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รฐัสกิขมิ....... ดนิแดนเลก็ๆ ของเทือกเขาแหง่หมิาลัยในดนิแดนของ

ปกครองพเิศษ ของประเทศอนิเดยี ทีอ่ยูร่ะหว่าง เนปาล ธเิบต และ ภฏูาน ….

เยอืนเมอืงดาร์จลีิง่... ราชนิแีหง่ขนุเขาสถานทีต่ากอากาศทีโ่ดง่ดงั มอีากาศ

เยน็สบายตลอดทัง้ป.ี. ดารจ์ีลิง่ แหลง่ผลติชา ไรช่าที่ขึน้ชือ่ลอืชามากทีส่ดุใน

53,300.-
.- 
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**พเิศษ** เสรมิอาหารไทยทุกมือ้แบบจดัเตม็         **พเิศษ** พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว       
**พเิศษ** หวัหน้าทวัรผู์ช้ านาญเสน้ทาง               **พเิศษ**นั่งรถไฟ TOY TRAIN  
**พเิศษ** ZERO POINT จุดชมววิทีง่ดงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของชว่งเวลาทอ่งเทีย่ว)  
 

โลกทีบ่รรดาคอชาทัง้หลายที่ไปเที่ยวอนิเดยีตา่งใฝ่ฝนัตอ้งไปใหไ้ดส้กัครัง้

หนึง่ในชวีติ…. 

 

 

 

 

 

 
 
 

**หมายเหต*ุ* สายการบนิอนิดโิกแ้อรไ์ลนไ์ม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
 11 APR’2018  6E76  BKK-CCU  15.45-16.55  
 12 APR’2018 6E797  CCU-IXB  10.35-11.55 
 18 APR’2018 6E958  IXB-CCU  12.35-13.55  
 18 APR’2018 6E77   CCU-BKK  20.45-00.55+1 
วนัแรก   วนัพุธที ่11 เม.ย.61 

กรุงเทพฯ – กลักตัตา 
(-/-/เย็น) 

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

15.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกลักตัตา KOLKATA โดยสายการบนิ INDIGO AITLINES เทีย่วบนิที ่6E76 
16.55 น. ถึง.ท่าอากาศยานนานาชาตกิลักตัตา KOLKATA INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาทอ้งถิ่น)  

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  
เมอืงกลักตัตา KOLKATA เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของอนิเดยี ทีพ่ร ัง่พรอ้มไปดว้ยเวยีงวงัในยุคองักฤษและ
เป็นศูนยก์ลางทาง วฒัธรรมที่มีช ีวิตชีวามากมีชาวยุโรปเดินทางเขา้มาสู่อินเดียมากมายท าใหเ้มือง
เจรญิรุง่เรอืงมากและทีน่ี่จงึกลายเป็นบา้นอกีแห่งทีอ่ยู่ไกลแสนไกลจากองักฤษเพราะมพีรอ้มทัง้จตัุรสัเอสปลา
นาดกบัถนนสแตรนย ์กอ่นจะมกีารยา้ยเมอืงหลวงไปทีเ่ดลลหีลงัจากอนิเดยีไดร้บัเอกราชในปี1911  

19.00 น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตคาร/ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั ณ VICEROY HOTEL (KOLKATA) หรอืเทยีเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีส่อง  วนัพฤหสัที ่12 เม.ย.61  

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภายในประเทศ เมืองกลักตัตา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานบกั

โดกรา BAGDOGRA AIRPORT น าคณะเขา้เชคอนิเคาวนเ์ตอร ์                           
10.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองสีลิกูรบีกัโดกรา(BAGDOGRA)โดยสายการบินINDIGO AIRLINESเที่ยวบินที ่

6E797 
11.45 น. ถงึ...เมอืงบกัโดกรา หลงัตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคารทอ้งถิน่ 
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดารจ์ลีิง่ DARJEELING (โดยรถจิบ๊ปรบัอากาศ) ซ ึง่เมืองนีสู้งเหนือระดบัน ้าทะเล 
2,134 ม. ตัวเมืองหันหน้าเข ้าหาเทือกเขา
หิมาลยั ประชากรของดารจ์ีลิ่งมีท ัง้ชาวเนปาล 
เลปชา ทเิบตและภูเตยี ทีน่ี่องักฤษเขา้มาพฒันา
ใหเ้ป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาไดอ้ย่าง
สวยงามเป็น เมอืงราชนีิแห่งภูเขา หรอื เมอืง
พกัตากอากาศบนภูเขา.. ...ถึงเมืองดารจ์ี
ลิ่ ง  ...น าท่ านชมว ัดทิ เบต กูม  กอมปา
“GHOOM GOMPA”   เป็นวัด โบ ราณ แต่
ไดร้บัการปรบัปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า 
“เมืองนี้เป็นศูนยร์วมของความแตกต่าง
ทางความเชื่อหลากหลาย ท ั้งพุ ทธ 
อิสลาม ฮินดู แมก้ระท ั่งครสิตก์็ตาม”ที่
แห่งนีจ้งึดูกลมกลนืงดงามและทรงเสน่หอ์ย่างมิ
อาจลมืเลอืน 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั ณ VICEROY HOTEL (DARJEELING) หรอืเทยีเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัที่สาม  วนัศุกรท์ี ่13 เม.ย.61 

เมอืงดารจ์ลีิง่  

(เช้า/กลางวนั/

เยน็) 

เชา้มดื จุดชมววิไทเกอรฮ์ลิล ์: เป็นจดุชมววิเทอืกเขาหมิาลยัยามเชา้ ซ ึง่เป็นจุดทีส่งูทีส่ดุของเมอืงดารจ์ลีลิง่ทีร่ะดบั 
2590 เมตรจากระดบัทะเล จงึเหมาะแกก่ารชมววิ
หากฟ้าเปิดเราจะไดเ้ห็นยอดเขาคนัเชงจุงกา้ 
ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่าน ชม โรงงานผลติชา  ไรช่าแฮปป้ี
วลัเล่ย ์(Happy Valley) ชมขัน้ตอนการผลติ
ชาที่มีช ือ่เสียงของเมืองดารจ์ลีิ่ง ที่ก่อตัง้ขึน้เมื่อ
คร ัง้องักฤษเขา้มาปกครองอนิเดยี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านขึน้ชม ทรอยเทรน(Toy Train ) 

ส ถ า นี ร ถ ไฟ นี้ มี ช ื่ อ เ ต็ ม ๆ ว่ า  Darjeeling 
Himalayan Railway สรา้งในปี ค.ศ. 1879-
1881 ใชร้ะบบเคร ือ่งจกัรไอน ้า ยงัไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหท้างรถไฟสายนีเ้ป็นมรดกโลกดว้ย
น่ังรถไฟชมรอบเมือง จะมีการจอดใหล้งถ่ายรูปในแต่ละสถานที่ที่น่าสนใจ แวะชม สถานีบาตาเซยีลูป 
(Batasia Loop) เป็นรางรถไฟที่สรา้งขึน้ให ้
มลีกัษณะเป็นวง  ใชเ้ป็นจดุเลีย้วกลบัของรถไฟ
ที่ ม า จ า ก ส ถ า นี ด า ร จ์ิ ล ลิ ง  ส่ ว น  War 
emorial  สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1994 ในบรเิวณบา
ตาเซยีลูป เป็นอนุสาวรยีท์ีม่ลีกัษณะสามเหลีย่ม 
สูง 30 ฟุต สรา้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารหาญ
ชาวดารจ์ิลิงที่เสียชีวิตจากสงคราม  รอบๆ
ตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิด และมีกลอ้งส่อง
ทางไกลใหไ้ดส้่องชมเมืองดารจ์ลิิงอีกดว้ย ลง
จากรถไฟ แวะชม  ช ม  พิพิ ธภ ัณ ฑ ์
กูม  ดา้นในแสดงเร ือ่งราวเกี่ยวกบัการสรา้ง
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ทางรถไฟเสน้นี ้ตัง้แต่อุปกรณต์่างๆ ภาพถ่ายเหตุการส์ าคญั ป้ายประจ าสถานี ประกาศนียบตัรจากองคก์าร
ยูเนสโก ……จากนั้นน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมืองย่าน ชอรร์สัตา้  แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีช ือ่เสียง 
จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิชาดารจ์ลีิง่   
จากนัน้น าท่านเดนิชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชอรร์าสตา (Chawrasta) ตลาดพืน้เมอืงชอรร์สัตา้แหลง่ชอ้ป
ป้ิงทีม่ีช ือ่เสยีง จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมือง เป็นย่านทีถ่นนสีส่ายมาบรรจบกนั เพราะฉะน้ันทีน่ี่จงึมีถนนแยกไปได ้
หลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึง่เป็นถนนที่สวยงาม มีสินคา้พืน้เมือง ของฝาก ของที่ระลึก
มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนั.....จากน้ันน าทา่นเขา้ทีพ่กั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั ณ VICEROY HOTEL (DARJEELING) หรอืเทยีเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีส่ี ่  วนัเสารท์ี ่14 เม.ย.61 

เมอืงดารจ์ลีิง่-เมอืงกงัตอ๊ก 
(เชา้/กลางวนั/เย็น) 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดนิทางเมืองหลวงสู่กงัต็อก (Gangtok) เมืองหลวงแห่งรฐัสกิขิม (ประเทศอนิเดยี) เมืองสาย

หมอก รฐัสกิขิม (Sikkim) เป็นรฐัทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี มีภูมิประเทศแบบที่ราบสูงบนเทือกเขา
หมิาลยั มพีรมแดนตดิกบัหลายประเทศ อาท ิเขตปกครองตนเองทเิบต, เนปาล และภฏูาน แตเ่ดมิสกิขมิเป็นรฐั
เอกราช มขีนาดใหญ่กว่ากรุงเดล ีเมอืงหลวงของอนิเดยีเล็กนอ้ย ปกครองโดยราชวงศนั์มเยล ดว้ยความเป็น
รฐัเอกราชเล็กๆ อาจถูกบั่นทอนจากจนีซึง่ยดึทเิบตไดแ้ลว้ขณะน้ัน เมื่ออนิเดยีไดร้บัเอกราชจากองักฤษ รฐั
สกิขมิ จงึยอมอยูใ่ตเ้อกราชเดยีวกบัอนิเดยี...ชมววิทศันร์ะหวา่งสองขา้งอยา่งสวยงาม(ประมาณ 3-4 ชม.)…  
น าท่านชม ความงามแห่งดงดอกไมน้านาพนัธ ์ณ FLOWER SHOW  HALL ซึง่ภายในจะจดัแสดง
พนัธุไ์มเ้มืองสิกขิมหลากหลายพันธุแ์ละท่านชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ตลาด
กงัต็อก 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่ านชมว ัด รุม เต็ก  (Rumtek 
Monastery) อยู่ในเมืองกงัต๊อก รูจ้ ัก
กั น ใ น น า ม ข อ ง ศู น ย ์ธ ร ร ม จั ก ร 
(Dharmachakra Centre) สรา้ งโดย 
การม์าปา วงัชกุ ดอรเ์จ ที9่ ในศตวรรษ
ที ่16 ส าหรบัใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัของผูส้บื
เช ือ้สาย Karma Kagyu ในสิกขิม แต่
เมื่อวดัถูกท าลาย พืน้ที่ถูกปล่อยรา้งจน
พระสงัฆราชการม์าปาที ่16 ซึง่เป็นชาว
ทเิบตไดล้ีภ้ยัมายงัสกิขมิ 
ในปี ค.ศ. 1959 เน่ืองจากกองทพัจนีบุก
ไปยดืทเิบต พระองคไ์ดส้รา้งวดัรมุเต็กอกีคร ัง้ เพือ่ใชเ้ป็นทีล่ีภ้ยั 
จากกองทพัจนีโดยไดร้บัความชว่ยเหลอืจากราชวงศส์กิขมิและรฐับาลอนิดยีทีต่รงนีม้ลีกัษณะภมูปิระเทศทีด่ ีมี
ล าธาร ภูเขาอยู่ดา้นหลงั ภเูขาหมิะอยู่ดา้นหนา้และมแีม่น ้าอยู่ดา้นล่างใชเ้วลาสรา้งนาน 4 ปี มสีถาปัตยกรรม
แบบทเิบตปัจจุบนัเป็นวดัทีใ่หญท่ีสุ่ดในสกิขมิ จากน้ันไม่นานพระสงัฆราชการม์าปาที ่16 ไดส้ถาปนาวดันีเ้ป็น 
ศูนยธ์รรมจกัร สถานทีใ่ชเ้รยีน ฝึกฝนและปฏบิตัตินของชาวพุทธรวมทัง้เผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจา้ในวนั
ขึน้ปีใหม่ของทเิบต ในปี ค.ศ. 1966 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั  ณ  KEEPSA RESIDENCY HOTEL(Gangtok)  หรอืเทยีบเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีห่า้  วนัอาทติยท์ี ่15 เม.ย.61 

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

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo Lake) (ระยะทาง 34 กม.ประมาณ 2 ชม.) 
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  ทะเลสาบฌ างโก  สู งประมาณ 
3,774 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็น
ทะเลสาบขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางภาค
ตะวนัออกของสกิขมิ มลีกัษณะคลา้ย
รูปไข่ยาว 1 กิโลเมตร ลึก 15 เมตร 
เป็นทะเลสาบศกัดิส์ิทธิข์องชาวฮินดู
และชาวพุทธ ในชว่งหนา้หนาวน ้าจะ
กลายเป็นน ้าแข็ง และละลายในช่วง
เดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม รอบๆจะมี
กุหลาบพนัธปี์ ดอกไอรสิ และดอกป็
อป ป้ี  รวมถึ งสัต ว ป่์ าหายาก เช่น 
แพนดา้แดง เป็ด Brahmini และนก
อพยพต่างๆ รวมถึง แย็ก (Yak หรอื
จามร)ีมีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรลีึก
ประมาณ 15 เมตร เป็นตน้ก าเนิด
ของแม่น ้าลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกบั
แม่น ้ารงัโปและถอืกนัว่าเป็นแหล่งตน้
น า้ธรรมชาตทิีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดแห่งหน่ึง 
ในสมยัอดีตพระลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้  สนุกสนานกบั
กจิกรรม ขีจ่ามร ีสตัวภ์ูเขาทีไ่ดร้บัการแต่งตวัดว้ยสสีนัสดใส พกัผ่อน ถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ กนัตามอธัยาศยั 
จนถงึเวลานัดหมาย..ไดเ้วลาอนัสมควรกลบัสูเ่มอืงกงัต็อก 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ระหวา่งทาง  น าท่านแวะชม คเณศต็อก(Ganesh Tok) เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดู ชาวบา้นนิยมมาสวดมนต ์

ดา้นบนสามารถชมวิวเมืองกงัต็อกได ้180 องศา 
ถา้อากาศดจีะมองเห็นววิยอดเขาคนัเชง็ฌองกาได ้
ดว้ย  ภายนอกประดบัธงแบบทิเบต  วดันีต้ ัง้อยู่บน
ความสงู 6,100 ฟุต ตดิกบัทวีทีาวเวอร ์เป็นวดัเล็กๆ 
สรา้งขึน้เพื่ออุทิศใหก้ ับลอรด์กาเนชซึ่งเป็นวัด
ส าคญัของศาสนาฮนิด ูประดษิฐานพระพคิเณศเทพ
เจา้แห่งการขจดัอุปสรรคและเป็นเทพแห่งศิลปะทุก
แขนง ชมหนุมานต็อก เป็นวดัในศาสนาฮินดู ที่
สรา้งขึน้เพือ่ถวายแด่หมุมานทหารกลา้ของพระราม
ในวรรณคดกีอ้งโลกรามเกยีรตช์าวสกิขมิบูชาและ
เคารพท่านในฐานะเทพผูก้ลา้หาญ และจงรกัภกัดี
ตอ่พระราม หนุมานจงึเป็นเสมอืนหน่ึงเทพเจา้องคห์น่ึงทีช่าวสกิขมินับถอืเป็นอยา่งมากหากตอ้งการความกลา้
หาญและความหึกเหิมใจตอ้งมาบูชาท่านและทีว่ดัหนุมานนีย้งัเป็นจุดชมววิยอดเขาคงัซงัจงักา้ ยอดเขาที่สูง
เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเทอืกเขาหมิาลยัอกีดว้ย ในวนัทีฟ้่าสดใส 

บ่าย อิสระชอ้ปป้ิงถนนมหาตมคานธ ีมารก์ หรอื ถนนเอ็มจีมารก์ (Mahatma Gandhi Road) M.G. 
Marg ถนนมหาตมคานธเีป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของสกิขมิทีม่รีา้นคา้จ านวนมาก โดยถนนเสน้นีใ้นชว่งเย็น
จะกลายเป็นถนนคนเดนิ หา้มรถวิง่ผ่านไปมา ถอืเป็นถนนทีน่่าเดนิเลน่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม   
เขา้สู่ทีพ่กั  ณ  KEEPSA RESIDENCY HOTEL (Gangtok) หรอืเทยีบเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีห่ก  วนัจนัทรท์ี ่16 เม.ย.60 

เมอืงกงัตอ๊ก-หมู่บา้นลาชงุ 
(เชา้/กลางวนั/เย็น) 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
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07.30 น. น าท่านเดินทางออกจากเมืองกงัตอ๊กเพื่อไปหมู่บา้นลาชุง น าท่านชมวดัเอนเซย ์(Enchey 
Monastery) ขึน้มาในปี ค.ศ. 1840 กงัต็อกจงึกลายเป็นศูนยก์ลางของการแสวงบุญไปโดยปรยิาย ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) กษตัรยิผ์ูป้กครองสกิขมิซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองของ
องักฤษอกีท ีไดย้า้ยเมอืงหลวงจากเมอืงทมุลอง (Tumlong) มาอยูท่ีเ่มอืงกงัต็อก (Gangtok) แทน นับแตน้ั่น
มา กงัต็อกซึง่มีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสกิขมิ (แมว้่าภายหลงัสกิขมิจะกลายเป็นรฐัที ่22 ภายใต ้
การปกครองของอิน เดีย 
กงัต็อกก็ยงัเป็นเมืองหลวง
เ ช่ น เ ดิ ม ) กั ง ต็ อ ก
ประกอบด ้วยชาวเนปาล 
ภูฏาน และชาวอินเดียเป็น
สว่นใหญ ่
แ ว ะ จุ ด ช ม วิ ว ท า ช ิ
(Tashi View Point) ซึง่
เป็ น จุดชมความ งดงาม 
ยอด เข าค ันช ังจุ งก ้า 
ยอดทีสู่งเป็นอนัดบัสาม
ของโลก ที่ดีที่สุดในเมือง
กงัต็อก ถา้อากาศด ีฟ้าเปิด
จะมองเห็น ยอดเขาชโินช ู
(Siniolchu)ก ล า ง เมื อ ง
กงัต็อก ทีท่่านจะสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทอืกเขาทางภาคเหนือไดด้ทีีสุ่ด ขึน้ชมทวิทศันข์อง
เมอืงกงัตอ๊ก เมอืงหลวงของอาณาจกัรสกิขมิ 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ หมู่บา้นลาชุง (Lachung) ในอดตีเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหว่างสกิขมิและทเิบต 
ทีน่ี่มหีุบเขายุมถงั หรอืสวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งดนิแดนตะวนัออกและวดัลาชงุ (ชว่งเดอืน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์
อาจขึน้มาทีห่มู่บา้นนีไ้ม่ไดเ้น่ืองจากหิมะตกหนัก) มอีาณาเขตตดิต่อกบัจนี ค าว่าลาชงุ แปลว่า ภูเขาขนาด
เล็ก จากเมืองกงัต็อกใชเ้วลาน่ังรถจปีประมาณ 6-7 ช ัว่โมงคะ ท่านจะไดส้มัผสักบัภูมิทศันแ์ละบรรยากาศที่
เป็นธรรมชาตหิมู่บา้นนีโ้อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลยั และววิทวิทศันอ์นัสวยงามตลอดเสน้ทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
13.30 น. น าท่านเดนิทางต่อ ในระหว่างทางไปลาชุง เราจะไดแ้วะน ้าตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน ้าตกขนาดเล็กไม่

ใหญ่มาก และแวะชมน ้าตกอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดเ้ห็นและสมัผสักบัน ้าตกทีส่วยงามและ
แปลกตา บางชว่งปรากฏสายน ้าทิง้ตวัพุ่งดิง่ผ่านผาสงูลบิลิว่ (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแตใ่นระหว่างทาง
เป็นสิง่ทีม่คีา่ทีสุ่ด)  

18.30 น.  ถงึ หมู่บา้นลาชุง หมู่บา้นทีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลยั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศสุดโรแมนตกิและ
ยอดเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะตลอดน าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 

19.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
ทีพ่กั ณ  SNOWLION MOUNTAIN RESORT (Lachung) หรอืเทยีบเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีเ่จ็ด  วนัองัคารที ่17 เม.ย.61 

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

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูหุ่บเขายุมถงัหรอืทุ่งหญา้ลอยฟ้า(Yumthang Valley) สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งสกิขมิ

...สถานทีท่อ่งเทีย่วทีง่ดงามทีส่ดุของสกิขมิและยงัเป็นดนิแดนแห่งต านานและความฝันเป็นเหมอืนสวนสวรรค ์
สขุาวดทีีง่ดงามราวกบัอยูบ่นสรวงสวรรคย์มุถงัเป็นหุบเขาแสนสวยสองขา้งทางมยีอดเขาหมิะของเทอืกหมิาลยั
ตัง้ตระหง่านผ่านธารน า้แข็งนอ้ยใหญแ่ละป่าสนกบัยอดเขาสงูเสยีดฟ้าถา้มาชว่งเดอืนเมษายน-พฤษภาคมซึง่
เป็นฤดใูบไมผ้ลจิะเห็นป่ากหุลาบพนัปีมากกวา่36สายพนัธุผ์ลดิอกบานสะพร ัง่ทัง้หุบเขาหรอืถา้มาเดอืน
พฤศจกิายน-เดอืนมกราคม จะเห็นเทอืกเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะสวยงามแบบสวสิเซอรแ์ลนด ์
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ยุมถงั ดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “สวสิแห่งเอเชยี” ทีน่ี่นอกจากจะเป็นดนิแดนแห่งดอกไม ้และดอก
กุหลาบพันปีหลากหลายสาย
พันธุแ์ลว้ ยังมีน ้าพุรอ้น และที่
ป ล าย สุ ด ข อ งยอด เข า สู ง
“Zero Point” หุบ เขาหิม ะ
แห่งสิกขิมดินแดนสวยงามที่
ถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะมคีวามสูง
ถงึ4,800เมตรจากระดบัน ้าทะเล
.......ช่วงที่เหมาะที่จะเที่ยวที่หุบ
เขายุมถงัคอืชว่งเดอืนเมษายน–
กลางเดือนมิถุนายนซึ่งจะเป็น
ช่วงที่ดอกไมบ้านสวยงามมาก
แต่ถา้หากอยากเห็นตอนภูเขา
ปกคลุมไปดว้ยหิมะและทอ้งฟ้า
สดใสเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ
ช่วงเดือนพฤศจิกาย– เดือน
มกราคม …ยกเวน้ถา้มหีมิะตกหนัก ก็ไม่สามารถขึน้ไปได ้

 ระหว่างการเดนิทางผ่านความงดงามของธรรมชาตทิีไ่ดส้รรสรา้งทอ้งฟ้าสนี ้าเงินสดโอบลอ้มหุบ
เขาทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะในช่วงฤดูใบไมผ้ลริะหว่างเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคมทั่วทัง้อาณาบรเิวณของ
ยุมถงัจะเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพนัธุจ์นไดร้บัสมญานามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม”้และเต็มไปดว้ย
หมิะขาวโพลนไปตลอดทัง้ปีและมีหิมะมากยิง่ขึน้ในฤดูหนาว อสิระถ่ายภาพความกบัทรงจ าอนัสวยงามทีไ่ม่รู ้
ลมืจนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูห่มู่บา้นลาชงุระหวา่งทางแวะจบิน า้ชากาแฟและของวา่ทา่มกลาง
ธรรมชาตอินัสวยงามของพุ่มดอกกุหลาบพนัปีและพมิมูลา่แมคโนเลยีระหวา่งเสน้ทางของหุบเขายมุถงั 

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

ผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูงเปลี่ยนเป็นล าแสงพราวพรรณตกลงตอ้งหุบเขาและแม่น ้ าทิสตา้
“TESTA” ทีอ่ยู่เบือ้งล่างอสิระชมทวิทศันร์ะหว่างสองขา้งทางทีส่วยงามตลอดเสน้ทางชมแสงอาทติยท์ีท่อแสง
ผ่านสายหมอกทีพ่าดพนัขนุเขาสูงเปลีย่นเป็นล าแสงสทีองตกลงตอ้งกบัหุบเขาและแม่น ้าทสิตา้ทีอ่ยู่เบือ้งล่าง
อสิระชมทวิทศันร์ะหวา่งสองขา้งทางทีส่วยงามตลอดเสน้ทาง 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั  ณ  KEEPSA RESIDENCY HOTEL (Gangtok) หรอืเทยีบเท่า  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีแ่ปด   วนัพุธที ่18 เม.ย.60 

เมอืงกงัตอ๊ก-สริกูิร(ีบกัโดกรา)-กลักตัตา้-กรุงเทพฯ 
(เชา้/กลางวนั/เย็น) 

06.00 น  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
06.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานบกัโดกรา เมอืงสลีกูิร ี(บกัโดกรา BAGDOGRA)   
  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
10.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
12.35 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงกลักตัตา โดยสายการบนิ INDIGO AITLINES เทีย่วบนิที ่6E958 
13.55 น.  ถึง.. เมืองก ัลก ัตตา KOLKATA เป็นเมืองใหญ่

อนัดบัสองของอินเดีย หลงัตรวจรบัสมัภาระแลว้น า
ท่านเขา้สู่ตวัเมอืงกลักตัตา้ น าท่านชม(ดา้นนอก) 
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อั น ง ด ง า ม ข อ ง  VICTORIA 
MEMORIAL HALL ที่มียอดโดมใหญ่ สู งถึง 62 
เมตร และบนยอดสุดมีรูปนางฟ้า กางปีกแสดงท่าบิน 
เวลาลดพัดหมุนรอบตัวเองได ้ซ ึ่งสรา้งขึน้เมืองปี 
2449 ดว้ยหินอ่อนสีขาวทัง้หลงั (ปีเดียวกบัที่มีการ
ก่อสรา้งพระที่น่ังอนันตสมาคม) ภายในจดัแสดงประวตัิศาสตรย์ุควิคตอเรยีกบัขา้วของที่เกี่ยวขอ้งกบั
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ประวตัศิาสตรเ์บงกอล ……อสิระชอ้ปป้ิงย่าน New Market สิน้คา้พืน้เมืองทัง้ราคาส่ง-ปลกี ใหเ้ลอืกมา
เป็นของฝากมากมาย อาท ิผา้พนัคอแบบอนิเดยี ก าไล หลากหลายแบบราคาแบบเป็นของฝากเพือ่นทีบ่า้นได ้
สบายของอนิเดยีแท ้ๆ ๆ นะคา้...จนถงึเวลานัดหมาย  

16.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกลักตัตา้ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  
บรกิาร อาหารค า่แบบกล่อง ณ สนามบนิเพือ่เพิม่เวลาชอ้ปป้ิง 
20.45 น.  เหริฟ้าสู.่..กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ INDIGO AITLINES เทีย่วบนิที ่6E77 (2045-0055+1) 
 

วนัทีเ่กา้   วนัพฤหสัที ่19 เม.ย.61 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเวลา เทีย่งคนื ) 

(-/-/-) 

00.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

หมายเหตุ :  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด หมาย

เวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  

2. บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่

กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ

สถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ  

 
 
 
 
อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรมสกิขมิ-ดารจ์ลีิง่ 9 วนั 7 คนื) เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เด็ก (ต ่ากวา่ 12 ปี) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ ทา่น 
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ 
 
การส ารองทีน่ั่ง 
• ส่งหน้าพาสปอรต์ เพือ่จองต ัว๋เคร ือ่งบนิ และท าประกนัภยัการเดนิทาง 
• วางมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัการ 3 วนั โดยผ่านบญัช ี(ในวนัทีท่ าการจอง กรณียงัไม่
ช าระเงิน ถอืว่ายงัไม่มกีารจองเกดิขึน้) ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
อตัราค่าบรกิารรวม : 

 ตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-กลักตัตา้-บกัโดกรา้-กลักตัตา้-กรุงเทพฯ ช ัน้ประหยดัโดยสายการบินอนิดโิกแ้อร ์
ไลน ์รวมน า้หนัก20กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  
 รถโคช้ปรบัอากาศในกลักตัตา้,รถจิป๊(ไม่ปรบัอากาศ)ในสกิขมิและดารจ์ลีิง่ 
 โรงแรม ทีพ่กั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์อาหารตามทีร่ะบุในรายการตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆตามระบุ 
 ค่าน า้ระหว่างมือ้อาหารทุกมือ้ / น า้ดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 2 ขวด /ท่าน 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงิน1,000,000บาทต่อท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิหา้แสนบาท)แต่ทัง้นีย้่อมอยู่ใน

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ( ส าหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม : 
 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง ( PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทิีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่ชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ่/ท่าน 
(หอ้งละ 2 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

11-19  เมษายน 2561 

24 เม.ย.-2พ.ค. / 2-10 ม.ิย. 
21-29 ก.ค. / 11-19 ส.ค. 

53,300.- 10,500.- 

http://www.changnoi-holiday.com/data/passport.php
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 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว 
 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 ค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ 3 % (กรณีช าระผ่านบตัร) 
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมัและกจิกรรมต่างๆตามฤดูกาลเชน่ขีจ่ามร,ีสก ีฯลฯ  
 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถและพนักงานบรกิาร45 USD/ท่านหรอื1,500บาท(ตลอดทรปิการ

เดนิทาง) 

 ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่

เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 

a. *ตอ้งจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ส าหรบัชว่งวนัหยุดเทศกาล 
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) 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ3 เตยีงมีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ันกรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่3 ท่านบรษิัทฯขอ

แนะน าใหนั้กท่องเทีย่วเปิดหอ้งพกัเป็น2 หอ้งจะสะดวกกบันักท่องเทีย่วมากกวา่ 
 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊หากออกตั๋วแลว้นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไม่สามารถเปลีย่นวนั

เดนิทางไดก้ระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่วท่านละ 1 ใบ(น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6.ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง  
ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

**รายการนีเ้ปน็เสน้ทางกึง่ผจญภยั เหมาะส าหรบัผูเ้ดนิทางที่รกัและหลงใหล

ในธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ** 

และเสน้ทางทอ่งเที่ยวบางครัง้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและความปลอดภยัเปน็

ส าคญั*** 
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