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รายละเอียดการเดินทาง  
วนัที่ 7-14 เม.ย.62 / 28 เม.ย.-5พ.ค.62 
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วนัแรก กรุงเทพฯ  กลักตัตา (ประเทศอินเดีย) - - D 

13.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ ชัน้ 4  ประตู 5 เคานเ์ตอร ์ สายการบิน Indigo 
Airlines  

(6E) โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแก่ทา่น 
กระเป๋าเลก็ถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนําของมีคมขึน้เครื่องทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ ่

 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะ
ถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกคร ัง้โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 
ml. 

17.40 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองกลักตัตา โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที ่ 6E94 
18.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกลักตัตา Kolkata International Airport  

 เวลาทอ้งถ่ิน (เวลาในประเทศอินเดียชา้กว่าประเทศไทยอยู่ 1.30 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 
จากน้ัน  นําทา่นเดินทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั  

เมืองกลักตัตา Kolkata เป็นเมืองใหญอ่นัดบัสองของอินเดีย ท่ีพร ัง่พรอ้มไปดว้ยเวียงวงัในยคุองักฤษและ
เป็นศูนยก์ลางทางวฒัธรรมท่ีมีชวิีตชวีามากมีชาวยโุรปเดินทางเขา้มาสูอ่ินเดียมากมายทาํใหเ้มืองเจริญรุง่เรือง
มากและท่ีน่ีจึงกลายเป็นบา้นอีกแหง่ท่ีอยูไ่กลแสนไกลจากองักฤษเพราะมีพรอ้มทัง้จตัรุสัเอสปลานาดกบัถนนส
แตรนยก์อ่นจะมีการยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเดลลีหลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราชในปี1911  

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม   
ที่พกั ณ VICEROY HOTEL (KOLKATA) หรือเทียบเทา่  

วนัที่สอง กลักตัตา  บกัโดกรา ... เมืองดารจี์ลิ่ง B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม   
จากน้ัน นําทา่นเดินทางสู ่ ทา่อากาศยานภายในประเทศเมืองกลักตัตา เพ่ือเดินทางสูเ่มืองบกัโดกรา  
10.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองสีลิกูรี บกัโดกรา (Bagdogra)โดยสายการบิน Indigo Airlines 

เที่ยวบินที่ 6E797 
11.45 น. ถึง...เมืองบกัโดกรา หลงัตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางสู่

ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองดารจี์ลิ่ง Darjeeling (โดยรถจิ ๊บไม่ปร ับ

อากาศ) ซึง่เมืองนี้สูงเหนือระดบันํ้าทะเล 2,134 ม. ตวัเมืองหนัหนา้เขา้
หาเทือกเขาหิมาลยั ประชากรของดารจ์ีล่ิงมีทัง้ชาวเนปาล เลปชา ทิเบต
และภเูตีย ท่ีน่ีองักฤษเขา้มาพฒันาใหเ้ป็นเมืองพกัตากอากาศบนภูเขาได ้
อยา่งสวยงามเป็น เมืองราชนีิแหง่ภเูขา หรือ เมืองพกัตากอากาศบนภูเขา
.....เดินทางถึงเมืองดารจ์ีล่ิง 
นําท่านชมว ัดทิเบตกูม กอมปา“Ghoom Gompa” เป็นวดัโบราณ
แต่ไดร้บัการปรบัปรุงซอ่มแซมใหม่ เพ่ือบอกว่า เมืองนี้เป็นศูนยร์วมของ
ความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้ง พุทธ อิสลาม ฮินด ู
แมก้ระทัง่คริสตก็์ตาม ท่ีแหง่นี้จึงดกูลมกลืนงดงามและทรงเสน่หอ์ย่างมิอาจ
ลืมเลือน  

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม   
 

ที่พกั ณ SUMMIT HERMON (DARJEELING) หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สาม  เมืองดารจี์ลิ่ง B L D 

 
04.00 น. นําท่านชม จุดชมวิวไทเกอรฮิ์ลล ์(Tiger Hill)  เป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลยัยามเชา้ ซึง่เป็นจุดท่ีสูง

ท่ีสุดของเมืองดารจ์ีลล่ิงท่ีระดบั 2590 เมตรจากระดบัทะเล จึงเหมาะแก่การชมวิวหากฟ้าเปิดเราจะไดเ้ห็น
ยอดเขาคนัเชงจุงกา้ ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม   
นําทา่นชม โรงงานผลิตชา ไร่ชาแฮปป้ีวลัเลย่ ์ (Happy Valley) ชมข ัน้ตอนการผลิตชาท่ีมีชือ่เสียง
ของเมืองดารจ์ีล่ิง ท่ีกอ่ตัง้ขึน้เม่ือคร ัง้องักฤษเขา้มาปกครองอินเดีย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน นําท่านขึน้ชม ทรอยเทรน (Toy Train ) สถานีรถไฟนี้มี

ชือ่เต็มๆว่า Darjeeling Himalayan Railway สรา้งในปี 
ค.ศ. 1879-1881 ใชร้ะบบเครื่องจกัรไอนํ้า ยงัไดร้บัการยก
ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหท้างรถไฟสายนี้เป็นมรดกโลกดว้ยน่ัง
รถไฟชมรอบเมือง จะมีการจอดใหล้งถ่ายรูปในแต่ละสถานท่ีท่ี
น่าสนใจ แวะชม สถานีบาตาเซียลูป (Batasia Loop) 
เป็นรางรถไฟท่ีสรา้งขึน้ใหมี้ลกัษณะเป็นวง  ใชเ้ป็นจุดเลีย้วกลบั
ของรถไฟท่ีมาจากสถานีดารจ์ิลลิง ส่วน War emorial  สรา้ง
เม่ือปี ค.ศ. 1994 ในบริเวณบาตาเซยีลูป เป็นอนุสาวรียท่ี์มี
ลกัษณะสามเหล่ียม สูง 30 ฟุต สรา้งเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหาร
หาญชาวดารจ์ิลิงท่ีเสียชวิีตจากสงคราม รอบๆตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิด และมีกลอ้งส่องทางไกลใหไ้ดส้่อง
ชมเมืองดารจ์ิลิงอีกดว้ย ลงจากรถไฟแวะชม พิพิธภณัฑกู์ม (Ghoom Railway Museum) ดา้นใน
แสดงเรื่องราวเก่ียวกบัการสรา้งทางรถไฟเสน้นี้ ตัง้แต่อุปกรณต์่างๆ ภาพถ่ายเหตุการส์ําคญั ป้ายประจํา
สถานี ประกาศนียบตัรจากองคก์ารยูเนสโก อิสระเดินชอปป้ิง ตลาดพื้นเมืองย่าน ชอรร์สัตา้ 
(Chawrasta Market) แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีชือ่เสียง จาํหน่ายสินคา้พืน้เมือง เป็นยา่นท่ีถนนส่ีสายมาบรรจบกนั 
เพราะฉะน้ันท่ีน่ีจึงมีถนนแยกไปไดห้ลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึง่เป็นถนนท่ีสวยงาม มีสินคา้
พืน้เมือง ของฝาก ของท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนั อาทิ ชาดารจ์ีล่ิง   

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม   
 

ที่พกั ณ SUMMIT HERMON (DARJEELING) หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สี่ เมืองดารจี์ลิ่ง … เมืองกงัตอ๊ก B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม   
 นําท่านเดินทางเมืองหลวงสู่กงัต็อก (Gangtok) เมืองหลวงแห่งรฐัสิกขมิ (ประเทศอินเดีย) เมืองสาย

หมอก รฐัสิกขิม (Sikkim) เป็นรฐัทางตอนเหนือของประเทศ
อินเดีย มีภูมิประเทศแบบท่ีราบสูงบนเทือกเขาหิมาลัย มี
พรมแดนติดกบัหลายประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต , 
เนปาล และภูฏาน แต่เดิมสิกขมิเป็นรฐัเอกราช มีขนาดใหญ่
กวา่กรงุเดลี เมืองหลวงของอินเดียเล็กนอ้ย ปกครองโดยราชวงศ ์
นัมเยล ดว้ยความเป็นรฐัเอกราชเล็กๆ อาจถูกบั่นทอนจากจีน
ซึง่ยึดทิเบตไดแ้ลว้ขณะน้ัน เม่ืออินเดียไดร้บัเอกราช  จากองักฤษ 
รฐัสิกขิม จึงยอมอยู่ใตเ้อกราชเดียวกับอินเดีย...ชมวิวทศัน์
ระหวา่งสองขา้งอยา่งสวยงาม (ประมาณ 3-4 ชม.)…  
นําทา่นชม ความงามแห่งดงดอกไมน้านาพนัธ ์ ณ Flower Show Hall ซึง่ภายในจะจดัแสดงพนัธุไ์ม ้
เมืองสิกขมิหลากหลายพนัธุแ์ละทา่นชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้ของท่ีระลึกจากเมืองมากมายท่ีตลาดกงัต็อก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน นําท่านชม วดัรุมเต็ก (Rumtek Monastery) อยู่ในเมืองกงั

ตอ๊ก รูจ้ ักกันในนามของศูนยธ์รรมจักร (Dharmachakra 
Centre) สรา้งโดย การม์าปา วงัชกุ ดอรเ์จ ท่ี9 ในศตวรรษท่ี 
16 สําหรบัใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัของผูสื้บเชือ้สาย Karma Kagyu 
ในสิกขมิ แตเ่ม่ือวดัถกูทาํลาย พืน้ท่ีถกูปลอ่ยรา้งจนพระสงัฆราช
การม์าปาท่ี 16 ซึ่งเป็นชาวทิเบตไดลี้ภ้ยัมายงัสิกขิมในปี ค.ศ. 
1959 เน่ืองจากกองทพัจีนบุกไปยืดทิเบต พระองคไ์ดส้รา้งวดัรุม
เต็กอีกคร ัง้ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีลีภ้ยัจากกองทพัจีนโดยไดร้บัความชว่ยเหลือจากราชวงศสิ์กขมิและรฐับาลอินดียท่ี
ตรงนี้มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีดี มีลําธาร ภูเขาอยู่ดา้นหลงั ภูเขาหิมะอยู่ดา้นหนา้และมีแม่นํ้าอยู่ดา้นล่างใช ้
เวลาสรา้งนาน 4 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบตปัจจุบนัเป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิกขิม จากน้ันไม่นาน
พระสงัฆราชการม์าปาท่ี 16 ไดส้ถาปนาวดันี้เป็น ศูนยธ์รรมจกัร สถานท่ีใชเ้รียน ฝึกฝนและปฏิบติัตนของ
ชาวพุทธรวมทัง้เผยแผ่คาํสอนของพระพุทธเจา้ในวนัขึน้ปีใหม่ของทิเบต ในปี ค.ศ. 1966 

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม   
ที่พกั  ณ  SUMMIT DENAONG (GANGTOK)  หรือเทียบเท่า  

วนัที่หา้ เมืองกงัตอ๊ก ... ทะเลสาบฌางโก ... คเณศต็อก B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม   
นําทา่นเดินทางสู ่ ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo Lake) ระยะทาง 34 กม.ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

  ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล 
เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกของสิกขิม มี
ลักษณะคลา้ยรูปไข่ยาว 1 กิโลเมตร ลึก 15 เมตร เป็น
ทะเลสาบศกัดิสิ์ทธิข์องชาวฮินดูและชาวพุทธ ในชว่งหนา้หนาวนํ้า
จะกลายเป็นนํ้าแข็ง และละลายในชว่งเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
รอบๆจะมีกหุลาบพนัธปี์ ดอกไอริส และดอกป็อปป้ี รวมถึงสตัวป่์า
หายากเชน่ แพนดา้แดง เป็ด Brahmini และนกอพยพต่างๆ 
รวมถึง แย็ก (Yak หรือจามรี)มีรปูทรงสณัฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 
15 เมตร เป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้าลงุเฌ่ชไูหลไปบรรจบกบัแม่นํ้ารงัโปและถือกนัว่าเป็นแหล่งตน้นํ้าธรรมชาติ
ท่ี 
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ศกัดิสิ์ทธิท่ี์สดุแหง่หน่ึง ในสมยัอดีตพระลามะหลวงจะทํานายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบ
แหง่นี้  สนุกสนานกบักิจกรรม ขีจ่ามรี สตัวภ์เูขาท่ีไดร้บัการแตง่ตวัดว้ยสีสนัสดใส พกัผ่อน ถ่ายรูปไวเ้ป็น
ท่ีระลึก กนัตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย..ไดเ้วลาอนัสมควรกลบัสูเ่มืองกงัต็อก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน ระหว่างทาง นําท่านแวะชม คเณศต็อก (Ganesh Tok) เป็นสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิข์องชาวฮินดู ชาวบา้น

นิยมมาสวดมนต ์ ดา้นบนสามารถชมวิวเมืองกงัต็อก
ได ้ 180 องศา ถา้อากาศดีจะมองเห็นวิวยอดเขา
คนัเช็  งฌองกาไดด้ว้ย  ภายนอกประดบัธงแบบ
ทิเบต  วดันี้ต ัง้อยู่บนความสูง 6,100 ฟุต ติดกบั
ทีวีทาวเวอร ์ เป็นวดัเล็กๆ สรา้งขึน้เพ่ืออุทิศใหก้บั
ลอรด์กาเนชซึ่ง เ ป็นวัดสําคัญของศาสนาฮินด ู
ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจา้แห่งการขจดัอุปสรรค
และเป็นเทพแห่งศิลปะทุกแขนง ชมหนุมานต็อก 
เป็นวดัในศาสนาฮินดู ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือถวายแด่หมุมานทหารกลา้ของพระรามในวรรณคดีกอ้งโลกรามเกียรต ์
ชาวสิกขมิบชูาและเคารพทา่นในฐานะเทพผูก้ลา้หาญ และจงรกัภกัดีต่อพระราม หนุมานจึงเป็นเสมือนหน่ึง
เทพเจา้องคห์น่ึงท่ีชาวสิกขมินับถือเป็นอยา่งมากหากตอ้งการความกลา้หาญและความหึกเหิ  มใจตอ้งมาบูชา
ทา่นและท่ีวดัหนุมานนี้ยงัเป็นจุดชมวิวยอดเขาคงัซงัจงักา้ ยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกและเทือกเขา
หิมาลยัอีกดว้ย ในวนัท่ีฟ้าสดใส อิสระชอ้ปป้ิงถนนมหาตมคานธี มารก์ หรือ ถนนเอ็มจีมารก์ 
(Mahatma Gandhi Road) M.G. Marg ถนนมหาตมคานธีเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของสิกขมิท่ีมี
รา้นคา้จาํนวนมาก โดยถนนเสน้นี้ในชว่งเย็นจะกลายเป็นถนนคนเดิน หา้มรถว่ิงผ่านไปมา  

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม   
ที่พกั  ณ  SUMMIT DENAONG HOTEL (GANGTOK) หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก เมืองกงัตอ๊ก ...  หมูบ่า้นลาชุง B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม   
 นําทา่นเดินทางสู.่..หมู่บา้นลาชงุ (Lachung) นําทา่นชมวดั

เอนเซย ์ (Enchey Monastery) ขึน้มาในปี ค.ศ. 1840 
กงัต็อกจึงกลายเป็นศูนยก์ลางของการแสวงบญุไปโดยปริยาย 
ตอ่มาในปี ค.ศ. 1894 ธทูอบ  
นัมเกล (Thutob Namgyall) กษตัริยผ์ูป้กครองสิกขมิซึง่อยู่
ภายใตก้ารปกครองขององักฤษอีกที ไดย้า้ยเมืองหลวงจากเมือง
ทมุลอง (Tumlong) มาอยูท่ี่เมืองกงัต็อก (Gangtok) แทน 
นับแตน้ั่นมา กงัต็อกซึง่มีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแหง่
สิกขมิ (แมว้า่ภายหลงัสิกขมิจะกลายเป็นรฐัท่ี 22 ภายใตก้าร
ปกครองของอินเดีย กงัต็อกก็ยงัเป็นเมืองหลวงเชน่เดิม)กงัต็อก
ประกอบดว้ยชาวเนปาล ภฏูาน และชาวอินเดียเป็นสว่นใหญ่
แวะจุดชมวิวทาช ิ (Tashi View Point) ซึง่เป็นจดุชม
ความงดงาม ยอดเขาคนัชงัจุงกา้ ยอดที่สูงเป็นอนัดบั
สามของโลก  ท่ีดีท่ีสุดในเมืองกงัต็อก ถา้อากาศดี ฟ้าเปิดจะ
มองเห็น ยอดเขาชโินช ู (Siniolchu)กลางเมืองกงัต็อก ท่ีท่าน
จะสามารถมองเห็นความสลบัซบัซอ้นของเทือกเขาทาง
ภาคเหนือไดดี้ท่ีสุด ขึน้ชมทิวทศันข์องเมืองกงัตอ๊ก เมืองหลวง
ของอาณาจกัรสิกขมิ 
นําทา่นออกเดินทางสู ่ หมู่บา้นลาชงุ ในอดีตเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหวา่งสิกขมิและทิเบต ท่ีน่ีมีหบุเขายมุ
ถงั หรือสวิตเซอรแ์ลนดแ์หง่ดินแดนตะวนัออกและวดัลาชงุ (ชว่งเดือน ธนัวาคม – กมุภาพนัธ ์ อาจขึน้มาท่ี
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หมู่บา้นนี้ไม่ไดเ้น่ืองจากหิมะตกหนัก) มีอาณาเขตติดตอ่กบัจีน คาํว่าลาชงุ แปลวา่ ภเูขาขนาดเล็ก จาก
เมืองกงัต็อกใชเ้วลาน่ังรถจีปประมาณ 6-7 ช ัว่โมงคะ ทา่นจะไดส้มัผสักบัภมิูทศันแ์ละบรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติหมู่บา้นนี้โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั และวิวทิวทศันอ์นัสวยงามตลอดเสน้ทาง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน นําทา่นเดินทางตอ่ ระหวา่งทางไปลาชงุแวะชม น้ําตกเจ็ดสาวน้อย เป็นนํ้าตกขนาดเล็กไม่ใหญม่าก และ

แวะชมนํ้าตกอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง ทา่นจะไดเ้ห็นและสมัผสักบันํ้าตกท่ีสวยงามและแปลกตา บางชว่ง
ปรากฏสายนํ้าทิง้ตวัพุ่งด่ิงผ่านผาสงูลิบล่ิว  

 เดินทางถึง หมู่บา้นลาชงุ หมู่บา้นท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาหิมาลยั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศสุดโร
แมนติกและยอดเขาท่ีปกคลมุดว้ยหิมะตลอดนําทา่นเขา้สูท่ี่พกั 

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม   
 

ที่พกั ณ  SNOWLION MOUNTAIN RESORT (LACHUNG) หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่เจ็ด หมูบ่า้นลาชุง ... หุบเขายุมถงั ... เมืองกงัตอ๊ก B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม   
  นําทา่นเดินทางสู.่..หุบเขายุมถงั หรือทุ่งหญา้ลอยฟ้า 

(Yumthang Valley) สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งสิกขิม...สถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีงดงามท่ีสดุของสิกขมิและยงัเป็นดินแดนแหง่ตํานาน
และความฝันเป็นเหมือนสวนสวรรคส์ขุาวดีท่ีงดงามราวกบัอยูบ่น
สรวงสวรรคย์มุถงัเป็นหุบเขาแสนสวยสองขา้งทางมียอดเขาหิมะ
ของเทือกหิมาลยัตัง้ตระหง่านผ่านธารนํ้าแขง็นอ้ยใหญแ่ละป่าสน
กบัยอดเขาสงูเสียดฟ้าถา้มาชว่งเดือนเมษายน-พฤษภาคมซึง่เป็น
ฤดใูบไมผ้ลิจะเห็นป่ากหุลาบพนัปีมากกวา่36สายพนัธุผ์ลิดอก
บานสะพรัง่ท ัง้หบุเขาหรือถา้มาเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม 
จะเห็นเทือกเขาท่ีปกคลมุดว้ยหิมะสวยงามแบบสวิสเซอรแ์ลนด ์
ยุมถงั ดินแดนที่ไดร้บัสมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย” ท่ีน่ี
นอกจากจะเป็นดินแดนแหง่ดอกไม ้ และดอกกหุลาบพนัปี
หลากหลายสายพนัธุแ์ลว้ ยงัมีนํ้าพุรอ้น และท่ีปลายสดุของยอด
เขาสูง“Zero Point” หุบเขาหิมะแห่งสิกขิมดินแดนสวยงาม
ท่ีถกูปกคลมุไปดว้ยหิมะมีความสงูถึง 4,800 เมตรจากระดบันํ้าทะเล ชว่งท่ีเหมาะท่ีจะเท่ียวท่ีหบุเขายมุถงัคือ
ชว่งเดือนเมษายน – กลางเดือนมิถนุายนซึง่จะเป็นชว่งท่ีดอกไมบ้านสวยงามมากแตถ่า้หากอยากเห็นตอน
ภเูขาปกคลมุไปดว้ยหิมะและทอ้งฟ้าสดใสเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือชว่งเดือนพฤศจิกาย – เดือนมกราคม (หาก
มีหิมะตกหนัก จะไม่สามารถขึน้ไปได)้  

 ระหวา่งการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติท่ีไดส้รรสรา้งทอ้งฟ้าสีนํ้าเงินสดโอบลอ้มหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ย
หิมะในชว่งฤดใูบไมผ้ลิระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ทั่วทัง้อาณาบริเวณของยุมถงัจะเต็มไปดว้ยสีสนั
ของดอกไมน้านาพนัธุจ์นไดร้บัสมญานามวา่“หุบเขาแห่งดอกไม”้และเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนไปตลอดทัง้ปี
และมีหิมะมากย่ิงขึน้ในฤดูหนาว อิสระถ่ายภาพความกบัทรงจําอนัสวยงามท่ีไม่รูลื้มจนไดเ้วลาอนัสมควรนํา
ทา่นเดินทางกลบัสูห่มู่บา้นลาชงุระหวา่งทางแวะจิบนํ้าชากาแฟและของว่าท่ามกลางธรรมชาติอนัสวยงามของ
พุ่มดอกกหุลาบพนัปีและพิมมูลา่แมคโนเลียระหวา่งเสน้ทางของหุบเขา
ยมุถงั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 
จากน้ัน นําทา่นเดินทางกลบัสู.่..เมืองกงัตอ็ก  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 

ช ัว่โมง) ชมแสงอาทิตยท่ี์ทอแสงผ่านสายหมอกท่ีพาดพนัขนุเขาสูง
เปล่ียนเป็นลําแสงพราวพรรณตกลงตอ้งหุบเขา และแม่น้ําทิสตา้ 
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(Testa River) ท่ีอยูเ่บือ้งลา่งอิสระชมทิวทศันร์ะหวา่งสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทางชมแสงอาทิตยท่ี์ทอ
แสงผ่านสายหมอกท่ีพาดพนัขนุเขาสูงเปล่ียนเป็นลําแสงสีทองตกลงตอ้งกบัหุบเขาและแม่นํ้าทิสตา้ท่ีอยู่เบือ้ง
ลา่งอิสระชมทิวทศันร์ะหวา่งสองขา้งทางท่ีสวยงามตลอดเสน้ทาง 

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม   
ที่พกั  ณ SUMMIT DENAONG  HOTEL (Gangtok) หรือเทียบเทา่ 

 
วนัที่แปด เมืองกงัตอ๊ก ...  บกัโดกรา  เมืองกลักตัตา้  กรุงเทพฯ B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 นําทา่นเดินทางสูส่นามบินบกัโดกรา (Bagdogra) เมืองสีลิกูรี  

(ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
11.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
16.30 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองกลักตัตา โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E534 
17.40 น.  เดินทางถึง เมืองกลักตัตา Kolkata เป็นเมืองใหญอ่นัดบัสองของอินเดีย หลงัตรวจรบัสมัภาระแลว้ 
จากน้ัน ทา่นเขา้เดินทางเขา้สูต่วัเมืองกลักตัตา้ นําทา่นชมสถาปัตยกรรมอนังดงามของ Victoria Memorial 

Hall (ชมดา้นนอก) ท่ีมียอดโดมใหญส่งูถึง 62 เมตร และบนยอดสุดมีรปูนางฟ้า กางปีกแสดงท่าบิน เวลา
ลดพดัหมุนรอบตวัเองได ้ ซึง่สรา้งขึน้เมืองปี 2449 ดว้ยหินออ่นสีขาวทัง้หลงั (ปีเดียวกบัท่ีมีการกอ่สรา้งพระท่ี
น่ังอนันตสมาคม) ภายในจดัแสดงประวติัศาสตรย์คุวิคตอเรียกบัขา้วของท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตรเ์บงกอล 
อิสระชอ้ปป้ิงย่าน New Market สิน้คา้พืน้เมืองทัง้ราคาสง่-ปลีก ใหเ้ลือกมาเป็นของฝากมากมาย อาทิ 
ผา้พนัคอแบบอินเดีย กาํไล หลากหลายแบบราคาแบบเป็นของฝากเพ่ือนท่ีบา้นไดส้บายของอินเดียแท ้ๆ   

  นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองกลักตัตา้ เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  
คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่าแบบกลอ่ง ณ สนามบินเมืองกลักตัตา้ 
20.45 น.  เหิรฟ้าสู.่..กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Indigo Airlines โดย เที่ยวบินที่ 6E77  
00.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปล่ียนแปลง 

การนัดหมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์  
2. บริษทัอาจทาํการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 

ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ
ทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะ
ทอ่งเท่ียวไดต้ามรายการ 

 
 

อตัราคา่บริการ 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือพกั 3 ท่าน หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ 46,900.-  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว          ราคาท่านละ 10,000.-  บาท   
 
 
 
ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเทา่นั้น ขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรห์ากมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16 ท่าน 
เงือ่นไขการสํารองที่นั่ง  
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กรุณาชาํระเงินมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มสง่สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง หลงัการจองภายใน 3 วนั 
ส่วนที่เหลือชําระท ัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่
กาํหนด  
 **กรณุาแฟกซ ์ ไลน ์ อีเมลลห์ลกัฐานการโอนเงินเพ่ือแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของพรอ้มส่ง

หนา้ Passport มาท่ีบริษทัฯ**  
 **กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 25 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด 

ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข** 
ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดัราคาทวัรด์งักลา่วจะไม่รวมคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการของธนาคาร 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
 คา่ภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีนํ้ามนัของสายการบิน  
 คา่นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางตามท่ีสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมั) 
 คา่โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 รถโคช้ปรบัอากาศในกลักตัตา้, รถจิป๊ (ไม่ปรบัอากาศ) ในสิกขมิและดารจ์ีล่ิง 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ 
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุ และค่านํ้าด่ืมบนรถ วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน1,000,000บาทต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกินหา้แสนบาท) แต่ทัง้นี้ย่อมอยู่ใน

ขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต (สาํหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สาํหรบัหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลนเ์ท่านั้น (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

 
 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

 คา่จดัทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่วีซา่ท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรมั  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,พนกังานขบัรถ ท่านละ  50 USD รวมท ัง้ทริป  
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 
 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็น
กาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 

 
การยกเลิก 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด **เฉพาะชว่งท่ีไม่ใชเ่ทศกาล หรือวนัหยดุยาว** 
**หากเป็นชว่งเทศกาล หรือวนัหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด** 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 
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3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 14 วนัจนถึงวนัเดินทางจริง คิดคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 

4. กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจํากบัสายการบิน หอ้งพกัโดยตรง หรือผ่านตวัแทนใน
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินโปรโมช ัน่ หรือเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืน
เงินมดัจาํ หรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้ักทอ่งเที่ยวทราบกอ่นการเดินทาง 
สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอ

แนะนําใหนั้กท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกว่า ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ 
(Trade Fair )เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสมตาม โปรแกรม และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั
ต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็น
สาํคญั กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้ 

**กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลด สาํหรบัช ัน้ท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) กระเป๋า
ถือขึน้เคร่ือง Hand Carry (น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั)**   
 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 7 ขอ้ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมือง
ของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากท่าน
ถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียวไดเ้พ่ือความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสายการบินโดยจะยึดประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นสาํคญัโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนไดเ้พราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6. กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 16 ทา่นทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
7. ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกําหนด 
** ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกครัง้ มิฉะนั้น
ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้** 

เมื่อท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้ 

เอกสารในการยืน่วีซา่ท่องเทีย่วอินเดีย แบบออนไลน ์ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว (2 รปู พืน้หลงัสีขาว) 
 หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สาํเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 
 สาํเนาหน้าวีซา่ทีเ่คยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและความ 
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ตวัอย่างเอกสารในการยื่นวีซา่ 
อินเดีย 

ถา่ยหรือสแกนสีหน้าพาสปอรต์ และรูปถา่ย 
หน้าตรง 2x2 น้ิว (พืน้หลงัขาว) 2 รูป 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกขอ้มูลตามความจริง  เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการยื่นขอวีซ่าอินเดีย 

1. ชื่อ-นามสกลุ 
(ภาษาไทย).................................................................................................................... ......................................... 
ชื่อ-นามสกลุเดิม (ในกรณีที่มีการเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ   
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................... ............................. 
2. สถานท่ีอยู่ติดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย์.................................เบอร์โทรศพัท์บ้าน.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สผิีว……………………………………………………………… 
4. ชื่อและนามสกลุบดิา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบดิา............................... สถานท่ีเกิดบดิา..………………………. 
5. ชื่อและนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบดิา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจ้งชื่อ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ชื่อคู่สมรส/สกลุ..............................................................วนั/เดือน/ปี................................... ........ 
สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผู้หญิง กรุณาระบสุกุลเดิม............................................................................................................................. ................... 
 กรณี อย่าร้าง/เสยีชีวิต กรุณาระบ.ุ.................................................................................................................................................. 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบยีน/กรุณาแจ้งชื่อ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 
กรุณาระบคุวามสมัพนัธ์..................................................................................................................................................................  
8. กรณีเป็นพนกังานบริษัท/เจ้าของกิจการ 
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    (ชื่อสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบตุ าแหน่ง………………………………………………. 
ที่อยู่ที่ท างาน.............................................................................................................. ................................................................ 
รหสัไปรษณีย์....................................... เบอร์โทรที่ท างาน..............................................เบอร์โทรศพัท์มือถือ...............................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 
สถานศกึษา (ภาษ
องักฤษ)...............................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)............................................................................................................................. .......................................................
.. 
การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อื่นๆ………………… 
10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม ่ เคย                  ไม่ เคย 
 หากเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดีย กรุณาระบวุนั/เดือน/ปี …………….............……............ที่ออกจากอินเดียลา่สดุ 

11. โปรดระบปุระเทศที่ท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเลม่ปัจจบุนัให้ครบถ้วน.............................................................. ...............  


