
 

 

 
 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลาบิน  

6E1054 วันท่ีหนึ่ง(จนัทร์ 10/4/66) สุวรรณภูมิ(BKK) เดลล(ีDEL) 17.10 Lt. 19.55 Lt. 4.15 

6E5012 วันท่ีสอง(องัคาร 11/4/66)  เดลล(ีDEL) อมฤตสาร์(ATQ) 10.10 Lt. 11.10 Lt. 1.00 

6E1053 วันท่ีแปด(จนัทร์ 17/4/66) เดลล(ีDEL) สุวรรณภูมิ(BKK) 10.20 Lt. 16.10 Lt. 4.20 
Date Program Hotel B L D 

วันแรก(จันทร์ 10/4/66) สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเดลลี Ashok Country - - - 

วันท่ีสอง(องัคาร 11/4/66) เดลลี-อมฤตสาร์-แอตตานิ Comfort Inn / / / 

วันท่ีสาม(พุธ 12/4/66)  อมฤตสาร์-ดาลมัศาลา The Abode / / / 

วันท่ีส่ี(พฤหัส 13/4/66)  ดาลมัศาลา-มะนาล ี De Vivendi / / / 

วันท่ีห้า(ศุกร์ 14/4/66)  มะนาล ี De Vivendi / / / 

วันท่ีหก(เสาร์ 15/4/66)  มะนาล-ีชิมลา The Rock Castle / / / 

วันท่ีเจ็ด(อาทิตย์ 16/4/66)  ชิมลา-จันดิการ์-เดลลี Ashok Country / / / 

วันท่ีแปด(จันทร์ 17/4/66) เดลล-ีสนามบินเดลล-ีสนามบินสุวรรณภูมิ - / - - 

 



 

 

วนัที่หนึ่ง  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเดลล ี
12.05 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู9 เคาน์เตอร์W สายการบิน Indigo โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  คอย

ต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ข้อแนะน า    กระเป๋าสัมภาระ เน่ืองจากเท่ียวบินภายในประเทศอนิเดีย มีการจ ากดัน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง เคร่ืองบินได้ท่านละ ไม่เกนิ 20 กก. (จ านวน 1 ใบ/ท่าน) และสามารถน าขึน้เคร่ืองได้
ท่านละ ไม่เกนิ 7 กก. (จ านวน 1 ใบ/ ท่าน) หากมีน ้าหนักเกนิกรณีนี ้สายการบินจ าเป็นต้องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่าย
เพิม่เติม ซ่ึงลูกค้าจ าเป็นต้องช าระเองตามจริงท้ังหมด จึง ขอความร่วมมือในการค านวณน ้าหนักสัมภาระก่อน
เดินทางทุกคร้ัง เท่ียวบิน โปรแกรม และเมืองท่ีพกัอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบั
เวลา สถานการณ์ และสภาพ อากาศ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ใน
กระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท า
การตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

17.10 น. โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบินท่ี 6E1054 เหินฟ้าสู่ เดลลี   
19.55 น. เดินทางถึง Indira Gandhi International Airport (สนามบินเดลล)ี ประเทศอนิเดีย(เวลาท่ีอนิเดีย ช้ากว่า

ประเทศไทย 1.30 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
พกั (N1)  Ashok Country Resort หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง                                  เดลล-ีสนามบินเดลล-ีอมฤตสาร์-แอตตานิ    

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(1)ท่ี โรงแรม แล้วเดินทางสู่ สนามบินเดลล ี
10.10 น. โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน 6E5012 เหินฟ้าสู่ อมฤตสาร์ 
11.10 น.  เดินทางถงึ สนามบิน SRI GURU RAM DASS JEE INTERNATIONAL AIRPORT  เมืองอมฤตสาร์ ตั้งอยู่

รัฐปัญจาบ Punjab คือรัฐหน่ึงทางเหนือของอินเดีย มีเมืองหลวงช่ือ จณัฑีครห์ มีประชากรอยูป่ระมาณ 24 ลา้น
คน และรัฐน้ีเป็นศูนยก์ลางของชาวซิกขท์ัว่โลก  ถือวา่เป็นรัฐอู่ขา้วอู่น ้าของอินเดีย อมริตสามีช่ือมาจาก “อมฤต 
ท่ีแปลวา่นา้ศกัด์ิสิทธ์ิเน่ืองจากท่ีน่ีบ่อนา้แร่บ่อหน่ึงท่ีเม่ือคนท่ีเป็นโรค ไดอ้าบหรือกินก็จะหายจากโรค” และยงั
เป็นสถานท่ีท่ีสงบพระพุทธเจา้ของเราในอดีตเม่ือสองพนัปีก็เคยเสด็จมาท่ีน่ีและกล่าวไวว้า่ท่ีน่ีเหมาะกบัการท า
สมาธิยิง่นกัเม่ือมีช่ือเสียงเล่ืองลือไกลจึงมีคนเดินทางมาเพื่อรักษาโรคเป็นประจ าและเรียกสถานท่ีน้ีวา่อมริตสา 
และเน่ืองจากสถานท่ีน่ีเป็นท่ีมัน่ใหญ่ของชาวซิกขเ์ม่ือคร้ังท่ีร่วมมือกบัฮินดูรบกบัอิสลาม เมืองน้ีจึงไดก้ลายเป็น
เสมือนเมืองหลวงของชาวซิกขไ์ป และยงัมีสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคือ สุวรรณวิหารหรือวดัทอง สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของ
ชาวซิกข ์ระบบแผนผงัเมืองน้ี มีการจดัพื้นท่ีแยกเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยั เขตอุตสาหกรรม เขตธุรกิจท่ีชดัเจน แต่ละ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


 

 

ส่วนไม่ปะปนกนั มีหา้งสรรพสินคา้ มีร้านขายของ มีร้านสะดวกซ้ือ มีสินคา้บางอยา่งท่ีน าเขา้มาจากไทย แต่
ราคาแพงมาก ค่าครองชีพสูง เมืองมีการออกแบบท่ีสวยมาก ถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีสวยอีกเมืองหน่ึงในอินเดีย โดย
นกัออกแบบผงัเมืองชาวต่างชาติ คือ เลอกอร์บูซีเย สถาปนิกชาวสวิส, มาแชย ์นอวิตสกี สถาปนิกชาวโปแลนด ์
และแอลเบิร์ต เมเยอร์ นกัวางผงัเมืองชาวอเมริกนั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) 
ชมสวนชาลเลยีนวลา Jallianwala Bagh Memorial อนุสรณ์สถานระลึกถึงผูเ้สียชีวิตท่ีเกิดเน่ืองจากทหารองักฤษ
ไดย้งิกลุ่มผูชุ้มนุมทั้งท่ีไม่มีอาวุธในมือตายเป็นจ านวนมากผูชุ้มนุมบางส่วนกระโดดหนีตายไปในบ่อน ้าและถูก
ยงิตายในบ่อถึง 120 คนเป็นเหตุการณ์ท่ีสะเทือนใจและขวญัของคานธี จนตอ้งเร่ิมเรียกร้องเอกราชดว้ยวิธี
อหิงสาจนไดรั้บเอกราชในท่ีสุดชมอนุสาวรียรู์ปทรงคลา้ยเมด็ขา้วสารตั้งขึ้นเป็นลูกกระสุนขนาดใหญ่เพื่อระลึก
ถึงเหตุการณ์อนัโหดร้าย ชมรอยกระสุนท่ีทหารองักฤษกลาดยงิใส่ผูชุ้มนุมท่ีพยายามปีนร้ัวหนีเอาชีวิตรอด 

 
 เดินทางสู่เมือง แอตตานิ Atari ห่างจากเมืองอมฤตสาร์ไป 40 กม. จะถึงด่าน Wagah Boder เป็นด่านท่ีอยู่ระหวา่ง

เมือง Atari ประเทศอินเดีย กบั เมือง Lahor ประเทศปากีสถาน ท่ีน่ีจะมีพิธีการปิดด่านท่ีแปลกกวา่ท่ีอ่ืน โดยมี
ทหารทั้งสองฝ่ายเดินสวนสนามเยย้กนั เป็นท่ีสนุกสนานของคนท่ีมาดู จนไดเ้วลาเดินทางกลบั อมฤตสาร์  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(3)ท่ี ภตัตาคาร 

 

น าท่านชม น าท่านชมพระวิหารฮัรมัรดิร ซาฮิบ หรือวิหารทองค า (ใหท้่านไดช้ม 2 รอบ เวลาเชา้และค ่า มีความ
สวยงามท่ีแตกต่างกนั) ตวัวิหารทองค าฉาบดว้ยทองค าหนกั 800 ตนั วิหารทองค า ถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
หรือหวัใจของชาวสิกข ์ชมบรรยากาศรอบๆวิหารท่ีมีทะเลสาบอนัมีน ้าใสสะอาดลอ้มรอบน ้าน้ีชาวสิกขถื์อวา่
เป็นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิเปรียบเสมือนน ้าอมฤต อนัเป็นท่ีมาของช่ือเมืองอมัริตสาหรือเมืองแห่งน ้าอนัศกัด์ิสิทธ์ินัน่เอง 
ชมกิจกรรมบริเวณรอบๆวิหารทองค า จะเห็นชาวสิกขม์าอาบน ้าช าระลา้งร่างกายใหส้ะอาดบริสุทธ์ิก่อนเขา้ไป

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2


 

 

กราบและสวดมนตพ์ร้อมๆกนัท่ีตวัวิหารทองค าหรือบางท่านก็ปฏิบติันัง่สมาธิภาวนาตามรูปแบบของตวัเอง 
วิหารแห่งน้ีเม่ือตอ้งแสงตอนเชา้ก็งดงามสุดบรรยายเป็นสีเหลือทองอ่อน และใหท้่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน 

พกั (N2) Comfort Inn หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสาม อมฤตสาร์-ดาลมัศาลา    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ ธรรมศาลา Dharamashala รัฐหิมาจัลประเทศ(ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง) ซ่ึง
ตอ้นรับเราดว้ยวิวภูเขาท่ีมีทิวทศัน์สวยงามมากมองเห็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้นเป็นเส้นสายร้อยพนัเส้นโดยไม่บงั
กนั ธรรมศาลาไม่มีท่ีราบ บา้นของผูค้นท่ีน่ีลว้นสร้างเกาะตามภูเขาแต่ละหลงัก็มีวิวของตวัเองไม่บงักนัและ
ส้ินสุดการเดินทางของพวกมนั ชมดอกล าโพงสีขาวท่ีขึ้นเป็นป่าตามเขาบา้นเรือนผูค้นท่ีเปล่ียนเป็นชาวทิเบต.... 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5)ท่ี ภตัตาคาร 

 
 

 

 

บ่าย ชมเมืองธรรมศาลา ชม MCLEOD GAN ชุมชนผูล้ี้ภยัชาวทิเบต เป็นยา่นช้
อปป้ิงท่ีมีความสวยงามของถนนและตึกรามบา้นช่องและเขา้ชม วัดนัมเกล 
หรือ วัดธรรมศาลา วัดทิเบตท่ีเป็นท่ีประทบัขององคด์าไลลามะองคท่ี์ 14 
เพื่อกราบนมสัการโชคดีก็มีโอกาสไดเ้จอท่าน สัมผสัวิถีชีวิตของสงฆ ์นิกาย
วชัรญานแห่งทิเบต นัง่สมาธิร่วมกบัชาวทิเบตท่ามกลางบรรยากาศอนัเงียบ
สงบของสถานท่ี อบอวลดว้ยกล่ินอายแห่งความศรัทธาพร้อมกบัทศันียภาพอนังดงามของขนุเขาใหญ่นอ้ยและ
ป่าเขียวขจีโดยรอบ ชมงานศิลปะอนัล ้าค่าบางส่วนท่ีสามารถน ามาจากทิเบตไดใ้นคร้ังท่ีองคด์าไลลามะล้ีภยัมา  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
พกั (N3) น าท่านเขา้ท่ีพกั The Abode Hotel หรือเทียบเท่า  



 

 

 

วันท่ีส่ี ดาลมัศาลา-มะนาล ี    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(7)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
ออกเดินทางสู่ มะนาลี(ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 6.30 ชัว่โมง) ตั้งอยูท่างดา้นตอนเหนือ
ของรัฐหิมาจลัประเทศมีความสูงประมาณ 2,000เมตรเหนือระดบั นา้ทะเล มานาลีเป็นเมืองธรรมชาติเลก็ๆท่ี
น่ารักท่ามกลางโอบลอ้มของหิมาลยั เป็นเมืองท่ีมีสวนขนาดใหญ่ อยูก่ลางใจเมือง พื้นท่ีของมานาลีส่วนใหญ่
เป็นภูเขาไม่มีทีราบบา้นเรือนปลูกเกาะอยูก่บัภูเขาลดหลัน่กนัไป เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีสวยงามในทุกฤดู และเป็น
เมืองฮนันีมูนยอดฮิตของอินเดียระหวา่งเส้นทางแวะชมไร่ชา พาลามปุระ เมืองมะนาลี มีต านาน ท่ีแปลกวา่พระ
วิษณุซ่ึงเป็นเทพเจา้ 1 ใน 3 องคท่ี์ส าคญัในศาสนาฮินดู ในอวตารปางท่ี 7 ได ้ อวตารมาเป็นมนู ขณะท่ีมนู
ก าลงัอาบน ้าพบปลานอ้ยตวัหน่ึงเจา้ปลานอ้ยบอกกบัมนูวา่ “ ขอให้เจา้อุทิศชีวิตเล้ียงดูขา้แลว้วนัขา้งหนา้ปลา
ตวันอ้ยๆอยา่งขา้จะตอบแทนบุญคุณเจา้” มนูดูแลปลานอ้ยจนกระทัง่มนัเติบโตเป็นปลาตวัใหญ่เขาพามนัไป
ปล่อยลงทะเลก่อนท่ีปลาจะวา่ยน ้าจากไปไดบ้อกมนูวา่น ้าจะท่วมโลก ขอใหม้นูต่อเรือเดินทะเลขนาดใหญ่
เตรียมไวต้่อมาเกิดน ้าท่วมโลก มสัยาซ่ึงเป็นอวตารปางหน่ึงของพระวิษณุไดล้ากเรือพามนู นกัปราชญแ์ละเทพ
เจา้ไปหาสถานท่ีปลอดภยับริเวณท่ีล้ีภยันั้นคือมะนาลี ซ่ึงกลายเป็นสถานท่ีด่ืมน ้าผ้ึงพระจนัทร์อนัดบั 1 ของ
อินเดีย และเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัในบริเวณหุบเขาคุลลู(KULLU VALLEY)น าท่านเดินทางเลาะเลียบ 
ภูเขาสูงขึ้นสู่ ช่องเขาโรตงั(3,980 เมตร) เน่ืองจากหนา้น้ีเป็นหนา้ร้อนท่านจะไดช้ม น ้าตกหลายพนัสายท่ี ไหล
ดั้นเมฆตกมาจากภูเขาสูงสวยงามและอศัจรรยม์าก ตน้วิลโล่ว ์และปอปลารเรยสี์เขียวขจี ส องขา้งทางโนม้ก่ิงลง
มาตอ้นรับรถทุกคนัผา่น ดอกไมป่้าหลากหลายสีสัน ดอกเกาะเตม็ตามภูเขาตลอดสองขา้งทางเน่ืองจากภูเขาท่ี
ขนาบสองขา้งทางท่ีรถว่ิงผา่นนั้นสูงมากประกอบ กบัความช้ืนท าใหเ้กิดปรากฏการณ์มหศัจรรยเ์ม่ือเมฆ
กลายเป็น น ้าตกไหลหนุนเน่ืองลงสู่หุบเหวเบ้ืองล่างบางอนัก็พุ่ง สูงขึ้นมาใหม่ และชม ปรากฏการณ์เมฆหมอก
พดัพลิ้ว อยา่อยา่งงดงาม ตลอดเส้นทางจะเห็นชาวเผา่ภูทิยะและชนเผา่ยปิซีเร่ร่อนอาศยัอยู ่ถึงโรตงัพาสใหท้่าน
ไดถ้่ายรูป เป็นท่ีระลึกกบัเส้นทางอนัยิง่ใหญ่เส้นทางน้ี ระหวา่งทางจะมีจุด Check Point ท่ีทหารอินเดียตอ้ง
ตรวจเอกสารทั้งหมด  

12.00 น. รับประทานอาหารกลาวนั(8)  

 



 

 

บ่าย น าท่านชม วัดยักษีเทวีฮาดิมบา(Hadimba Devi Temple) วัดฮินดูท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในมะนาล ีสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.
1553 เพ่ือถวายแด่เทพธิดาฮาดิมบา ตามต านานในมหากาพย์ภารตะภีมะ กษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ของฝ่ายปาณฑพได้
ฆ่ายักษ์ร้ายฮาดิมลง แล้วแต่งงานกบัฮาดิมบา น้องสาวของยักษ์ร้าย ซ่ึงต่อมาเธอได้รับการย่องเป็นเทพธิดา ตัว
วัดสร้างด้วยไม้แกะสลกัรูปแบบหลงัคาซ้อนลดหลัน่เป็นช้ันๆ น าท่านชม วัดมนู(Manu Temple) ตั้งอยู่ในเขต
เมืองเก่าของมะนาล ีสร้างเพ่ือถวายแด่ฤษีมานุ ผู้สร้างชีวิตและมวลมนุษย์ขึน้ใหม่หลงัจากน ้าท่วมโลก วัดแห่งนี้
เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์และสักการะของชาวบ้าน ตั้งอยู่ริมแม่น ้าบีอสั(Beas River) เป็นจุดท่ีสวยงามอกีแห่งหนึ่ง
ของมะนาล ีชม วัดวสิษฐ์(Vashiht Temple) วัดฮินดูท่ีมีช่ือเสียงในมะนาล ีภายในวัดมีบ่อน ้าพุร้อน ซ่ึงถือเป็น
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของคนท่ีน่ี มีไว้ให้บริการแช่น ้าร้อน โดยแบ่งแยกชายหญิง ใกล้กนัมีวัดท่ีสร้างด้วยหินอุทิศแด่ฤษีว
สิษฐ์(Vashishta Muni)และ วัดพระราม(Rama Temple) ซ่ึงมีนักบวชชาวไทยช่ือ Bamboo Baba อาศัยอยู่นาน
หลายปี ท่านต้องฝึกภาษาฮินดู จนได้เป็น Baba) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(9)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

พกั (N4) De Vivendi Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันทีห้่า มะนาล ี    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(10)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ลานเล่นสกีหิมะท่ี โรทงัลาพาส สูง 3,978 เหนือระดบัน ้าทะเล ห่างจากเมืองมะนาลี51 

กิโลเมตร สถานท่ีชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลยัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งทาง ชมวิวทิวทศัน์พืชพนัธุ์ดอกไมป่้า
นานาชนิดจนลืมวา่เราอยูบ่นโลกมนุษยห์าใช่โลกสวรรคพ์กัผอ่นหวัจิตหวัใจ หลงัจากการท างานมาอยา่งเหน็ด
เหน่ือยดว้ยธรรมชาติบ าบดัสนุกสนานท่ามกลางหิมะท่ีหนาวเยน็ยะเยอืกสุดบรรยาย  

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน(11)  

 
บ่าย  ชมความงดงามแห่ง หุบเขาโซลงั ห่างจากมะนาลี 14 กิโลเมตรสนุกกบักิจกรรมมากมาย ท่ีทา้ทายแบบกีฬา

เอก็ซ์ตรีม ท่ีท าใหใ้จเตน้แรง  Zorbing และ Paragliding Zorbing หรือ ซอฟบอล การร่วม
สนุกสนานคือเขา้ไปอยูใ่นลูกบอลลูกใบโตสีขาวใสภายในลูกบอลสามารถหายใจได ้ตามปกติ โดยจะมีทีมงาน
ปล่อยลูกบอลท่ีเราเขา้ไปอยูข่า้งในกลิ้งลงมาจากเนินเขา ลูกบอลจะไหลไปตามเนินเขา Paragliding หรือ 
ร่มร่อน ท่ีพทัยามีเหมือนกนัค่ะ แต่ลงในน ้าแต่ท่ีน่ีลงบนภูเขาค่ะ เป็นกีฬาทางอากาศท่ีนกักีฬามีร่มติดอยูท่ี่หลงั



 

 

จะมีครูฝึกประกบในการเล่นดว้ย ว่ิงและปล่อยตวัเองลงจากหนา้ผาสูงโดยใชล้มพดัพาไปและบงัคบัร่มใหร่้อน
ไปตามความตอ้งการของเหล่านกัผจญความสนุกบนทอ้งฟ้าแต่การจอดตอ้งจอดตามจุดท่ีเขาก าหนดให้(รถ 
ATV ไม่รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายทวัร์ ท่านละ 600-1000 รูปี) 
แลว้น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดมะนาล ีใหท้่านเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้นานาชนิด 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า(12)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

พกั (N5) De Vivendi Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันทีห่ก มะนาล-ีชิมลา    

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้(13)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองชิมลา (Shimla)(ระยะทาง249 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) เมืองชิมลา ตั้งอยู่
ในรัฐหิมาจลัประเทศ ตั้งอยูบ่นสันเขาท่ีความสูง 2,100 เมตร ในสมยัอาณานิคม องักฤษมกัจะยา้ยรัฐบาลมาอยู่
ท่ีน่ีในช่วงฤดูร้อนเสมอ ตวัเมืองตอนบนจึงยงัมีอิทธิพลขององักฤษแทรกซึมอยูม่าก ขบวนรถไฟสายกลัป์กา ชิม
ลานั้นเร่ิมใหบ้ริการขนส่งสินคา้ในปี 1891 และขนส่งผูโ้ดยสารในปี 1903 และเมือง ชิมล่า เป็นเมืองตากอากาศ
ทางตอนเหนือของอินเดีย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(14)ท่ี ภตัตาคาร 

 
16.00 น. เดินทางถึง เมืองชิมลา เป็นเมืองหลวงของรัฐหิมาจลัประเทศ (Himachal Pradesh) โดยจุดเด่นหลกั ๆ ของเมืองน้ี

ก็คือเร่ืองของสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนต่าง ๆ ท่ีสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์ตามแบบตะวนัตกดั้งเดิม ตาม
ดว้ยรีสอร์ท มากมายท่ีมีอยูเ่ต็มหุบเขา ….พาท่านเดินเล่นชมเมืองชิมลากนั น าท่านชม โบสถ์คริสต์ (Christ 
Church) โดยโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของภาคเหนืออินเดีย สร้างขึ้นในปี 1846 ภายในโบสถถ์ูก
ประดบัประดาไปดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนงั ท่ีลอ้มรอบหนา้ต่างวิหารอยา่งงดงาม เดินเล่นแถวถนน Mall แวะ
ชมลานซุบซิบหรือ Scandal Point หาร้านอาหารนัง่สบายๆ เขา้กบับรรยากาศ….. จากนั้นเดินทางเขา้ท่ีพกัและ
พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(15)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั (N6)  Rock Castle Hotel หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วันทีเ่จ็ด ชิมลา-จันดิการ์-เดลลี    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(16)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จนัดิการ์ (ระยะทาง 115 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางผา่นเมือง คอซอล ี
(Kasauli) เคยเป็น ฐานทพัก่อตั้งขึ้นโดย การปกครองขององักฤษ ใน 1842 เป็นอาณานิคม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(17) 
บ่าย น าท่านชม สวนหินจันดิการ์ หรือ Rock Garden ของเขาจะเร่ิมเก็บวสัดุท่ีร้ือถอนจากงานรอบเมือง มาเก็บ

ไวแ้ละน าวสัดุพวกน้ีมาใชใ้นงานมาสร้างอาณาจกัร Sukrani ในแบบท่ีเขาคิด เขาเลือกบริเวณน้ีท่ีอยูใ่กล้
ทะเลสาบ Sukhna ส าหรับการท างานของเขา เขาค่อยๆสร้างหุบเขาหินน้ีขึ้น แต่การสร้างแบบน้ีในสมยัก่อน
ผิดกฏหมาย แต่เขาก็สามารถท่ี จะซ่อนมนัไว ้ถึงสิบแปดปี ก่อนท่ีมนัจะ ถูกคน้พบโดย หน่วยงานในปี 1975 

โดยขณะนั้นมีพื้นท่ีถึง 12 เอเคอร์ เป็นสวนท่ีซบัซอ้น เช่ือมโยงกนั แต่ละ ท่ีเตม็ไปดว้ยความหลากหลายของ
งานประติมากรรม คอนกรีต เคร่ืองป้ันดินเผา ท่ีประกอบไปดว้ย นกัเตน้ นกัดนตรี และสัตว ์ท าจากวสัดุท่ี เหลือ
ใช ้สร้างขึ้นทั้งหมดผสมดว้ย ซีเมนตแ์ละทรายและมีการเคลือบ และมีการ ขดัมนั ใหดู้ราบร่ืน มีการใชซี้เมนต์
รวมกบั วสัดุ ของเสีย เช่น เศษแกว้ , ก าไล , ถว้ยชาม กระเบ้ืองโมเสค และ ตะกรัน เหลก็ โรงหล่อ สร้างเป็น
งานประติมากรรมท่ีงดงามมาก ต่อมาผลงานของเขาตกจะถูกท าลาย แต่เขาขอความเห็นจากประชาชน และในปี 
1976 สวนท่ีไดรั้บการเปิดตวัใหเ้ป็นพื้นท่ีสาธารณะ เขาไดรั้บเงินเดือนเพียงเล็กนอ้ยในต าแหน่งของผุ ้
ดูแลร็อคการ์เดน้ และแรงงาน อีก 50 คนงานเพื่อท่ีเขาจะไดมี้สมาธิเตม็เวลาในการท างานของเขา สวนน้ียงั
ปรากฏบนแสตมป์อินเดียในปี 1983 สวนหินท่ีถูกสร้างขึ้นยงัใชว้สัดุรีไซเคิล และดว้ยความช่วยเหลือของ
รัฐบาล เขาตั้งศูนยจ์ดัเก็บของเสียรอบเมือง เพื่อน ามาสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป แลว้เดินทางสู่ เดลลี(ระยะทาง 
244 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(18)ท่ี ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
พกั (N7) Ashok Country Resort หรือเทียบเท่า 
 

วันทีแ่ปด เดลล-ีสนามบินเดลล-ีสนามบินสุวรรณภูมิ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(19)ท่ี โรงแรม แลว้เดินทางสู่ สนามบินเดลลี 
10.10 น. โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบินท่ี 6E1053 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ    
16.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ขอใหท้่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนดั หมายเวลาใน
การท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  
2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บั
สภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง

ภายใน อนัเป็นสาเหตใุห้ตอ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 
 

อัตราค่าบริการ    
เน่ืองจากเป็นตั๋วราคาพเิศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้ทุกกรณ ี

 

 

เง่ือนไขการจอง  (ท่ีท่านควรทราบก่อนส ารองท่ีนั่ง)  
* ทางบริษทัฯ เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท ต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน เพื่อยืนยนัการเดินทางพร้อมแจง้ช่ือเป็น
ภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทางส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วนั 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดั 
✓  ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบินและภาษีน ้ามนัของสายการบิน  
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหน่ึงห้อง) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินอุบติัเหตุ 500,000 บาท) แต่ทั้งน้ีย่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมี

การตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

• ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
• ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
• ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว / ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 

ก าหนดเดินทาง ราคาไม่รวมvisa พกัเดี่ยว 
 วีซ่า  

10 - 17 เมษายน 2566 39,999 บาท 12,999  1,800 บาท  



 

 

• ค่าภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,พนกังานขบัรถ,พนกังานบริการ 2,500 บาท/ลูกคา้1ท่าน/หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า 
• ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอนิเดียส าหรับหนังสือเดินทางไทย(สอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ก่อนท า) 

เง่ือนไขการให้บริการ (ท่ีท่านควรทราบก่อนส ารองท่ีนั่ง) 
* กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ไป **ช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินท้ังหมดมิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด**(ยกเว้น กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าที่พกั 
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)** 

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาว** เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
* บริษัทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกดิจาก การท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง  อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถูกต้อง  หรือมีส่ิงผิด
กฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมที่เกดิขึน้ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกท าร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ    
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การ
นดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6.ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 
7. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อน
การเดินทาง 

*** ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน *** 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 



 

 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะและสถานท่ีท่องเที่ยว
พร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุ
หรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, 

การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้
อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอบุติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ี
รับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลง
เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
จ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านงึถงึผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

REMARK 

 -ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือด
หมู)-สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี    

                     

 


