
 

  

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23684  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival 
ใช้เวลาบิน 

(ชม.) 

6E78 วันที่สอง สุวรรณภูมิ 
(BKK) 

โกลกัลต้า(CCU) 02:15 Lt. 03:25 Lt. 
2.40 

6E205 วันที่สอง โกลกัลต้า(CCU) บักโดกร้า(IXB) 10:40 Lt. 11.20 Lt. 0.40 
6E6444 วันที่เจ็ด บักโดกร้า(IXB) โกลกัลต้า(CCU) 14:20 Lt. 15:20 Lt. 1.00 

6E77 วันที่เจ็ด โกลกัลต้า(CCU) สุวรรณภูมิ(BKK) 21:10 Lt. 01:15+1 Lt. 2.05 



 

  

Date Program Hotel B L D 

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

วันที่สาม 
กังต๊อก-ทะเลสาบฉางโก-คเนศต็อก-หนุมานต็อก-วัด

ลิงค์ดัม 
ALPINE HILL (กังต็อก) / / / 

วันที่สี่ 
กังต๊อก-ตาชิวิวพอยท์-สถูปโดร์-กระบี่ลงศก-หมู่บ้าน

ลาซุง 
HIMALAYAN RESIDENCY (ลา

ชุง) 
/ / / 

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

วันที่หก 
กังต็อง-ดาร์จิลิ่ง-ไร่ชา-สวนสัตว์-วัดธิเบต-บาตาเซีย-

ชอรัสต้า 
RJ Resort (ดาร์จิลิ่ง) / / / 

วันที่เจ็ด ดาร์จิลิ่ง-ไทเกอร์ฮิลล์-บักโดกร้า-สนามบินโกลกัลต้า - / / - 

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ -    
 

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน INDIGO  ต้อนรับท่านโดย
เจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คสัมภาระและบัตรเดินทาง 

 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-โกลกัลต้า-บักโดกรา-กังต๊อก 

02.15 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโกลกัลตา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo  เที่ยวบิน  6E78  
03.25 น.   เดินทางถึง Netaji Subhash Chandra Bose International Airport สนามบินโกลกัลต้า  เมืองหลวงของรัฐ 

เบงกอลตะวันตก(เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา  ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าแล้วเดินทางสู่ 
อาคารภายในประเทศเพ่ือเช็คอินเตรียมบินสู่เมืองบักโดกรา รับประทานอาหารเช้า(1)setbox 

10.40 น. โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบิน  6E205  เหินฟ้าสู่ บักโดกร้า 
11.20 น. เดินทางถึง Bagdogra International สนามบินบักโดรกรา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหาร

กลางวัน(2) 
 

ข้อแนะน า    กระเป๋าสัมภาระ เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจํากัดนํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง เครื่องบินได้ท่านละ ไม่เกิน 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ท่าน) และสามารถนําขึ้น
เครื่องได้ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ ท่าน) หากมีนํ้ าหนักเกินกรณีนี้ สายการบินจําเป็นต้องเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจําเป็นต้องชําระเองตามจริงทั้งหมด จึง ขอความร่วมมือในการคํานวณนํ้าหนั ก
สัมภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง เที่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้
สอดคล้องกับเวลา สถานการณ์ และสภาพ อากาศ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 



 

  

 
บ่าย นําท่านขึ้นรถ innova (คันละ  4-5 ท่าน) นําทา่นเดินทางสู่  เมืองกังต็อก “GANGTOK” 

 (ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม.)ซึ่งเป็นเมืองหลวงประจําแคว้นสิกขิม ความหมายว่า เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซึ่งสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล 1,780 เมตร ถือกําเนิดเกิดขึ้นราว ปี ค.ศ. 1716 ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ เท่านั้น จนกระทั่งได้
มีการสร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1840 กังต็อกจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญไป
โดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) กษัตริย์ผู ้ปกครองสิกขิมซึ ่งอยู่ภายใต้การ
ปกครองของอังกฤษอีกที ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาอยู่ที่เมืองกังต็อก (Gangtok) แทน นับแต่
นั้นมา กังต็อกซึ่งมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม (แม้ว่าภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐที่ 22 ภายใต้การ
ปกครองของอินเดีย กังต็อกก็ยังเป็นเมืองหลวงเช่นเดิม)กังต็อกประกอบด้วยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วน
ใหญ ่

 
 ท่านช้อปปิ้งย่านตลาด เอ็ม จี มาร์จ  ซึ่งตลอดแนวสองข้างทาง เรียงรายไปด้วยร้านขายของมากมาย (เปิด

บริการ 10.00 น.-21.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร) และยังมี อนุสาวรีย์มหาตะมะคานธี 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า(3)  
เข้าสู่ที่พัก       Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า  (กังต็อก) 

 
 

วันที่สาม  กังต๊อก-ทะเลสาบฉางโก-คเนศต๊อก-หนุมานต๊อก-วัดลิงค์ดัม 



 

  

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก  
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉางโก (ประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของเทือกเขา 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบฌางโก “TSOMGO LAKE” (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก 
สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ   15 เมตร เป็นต้น
ก าเนิดของแม่น ้าลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น ้ารังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน ้าธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะท านายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้  
สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส  พักผ่อน ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 
จนถึงเวลานัดหมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคารพื้นเมือง  

 
บ่าย เดินทางกลับสู่ เมืองกังต็อก (ประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะชม คเณศต็อก ซึ่งเป็นวัดส าคัญของศาสนา

ฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนั้นชม 
หนุมานต็อก เป็นวัดทางศาสนาฮินดูอีกเช่นกัน ซึ่งเป็นเทพแห่งเจ้าแห่งชัยชนะ ทหารเอกของพระรามใน
วรรณกรรมช้ินเอกของโลกคือเรื่องรามเกียรต์  ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวันส าคัญที่วัดทั้งสองแห่งนี้
เป็นประจ า  เมืองกังต็อก (Gangtok) แวะชม วัดลิงค์ดัม เป็นวัดในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆาร์มา การ์ยุ 
หนึ่งใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิเบต อยู่ห่างจากตัวเมืองกังต๊อกใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นวัดที่
อยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้ อันเงียบสงบ และเป็นตัวอย่างวัดที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมความงดงามแบบธิเบต 
และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายฆาร์มา การ์ยุ ภายใต้การดูแลของ เซอร์มัง ฆาร์วัง รินโปเช่ปัจจุบันมีพระ
ลามะมาศึกษาและอยู่ที่นี่กว่า 300 รูป 



 

  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า(6)ที่ โรงแรม   
เข้าสู่ที่พัก  Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า  (กังต็อก)  

***หมายเหตุ ให้ทุกท่านจัดกระเป๋าใบเล็กสําหรับค้างที่หมู่บ้านลาชุง1คืน ซึ่งเป็นสถานที่มีอุณหภูมิหนาวสุดของรายการ   
อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก 
 

วันที่สี่ กังต๊อก-ตาชิวิวพอยท์-สถูปโดร์-กระบี่ลงศก-หมู่บ้านลาชุง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารโรงแรม 
หลังอาหารนําท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก 
ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง 
( ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง )เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย 
สัมผัสวิถีชีวิตพ้ืนเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่ 
สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบาน จุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้าง
อาณาจักรสิกขิม นําท่านชม สถูปโดดูร์ (Do-Drul Chorten) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูป
แห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่ง
นิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน Nyingma เป็นโรงเรียนที่
เก่าแก่ที่สุดใน 4 โรงเรียนของพุทธศาสนาในทิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาส
นิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว องค์พระสถูปโดดูร์ 
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงชัยชนะของความดีที่มีต่อความชั่วร้ายทั้งปวง ถือเป็นพระสถูปเจดีย์ที่สําคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของสิกขิม โดยด้านในบริเวณพระสถูปจะมีสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่หลายอย่าง เช่น พระ
โพธิสัตว์ที่ทําด้วยเงิน หนังสือศักดิ์สิทธิ์ บทสวดมนต์ ภาพวาดทางศาสนา ภาพวาดทังก้า และเอกสารต้นฉบับ
ลายมือสมัยโบราณที่เป็นภาษาสันสกฤต ทิเบต จีน และเลปซา (ประกอบไปด้วย Prajna Paramita และ 
Astasahastra ที่เขียนลงในต้นฉบับที่เป็นทองคํา ส่วน Saratama Prajnaparamita เป็นต้นฉบับที่เขียนลงไป
ในปาลม เมื่อศตวรรษท่ี 11 โดย Ratnakara Shanti และ Prajana Paramita Sutra ที่เป็นต้นฉบับลายมือของ
จีนในศตวรรษที่ 12 ซึ่งนํามาจากเกาหลีใต้)  

 

 



 

  

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่อยู่ทางสิกขิมเหนือ ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เป็น
ธรรมชาติหมู่บ้านนี้โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย และวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทาง 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคารพื้นเมือง หมู่บ้านนาม็อก (ระหว่างทาง) 

 
13.30 น. นําท่านเดินทางต่อ ในระหว่างทาง ผ่านจุดชมวิว กระบี่ ลงศก “KABI –LUNGSTOK”, และแวะชมน ้าตกนา

กา, หุบเขาแม่น ้าลาชุง ชู, น ้าตกทวิน, น ้าตกบิม นาลา ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับนํ้าตกที่สวยงามและ
แปลกตา บางช่วงปรากฏสายนํ้าทิ้งตัวพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบลิ่ว ชม วัดโพดอง “PHODANG  MONASTERY” ที่
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1740 เป็นพระอารามของพระธิเบต ที่ได้รับการบูรณะให้งดงามมาโดยตลอด (จุดหมาย
ไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นสิ่งท่ีมีค่าที่สุด) 

 

 
18.30 น.  ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย นําท่านชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศสุดโรแมนติก

และยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก  
19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า(9)ที่ โรงแรม 

ที่พัก HIMALAYAN RESIDENCY Lachung หรือเทียบเท่า  (ลาชุง) 

 



 

  

 

วันที่ห้า หมู่บ้านลาชุง-ยุมถัง-บ่อน ้าร้อน-กังต๊อก 

 
 

 

 
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ Zero Point ใช้เวลาในการเดินทางจากลาชุงไปประมาณ 2 ชม. ตลอดสองข้างทางจะผ่าน
หุบเขา ลําธาร เส้นทางขึ้นเขาที่ถนนเป็นหินมีหิมะปกคลุมจนกระทั่งเดินทางมาถึง zero point จุดชมวิวของ
ยอดเขาคังเซนจุงก้า มีพรหมแดนติดกับประเทศจีน บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยหิมะและการ์เซียที่ให้ท่านได้สัมผัส
ความงาม (การขึ้น Zero point ขึ้นอยู่กับ อากาศและถนน หากมีหิมะตกจัดหรือทางสไลด์ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เดินทาง โดยค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ)  

 



 

  

นําท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่บน
ระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาท่ีมีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงาม
ของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีนํ้าเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็น
ช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ห้องอาหารโรงแรม 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก  (ใช้เดินทางประมาณ 6 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) ภาษาภูเทีย กัง 

คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกันเป็น ที่ราบที่อยู่บนเนินเขา  กังต็อกนั้นเป็นเมืองหลวงของสิกขิมอยู่
ด้านล่างเทือกเขาหิมาลัย เมื่อก่อนเป็นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการสร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ในปี 
ค.ศ. 1840 ทําให้กังต็อกกลายเป็นศูนย์กลางของนักแสวงบุญ และเป็นที่พักระหว่างทางทิเบตกับอินเดีย จนถึง 
ศตวรรษที่ 19 ในปี 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyal) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมอยู่ภายใต้การปครอง
ของอังกฤษอีกทีได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาเมืองกังต็อก (Gangtok) จากนั้นกังต็อกจึง
เป็นเมืองหลวงของสิกขิม ภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียก็ตาม ระหว่างเส้นทางผ่านชม นํ้าตก
นากา หุบเขาแม่นํ้าลาซุงชู  และนํ้าตกทวิน  นํ้าตกบิมนาลา ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพัน
ขุนเขาสูง  เปลี่ยนเป็นลําแสง พราวพรรณ ตกลงต้องหุบเขาและ แม่น ้าทิสต้า “TESTA” ที่อยู่เบื้องล่าง อิสระ
ชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง  อิ่มเอมกับการเก็บภาพแห่งความประทับใจ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(12)ที่ ห้องอาหารโรงแรม                                                                               
     เข้าสู่ที่พัก  Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า (กังต็อก) 

 
 
 
 

วันที่หก กังต๊อก-ดาร์จิลิ่ง-ไร่ชา-สวนสัตว-์วัดธิเบตกุม-บาตาเซีย 

 



 

  

 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(13)ที่ โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ ดาร์จิลิ่ง (เวลาในการเดินทาง 3 ชม.) ซึ่งเมืองนี้สูงเหนือระดับนํ้าทะเล 2,134 ม.  ตัวเมืองหันหน้า

เข้าหาเทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีลิ่งมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่นี่อังกฤษเข้ามาพัฒนา
ให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศบน
ภูเขา  มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น เลิศรส ซึ่งตลอดเส้นทางท่าน
จะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม…ดาร์จีลิ่ง ราชินีแห่งขุนเขาไร่ชาดาร์จีลิงนั้นเป็นไร่ชาที่ข้ึนชื่อลือชามาก
ที่สุดในโลกที่บรรดาคอชาทั้งหลายที่ไปเที่ยวอินเดียต่างใฝ่ฝันต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ชม ไร่ชา -
โรงงานผลิตชา  HAPPY VALLEY  ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้ง
อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดีย ชมสถานบันสอนการปีนเขา เมืองดาร์จีล ิ ่ง  พิพิธภัณฑ์ปีนเขาหิมาลัย 
(Himalayan Mountaineering Institute)สถาบันนักปีนเขาเทือกเขาหิมาลัยนี้ ก่อตั้งโดย ท่านเซอร์เอ็ดมันด์ 
ฮิลลารี (Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด์ และเทนซิงก์ นอร์เกย์(Tenzing Norgay) ชาวซาปาจากดาร์จี
ลิ่ง ได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเอเวอร์เรสต์ได้สําเร็จ หลังจากพิชิตเอเวอร์เรสต์ได้สําเร็จเพียงปีเดียว เทนซิงก์ก็ได้
กลับมาก่อตั้งสถาบันนักปีนเทือกเขาหิมาลัย ตั้งแต่ ปีค .ศ. 1954 เพื่อฝึกฝนชาวอินเดียผู้จะเป็นคนนําทางการ
ปีนเขา ซึ่งในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ของการปีนเขา (Mountaineering Museum) อันมีแบบจําลองเทือกเขา
หิมาลัย ประวัติการปีนเขา รูปภาพและประวัติของผู้พิชิตยอดเขาต่างๆ โมเดลของยอดเขาสูงในแต่ละทวีป 
อุปกรณ์ปีนเขาตั้งแต่ยุคแรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป์บนที่สูง (Altitude Camp) ตัวอย่างพรรณไม้และพันธุ์สัตว์
ของเทือกเขาหิมาลัย ชม  สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู “ PADMAJA  NAIDU  HIMALAYA ZOOLOGICAL 
PARK” ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีด าหิมาลัย หมีแพนด้าแดง  เสือไซบีเรีย 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย...  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร 

 



 

  

 
บ่าย ชม วัดทิเบตกูม กอมปา  “GHOOM GOMPA”   เป็นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพ่ือบอก

ว่า “เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้กระทั่ง
คริสต์ก็ตาม” ที่แห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน นําท่านชม บาตาเซีย ( Batasia 
Loop) ชมอนุสรณ์สถานทหารสร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 ซึ่งตั้งอยู่บนยอด
เขาสามารถมองวิวได้ 360 องศา  ด้านหน้าคือเทือกเขาหิมาลัย ด้านหลังคือเมืองดาร์จิลิ่ง แล้วยังเป็นที่ชมรถไฟ
Toy Train เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับนํ้าทะเล 4,000 ฟุต  ได้ด้วย น าท่านเดิน 
ช้อปปิ้ง chowrasta ตลาดพื้นเมืองย่านชอร์รัสต้า  แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง  

 
คํ่า รับประทานอาหารค ่า(15)ที่ โรงแรม  
 เข้าสู่ที่พัก R J Resort หรือเทียบเท่า  (ดาร์จิลิ่ง) 

 
 
 

วันที่เจ็ด ไทเกอร์ฮิลล์-บักโดกรา-โกลกัลต้า-สนามบินสุวรรณภูมิ 

 



 

  

 
เช้ามืด ขึ้นไปชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่ “ไทเกอร์ฮิล” ถ้าอากาศดีจะเห็นยอดเขาคันเชงจุงก้า สูงอันดับ 3 ของโลก 

เดินทางลงมาจากยอดเขา  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า(16)ที่ ห้องอาหารโรงแรม แล้วเดินทางทางสู่ สนามบินบักโดกรา (ใช้เวลาใน 

การเดินทาง 3.30 ชั่วโมง)  รับประทานอาหารกลางวัน(17) 
14.20 น. ออกเดินทางสู่ โกลกัลตา โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E6444 
 
15.20 น.  เดินทางถึง สนามบินโกลกัลตา นําท่านเดินทางสู ่ สนามบินภายระหว่างประเทศ เพื ่อเช็คอินเดินทางสู่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ รับประทานอาหารคํ่าอิสระ 
21.10 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน  6E77 
 
 

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 
หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ความปลอดภัย และสภาพอากาศของแต่ละเมือง ซึ่ง

อาจล่าช้าจนท าให้บางสถานที่ท่องเที่ยวอาจไม่ทัน โดยจะค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก รับ จอง พักเดี่ยว 
12 – 19 ตุลาคม 2565 
20 - 27 ตุลาคม 2565 

33,333 
33,333 

 

- 
- 
 

16 
16 
 

 9,000 บาท 
9,000 บาท 

 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน  ชําระเงินท่านละ 15,000 บาท , ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ   (ที่ท่านควรทราบก่อนส ารองท่ีนั่ง)  
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด 
  (ยกเว้น กรณีที่มีการการันตีค่ามัดจํากับสายการบิน , ที่พัก  ,ร้านอาหาร โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)** 
* กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 

 
 



 

  

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
● ค่าตั๋วเครื่องบิน  เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ 
● ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนําเที่ยว ตามที่

ระบุไว้ในรายการ 
● ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
● ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
● ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทาง

สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน) 
● โรงแรมที่พัก จํานวน 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน      
●  ค่าอาหารตามรายการและนํ้าดื่มค่ารถนําเที่ยวตามโปรแกรม                                                                                                                                                                                                                    
● ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
● ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั ่งเพิ่มเอง , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

● ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางใน
การจัดทําเอง) 

● ค่าทิปสําหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
● ค่าปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้ 
● ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 2,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า๗ 
● -  ค่าธรรมเนียม Evisa เข้าประเทศอินเดีย (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,200 - 2,500 บาท บาท) 
(ราคาวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหนึ่ง) 
*หมายเหตุ : พาสภิกษุ หรือ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

● รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour)  
● ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ้าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

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


 

  

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการ
ใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขา
ออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

● ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได ้

● หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้ 
● ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่

กําหนดไว้ 
● ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชําระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะ
ขอคืนค่าบริการไม่ได ้

● กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 

● บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที ่จะเปลี ่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจํากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกท้ังข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

● โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจํานวนผู้เดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามที่กําหนดไว้เท่านั้น หากมีจํานวน
ผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กําหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ 

● กรณีที่ ท่านไม่ได้ทําการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื ่อนไข และ
ข้อกําหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ 

● บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน 
ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน
อาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง 
หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าวทั้งสิ้น 

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


 

  

● หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ
เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน
ทั้งหมด 

● บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อํานาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้า
เมือง 

● ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

● ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

● บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน 
สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก
อุบัติเหตุต่างๆ 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้ เดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป 
 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อการเข้าประเทศอินเดีย 
 1.  Passport เล่มแดง อายุพาส  ต้องเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  / 180 วันขึ้นไป 
 2. Visa 
 3. ลงทะเบียนในระบบ Air Suvidha 
 4. ต้องได้รับวัคซีน ขั้นตํ่าคือ 2 เข็ม  เอกสารวัคซีนที่ใช้คือ  

     - พาสวัคซีน   หรือ  
    -  Internation COVID-19 VaccinationCertificate  
        (กดขอในแอปหมอพร้อม  ระยะเวลารอคอย 3 วัน ทําการ *อัปเดทเมื่อ30/5/65) 



 

  



 

  

 



 

  

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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