขึน้ อยู่กบั อากาศและถนน หากมีหิมะตกจัดหรือทางสไลด์
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ เดินทาง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสําคัญ

จนได้เวลานําท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งตะวันออก (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูบ่ นระดับความสู ง
3,659 เมตร เป็ นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิ กขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้ า
สี น้ าํ เงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิ มะ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็ นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอด
เขาอย่างสวยงาม ระหว่ างทางแวะบ่ อนํา้ ร้ อน และสวนดอกกุหลาบพันปี ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน(14) ณ ห้ องอาหารโรงแรมทีพ่ กั
บ่ าย
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก (ใช้เดินทางประมาณ 6 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok)
ภาษาภูเทีย กัง คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกันเป็ น ที่ราบที่อยูบ่ นเนินเขา กังต็อกนั้น
เป็ นเมืองหลวงของสิ กขิมอยูด่ า้ นล่างเทือกเขาหิ มาลัย เมื่อก่อนเป็ นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการ
สร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ในปี ค.ศ. 1840 ทําให้กงั ต็อกกลายเป็ นศูนย์กลางของ
นักแสวงบุญ และเป็ นที่พกั ระหว่างทางทิเบตกับอินเดีย จนถึง ศตวรรษที่ 19 ในปี 1894 ธู
ทอบ นัมเกล (Thutob Namgyal) กษัตริ ยผ์ ปู ้ กครองสิ กขิมอยูภ่ ายใต้การปครองของอังกฤษอีกทีได้ยา้ ยเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง
(Tumlong) มาเมืองกังต็อก (Gangtok) จากนั้นกังต็อกจึงเป็ นเมืองหลวงของสิ กขิม ภายหลังสิ กขิมจะกลายเป็ นรัฐหนึ่งของอินเดียก็
ตาม ระหว่างเส้นทางนําท่านชม นํา้ ตกนากา หุบเขาแม่ นํา้ ลาซุงชู และนํา้ ตกทวิน นํา้ ตกบิมนาลา ชมแสงอาทิตย์ ทที่ อแสงผ่ านสาย
หมอกทีพ่ าดพันขุนเขาสู ง เปลี่ยนเป็ นลําแสง พราวพรรณ ตกลงต้องหุบเขาและ แม่ นํา้ ทิสต้ า “TESTA” ที่อยูเ่ บื้องล่าง อิสระชม
ทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง อิ่มเอมกับการเก็บภาพแห่งความประทับใจ
19.00 น. รับประทานอาหารคํา่ (15) ณ ห้ องอาหารโรงแรม พักโรงแรม TASHI PALACE หรือระดับเทียบเท่ า ***
วันทีเ่ จ็ด
เช้า
12.00 น.
บ่าย
16.30 น.
17.40 น.
คํ่า
20.45 น.

กังต๊ อก-บักโดกร้ า-โกลกัลต้ า
รับประทานอาหารเช้ า(16) ณ ห้ องอาหารโรงแรม แล้วเดินทางทางสู่ สนามบินบักโดกร้า (ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน(17) ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึง สนามบินบักโดกร้า นําท่านเช็คอินและตรวจสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ โกลกัลตา โดยสายการบิน INDIGO เทีย่ วบิน 6E534
เดินทางถึง โกลกัลตา นําท่ านเช็คอินเพือ่ เดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภุมิ
รับประทานอาหารคํา่ อิสระ
เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน INDIGO เทีย่ วบิน 6E77

วันทีแ่ ปด(พุธ 19/4/60) สนามบินสุ วรรณภูมิ
00.55 น. ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โปรแกรมท่ องเทีย่ ว จากสภาพอากาศของแต่ ละเมือง ซึ่งส่ งผลถึงความปลอดภัย
และเวลาในการเดินทาง ซึ่งอาจล่ าช้ าจนทําให้ บางสถานทีท่ ่ องเที่ยวอาจไม่ ทนั โดยจะคํานึงถึงลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ

ใบเสนอรายละเอียด
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

11 – 18 เมษายน 2560

32,999฿

-

รับ

จอง

พักเดีย่ ว

สิ ทธิประโยชน์ ทที่ ่ านจะได้ รับในการท่ องเทีย่ ว
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ตัว๋ เครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด และ เครื่องบินภายในประเทศตามทีร่ ะบุ

• ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว เช่ นค่ าโทรศัพท์ ค่ าบริการซักรีด เป็ นต้ น

 โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว จํานวน 5 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

• ค่ าเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ค่ ามินิบาร์ ค่ าเครื่องดืม่ นอกเหนือรายการ

 อาหารตามรายการและนํา้ ดื่มค่ ารถนําเทีย่ วตามโปรแกรม

• ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันของสายการบิน (ถ้ ามี)



• ค่ าวีซ่าทีม่ ีค่าธรรมเนียมแพงกว่ าหนังสื อเดินทางไทย

 ค่าหัวหน้าทัวร์ นาํ เที่ยว และ ไกด์ทอ้ งถิ่น

• ค่ านํา้ หนักเกินพิกดั ทีส่ ายการบินกําหนด

 ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (กรณี เสี ยชีวิต)

• ค่ ากิจกรรมต่ างๆทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ

 ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท (รักษาพยาบาล)

• ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละ
ประมาณ 5 USD /วัน/ท่ าน รวม 6 วัน 30 USD / ลูกค้ าหนึ่งท่ าน
และ ค่ าทิบหัวหน้ าทัวร์ ไทยวันละ 100 บาท รวม 7 วัน 700 บาท คะ
 ค่าธรรมเนียมในการทําวีซ่าประเทศอินเดีย(ปกติ) สําหรับ
หนังสื อเดินทางไทย(วีซ่าออนไลน์ 2600 บาท)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ระยะเวลาในการทําวีซ่า ประมาณ 7-14 วันทําการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์)
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และ ถือรู ปสําหรับทํา permit ที่สิกขิมไปด้วย จํานวน 4 รู ป
สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน
แบบฟอร์ มสําหรับกรอกข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับการขอวีซ่า(บริ ษทั จะจัดส่ งให้ทาง email หรื อ fax)
รู ปถ่ายสี พ้นื ขาว 2 * 2 นิ้วเท่านั้น โดยรู ปต้องเห็นส่ วนของไหล่และบ่า ใช้จาํ นวน 2 รู ป หากรู ป ไม่ถกู ต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยืน่ วีซ่า

หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดําเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
เงือ่ นไขการชําระเงิน ชําระเงินท่ านละ 15,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน

****** เงือ่ นไขอืน่ ๆ******








บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรี ยกค่าบริ การคืนเป็ นเงินได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นแพคแกจเหมาจ่าย
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การ
สู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ บริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจ
คืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
บางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

เนื่องจากอินเดียเพิ่งเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าใหม่ จึงจําเป็ นต้องขอข้อมูลจากท่านเพิ่มมากขึ้น
1)

ท่ านทีไ่ ม่ มวี ซี ่ าอินเดีย ในพาสเล่ มปัจจุบัน แบบ MULTIPLE ท่ านต้ องไปสแกนลายนิว้ มือทีศ่ ูนย์ รับยืน่ อินเดีย ด้ วยตนเอง
 สถานที่ : อาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้น 10 /ตึกไทยประกันชีวิต ฝั่งเดียวกับตึกแกรมมี่ เลยตึกแกรมมี่ไป 400 เมตร ฝั่งตรงข้ามกับ ซอยฮโศก1
 คิวยืน
่ : จ-ศ เวลา 09.00-13.00 น. ยกเว้นวันส-อา และ วันหยุดราชการ(กรุ ณาแจ้งขอคิว+เวลายืน่ กับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ก่อนเดินทาง 15-20 วัน)
 ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า : 5-7 วันทําการ (ท่านใดมีเหตุตอ
้ งใช้พาส ก่อน-หลังที่วซี ่าออกมาแล้ว กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนถึงคิวยืน่ )
 รายละเอียดเจ้าหน้าที่ดูแลท่านที่ศน
ู ย์รับยืน่ : ทาง ออฟฟิ ตจะดําเนิ นการแจ้งท่านก่อนวันยืน่ 1-2 วัน

2)
3)

กรุ ณา กรอกรายระเอียดตามข้ อ 1-12 .ให้ ครบถ้ วน

4)

วันยืน่ +สแกนลายนิว้ มือ ด้ วยตนเอง ทีศ่ ูนย์รับยืน่ อินเดีย โปรดเตรียม/และถือไปวันทีย่ นื่

กรุ ณาส่ งเอกสารทีต่ ้ องใช้ กรอกคําขอยืน่ ทาง E Mail หรือ EMS มาถึงบริษัท
**3.1 แบบฟอร์ มคําขอยืน่ วีซ่า **3.2หน้าพาสเล่มปัจจุบนั แบบเต็ม **3.3บัตรประชาชน **3.4ทะเบียนบ้าน

**4.1**พาสเล่มจริ ง ( เล่มปัจจุบันทีท่ ่านจะใช้ ในวันเดินทาง )
**4.2**รู ปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวจํานวน 2 ฉบับ
**4.3**สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
**4.4**สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ฉบับ

