
 

 

 

รหัสทัวร    AST1902254 
ทัวรอินเดีย – สิกขมิ -  ดารจิลิ่ง 7 วัน 5 คืน [SG] 
โกลกัลตา   บักโดกรา   ดารจิลิ่ง   ชอรัสตา    
ไทเกอรฮิลล   กังตอก    หนุมานต็อก    
ทะเลสาบฉางโก   ตาชิวิวพอยท   สถปูโดร 

....สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติทีค่ณุไมเคยเห็นในอนิเดยี!... 
 



 

 

 

Filght Date Origin Destination Depart
ure Arrival ใชเวลา

บิน (ชม.) 
SG84 วันทีห่นึง่

(19/10/62) 
สุวรรณภมูิ 
(BKK) 

โกลกัลตา
(CCU) 

05:10 
Lt. 

06:10 
Lt. 2.30 

SG32
20 

วันทีห่นึง่
(19/10/62) 

โกลกัลตา
(CCU) 

บักโดกรา
(IXB) 

11:15 Lt. 12.30 
Lt. 1.15 

SG32
17 

วันทีห่ก
(24/10/62) 

บักโดกรา
(IXB) 

โกลกัลตา
(CCU) 

19:10 
Lt. 

20:15 
Lt. 1.05 

SG83 วันที่เจ็ด
(25/10/62) 

โกลกัลตา
(CCU) 

สุวรรณภมูิ
(BKK) 

00:05 
Lt. 

04:10 
Lt. 2.35 

Date Program Hotel B L D 
วันที่
หน่ึง 

สุวรรณภมู-ิโกลกัลตา-บักโดกรา-ดารจิลิ่ง-ชอรัสตา HERMITA
GE 

bo
x 

bo
x 

รร 

วันที่
สอง 

ไทเกอรฮิลล-วดัธิเบตกมุ-บาตาเซีย-ไรชา-สวน
สัตว-กังตอก 

TACHI 
PALACE 

รร. ภ รร 

วันที่
สาม 

กังตอก-คเนศต็อก-หนุมานต็อก-ทะเลสาบฉางโก-
วัดลงิคดมั 

TACHI 
PALACE 

รร. ภ รร 

วันที่สี ่ กังตอก-ตาชิวิวพอยท-สถปูโดร-กระบ่ีลงศก-
หมูบานลาซุง 

SNOW 
LION 

รร. ภ รร 

วันที่หา หมูบานลาซุง-ZERO POINT-ยมุถงั-บอน้ํารอน-
กังตอก 

TACHI 
PALACE 

รร. รร รร 

วันที่หก กังตอก-บักโดกรา-โกลกัลตา - รร. ภ อิส
ระ 

วันที่เจด็ โกกัลตา-สนามบินสุวรรณภมู ิ -    
 

วันทีห่นึง่  สุวรรณภูมิ-โกลกัลตา-บักโดกรา-ดารจิลิ่ง-ชอปปم�งตลาดพ้ืนเมืองซอรสัตา 
02.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตู 3 แถว G เคานเตอร สายการ

บิน SpiceJet  ตอนรับทานโดยเจาหนาที ่ตรวจเช็คสัมภาระและบัตรเดินทาง 



 

 

 

05.10 น.  ออกเดินทางสูเมืองโกลกัลตา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน 
SpiceJet  เที่ยวบิน  SG84  

06.10 น.   ถึงทาอากาศยานนานาชาติ เมืองโกลกัลตา  เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก
(เวลาที่อินเดียชากวาบานเรา  ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) นําทาน รบัประทาน
อาหารเชา(1)set box แลวเดินทางสู อาคารภายในประเทศเพื่อเช็คอินเตรียม
บินสูเมืองบักโดกรา 

11.15 น. โดยสายการบิน SpiceJet เที่ยวบิน SG3220 (เวลาเดินทางประมาณ 1.15  
ชม. ) สู บักโดรกรา 

ขอแนะนํา    ใหโหลดของทีไ่มจําเปนไวในกระเป�าใตทองเครื่องบิน เพราะเจาหนาที่อินเดีย 
ตรวจคอนขางละเอียดเพ่ือเปนการไมเสียเวลา แนะนําใหถือเฉพาะกระเป�าถือ
และของมีคาขึ้นเครื่องเทาน้ัน  

12.30 น. ถึงสนามบิน เมืองบักโดรกรา หลงัรับสมัภาระ
เรียบรอยแลว นําทานขึ้นรถ innova (คนัละ 4-5 
ทาน) รบัประทานอาหารกลางวัน(2) แลว
เดินทางสู ดารจลิิ่ง (เวลาในการเดินทาง 3.30 
ชม.) ซึง่เมืองน้ีสงูเหนือระดับน้ําทะเล 2,134 ม.  
ตัวเมืองหันหนาเขาหาเทือกเขาหมิาลัย ประชากรของดารจีล่ิงมทีั้งชาวเนปาล เลป
ชา ทิเบตและภูเตีย ที่น่ีอังกฤษเขามาพัฒนาใหเปนเมืองพกัตากอากาศบนภูเขาได
อยางสวยงามเปน เมืองราชินีแหงภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศบนภูเขา  มี
ช่ือเสียงอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ในเร่ืองของชาทีม่กีลิ่นหอมละมุน เลิศรส ซึง่
ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นไรชาที่เขียวชอุมอยางสวยงาม…ดารจลีิ่ง ราชินีแหง
ขุนเขาไรชาดารจีลิงน้ันเปนไรชาทีข่ึ้นช่ือลอืชามากที่สดุในโลกที่บรรดาคอชา
ทั้งหลายที่ไปเที่ยวอินเดียตางใฝ�ฝนตองไปใหไดสักคร้ังหน่ึงในชีวติ นําทานเดินช
อปปم�ง ตลาดพื้นเมอืงยาน ชอรรัสตา  แหลงชอปปم�งที่มีช่ือเสียง จําหนายสินคา
พ้ืนเมือง อาทิ ชาดารจลีิ่ง   

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า(3) ณ โรงแรม  
 เขาสูทีพั่ก HERMITAGE HOTEL หรือเทยีบเทา  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง  ไทเกอรฮลิล-วดัธิเบตกุม-บาตาเซีย-ไรชา-สวนสตัว-กังตอก 
เชามืด       นําทาน ขึ้นไปชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่ “ไทเกอรฮิล” ถาอากาศดีจะเห็นยอด

เขาคันเชงจุงกา  สูงอันดับ 3 ของโลก เดินทางลง
มาจากยอดเขา ระหวางทางแวะชมวัดทิเบตกูม 
กอมปา  “GHOOM GOMPA”   เปนวัดโบราณ
แตไดรับการปรับปรุงซอมแซมใหม เพื่อบอกวา 
“เมืองนี้เปนศูนยรวมของความแตกตางทางความ
เชื ่อหลากหลาย ทั ้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แมกระทั ่งคริสตก็ตาม” ที ่แหงนี้จึงดู
กลมกลืนงดงามและทรงเสนหอยางมิอาจลืมเลือน นําทานชม บาตาเซีย ( 
Batasia Loop) ชมอนุสรณสถานทหารสรางเพื่อเปนเกียรติแกเหลาทหารกลากรุ
ขา สรางเมื่อป 1994 ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาสามารถมองววิได 360 องศา  ดานหนา
คือเทือกเขาหิมาลัย ดานหลังคือเมืองดารจิลิ่ง แลวยังเปนที่ชมรถไฟToy Train 
เปนรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ําทะเล 4,000 ฟุต  ไดดวย  

07.00 น.   รับประทานอาหารเชา(4) ณ โรงแรม 
08.00 น.        ชม ไรชา-โรงงานผลิตชา  HAPPY VALLEY  ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มี

ชื ่อเสียงของเมืองดารจีลิ ่ง ที ่ก อตั้งขึ ้นเมื่อครั้งอังกฤษเขามาปกครองอินเดีย 
 ชมสถานบันสอนการปนเขา เมืองดารจีลิ ่ง  พิพิธภัณฑปนเขาหิมาลัย 
( Himalayan Mountaineering 
Institute)สถาบันนักปนเขาเทือกเขาหิมาลัย
นี ้  ก อตั ้งโดย ทานเซอรเอ ็ดมันด ฮิลลารี 
(Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด และ
เทนซิงก นอรเกย(Tenzing Norgay) ชาวซาปาจากดารจีลิ่ง ไดปนขึ้นไปถึงยอด



 

 

 

เอเวอรเรสตไดสําเร็จ หลังจากพิชิตเอเวอรเรสตไดสําเร็จเพียงปเดียว เทนซิงกก็ได
กลับมากอตั้งสถาบันนักปนเทือกเขาหิมาลัย ตั้งแต ปค.ศ. 1954 เพื่อฝกฝนชาว
อินเดียผูจะเปนคนนําทางการปนเขา ซึ่งในปจจุบันคือพิพิธภัณฑของการปนเขา 
(Mountaineering Museum) อันมีแบบจําลองเทือกเขาหิมาลัย ประวัติการปน
เขา รูปภาพและประวัติของผูพิชิตยอดเขาตางๆ โมเดลของยอดเขาสูงในแตละ
ทวีป อุปกรณปนเขาตั้งแตยุคแรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป�บนที่สูง (Altitude 
Camp) ตัวอยางพรรณไมและพันธุสัตวของเทือกเขาหิมาลัย ชม  สวนสัตวปมา
จาร นัยดรู “ PADMAJA  NAIDU  HIMALAYA ZOOLOGICAL PARK” ที่น่ี
ทานจะไดชมสัตวที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดําหิมาลัย หมีแพนดาแดง  
เสือไซบีเรีย และอ่ืนๆ อีกมากมาย...  

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร 
บาย       นําทานเดินทางสู  เมืองกังต็อก “GANGTOK” (ประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเปนเมือง

หลวงประจําแควนสิกขิม ความหมายวา เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซึ ่งสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล 1,780 เมตร เปนชุมชนโบราณที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของอาณาจกัร
เมืองกังต็อก จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองกักตอก เมืองหลวงของสิกขิม ตั ้งอยู
ดานลางของเทือกเขาหิมาลัย เปนเมืองในหุบเขาที่สวยงามแหงหน่ึง มีความหมาย
วาเนินเขาสูงเหนือระดบัน้ําทะเล  1,780 เมตร เปนชุมชนโบราณที่เกาแกที่สดุแหง
หน่ึงของอาณาจักร นําทานชอปปم�งยานตลาด เอ็ม จ ีมารจ  ซึ่งตลอดแนวสองขาง
ทาง เรียงรายไปดวยรานขายของมากมาย (เปดบริการ 10.00 น.-21.00 น. ทุก
วัน ยกเวนวันอังคาร) 

19.00 น.      รับประทานอาหารคํ่า(6) ณ โรงแรม 
เขาสูทีพั่ก TACHI PALACE HOTEL หรือเทียบเทา  

วันทีส่าม   กังตอก-คเนศตอก-หนุมานตอก-ทะเลสาบฉางโก-วัดลิงคดัม 



 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา(7) ณ หองอาหาร
โรงแรมที่พัก  

07.00 น.     นําทานเดินทางสู   ทะเล
สาบฌางโก (ประมาณ 2 ชม.) ระหวาง
ทางแวะชมวิวความงดงามของเทือกเขา
ชมวิว คเณศต็อก ซึ ่งเปนวัดสําคัญของ
ศาสนาฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจาแหงการขจัดอุปสรรคและเปน
เทพแหงงานศิลปะทุกแขนง จากน้ันชมวิวที่ 
หนุมานต็อก เปนวัดทางศาสนาฮินดูอีก

เชนกัน ซึ่งเปนเทพแหงเจาแหงชัยชนะ ทหารเอก
ของพระรามในวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกคือ
เร่ืองรามเกียรต  ชาวสกิขิมทุกคนจะมาขอพรทุก
วันสําคัญที่วัดทั้งสองแหงน้ีเปนประจํา  จากน้ัน นําทานเดินทางตอสู ทะเลสาบฌาง
โก “TSOMGO LAKE” (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 
3,774 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล มีรูปทรง สัณฐานเปนวงรีลึกประมาณ   15 เมตร 
เปนตนกําเนิดของแมน้ําลุงเฌชูไหลไปบรรจบกับแมน้ํารังโปและถือกันวาเปนแหลง
ตนน้ําธรรมชาติที่ศักดิส์ิทธิ์ที่สุดแหงหน่ึง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะทํานายดวง
ชะตาเมืองจากการเพงกสิณ ณ ทะเลสาบแหงนี้  สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี 
(ไมรวมในคาทัวร) สัตวภูเขาที่ไดรับการแตงตัวดวยสีสันสดใส พักผอน ถายรูปไว
เปนที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
14.00 น.  เดินทางกลับสู เมืองกังต็อก (ประมาณ 2 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) 

เมืองหลวงแหงรัฐสิกขิม กังต็อกถอืกาํเนิดเกิดขึ้นราว ป ค.ศ. 1716 ซึ่งขณะน้ันเปน
เพียงหมูบานเล็กๆ เทานั้น จนกระทั่งไดมีการ
สร  า ง วั ด เอน เซย   (Enchey Monastery) 
ขึ ้นมาในป ค.ศ. 1840 กังต็อกจึงกลายเปน
ศูนยกลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย 
ตอมาในป ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob 



 

 

 

Namgyall) กษัตริยผูปกครองสิกขมิซึ่งอยูภายใตการปกครองของอังกฤษอีกที ได
ยายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาอยูที่เมืองกังต็อก (Gangtok) 
แทน นับแตนั้นมา กังต็อกซึ่งมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแหงสิกขิม (แมวา
ภายหลังสิกขิมจะกลายเปนรัฐที่ 22 ภายใตการปกครองของอินเดีย กังต็อกก็ยัง
เปนเมืองหลวงเชนเดิม)กังต็อกประกอบดวยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเปน
สวนใหญ แวะชม วัดลิงคดัม เปนวัดในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆารมา การยุ 
หน่ึงใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิเบต อยูหางจากตัวเมืองกังตอกใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมงเปนวัดที่อยูทามกลางขุนเขา ป�าไม อันเงียบสงบ และเปน
ตัวอยางวัดที่มีศิลปะและสถาปตยกรรมความงดงามแบบธิเบต และเปนศูนยกลาง
พุทธศาสนานิกายฆารมา การยุ ภายใตการดูแลของ เซอรมัง ฆารวัง รินโปเช
ปจจุบันมีพระลามะมาศึกษาและอยูที่น่ีกวา 300 รูป  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา(9) ณ โรงแรม   
เขาสูที่พัก TACHI PALACE HOTELหรือเทียบเทา 

***หมายเหตุ ใหทุกทานจัดกระเป�าใบเล็กสําหรับคางที่หมูบานลาชุง1คืน ซึ่งเปนสถานที่มีอุณหภูมิ
หนาวสุดของรายการ  อยาลืมจัดเสื้อผาที่ใหความอบอุนแกรางกาย กระเป�าใบใหญ
เราจะฝากไวที่โรงแรมในเมืองกังตอก 

วันทีส่ี ่   กังตอก-ตาชิวิวพอยท-สถูปโดร-กระบีล่งศก-หมูบานลาชุง 
 
 
 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา(10) ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก  

หลังอาหารนําทานชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงกา ที่ จุดชมวิวตาชิ วิว
พอยท กลางเมืองกังต็อก ซึ ่งทานจะสามารถมองเห็นความสลับซับซอนของ
เทือกเขาหิมาลัย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู หมูบานลาชุง ( ใชเวลาประมาณ 6 
ชั่วโมง )เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบลอมดวยออมกอดของเทือกเขา



 

 

 

หิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหวางทางแวะชม กระบี่ลงศก 
สถานที่แหงน้ีเปนที่สาบานของหัวหนาเผาเลปชาและหัวหนาเผาคัมปา ทั้งสองเปน
พี่นองรวมสาบาน จุดเริ่มตนแหงการกอต้ังสรางอาณาจักรสิกขิม นําทานชม สถูป
โดดูร (Do-Drul Chorten) สรางเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือวาเปนสุดยอดสถูปแหง
ความศักด์ิสิทธิ์แหงหน่ึงในอาณาจกัรสิกขิม สรางโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช 
ประธานสงฆแหงนิกายนญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต ซึ่งเปนอาจารย
ใหญของโรงเรียน Nyingma เปนโรงเรียนที่เกาแกที่สุดใน 4 โรงเรียนของพุทธ
ศาสนาในทิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบดวย 108 วงลอภาวนาที่พุทธศาสนิกา
ชนใชหมุนไปพรอมกับการสวดมนต โอม มณี ปท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีใน
ดอกบัว องคพระสถูปโดดูร สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงชัยชนะของความดีที่มีตอ
ความช่ัวรายทั้งปวง ถือเปนพระสถูปเจดียที่สําคญัที่สุดแหงหน่ึงของสิกขิม โดยดาน
ในบริเวณพระสถูปจะมีสิ่งสําคัญที่เกี ่ยวของกับศาสนาอยูหลายอยาง เชน พระ
โพธิสัตวที่ทําดวยเงิน หนังสือศักด์ิสิทธิ์ บทสวดมนต ภาพวาดทางศาสนา ภาพวาด
ทังกา และเอกสารตนฉบับลายมือสมัยโบราณที่เปนภาษาสันสกฤต ทิเบต จีน 
และเลปซา (ประกอบไปดวย Prajna Paramita และ Astasahastra ที่เขียน
ลงในตนฉบับที่เปนทองคํา สวน Saratama Prajnaparamita เปนตนฉบับที่
เขียนลงไปในปาลม เมื่อศตวรรษที่ 11 โดย Ratnakara Shanti และ Prajana 
Paramita Sutra ที่เปนตนฉบับลายมือของจีนในศตวรรษที่ 12 ซึ่งนํามาจาก
เกาหลีใต) จากน้ัน นําทานออกเดินทางสู หมูบานลาชุง หมูบานที่อยูทางสิกขิม
เหนือ ทานจะไดสัมผัสกับภูมิทศันและบรรยากาศที่เปนธรรมชาตหิมูบานน้ีโอบลอม
ดวยเทือกเขาหิมาลัย และวิวทิวทัศนอันสวยงามตลอดเสนทาง 

12.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน(11) ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หมูบานนาม็อก 
(ระหวางทาง) 



 

 

 

13.30 น.       นําทานเดินทางตอ ในระหวางทาง ผานจุดชมวิว กระบ่ี 
ลงศก “KABI –LUNGSTOK”, และแวะชมนํ ้าตกนากา, 
หุบเขาแมน้ําลาชุง ชู, น้ําตกทวิน, น้ําตกบิม นาลา ทานจะได
เห็นและสัมผัสกับนํ้าตกที่สวยงามและแปลกตา บางชวง
ปรากฏสายนํ้าทิ้งตัวพุงดิ่งผานผาสูงลิบลิ่ว ชม วัดโพดอง 
“PHODANG  MONASTERY” ที ่สร างข ึ ้นเม ื ่อป ค.ศ. 
1740 เปนพระอารามของพระธิเบต ที่ไดรับการบูรณะใหงดงามมาโดยตลอด 
(จุดหมายไมใชปลายทางแตในระหวางทางเปนสิ่งที่มีคาที่สุด 

18.30 น.   ถึง หมูบานลาชุง หมูบานที่โอบลอมดวยเทือกเขาหมิาลัย นําทานชมววิทวิทศันกับ
บรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมดวยหมิะตลอดป จากน้ันนําทานเขา
สูที่พัก  

19.00 น.   รับประทานอาหารคํ่า(12) ณ โรงแรม 
ที่พัก SNOWLION RESORT หรือเทียบเทา  

วันทีห่า      หมูบานลาชุง –ZERO POINT - ยุมถัง-บอน้ํารอน-กังตอก 
เชา                รบัประทานอาหารเชา(13) ณ หองอาหารโรงแรมทีพั่ก 

นําทานเดินทางสู Zero Point ใชเวลาในการเดินทางจากลาชุงไปประมาณ 2 
ชม. ตลอดสองขางทางจะผานหุขเขา ลําธาร เสนทางขึ้นเขาที่ถนนเปนหินมีหิมะปก
คลุมจนกระทั่งเดินทางมาถึง zero point จุดชมวิวของยอดเขาคังเซนจุงกา มี
พรหมแดนติดกับประเทศจีน บริเวณนี้จะเต็มไปดวยหิมะและการเซียที่ใหทานได
สัมผัสความงาม (การขึ้น Zero point ขึ้นอยูกับ อากาศและถนน หากมีหิมะ
ตกจัดหรือทางสไลด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเดินทาง โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ)  จนไดเวลานําทานเดินทางสู หุบเขายมุถัง 
สวิตเซอรแลนดแหงตะวันออก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูบนระดับ
ความสูง 3,659 เมตร เปนหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหวางการ
เดินทางผานความงดงามของธรรมชาติที่ไดสรรสรางทองฟ�าสีนํ้าเงินโอบลอมหุบ
เขาที่เต็มไปดวยหิมะ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเปนชวงแหงความหนาวเย็น มี
หิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอยางสวยงาม ระหวางทางแวะบอนํ้ารอน และสวน
ดอกกุหลาบพันป  ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึก 



 

 

 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน(14) ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก 
บาย       นําทานออกเดินทางสู เม ืองกังต็อก  (ใชเดินทาง

ประมาณ 6 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) ภาษาภู
เทีย กัง คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกันเปน 
ที่ราบที่อยูบนเนินเขา  กังต็อกนั้นเปนเมืองหลวงของ
สิกขิมอยูดานลางเทือกเขาหิมาลัย เมื่อกอนเปนเมือง

เล็กๆ แตพอมีการสรางวัดเอนเซย 
( Enchey Monastery)  ใ นป   ค .ศ . 
1840 ทําใหกังต็อกกลายเปนศูนยกลาง
ของนัก  แสวงบุญ และเปนที่พักระหวางทางทิเบตกับอินเดีย จนถึง 
ศตวรรษที่ 19 ในป 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyal) 
กษัตริยผู ปกครองสิกขิมอยูภายใตการปครองของอังกฤษอีกทีได

ยายเมืองหลวงจากเมอืงทุมลอง (Tumlong) มาเมืองกังต็อก (Gangtok) จากน้ัน
กังต็อกจึงเปนเมืองหลวงของสิกขิม ภายหลังสิกขิมจะกลายเปนรัฐหน่ึงของอินเดีย
ก็ตาม ระหวางเสนทางนํา  ทานชม นํ้าตกนากา หุบเขาแมนํ้าลาซุงชู  และนํ้าตก
ทวิน  นํ้าตกบิมนาลา ชมแสงอาทิตยที่ทอแสงผานสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง  
เปล่ียนเปนลําแสง พราวพรรณ ตกลงตองหุบเขาและ แมน้ําทิสตา “TESTA” ที่อยู
เบื้องลาง อิสระชมทิวทัศนระหวางสองขางทางที่สวยงามตลอดเสนทาง  อิ่มเอม
กับการเก็บภาพแหงความประทับใจ  

19.00 น.       รับประทานอาหารคํ่า(15) ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก                                                                              
     เขาสูที่พัก  TACHI PALACE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันทีห่ก        กังตอก-บักโดกรา-โกลกัลตา 
เชา  รับประทานอาหารเชา(16) ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก แลวเดินทางทางสู 
สนามบินบักโดกรา  
 (ใชเวลาในการเดินทาง 4-5 ชม.)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(17) ณ ภัตตาคาร 
บาย เดินทางถึง สนามบินบักโดกรา นําทานเช็คอินและตรวจสมัภาระ  
19.10 น. ออกเดินทางสู โกลกลัตา โดยสายการบนิ SpiceJet เที่ยวบิน SG3217 



 

 

 

20.15 น.  เดินทางถึง โกลกัลตา นําทานเช็คอนิเพ่ือเดนิทางสู สนามบินสวุรรณภุมิ 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่าอิสระ 
 
 
วันที่เจ็ด สนามบนิสุวรรณภูมิ 
00.05 น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SpiceJet เที่ยวบนิ  SG83 
04.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  
 
หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ความปลอดภัย และสภาพ

อากาศของแตละเมือง ซึง่อาจลาชาจนทําใหบางสถานทีท่องเที่ยวอาจไมทัน โดย
จะคํานึงถงึลูกคาเปนสําคญั 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ พักเดี่ยวเพ่ิม 
19 – 25 ตุลาคม 2562  31,999 

 
ไมมีราคาเด็ก 9,000 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
- ต๋ัวเคร่ืองไป-กลับ ช้ันประหยัด และ เคร่ืองบิน
ภายในประเทศตามที่ระบุ                                
- โรงแรมทีพ่ัก จํานวน 5 คืน พักหองละ 2-3 ทาน                                                                                          
- อาหารตามรายการและน้ําด่ืมคารถนําเที่ยวตามโปรแกรม                                                                                                                             
- คาหวัหนาทวัรนําเที่ยว และ ไกดทองถิ่น 

       - คาประกนัภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , 
อุบัติเหต ุ500,000 บาท 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาใชจายสวนตัว เชนคาโทรศัพท คาบริการซกัรีด เปนตน 
  คาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล คามินิบาร คาเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
  คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 
  คาวีซาทีม่คีาธรรมเนียมแพงกวาหนังสอืเดินทางไทย 
  คาน้ําหนักเกินพิกดัที่สายการบินกําหนด 



 

 

 

   คากิจกรรมตางๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ 
  คาธรรมเนียมในการทําวีซาประเทศอินเดีย(วีซาออนไลน) 
  คาทปิไกดทองถิ่นและพนักงานขบัรถทานละ 2,000 บาท , หัวหนาทวัรไทยแลวแต

ความพอใจของลูกคา 
  เอกสารประกอบการขอวีซา มรีะยะเวลาในการทําวีซา ประมาณ 5-10 วันทาํการ ไม

รวมเสาร – อาทติย 
- หนังสือเดินทาง (Passport) ทีม่ีอายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 
- รูปถายสี ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ และ ถือรูปสําหรับทํา permit ที่สิกขมิไปดวย จาํนวน 4 
รูป   
- สําเนาบัตรประชาชน ,  สําเนาทะเบียนบาน  
- แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลที่จําเปนสําหรับการขอวีซา(บริษัทจะจัดสงใหทาง email 
หรือ fax) 
- รูปถายสีพื้นขาว 2 * 2 น้ิวเทาน้ัน โดยรูปตองเห็นสวนของไหลและบา ใช
จํานวน  2  รูป หากรูป ไมถูกตองทานจะไดรับการปฏิเสธการยืน่วีซา 

  คาธรรมเนียมในการทําวซีาประเทศอินเดีย(ปกติ) สําหรบัหนังสือเดินทางไทย(วซีา
ออนไลน 3600 บาท ณ ปจจุปน) 

หลักฐานการขอวีซามาใหเพื่อดําเนินการขอวีซา กอนลวงหนาอยางนอย 21 วัน กอนการ
เดินทาง 
เงื่อนไขการชําระเงิน  ชําระเงินทานละ 15,000 บาท , สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 
20 วัน  
เงื่อนไขการใหบริการ   (ทีท่านควรทราบกอนสํารองทีน่ั่ง)  
* กรณียกเลกิกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะชวงที่ไมใชเทศกาลหรือวนัหยุด
ยาว** คืนเงนิทัง้หมด 
**(ยกเวน กรุปที่มีการการันตคีามัดจํากับสายการบนิหรือกรุปที่มีการการนัตคีามัดจําที่พกั 
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได)** 
* กรณียกเลกิกอนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะชวงเทศกาลหรือวนัหยุดยาว** เก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด 
* กรณียกเลกิกอนการเดินทาง 15 วนั เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทวัร 



 

 

 

* กรณียกเลกิกอนการเดินทาง 7 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา 

  การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถเรียกคาบริการคืนเปน
เงินได เพราะการชําระคาทวัรเปนแพคแกจเหมาจาย 

  รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พกัในตางประเทศ เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิม่เตมิที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุ
ตางๆ  บริษทัฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืง หามผูเดินทางเขาประเทศ 
เน่ืองจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบริษทัฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทัง้หมด หรือ บางสวน 

  บริษัทขอสงวนสิทธทิี่จะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผีูรวมคณะไม
ถึง 15 ทานบริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

 
 
 
 
 

แบบฟอรมคํารองขอวซีา  ประเภท  E VISA 
การเขา-ออก  :         เขา-ออก อินเดีย ได 2 คร้ัง (ยกเวนโปรแกรมสังเว ใชได 1 คร้ัง) 
ระยะเวลาพิจารณา :    5-7 วันทาํการ (ยื่นแบบ E-VISA ไมตองโชวตัว) 
อายุวีซา  : ใชได 60 วัน  นับต้ังแตวันแรกที่ใชวีซาเขาอินเดีย (ถาใช วีซาน้ีคร้ังที่ 2 ตองอยูใน
ระยะเวลา 60 วัน) 



 

 

 

ราคา ณ ปจจุบัน  :   3,600 บาท (ราคาทวัรไมรวมคาวีซา ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง 
ขึ้นอยูกับสถานทตูคะ) 
*หมายเหตุ :  ถาทาน ภายใน 1 ป ทําE VISA แลว 2 คร้ัง ทานไมสามารถยื่นคร้ังที่ 3 ได (ตอง
ยื่นแบบปกติ)  

เอกสารที่ใชประกอบการยื่น 
-หนังสอืเดินทาง / พาสสปอรต (เลมปจจบัุน มีอายุเหลือไมต่ํากวา 6เดือน) ใชเปนไฟลล
สแกน โดยสแกนจากพาสเลมจริง (ไมตองรองกระดาษ) ถายภาพดวยโทรศัพท โดยขอชัดเจน ไม
มีเงาแสง 
-รูปถาย 2*2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาว -ใชเปนไฟลลสแกน/ถายภาพดวยโทรศัพท(ไมตองรอง
กระดาษ)  โดยภาพตองเห็นไหลชัดเจน ไมสวมแวนตา และ เคร่ืองประดับ 
-สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน ใชไฟลสแกน หรือ ถายภาพดวยโทรศัพท โดย
ขอชัดเจน ไมมีเงาแสง 

ภาพพาสสปอต และ รูปถายตัวอยาง ตามดานลางน้ี 
(บริษัทขอ อนุญาตปกปดขอมูลสวนตัว ของภาพตวัอยาง) 

กรณุากรอกขอมูลตามความจริง  โดยอิงขอมลูลพาส เลมปจจุบัน เทาน้ัน  เพ่ือเปนขอมูลที่
ใชในการย่ืนขอวีซาอินเดีย  
         
 



 

 

 

ใบคํารองขอย่ืนวีซา 
1. ช่ือ-นามสกุล  
(ภาษาไทย).............................................................................................................................................
........... 
ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล)  

(ภาษาไทย)........................................................................................... 
2. สถานทีอ่ยูติดตอสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหัสไปรษณีย.................................เบอรโทรศัพทบาน.................................เบอรมือ

ถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ตํานิ.......................................................................สี

ผิว……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกุลบิดา................................... วัน/เดือน/ป เกิดบิดา............................... สถานที่

เกิดบิดา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกุลมารดา.............................. วัน/เดือน/ป เกิดบิดา............................. สถานทีเ่กิด

มารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจงช่ือ-สกุล และสถานที่เกิด (ระบุจังหวดั) ของคูสมรส) 
 คูสมรส : ช่ือ...........................................................สกุล

.............................................................. 
 วัน/เดือน/ปเกิด........................................สถานที่เกิดคูสมรส......................................... 
  หากเปนผูหญิง กรุณาระบุสกุลเดิม

.................................................................................................. 
  กรณี อยาราง/เสียชีวิต กรุณาระบุ

.......................................................................................................... 
7. กรณีไมสมรส /หรือสมรสไมจดทะเบียน/กรุณาแจงช่ือ-สกุล และสถานที่เกิด (ระบุจังหวดั) 

ของญาติ หรือ คูสมรส  กรุณาระบุความสมัพนัธ
................................................................................................................................................
............. 

8. กรณีเปนพนักงานบริษัท/เจาของกิจการ 

  



 

 

 

    (ช่ือสถานที่ทาํงาน (ภาษาอังกฤษ...................................................ระบุ
ตําแหนง………………………………………………. 

ที่อยูที่ทาํงาน
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................... 

รหัสไปรษณีย....................................... เบอรโทรที่ทํางาน..............................................เบอร
โทรศัพทมือถือ...............................  

9. กรณีเปนนักเรียน/นักศกึษา /สถานศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... 
(ภาษาไทย)........................................................................................................................................ 
 
การศึกษา               มัธยมศกึษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   

ปริญญาโท                อ่ืนๆ………………………………. 
10. ทานเคยเดินทางเขาประเทศน้ี มา กอนหรือไม เคย                  ไมเคย 
 
11. ประเทศที่เคยเดินทาง ในพาสเลมปจจุบัน

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

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

.......................... 
12.) หากเคยเดินทางเขา (พาสเลมปจจุบัน) 
 ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวัน/เดือน/ป …………………....................................ที่ออกจาก

อินเดียลาสดุ 
 ประเทศเนปาล กรุณาระบุวนั/เดือน/ป …………………....................................ที่ออกจาก

เนปาลลาสุด 
 ประเทศภฎูาน กรุณาระบุวัน/เดือน/ป …………………......... ...........................ที่ออกจาก

ภูฏานลาสุด 



 

 

 

13. หากเคยเดินทาง ตามขอ 12 กรุณาสงภาพวีซา / ตราประทับในหนาพาสของทาน มาดวย
นะคะ 

    


