
 

 

รหัสทัวร CLT1901005 
ทัวรอินเดีย HIMACAL ดินแดนหมิพานต 9 วัน 7 คืน (6E) 
สวนหินจันดิการ หรือ Rock Garden   เมืองชิมลา   วดัเบริงนัค 
ป�อมกัมรุ   เทวาลยัหินทรงศิขระ   พระราชวัง Padam Palace 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Filgh
t Date Origin Destination Depart

ure Arrival ใชเวลา
บิน  

6E 
94 

เสาร 
21/9/201

9 

สุวรรณภูมิ 
(BKK) 

โกลกัลตา 
(CCU) 

21.00 22.00 
2.30 

6E 
372 

อาทิตย 
22/9 /19 

โกลกัลตา 
(CCU) 

จันดิการ(IXC) 04.35 07.10 2.35 
6E 

376 
เสาร 

28/9/19 
จันดิการ(IXC) โกลกัลตา 

(CCU) 
11.20 14.05 2.45 

6E 
77 

เสาร 
28/9/19 

โกลกัลตา 
(CCU) 

สุวรรณภูมิ(BKK) 20.50 01.05+1 2.45 
Date Program Hotel B L D 

 วันที่1 เสาร 
21/9/19 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินโกลกัลตา - - - - 

 วันที่2 อาทิตย 
22/9/19 

สนานบินโกลกัลตา-สนามบินจันดิกา-ชิม
ลา 

Shubham รร ภ รร 

วันที่3 จันทร 
23/9/19 

ชิมลา-รามปูร-ซังคลา Royal Castal รร ภ รร 

วันที่4 อังคาร 
24/9/19 

ซังคลา-กัลป�า      Kalpa Maision รร ภ รร 

วันที่5 พุธ 
25/9/19 

กัลป�ป�า-ซุงรา-ซาราฮาน Monal รร ภ รร 

วันที่6 พฤหัส 
26/9/19 

ซาราฮาน-รามปูร-นารกานดา-ชิมลา  Shubham รร ภ รร 

วันที่7 ศุกร 
27/9/19 

ชิมลา-จันดิการ  Emerald รร ภ รร 

วันที่8 เสาร 
28/9/19 

จันดิการ-สนามบินจันดิการ-สนามบิน
โกลกัลตา 

- รร ภ อิส
ระ 

วันที่9 อาทิตย 
29/9/19 

สนามบินสุวรรณภูมิ -    

 



 

 

วันที่1 เสาร 21/9/19 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินโกลกลัตา    
  - / - / - 

18.00 น.   พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 แถว E  สายการบิน 
Indigo air เจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับและ อํานวยความสะดวกดาน
เช็คอิน 

21.00 น. โดยสายการบิน Indigo air เที่ยวบิน 6E94 เหินฟ�าสู โกลกัลตา 
22.00 น.  ถึงทาอากาศยานนานาชาติ เมืองโกลกัลตา  เมืองโกลกัลตา (เวลาที่อินเดียชาไทย 

1.30 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ แลวเดินทางสู สนามบินภายในประเทศ   

วันที่2 อาทิตย 22/9/19 สนามบินโกลกัลตา–สนามบินจันดิกา-เมืองชิมลา-โบสถคริสต-
ถนนThe Mall   B / L / D 

04.35น. โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน 6E372 เหินฟ�าสู จันดิการ 
07.10น. เดินทางถึงสนามบินจันดิการ จันดกิาร เปนดินแดนสหภาพ(union territory) 

ตั้งอยูใกลเชิงเขาศิวลิก ของเทือกเขาหิมาลัย ในประเทศอินเดียทางภาคตะวันตก
เฉียงเหนือ เปนเมืองหลวงของ 2 รัฐ คือ รัฐปญจาบ และรัฐหรยาณะ คําวา 
จัณฑีครห น้ีมาจากชื่อของวัดโบราณที่สรางอุทิศแดพระเทวีของศาสนาฮินดูพระ
นามวา พระนางจัณฑ ีเมืองจัณฑีครหมีความงดงามท้ังทางดานออกแบบผังเมือง
และดานสถาปตยกรรม จนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก ในฐานะเปนเมืองที่มีการวางผัง
แหงแรกของอินเดียเม่ือไดมีการแบงแยกประเทศเปนอินเดียและปากีสถานในป 
ค.ศ. 1948 จังหวัดปญจาบของอังกฤษไดถกูแยกออกเปน 2 ฟากฝم�ง ฟากฝم�งทาง
ตะวันตกเปนปญจาบของปากีสถาน และฟากฝم�งตะวันออกเปนปญจาบของอินเดีย 
ปญจาบฟากฝم�งของอินเดียมีความจําเปนตองมีนครหลวงใหมเน่ืองจากนครหลวง
เกาคือเมืองลาฮอรตกไปอยูกับปญจาบฝ�ายของปากีสถาน นายกรัฐมนตรีคนแรก
ของอินเดีย คือ ทานยาวหะลาล เนหรู (Jawaharlal Nehru)ไดตัดสินใจกอสราง
เมืองที่ใหมและมีการวางผังขึ้นมาเมืองหน่ึง ผูออกแบบเมืองใหมคือจัณฑีครหน้ี ใน
ปทศวรรษ 1950 ก็คือ นักสถาปตยและนักวางผังเมืองชาวฝรั่งเศสช่ือ เลอ คอรบูซิ
เยร (Le Corbusier) เม่ือวันที ่1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1966 เมืองที่ถูกวางผังเปน
อยางดีน้ี ไดรับการประกาศใหเปน ดินแดนสหภาพและเปนนครหลวง ของ 2 รัฐ 
คือ รัฐปญจาบ และรัฐหรยาณะ    

 นําทานรับประทานอาหารเชา(1)ที ่หองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. นําทานชม สวนหินจันดิการ หรือ Rock Garden ของเขาจะเร่ิมเก็บวัสดุที่รื้อถอน

จากงานรอบเมือง มาเก็บไวและนําวัสดุพวกน้ีมาใชในงานมาสรางอาณาจักร 



 

 

Sukrani ในแบบที่เขาคิด เขาเลอืกบริเวณน้ีที่อยูใกลทะเลสาบ Sukhna สําหรับ
การทํางานของเขา เขาคอยๆสรางหุบเขาหินน้ีขึ้น แตการสรางแบบน้ีในสมัยกอน
ผิดกฏหมาย แตเขาก็สามารถที่ จะซอนมันไว ถึงสิบแปดป กอนท่ีมันจะ ถูกคนพบ
โดย หนวยงานในป 1975 โดยขณะน้ันมีพ้ืนที่ถึง 12 เอเคอร เปนสวนทีซ่ับซอน 
เช่ือมโยงกัน แตละ ที่เต็มไปดวยความหลากหลายของงานประติมากรรม คอนกรตี 
เครื่องปم�นดินเผา ท่ีประกอบไปดวย นักเตน นักดนตรี และสัตว ทําจากวัสดุที่ เหลือ
ใช สรางขึ้นทั้งหมดผสมดวย ซีเมนตและทรายและมีการเคลือบ และมีการ ขัดมัน 
ใหดูราบรืน่ มีการใชซีเมนตรวมกับ วัสดุ ของเสีย เชน เศษแกว , กําไล , ถวยชาม 
กระเบื้องโมเสค และ ตะกรัน เหล็ก โรงหลอ สรางเปนงานประติมากรรมท่ีงดงาม
มาก ตอมาผลงานของเขาตกจะถูกทําลาย แตเขาขอความเห็นจากประชาชน และ
ในป 1976 สวนที่ไดรับการเปดตัวใหเปนพื้นที่สาธารณะ เขาไดรับเงินเดือนเพียง
เล็กนอยในตําแหนงของผุดูแลร็อคการเดน และแรงงาน อีก 50 คนงานเพื่อที่เขาจะ
ไดมีสมาธิเต็มเวลาในการทํางานของเขา สวนน้ียังปรากฏบนแสตมป�อินเดียในป 
1983 สวนหินที่ถูกสรางขึ้นยังใชวัสดุรีไซเคิล และดวยความชวยเหลือของรัฐบาล 
เขาตั้งศูนยจัดเก็บของเสียรอบเมือง เพื่อนํามาสรางสรรคผลงานตอไป 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)ท่ี ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางสู ชิมลา (Shimla) (ระยะทาง 113 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองชิมลา ต้ังอยูในรัฐหิมาจัลประเทศ ต้ังอยูบนสันเขาท่ีความ
สูง 2,100 เมตร ในสมยัอาณานิคม อังกฤษมักจะยายรัฐบาลมาอยูที่น่ีในชวงฤดู
รอนเสมอ ตัวเมืองตอนบนจึงยังมีอิทธิพลของอังกฤษแทรกซึมอยูมาก ขบวนรถไฟ
สายกัลป�กา ชิมลาน้ันเริ่มใหบริการขนสงสินคาในป 1891 และขนสงผูโดยสารในป 
1903 และเมือง ชิมลา เปนเมืองตากอากาศทางตอนเหนือของอินเดียระหวาง
ทางผาน คอซอลี Kasuali เมืองตากอากาศอีกแหงหน่ึงเคยเปน ฐานทัพกอตั้งขึ้น
โดย การปกครองของอังกฤษ ใน 1842 เปนอาณานิคม 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(3)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก Hotel Shubham  หรือเทียบเทา@ SHIMLA CITY 
วันที่3 จันทร 23/9/19 Shimla- Nirath Sun Temple –Rampur City – Sangla 

City       B / L / D 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(4)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 



 

 

ออกเดินทางจาก เมืองชิมลา ไปชม Nirath 
Sun Temple (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) วัด
แหงน้ีตั้งอยูสูง 950 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
Nirth มีช่ือเสียงในเร่ืองวัดของดวงอาทิตยซึ่งมี
รูปรางที่ไมเหมือนใครของ ที่วัดนี้ทานจะไดชม
เสาไมแกะสลักและบัวประดบัสวนตาง ๆ ของ
วัด ลวดลายของดอกไมและดอกตูมน้ันถูกแกะสลักอยางสวยง  ามบนไม ยาในผนัง
มีเทวดาที่เหมือนหิน แตจริงๆแลวหินทรายสีแดง  
 
นําทานเดินทาง สูเมืองRampur Bushahr (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เมืองในหุบเขาอยูริมฝم�งแมน้ําซัลเลจ บนความสูง 
1,350 เมตร เปนเสนทางการคาโบราณท่ีสําคัญบนเสนทางฮินดูสถานไฮเวย - ธิ
เบต สูอัฟกานิสถาน, ลาดักห, จีน และธิเบต ในปจจุบันรามปูรก็เปนศูนยกลาง
การคาท่ีสําคัญที่สุดของเมืองซิมลา  มีทิวทัศนสวยงาม มีแมน้ํา Sutlej ไหลผาน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5)ท่ี ภัตตาคาร 
บาย แลวเดินทางสู Sangla  City (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 4 

ชั่วโมง) เมืองที่ต้ังอยูในหุบเขา เสนทางที่ขนาบไปดวยขบุเขา และแมน้ํา Sutlej 
เราจะเดินทางไตระดบั ไปตามเทือกเขาหิมาลัย อันสลับซับซอน ทานจะไดชม
ทิวทศนที่สวยงาม ทิวป�าสนอันเขียวขจี   

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(6)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  Hotel Royal Castal หรือเทียบเทา @Sangla City 
วันที่4 อังคาร 24/9/19 Sangla-Bering Nag Temple-Brelengi Gompa-Kamru 

Fort-Kalpa-Kinnar Kailash  B / L / D 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(7)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม เมือง Sangla เมืองที่ต้ังอยูใน

หุบเขา เสนทางที่ขนาบไปดวยขุบเขา และ
แมน้ํา Sutlej เราจะเดินทางไตระดับ ไป
ตามเทือกเขาหิมาลัย อันสลับซับซอน ทาน
จะไดชมทิวทศนที่สวยงาม ทิวป�าสนอัน
เขียวขจ ี  

 ระหวางทางทานจะไดผานชม สวนแอป



 

 

เปم�ล ซึ่งเมืองน้ีอุดมสมบูรณ จนสามารถกลายปนแหลงเพาะปลูกผลไมนานาพันธุ 
โดยเฉพาะ “แอปเปم�ล” ที่กลาวกันวารสชาติวา แอปเปم�ล ท่ีน่ี อรอย หวานฉํ่า จน
หลายๆทานทีไ่ดลิ้มลองชิม ติดใจในรสชาดน้ีอยางมาก 
นําทานชม Bering Nag Temple / วัดเบริงนัค  วัดที่สวยงามแหงน้ีอุทิศใหกับ
ทานลอรดจากาส หรือที่รูจักกันในนามพระศิวะซึ่งคนในทองถิ่น ชาวฮินดูมักนิยมมา
นมัสการ เพ่ือขอพรใหชวงปกปกคุมครองความเปนอยูที่ดีของหมูบาน  ซึ่งวัด 
Bering Nag มีช่ือเสียงเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญในหุบเขา Sangla ชาวฮินดูเขา
มา นมัสการและรวมงาน "Fulaich fair" ที่มีช่ือเสียง ซึ่งจัดขึ้นทุกประหวางเดือน
สิงหาคมถึงกันยายน 
นําทานชม Brelengi Gompa เปนวัดทิเบต ท่ีมกีารผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของ
ศาสนาฮินดูและศรัทธาในพุทธศาสนา ตั้งอยูในหุบเขา Sangla เปนวัดเกาแกและ
เกาแก วัดแหงน้ีมีเสนหและต้ังอยูบนยอดเขา  
กอตั้งขึ้นในป 2535 โดย Mahabodhi Society เพื่อชวยเหลือดาไลลามะในการ
ทําพิธ ีKalachakra มันเปนหน่ึงในสถานที่ท่ีดีที่สุดและเปนที่นิยมมากที่สุด จึงมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากมาเท่ียวทุกวัน พระอารามน้ีตัวอาคารจะเปนแบบพุทธ
ศาสนาสมัยใหม และใกลกับวดั มรีูปปم�นพระพุทธรูปยืนสูง 10 เมตรซึ่งมีรูปรางที่
สงางาม 
ที่น่ีจึงดึงดดูนักทองเที่ยวจํานวนมากที่มาทีน่ี่ 
เพ่ือช่ืนชมความงามอันนาทึ่งของสถานที่แหงน้ี
รวมถึงชมอาราม กําแพงไมและหลังคาของวัดที่
นาต่ืนตาต่ืนใจนี้ไดรบัการออกแบบอยางประณีต 
นําทานชม Kamru Fort /ป�อมกัมร ุ  เปน
ป�อมปราการที่สวยงามตั้งอยูที่ระดับความสูง 
2,600 เมตรจากระดบัน้ําทะเลและเพียง 2 กม. จากหุบเขา Sangla  ป�อมแหงน้ี
ตั้งอยูในทําเลที่งดงามและสามารถมองเห็นทิวทัศนอันสวยงามของหุบเขา Sangla 
ลําธารสวนแอปเปم�ลและอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทางเขาป�อมจะผานประตูหลายชุดและที่
ประตูหลักภาพพระพุทธรูปที่นาท่ึงของพระพุทธเจาไดรับการตอนรับแขก ป�อม 
Kamru เปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมในภูมิภาคซึ่งมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเปน
จํานวนมากทุกวัน 
ป�อม Kamru มีระเบียงไมท่ีสงางามและที่ดานบนของอาคารเปนรปูเคารพของ 
Kamakhya Devi (Kamakshi Devi) ซึ่งคุมคาแกการดู เช่ือกันวาไอดอลน้ันมา
จากกูวาฮาติและมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูคนในหมูบาน Sangla ป�อมปราการ



 

 

อันนาท่ึงน้ีถูกปกคลุมไปดวยภเูขาที่ปกคลุมดวยหิมะป�าทึบและทุงหญาเขียวขจีและ
ประดบัดวยไมแกะสลักที่สวยงาม Kamru มีรูปรางเหมือนหอคอยและ
ประกอบดวยหาช้ันที่วางอยูบนแพลตฟอรมหินขนาด 55 ตารางฟุต สถาปตยกรรม
ของป�อม Kamru น้ันโดดเดนทําใหเปนหน่ึงในสถานที่ท่ีตองไปเยี่ยมชมใน 
Sangla รัฐหมิาจัลประเทศ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)ท่ี ภัตตาคาร  
บาย นําทานชม Trout Farm / ฟารมปลาเทราทของ Sangla ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกรม

ประมงรัฐหิมาจัลประเทศเพ่ือปกป�องและเลี้ยงปลาเทราท น่ีเปนแหลงทองเที่ยว
ยอดนิยมในภูมิภาค Sangla และมีผูเยี่ยมชมนับพันทุกป เพ่ือที่จะสนุกกับการตก
ปลาท่ีน่ีนักทองเที่ยวตองไดรับอนุญาตจากกรมประมงกอน 
ฟารมปลาเทราทสงเสริมการเลี้ยงปลาเทราทที่หลากหลายและนักทองเท่ียวจะได
สัมผัสกับการตกปลาที่น่ีโดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคมเน่ืองจากเปนเวลาท่ีดีที่สุด
สําหรับการตกปลาใน Sangla หน่ึงสามารถปลาสําหรับปลาเทราทสีน้ําตาลและสี
รุงเปนฟารมท่ีเล้ียงปลาดี มีผูที่ช่ืนชอบการตกปลาเปนจํานวนมากมาเยี่ยมชม
สถานที่ท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจนี้ทุกปเพ่ือสัมผัสกับการตกปลา 
นําทานออกเดินทางสูเมืองKalpa City (ระยะทาง 49 กิโลเมตร ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
เมืองที่ต้ังอยูบนเนินเขา ใน
รัฐหิมาจัลประเทศทางตอน
เหนือของอินเดียไดรับการยก
ยองใหเปนดินแดนแหง
จินตนาการและเทพนิยายมา
นาน ภูมิประเทศสีเขียวชอุมและยอดเขาท่ีปกคลุมไปดวยหิมะของแควนกินนร เขต
เผาหิมาจัลประเทศอยูหางจาก Shimla ซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐหิมาจัลประเทศ 
250 กม. และตั้งอยูบนถนน Hindustan Tibet ภูมิทัศนของพื้นท่ีแตกตางจาก
สวนผลไมสีเขียวชอุมของหุบเขา Sangla อันงดงามไปจนถึงความงดงามของหุบ
เขา Hangrang เทือกเขาที่เต็มไปดวยหิมะขนาดมหึมาที่มอบความสงางามใหกับ
ฉากน้ันถูกครอบงําโดยยอดเขา Kinner Kailash Kalpa เปนหน่ึงในหมูบานที่
ใหญที่สุดและสวยงามที่สุดของ Kinnaur   หากอากาศเปด ทานอาจโชคดีไดยล
โฉม ยอดเขากินนรไกรลาส /Kinner Kailash Kalpa  ทีไ่ดรับการขนานนามวา
เปนดินแดนมหัศจรรยซึ่งเปนดินแดนแหงเทพนิยายและจินตนาการที่มีภูมิประเทศ
อันงดงามของหุบเขาสีเขียวชอุมสวนผลไมไรองุนยอดเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะและ



 

 

ภูเขาทะเลทรายเย็น เปนเขตแดนของรัฐหิมาจัลประเทศ Kinnaur น้ันเต็มไปดวย
พืชและสัตว วัฒนธรรมและภาษาแตกตาง  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(9)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  Hotel Kalpa Maisionหรือเทียบเทา @Kalpa City 
วันที5่ พุธ 25/9/19  Kalpa Village-Hu Bu Lan Kar-Narayan-Nagini-Sungra-

Maheshwar-Sarahan B / L / D 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(10)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
 นําเดินทางสู Kalpa Village เพ่ือชมHu-Bu-Lan-Kar monastery  ซึ่งเปน

สถานที่ท่ีสมบูรณแบบสําหรับผูชื่นชอบประวตัิศาสตร อารามแหงน้ีที่เกาแกที่สุด
แหงน้ีกอต้ังโดย Rinchensang-po (950-1055 AD)  

 นําทานชม Narayan-Nagini temple  เปนวัด
ทีส่มบูรณแบบของงานฝมือ Kinnauri วัดน้ีสราง
ขึ้นในสถาปตยกรรมแบบเจดียโบราณของทิเบต วัด
น้ีตั้งอยูบนยอดเขาของหมูบาน Chini เปนหน่ึงใน
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของหมูบานและไมควร
พลาดชม ทางเขาของวัดมีมังกรไมหรูหราขดอยูรอบ
เสาเสา ประตูทองเหลืองที่เปดเขาไปในลานศาลของวัดน้ันสลักดวยรปูเทพเจาใน
ศาสนาฮินดู ทานสามารถชมวิวKinnaur Kailash ยอดเขาท่ีมีความสูง 6,500 ม. 
ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของศาสนาพุทธและฮินดู ผานทางวัดแหงน้ีได 
สถาปตยกรรมของวัดน้ีแกะสลักไมแกะสลักรูปงูหลายชนิดสวนใหญบิดรอบเสา วัด
น้ีมีประตูหลักสีทอง ที่สองประกาย งดงาม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู Sungra City (ระยะทาง 60 

กม. ใชเวลาเดินทาง 2 ชม.)  หลังจากน้ันนําทาน
เขาชม Maheshwar Temple  ตั้งอยูใน 
Sungra เขต Kinnaur ของรัฐหิมาจัลประเทศ  
วัดน้ีสรางขึ้นตัง้แตศตวรรษที่แปด  บนผนังดาน
ตะวันออกมีแผงรูปพระนารายณอวตารและสัญลักษณของชาวฮินดู รอยสลักบน
ชายคามีความสวยงาม และอาคารลอมรอบลาน
วัดมีการประดบัประดาในทํานองเดียวกัน  
ในบริเวณน้ัน จะมีเทวาลัยหินทรงศิขระ ที่สราง
ขึ้นเม่ือศตวรรษที่แปดต้ังอยูไมไกลจากทางเขาวัด 



 

 

ซึ่งมหีลักฐานของโบราณวัตถุของไซต Sungra Maheshwar ครั้งหน่ึงเคยถูก
กลาววาถูกโจมตีโดยศัตรูที่มีความแข็งแกรงเหนือมนุษย  แตมีนักรบชื่อPandava, 
Bhima Bhima ไดปกป�องไว โดนการขวางกอนหินขนาดใหญที่วัดจากยอดเขา
Satluj Maheshwar เบ่ียงเบนความสนใจไปดานหน่ึง ถาโชคดี ทานอาจไดพบ
เห็น “ดอกไมอัลไพน” ทีข่ึ้นเฉพาะในภูเขาสูง 
หลังจากน้ัน นําทานเดินทางตอไปยัง Sarahan City (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.) ระหวางทาง ทานจะไดดื่มด่ํากับความงามของธรรมชาติขนาบขางบนฝم�ง
แมน้ํา Sutlej ที่คดเค้ียว  เสนทางไปซาราหผาน Fagu, Theog, Narkanda, 
Rampur และ Jeori น้ันงดงามมาก โดยผานภูเขาที่ขนาบดวยหนาผาสูงชันดาน
หน่ึงและหุบเขาลึกอีกดานหน่ึงเปนป�าสนที่มีความหนาแนนสูง เห็นยอดเขาหิมาลัยท่ี
ปกคลุมไปดวยหิมะและหน่ึงในน้ันคือยอดเขาชรีคานด สิ่งทีม่หัสจรรยมากเกี่ยวกับ
ยอดเขาน้ีคือ ยังคงมีหิมะปกคลุมอยู โดยในตอนเย็นพระอาทิตยสาดแสงประดับ
ยอดเขาชางนาอัศจรรยแกผูไดพบเห็นนักแล 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(12)ที ่หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  Hotel Monal หรือเทียบเทา @ Sarahan City 
วันที่6 พฤหัส 26/9/19 Sarahan-Bimakali-Rampur Bushahr-Padam Palace-

Narkanda-Shimla City    B / L / D  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(13)ที่  หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม Bhimakali Temple ยังคงเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของซาราห แต

เดิมรูจักกันในชื่อ Bhimadevi Temple (Bhima Kali) อุทิศใหกับพระ
แมBhimakali ผูซึ่งปกปกรักษา คุมครองอาณาจักกิรนร  เปนเทวรูปฮินดู ท่ี
กอสรางแบบกาฐขุนี ออกเดินทาง สูเมืองRampur Bushahr (ระยะทาง 38 กม.  
ใชเวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

 นําทานชม Padam Palace  เปนพระราชวัง
ที่สวยงามและไดรับการดูแลเปนอยางดี ทําให
ยังคงความสวยงามและมีเสนห  สิ่งที่ทําให
พระราชวังนาสนใจคือ อาคารไมสองหลงัในสี
น้ําตาลเขมและสีน้ําเงินเทอรควอยซคอนขาง
แปลกตา โครงสรางแกะสลักไม แตเปนการผสมผสานที่นาทึ่ง มีเสาหินสีเทาขี้เถาไม
แกะสลักสีน้ําตาลช็อคโกแลตชั้นหน่ึงและหลังคาลาดเอียงสีแดงตั้งอยูราวกับเศษ
น้ําแข็ง เสาหินสูงใหความสงางาม หนาจอไมแกะสลักไสวตั้งอยูบนยอดเขาเหมือน
มงกุฎ นําความแปลกใหมของงานฝมือทองถิ่นและสีแดงที่ดานบนเพ่ิมความมี



 

 

ชีวิตชีวาใหกับอาคารทัง้หมด พระราชวังแหงน้ีมีซุมขนาดใหญที่มีสวนโคงที่
สมมาตรและเพดานที่ไดรับการออกแบบทางเรขาคณิตพรอมแผนกระจกสีเขียวและ
สีแดง งานแกะสลักไมสีน้ําตาลช็อคโกแลตที่ช้ันหน่ึงประดบัดวยหนาจั่วหนาจั่วสี
น้ําตาลแดงและแถบหลังคาหลายหนาจั่วแสดงใหเห็นถึงทักษะทางสถาปตยกรรม
ของชางฝมืออยางชัดเจน หนาจอไมเรียวบนชั้นแรกมีลายดอกไมและตัวเลขเพ่ือรับ
แสงบางสวนโดยไมตองเปดเผยภายใน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูเมือง Shimla ( ระยะทาง 163 

กม.  ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.) ระหวางทาง
แวะ Narkanda เมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองการปลูก
แอปเปم�ล ชม  Hattu Peak มีวัดเกาแกช่ือ Hatto 
Mata Temple จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองชิมลา 
ตั้งอยูในรัฐหิมาจัลประเทศ ต้ังอยูบนสันเขาท่ีความ
สูง 2,100 เมตร ในสมัยอาณานิคม อังกฤษมักจะยายรัฐบาลมาอยูที่น่ีในชวงฤดู
รอนเสมอ ตัวเมืองตอนบนจึงยังมีอิทธิพลของอังกฤษแทรกซึมอยูมาก ขบวนรถไฟ
สายกัลป�กา ชิมลาน้ันเริ่มใหบริการขนสงสินคาในป 1891 และขนสงผูโดยสารในป 
1903 และเมอืง ชิมลา เปนเมืองตากอากาศทางตอนเหนือของอินเดีย 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(15)ที ่หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  Hotel Shubham หรือเทียบเทา @Shimla 
วันที่7 ศุกร 27/9/19 หมูบานคูฟร-ีวัดหนุมาน-the mall        

  B / L / D 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(16)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู หมูบานคูฟรี Kufri (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 1 

ชั่วโมง) เปนจุดชมวิวหมิาลัยท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเมืองชิมลา เปนสถานที่ท่ี
นักทองเที่ยวชาวอินเดียมาทองเท่ียวพักผอนหนีรอนมาจากเดลลีเพราะเมืองน้ีอยูไม
ไกลจากเดลลีใชเวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง เชิญทานสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่
รอคอยทานอยูอาทิกิจกรรมข่ีมาชมธรรมชาติป�าสน  กิจกรรมเลนสกี ไลจับหิมะ 
หรือเลนหิมะบนพื้นปฐพี คูฟรีอยูเหนือระดับน้ําทะเล 2,500 เมตรหลังจาก
สนุกสนานกับกิจกรรมเรียบรอย น่ังกระเชาขึ้นสู เนินเขา Jakhu ชมวัด 
Hanuman Temple  เปนที่อาศัยของฝูงลิง ตามตํานานท่ีวาเปนทายาทของพญา
วานรคร้ังที่เหาะเหินมาแวะพักที่น่ี 



 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(17)ที่ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมเมืองชิมลา เปนเมืองหลวงของรัฐหิมาจัลประเทศ (Himachal 

Pradesh) โดยจุดเดนหลกั ๆ ของเมืองน้ีก็คือเรื่องของสถาปตยกรรมอาคาร
บานเรือนตาง ๆ ที่สวยงามและเปนเอกลักษณตามแบบตะวันตกดัง้เดิม ตามดวยรี
สอรท มากมายที่มีอยูเต็มหุบเขา ….พาทานเดินเลนชมเมืองชิมลากัน นําทานชม 
โบสถคริสต (Christ Church) โดยโบสถแหงน้ีเปนโบสถเกาแกที่สุดของ
ภาคเหนืออินเดีย สรางขึ้นในป 1846 ภายในโบสถถูกประดับประดาไปดวยภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ที่ลอมรอบหนาตางวิหารอยางงดงาม  เดินเลนแถวถนน 
The Mall แวะชมลานซุบซิบหรือ Scandal Point หารานอาหารน่ังสบายๆ เขา
กับบรรยากาศ….. จากน้ันเดินทางสู จันดิการ(Chandigarh) (ระยะทาง 243 
กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง) ระหวางทางผาน คอซอลี Kasuali 
เมืองตากอากาศอีกแหงหน่ึงเคยเปน ฐานทัพกอต้ังขึ้นโดย การปกครองของอังกฤษ 
ใน 1842 เปนอาณานิคม 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(18)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   Hotel Emeral หรือเทียบเทา @Chandigarh 
วันที่8 เสาร 28/9/19   จันดิการ-สนามบินจันดิการ-สนามบินโกลกัลตา   

     B / L /  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(19)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
 อกเดินทางสู สนามบินจันดิการ เพ่ือเดินทางกลับ ประเทศไทย 
 11.20น. โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน 6E 376 เหินฟ�าสู สนามบินโกลกัลตา  

รับประทานอาหารกลางวัน(20)Set Box (แพ็คจากโรงแรม) 
14.05 น. เดินทางถึง โกลกัลตา นําทานเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ 

รับประทานอิสระ@สนามบินโกลกัลตา 



 

 

20.50 น. โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน 6E77 เหินฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่9 อาทิตย 29/9/19  สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                             

- / - / -  
01.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ........... 
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
กําหนดการเดินทาง ราคาทานละ พักเด่ียว Visa 

21 – 29 ก.ย. 
2562_9D 6N 

29,999B 10,000 B Evisa = 
3,600B   

Multiple = 
4,500 B 

*ราคาทัวร_ ไมรวมคาวีซาอินเดีย 
เงื่อนไขการจองทัวร 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่น่ัง ทานละ 12000 บาท   
(การจองจะสมบูรณเม่ือทางบริษัทอินวอย+ไดรับเงินคามัดจํา+พรอมสงรายละเอียดการ
จองมาแลวเทาน้ัน) 

 งวดที่ 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด 25  วันกอนการเดินทาง  
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3  ทานตอหน่ึงหอง ) 
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการระบ ุ
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบ ุ
 คาประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท และอุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข

กรมธรรณ  
 

อัตราคาบริการไมรวม  
 คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คา

โทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาวีซาอินเดีย  

Evisa  ราคา 3,600 บาท_Multiple Visa ราคา 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ
ปรับเปลี่ยน ขึ้นอยูกับสถานทูต) 

 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน )ถามี(  
 คาทําเอกสารผูถือตางชาติ/พาสตางดาว / คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือ

เดินทางไทย  



 

 

 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 

ไฟลลอินเตอร ไทย-อินเดีย _อินเดีย-ไทย   นน.เป�าโหลด 1 ทาน,1 ใบ  ได 20 kg. 
 ไฟลลภายในอินเดีย        นน.เป�าโหลด 1 ทาน,1 ใบ  ได 15 kg. 
(หากตองการ ซื้อ นน.เพิ่ม กรุณาสอบถามราคา และ ตองซื้อกอนเดินทางอยางนอย 10 
วัน) 

 คาทิปไกดทองถิ่น พนักงานขับรถ 2,000บาท   /70 US   /5,000 รูป    (ลูกคา 1 
ทาน_ตลอดทริป) 
(ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับ ธนบัตรที่ชํารุด,ฉีกขาด,มีรอยประทับตรา,มีรอยขีดเขียน
,USDที่ ค.ศ.เกามากๆ) 

 คาทิปหัวหนาทัวร  แลวแตความกรุณา ของลูกคาคะ 
 
เอกสารเดินทาง / pass sport 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)  
2.หนังสือเดินทางควรมีหนาวาง ๆ สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง

นอย 2 หนาเต็ม 
3.หนังสือเดินทางไมชํารุด หรือ ฉีกขาด (สายการบิน หรือ  ตม. มีอํานาจปฎิเส

ธการเดินทางของทานได) 
 
กรณียกเลิก 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ท่ีไมสามารถ 

คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ
ใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม
สามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปน
สําคัญ 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบิน_ที่นั่งบนเครื่องบิน_ขอวิลแชร 
 ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบินและคา
ดําเนินการ ซึ่งแลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

 หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย 

 ทีน่ั่งบนเครื่อง หากทานประสงคจะรีเควสที่น่ัง หรือ ตองการน่ังกับทานใด  กรุณาแจงได
ดวยตนเองที่เคารเตอรเช็คอิน ณ วันที่ทานเดินทาง 

 น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได  และตองเปนผู
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู
กับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 การขอวิลแชร  หากทานประสงคจะขอ  กรุณาแจงทางบริษัทลวงหนา 10 วันกอน
เดินทาง  

 
ขอมูลเพ่ิมเติม  เรื่องรถที่ใชบริการทานในการเดินทาง 
 เน่ืองจากเสนทางที่เดินทางเปนลักษณะภูเขา  ทางบริษัทจึงใชรถตูปรับอากาศ หลังคารถ

สูงแบบยืนได/เท็มโป�  น่ังไดคันละ 8-10 ทาน (ไกดและหัวหนาทัวรจะแยกกันนั่ง คนละ
คัน  อาจมีการสลับที่น่ัง  เพื่อการบริการทานทื่ท่ัวถึง) 

 คนขับ พูดภาษาอินเดียเปนภาษาหลัก  บางคันอาจพูดภาษาอังกฤษไดนิดหนอยคะ   
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ(นอน2ทาน) กับ 1 เตียงพับเสริม(นอน1ทาน) 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

 โรงแรม บางโรงแรมมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

การเดินทางเปนครอบครัว 
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรบัการดูแล
เปนพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผูสงูอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกันทานและครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน การเมือง ภัยธรรมชาติ การจลาจล ความลาชาจากสายการบิน  
หรือ มีเหตุอันทําใหสายการบินปฏิเสธการเดินทางของทาน 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมือง 

 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว  หรือ พาส
ราชการ ทานตองรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทย
เอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ   

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 
แตถาตํ่ากวา 15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสทิธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน  ซึ่งจะแจงทาน
ลวงหนา อยางนอย 10-15 วัน  กอนเดินทาง 


