
  

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12518  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

สมัผสัความงามเทือกเขาหิมาลัยอนัแสนโรแมนตกิ 

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

....สมัผสัความงดงามทางธรรมชาตทิี่คุณไม่เคยเหน็ในอนิเดีย!... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  

 
 
 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival 
ใชเ้วลาบิน 

(ชม.) 

6E78 วนัท่ีสอง สุวรรณภูมิ (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) สุวรรณภูมิ(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-์

กงัตอ๊ก 

Alpine Hill รร. ภ รร 

วนัท่ีส่ี 
กงัตอ๊ก-คเนศต็อก-หนุมานต็อก-ทะเลสาบฉางโก-วดั

ลิงคด์มั 

Alpine Hill รร. ภ รร 

วนัท่ีหา้ 
กงัตอ๊ก-ตาชิวิวพอยท-์สถูปโดร-์กระบ่ีลงศก-หมู่บา้น

ลาซุง 

Himalayan 

recidency 

รร. ภ รร 

วนัท่ีหก หมู่บา้นลาซุง-ยุมถงั-บ่อน ้ารอ้น-กงัตอ๊ก Alpine Hill รร. รร รร 

วนัท่ีเจ็ด 
กงัตอ๊ก-บกัโดกรา้-โกลกลัตา้ - รร. ภ อิส

ระ 

วนัท่ีแปด สนามบินสุวรรณภูมิ -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วนัที่หน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น.      พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร ์สายการบินINDIGO  ตอ้นรบั

ท่านโดยเจา้หนา้ท่ี ตรวจเช็คสมัภาระและบตัรเดินทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

วนัที่สอง สุวรรณภูมิ-โกลกลัตา้-บกัโดกรา-ดารจ์ิล่ิง 

02.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโกลกลัตา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo  เท่ียวบิน  6E78  

03.20 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองโกลกลัตา้  เมืองหลวงของรฐัเบงกอลตะวนัตก(เวลาท่ีอินเดีย

ชา้กว่าบา้นเรา  ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่าน รบัประทานอาหารเชา้(1)set box แลว้

เดินทางสู่ อาคารภายในประเทศเพ่ือเช็คอินเตรียมบินสู่เมืองบกัโดกรา 

10.45 น.  โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบิน  6E797  เหินฟ้าสู่ บกัโดกรา้ 

11.50 น.  ถึงสนามบิน เมืองบกัโดรกรา หลงัรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ รบัประทานอาหารกลางวนั(2) 

**ขอ้แนะน า**   ใหโ้หลดของท่ีไมจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋าใตท้อ้งเคร่ืองบิน เพราะเจา้หนา้ท่ีอินเดีย ตรวจค่อนขา้ง

ละเอียดเพ่ือเป็นการไมเ่สียเวลา แนะน าใหถื้อเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าข้ึนเคร่ืองเท่าน้ัน  

บ่าย        น าท่านขึ้ นรถ Innova (คนัละ  4-5 ท่าน)เดินทางสู่ ดารจิ์ล่ิง (เวลาในการเดินทาง 3.30 ชม.) 

ซ่ึงเมืองน้ีสูงเหนือระดับน ้าทะเล 2,134 ม.  ตัวเมืองหนั

หน้าเขา้หาเทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีล่ิงมีทั้ง

ชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ท่ีน่ีอังกฤษเขา้มา

พัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่าง

สวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพกัตาก

อากาศบนภูเขา  มีช่ือเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

http://bit.ly/2NMk5YE


  

ในเร่ืองของชาท่ีมีกล่ินหอมละมุ่น เลิศรส ซ่ึงตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นไร่ชาท่ีเขียวชอุ่มอย่าง

สวยงาม…ดารจี์ล่ิง ราชินีแห่งขุนเขาไร่ชาดารจี์ลิงน้ันเป็นไร่ชาท่ีขึ้ นช่ือลือชามากท่ีสุดในโลกท่ี

บรรดาคอชาทั้งหลายท่ีไปเท่ียวอินเดียต่างใฝ่ฝันตอ้งไปใหไ้ดส้กัครั้งหน่ึงในชีวิต น าท่านเดินชอ้ป

ป้ิง ตลาดพ้ืนเมืองย่าน ชอรร์สัตา้  แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียง จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ ชา

ดารจี์ล่ิง   

ค า่       รบัประทานอาหารค า่(3) ณ โรงแรม  

        เขา้สู่ที่พกั R J Resort หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ไทเกอรฮิ์ลล-์วดัธิเบตกุม-บาตาเซีย-ไร่ชา-สวนสตัว-์กงัตอ๊ก 

เชา้มืด       น าท่าน ขึ้ นไปชมวิวของเทือกเขาหิมาลยัท่ี “ไทเกอรฮิ์ล” ถา้อากาศดีจะเห็นยอดเขาคนัเชงจุงกา้  

สูงอนัดบั 3 ของโลก เดินทางลงมาจากยอดเขา ระหว่างทาง

แวะชมวดัทิเบตกูม กอมปา  “GHOOM GOMPA”   เป็นวดั

โบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพ่ือบอกว่า 

“เมืองน้ีเป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเช่ือ

หลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แมก้ระทัง่คริสตก็์ตาม” ท่ี

แห่งน้ีจึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่หอ์ย่างมิอาจลืมเลือน 

น าท่านชม บาตาเซีย ( Batasia Loop) ชมอนุสรณส์ถานทหารสรา้งเพ่ือเป็นเกียรติแก่เหล่า

ทหารกลา้กุรขา่ สรา้งเมื่อปี 1994 ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาสามารถมองวิวได ้360 องศา  ดา้นหน้า

คือเทือกเขาหิมาลยั ดา้นหลงัคือเมืองดารจิ์ล่ิง แลว้ยงัเป็นท่ีชมรถไฟToy Train เป็นรถไฟท่ีวิ่งบน

ภูเขาสูงจากระดบัน ้าทะเล 4,000 ฟุต  ไดด้ว้ย  

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้(4) ณ โรงแรม 

08.00 น.        ชม ไร่ชา-โรงงานผลิตชา  HAPPY VALLEY  ชมขั้นตอนการผลิตชาท่ีมีช่ือเสียงของเมืองดารจี์ล่ิง 

ท่ีก่อตั้งข้ึนเมื่อครั้งองักฤษเขา้มาปกครองอินเดีย  ชมสถานบันสอนการปีนเขา เมืองดาร์จีล่ิง  

พิพิธภณัฑปี์นเขาหิมาลยั (Himalayan Mountaineering Institute)สถาบนันักปีนเขาเทือกเขา

หิมาลยัน้ี ก่อตั้งโดย ท่านเซอรเ์อ็ดมนัด ์ฮิลลารี (Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด ์และเทน

ซิงก ์นอรเ์กย(์Tenzing Norgay) ชาวซาปาจากดารจี์ล่ิง 

ไดปี้นขึ้ นไปถึงยอดเอเวอรเ์รสต์ไดส้ าเร็จ หลงัจากพิชิต

เอเวอรเ์รสต์ไดส้ าเร็จเพียงปีเดียว เทนซิงกก็์ไดก้ลบัมา

ก่อตั้งสถาบันนักปีนเทือกเขาหิมาลัย ตั้งแต่ ปีค.ศ. 

1954 เพ่ือฝึกฝนชาวอินเดียผูจ้ะเป็นคนน าทางการปีน

เขา ซ่ึงในปัจจุบนัคือพิพิธภณัฑข์องการปีนเขา (Mountaineering Museum) อนัมีแบบจ าลอง



  

เทือกเขาหิมาลยั ประวติัการปีนเขา รูปภาพและประวติัของผูพิ้ชิตยอดเขาต่างๆ โมเดลของยอด

เขาสูงในแต่ละทวีป อุปกรณปี์นเขาตั้งแต่ยุคแรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป์บนท่ีสูง (Altitude Camp) 

ตวัอย่างพรรณไมแ้ละพนัธุส์ตัวข์องเทือกเขาหิมาลยั ชม  สวนสตัวป์มาจาร ์นัยดรู “ PADMAJA  

NAIDU  HIMALAYA ZOOLOGICAL PARK” ท่ีน่ีท่านจะไดช้มสตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีสูงอาทิ ยคั 

หมีด าหิมาลยั หมีแพนดา้แดง  เสือไซบีเรีย และอ่ืนๆ อีกมากมาย...  

12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั(5) ณ ภตัตาคาร 

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

สิกขิม ความหมายวา่ เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซ่ึงสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชน

โบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของอาณาจกัรเมืองกงัต็อก จนกระทัง่เดินทางถึงเมืองกกัต๊อก เมือง

หลวงของสิกขิม ตั้งอยู่ดา้นล่างของเทือกเขาหิมาลยั เป็นเมืองในหุบเขาท่ีสวยงามแห่งหน่ึง  มี

ความหมายวา่เนินเขาสูงเหนือระดบัน ้าทะเล  1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของอาณาจกัร ท่านชอ้ปป้ิงย่านตลาด เอ็ม จี มารจ์  ซ่ึงตลอดแนวสองขา้งทาง เรียงรายไป

ดว้ยรา้นขายของมากมาย (เปิดบรกิาร 10.00 น.-21.00 น. ทกุวนั ยกเวน้วนัองัคาร) 

19.00 น.      รบัประทานอาหารค า่(6) ณ โรงแรม 

เขา้สู่ที่พกั Alpine Hill  Hotel หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่  กงัตอ๊ก-คเนศตอ๊ก-หนุมานตอ๊ก-ทะเลสาบฉางโก-วดัลิงคด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(7) ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั  

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

ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของเทือกเขาชม

วิว คเณศต็อก ซ่ึงเป็นวัดส าคัญของศาสนาฮินดู 

ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัด

อุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง 

จากน้ันชมวิวท่ี หนุมานต็อก เป็นวัดทางศาสนา

ฮินดูอีกเช่นกัน ซ่ึงเป็นเทพแห่งเจ ้าแห่งชัยชนะ 

ทหารเอกของพระรามในวรรณกรรมช้ินเอกของโลก

คือเร่ืองรามเกียรต ์ ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวนัส าคญัท่ีวดัทั้งสองแห่งน้ีเป็นประจ า  

จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบฌางโก “TSOMGO LAKE” (ระยะทาง 34 กม.) ทะเล

สาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล มีรูปทรง สัณฐานเป็นวงรีลึก

ประมาณ   15 เมตร เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ารงัโปและถือกนัว่า

เป็นแหล่งตน้น ้าธรรมชาติท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึง ในสมยัอดีตพระลามะหลวงจะท านายดวง

ชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  สนุกสนานกบักิจกรรม ขี่จามรี (ไม่รวมในค่า

ทวัร)์ สตัวภ์ูเขาท่ีไดร้บัการแต่งตัวดว้ยสีสนัสดใส พกัผ่อน ถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก จนถึงเวลานัด

หมาย 

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั(8) ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

14.00 น.  เดินทางกลับสู่  เมืองกังต็อก (ประมาณ 2 ชม.) เมือง

กงัต็อก (Gangtok) เมืองหลวงแห่งรฐัสิกขิม กงัต็อกถือ



  

ก าเนิดเกิดขึ้ นราว ปี ค.ศ. 1716 ซ่ึงขณะน้ันเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ เท่าน้ัน จนกระทัง่ไดม้ีการ

สรา้งวดัเอนเซย ์(Enchey Monastery) ขึ้ นมาในปี ค.ศ. 1840 กงัต็อกจึงกลายเป็นศูนยก์ลาง

ของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) 

กษัตริยผู์ป้กครองสิกขิมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษอีกที ไดย้า้ยเมืองหลวงจากเมืองทุม

ลอง (Tumlong) มาอยูท่ี่เมืองกงัต็อก (Gangtok) แทน นับแต่น้ันมา กงัต็อกซ่ึงมีบทบาทมากใน

ฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม (แมว้่าภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรัฐท่ี 22 ภายใตก้ารปกครองของ

อินเดีย กังต็อกก็ยงัเป็นเมืองหลวงเช่นเดิม)กังต็อกประกอบดว้ยชาวเนปาล ภูฏาน และชาว

อินเดียเป็นส่วนใหญ่ แวะชม วดัลิงคด์ัม เป็นวดัในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆารม์า การยุ์ 

หน่ึงใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิเบต อยู่ห่างจากตวัเมืองกงัต๊อกใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมงเป็นวัดท่ีอยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม ้อันเงียบสงบ และเป็นตัวอย่างวัดท่ีมีศิลปะและ

สถาปัตยกรรมความงดงามแบบธิเบต และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายฆาร์มา การ์ยุ 

ภายใตก้ารดูแลของ เซอรม์งั ฆารว์งั รินโปเช่ปัจจุบนัมีพระลามะมาศึกษาและอยู่ท่ีน่ีกว่า 300 

รูป  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่(9) ณ โรงแรม   

เขา้สู่ที่พกั  Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า 

***หมายเหตุ ใหทุ้กท่านจดักระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งท่ีหมู่บา้นลาชุง1คืน ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีอุณหภูมิหนาวสุดของ

รายการ  อย่าลืมจดัเส้ือผา้ท่ีใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย กระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไวท่ี้โรงแรมใน

เมืองกงัต๊อก 

วนัที่หา้ กงัตอ๊ก-ตาชิวิวพอยท-์สถูปโดร-์กระบี่ลงศก-หมู่บา้นลาชุง 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(10) ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั  

หลงัอาหารน าท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคนัชงัจุงกา้ ท่ี จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลาง

เมืองกงัต็อก ซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทือกเขาหิมาลยั จากน้ันน าท่าน

ออกเดินทางสู่ หมู่บา้นลาชุง ( ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง )เมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงามตวัเมือง

โอบลอ้มดว้ยออ้มกอดของเทือกเขาหิมาลยั สมัผัสวิถีชีวิตพ้ืนเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทาง

แวะชม กระบ่ีลงศก สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีสาบานของหวัหน้าเผ่าเลปชาและหวัหน้าเผ่าคมัปา ทั้ง

สองเป็นพ่ีน้องร่วมสาบาน จุดเร่ิมตน้แห่งการก่อตั้งสรา้งอาณาจกัรสิกขิม น าท่านชม สถูปโดดูร ์

(Do-Drul Chorten) สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึง

ในอาณาจกัรสิกขิม สรา้งโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆแ์ห่งนิกายน์ญิงมาใน

พระพุทธศาสนามหายานในธิเบต ซ่ึงเป็นอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียน Nyingma เป็นโรงเรียนท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดใน 4 โรงเรียนของพุทธศาสนาในทิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบดว้ย 108 วงลอ้

ภาวนาท่ีพุทธศาสนิกาชนใชห้มุนไปพรอ้มกบัการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซ่ึงหมายถึงอญั



  

มณีในดอกบวั องคพ์ระสถูปโดดูร์ สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณถึ์งชยัชนะของความดีท่ีมีต่อความชัว่

รา้ยทั้งปวง ถือเป็นพระสถูปเจดียท่ี์ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของสิกขิม โดยดา้นในบริเวณพระสถูปจะ

มีส่ิงส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาอยู่หลายอย่าง เช่น พระโพธิสตัวท่ี์ท าดว้ยเงิน หนังสือศกัด์ิสิทธ์ิ 

บทสวดมนต ์ภาพวาดทางศาสนา ภาพวาดทงักา้ และเอกสารตน้ฉบบัลายมือสมยัโบราณท่ีเป็น

ภาษาสนัสกฤต ทิเบต จีน และเลปซา (ประกอบไปดว้ย Prajna Paramita และ Astasahastra ท่ี

เขียนลงในตน้ฉบบัท่ีเป็นทองค า ส่วน Saratama Prajnaparamita เป็นตน้ฉบบัท่ีเขียนลงไปในปา

ลม เมื่อศตวรรษท่ี 11 โดย Ratnakara Shanti และ Prajana Paramita Sutra ท่ีเป็นตน้ฉบบั

ลายมือของจีนในศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงน ามาจากเกาหลีใต)้ จากน้ัน น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ 

หมู่บา้นลาชุง หมู่บา้นท่ีอยู่ทางสิกขิมเหนือ ท่านจะไดส้มัผัสกับภูมิทัศน์และบรรยากาศท่ีเป็น

ธรรมชาติหมูบ่า้นน้ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั และวิวทิวทศัน์อนัสวยงามตลอดเสน้ทาง 

12.30 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั(11) ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง หมู่บา้นนาม็อก (ระหว่างทาง) 

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

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

น ้าตกบิม นาลา ท่านจะไดเ้ห็นและสมัผัสกบัน ้าตกท่ีสวยงามและแปลก

ตา บางช่วงปรากฏสายน ้ าท้ิงตัวพุ่งด่ิงผ่านผาสูงลิบล่ิว ชม วัดโพดอง 

“PHODANG  MONASTERY” ท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1740 เป็นพระอาราม

ของพระธิเบต ท่ีไดร้บัการบูรณะใหง้ดงามมาโดยตลอด (จุดหมายไม่ใช่

ปลายทางแต่ในระหวา่งทางเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด 

18.30 น.   ถึง หมูบ่า้นลาชุง หมูบ่า้นท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั น าท่านชมวิวทิวทศัน์กบับรรยากาศสุด

โรแมนติกและยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดปี จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

19.00 น.   รบัประทานอาหารค า่(12) ณ โรงแรม 

ที่พกั Himalayan Recidency Lachung หรอืเทียบเท่า  

วนัที่หก     หมู่บา้นลาชุง -ยุมถงั-บ่อน ้ารอ้น-กงัตอ๊ก 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้(13) ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั 

จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง สวิตเซอรแ์ลนด์แห่งตะวนัออก (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่บนระดบัความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาท่ีมีธรรมชาติงดงามท่ีสุดใน

สิกขิม ระหวา่งการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติท่ีไดส้รรสรา้งทอ้งฟ้าสีน ้าเงินโอบลอ้ม

หุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาว

โพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม ระหว่างทางแวะบ่อน ้ารอ้น 

และสวนดอกกุหลาบพนัปี  ใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก 

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั(14) ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 



  

บ่าย     

   น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองกังต็อก   (ใช้เ ดินทาง

ประมาณ 6 ชม.) เมืองกงัต็อก (Gangtok) ภาษาภูเทีย 

กงั คือ ท่ีราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกนัเป็น ท่ีราบท่ี

อยู่บนเนินเขา  กงัต็อกน้ันเป็นเมืองหลวงของสิกขิมอยู่

ดา้นล่างเทือกเขาหิมาลัย เมื่อก่อนเป็นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการสรา้งวัดเอนเซย์ (Enchey 

Monastery) ในปี ค.ศ. 1840 ท าใหก้งัต็อกกลายเป็นศูนยก์ลางของนัก   แสวงบุญ และเป็นท่ีพกั

ระหว่างทางทิเบตกับอินเดีย จนถึง ศตวรรษท่ี 19 ในปี 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob 

Namgyal) กษัตริยผู์ป้กครองสิกขิมอยู่ภายใตก้ารปครองขององักฤษอีกทีไดย้า้ยเมืองหลวงจาก

เมืองทุมลอง (Tumlong) มาเมืองกงัต็อก (Gangtok) จากน้ันกงัต็อกจึงเป็นเมืองหลวงของสิกขิม 

ภายหลงัสิกขิมจะกลายเป็นรฐัหน่ึงของอินเดียก็ตาม ระหว่างเสน้ทางน า   ท่านชม น ้าตกนากา 

หุบเขาแม่น ้าลาซุงชู  และน ้าตกทวิน  น ้าตกบิมนาลา ชมแสงอาทิตยท่ี์ทอแสงผ่านสายหมอกท่ี

พาดพนัขุนเขาสูง  เปล่ียนเป็นล าแสง พราวพรรณ ตกลงตอ้งหุบเขาและ แม่น ้าทิสตา้ “TESTA” 

ท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง อิสระชมทิวทศัน์ระหว่างสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทาง  อ่ิมเอมกบัการเก็บ

ภาพแห่งความประทบัใจ  

19.00 น.       รบัประทานอาหารค า่(15) ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั                                                                               

     เขา้สูท่ี่พกั  Alpine Hill Hotel หรอืเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด      กงัตอ๊ก-บกัโดกรา-โกลกลัตา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้(16) ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั แลว้เดินทางทางสู่ สนามบินบกัโดกรา้  

  (ใชเ้วลาในการเดินทาง 4-5 ชม.)  

12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั(17) ณ ภตัตาคาร 

บ่าย       เดินทางถึง สนามบินบกัโดกรา้ น าท่านเช็คอินและตรวจสมัภาระ  

16.35 น.    ออกเดินทางสู่ โกลกลัตา โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน 6E534 

17.45 น.  เดินทางถึง โกลกลัตา น าท่านเช็คอินเพ่ือเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภุมิ 

       ***รบัประทานอาหารค า่อิสระ*** 

20.50 น.      เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน  6E77 

วนัที่แปด18/4/19       โกลกลัตา้-สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.05 น.      ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ความปลอดภยั และสภาพอากาศของแต่

ละเมือง ซ่ึงอาจล่าชา้จนท าใหบ้างสถานท่ีท่องเท่ียวอาจไมท่นั โดยจะค านึงถึงลกูคา้เป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก หมายเหตุ 

18 – 25 ตุลาคม 2562  29,999 
 

ไม่มีราคาเดก็  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
- ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดั และ เคร่ืองบินภายในประเทศตามท่ีระบุ                                
- โรงแรมท่ีพกั จ  านวน 5 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน                                                                                           
- อาหารตามรายการและน ้าด่ืมค่ารถน าเท่ียวตามโปรแกรม                                                                                                                                
- ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียว และ ไกดท์อ้งถ่ิน 

       - ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค่ามินิบาร์ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินก าหนด 



  

  ค่ากิจกรรมต่างๆท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมในการท าวซ่ีาประเทศอินเดีย(วซ่ีาออนไลน์) 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถท่านละ 2,000 บาท , หัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ความพอใจของลูกค้า 
 เอกสารประกอบการขอวซ่ีา มีระยะเวลาในการท าวซ่ีา ประมาณ 5-10 วนัท าการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย ์

- หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง 
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ และ ถือรูปส าหรับท า permit ท่ีสิกขิม
ไปดว้ย จ  านวน 4 รูป   
- ส าเนาบตัรประชาชน ,  ส าเนาทะเบียนบา้น  
- แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการขอวซ่ีา(บริษทั
จะจดัส่งใหท้าง email หรือ fax) 
- รูปถ่ายสีพื้นขาว 2 * 2 น้ิวเท่านั้น โดยรูปตอ้งเห็นส่วนของไหล่และ
บ่า ใชจ้  านวน  2  รูป หากรูป ไม่ถูกตอ้งท่านจะไดรั้บการปฏิเสธการยืน่วซ่ีา 

 ค่าธรรมเนียมในการท าวซ่ีาประเทศอนิเดีย(ปกติ) ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(วีซ่าออนไลน์ 3600 บาท ณ 

ปัจจุปัน) 
หลกัฐานการขอวซ่ีามาใหเ้พื่อด าเนินการขอวซ่ีา ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

เง่ือนไขการช าระเงิน  ช าระเงนิท่านละ 15,000 บาท , ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทาง 30 
วนั  
เง่ือนไขการให้บริการ   (ทีท่่านควรทราบก่อนส ารองทีน่ั่ง)  
* กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนัขึน้ไป **เฉพาะช่วงทีไ่ม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด 
**(ยกเว้น กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กั โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)** 
* กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด 
* กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
* กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 7 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการ

ช าระค่าทวัร์เป็นแพคแกจเหมาจ่าย 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่างๆ  บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย 
หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่
จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษทั
ฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 

แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวีซ่า  ประเภท  E VISA 

การเขา้-ออก  :  เขา้-ออก อินเดีย ได ้2 ครั้ง (ยกเวน้โปรแกรมสงัเว ใชไ้ด ้1 ครั้ง) 

ระยะเวลาพิจารณา : 3-5 วนัท าการ (ทางบริษัทมีการก าหนดคิวยื่นในแต่ละกรุป๊ ยื่น 15 - 30 วนัก่อน

เดินทาง) 

อายุวีซ่า  : ใชไ้ด ้60 วนั  นับตั้งแต่วนัแรกท่ีใชว้ีซ่าเขา้อินเดีย (ถา้ใช ้วีซ่าน้ีครั้งท่ี 2 ตอ้งอยูใ่นระยะเวลา 60 วนั) 

ราคา ณ ปัจจุบนั  :   3,600 บาท (ราคาทวัรไ์มร่วมค่าวีซ่า ซ่ึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลง ขึ้ นอยูก่บัสถานทูตค่ะ) 

*หมายเหตุ :  ถา้ท่าน ภายใน 1 ปี ท าE VISA แลว้ 2 ครั้ง ท่านไม่

สามารถยืน่ครั้งท่ี 3 ได ้(ตอ้งยืน่แบบปกติ)  

                     (ค่าใชจ้่ายกรุณา สอบถามทางบริษัทค่ะ) 

 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยื่น :   

-ใบค ารอ้งขอยื่น (กรอกตามขอ้มลูพาสเล่มปัจจุบนั) 

-หนังสือเดินทาง / พาสสปอรต์ (เล่มปัจจุบนั)ใชเ้ป็นไฟลลส์แกน โดยสแกน

จากพาสเล่มจริง(ไมต่อ้งรองกระดาษ) / ถ่ายภาพดว้ยโทรศพัท ์โดยขอ

ชดัเจน ไมม่ีเงาแสง 

รูปถ่าย -ใชเ้ป็นไฟลลส์แกน/ถ่ายภาพดว้ยโทรศพัท(์ไมต่อ้งรองกระดาษ)  

 โดยภาพตอ้งเห็นไหล่ชดัเจน ไมส่วมแว่นตา และ เคร่ืองประดบั 

ภาพพาส และ รูปถ่ายตวัอยา่ง ตามดา้นล่างน้ี  

(บริษัทขอ อนุญาตปกปิดขอ้มลูส่วนตวั ของภาพตวัอย่าง) 



  

กรุณากรอกขอ้มูลตามความจริง  โดยอิงขอ้มลูลพาส เล่มปัจจุบนั เท่านั้น  เพ่ือเป็นขอ้มูลที่ใชใ้นการยืน่ขอ

วีซ่าอินเดีย  

 

ใบค ารอ้งขอยื่นวีซ่า 

1. ช่ือ-นามสกุล  

(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................ 

ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล)  

(ภาษาไทย)........................................................................................... 

2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 

รหสัไปรษณีย.์................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น.................................เบอรม์ือถือ…………………………………………  

3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผิว……………………………………………………………… 

4. ช่ือและนามสกุลบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิด

บิดา..………………………. 

5. ช่ือและนามสกุลมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิด

มารดา……………………… 

6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 

 คู่สมรส : ช่ือ...........................................................สกุล.............................................................. 

 วนั/เดือน/ปีเกิด........................................สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 

  หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสกุลเดิม.................................................................................................. 

  กรณี อยา่รา้ง/เสียชีวิต กรุณา

ระบุ.......................................................................................................... 

7. กรณีไมส่มรส /หรือสมรสไมจ่ดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่

สมรส 



  

กรุณาระบุความสมัพนัธ์

.............................................................................................................................................................

..... 

8. กรณีเป็นพนักงานบริษัท/เจา้ของกิจการ 

    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 

ท่ีอยูท่ี่ท างาน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอรโ์ทรท่ีท างาน..............................................เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ

...............................  

9. กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา /สถานศึกษา 

(ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................

........................ 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................ 

 

การศึกษา               มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                

อ่ืนๆ………………………………. 

10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อน หรือไม ่เคย                  ไมเ่คย 

 

11. ประเทศท่ีเคยเดินทาง ในพาสเล่มปัจจุบนั

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

12.) หากเคยเดินทางเขา้ (พาสเล่มปัจจุบนั) 

 ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………………....................................ท่ีออกจากอินเดียล่าสุด 

 ประเทศเนปาล กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………………....................................ท่ีออกจากเนปาลล่าสุด 



  

 ประเทศภูฎาน กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………………......... ...........................ท่ีออกจากภฏูานล่าสุด 

13. หากเคยเดินทาง ตามขอ้ 12 กรุณาส่งภาพวีซ่า / ตราประทบัในหนา้พาสของท่าน มาดว้ยนะค่ะ 

    


