
โปรดทราบ    พวกเราเดนิไมเ่กง่นะ ไปเรือ่ยๆชา้ๆ ไมใ่ชนั่กเทรคมอือาชพี

แตเ่ราเสือ้ผา้พรอ้ม อปุกรณ์พรอ้ม แบกเป้ถา่ยรปูนดิหน่อย แลว้จา้งลกูหาบ 

ก็น่ันแหละ่ ใจมนัอยากไป ก็ใชเ้งนิซือ้ความสะดวกสบายบา้ง

ทุง่ดอกไม ้ Valley of Flower

21-30 กรกฎาคม 2566
10 วัน 7 คนื

ใชร้ถ Tempo Traveller *ขนาด 14 ทีน่ั่ง  เก็บกระเป๋าดา้นทา้ย ถา้ไมพ่อบางสว่นตอ้งวางบนหลังคา

ใช ่เราตอ้งไปซอ่ม.. เราจะไปทุง่ดอกไม ้  ใครจะไปดว้ยกนับา้ง

เดนิไปตัง้ไกล นี่คอืทุง่ดอกไม ้ทีเ่ราเห็น และ นี่คอืทุง่ดอกไมแ้สนงาม ทีค่นอืน่เห็น

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั

Update Tour & Travels Co., Ltd.

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว เลขที ่11/06037

1/60 ซอยอนามยังามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพ 10150

Tel. 024054561, 0898119139, 0816928233   Line ID: wanramtang3

Website: www.wanramtang.com  E-Mail: wanramtang@hotmail.com
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จดุนัดพบ   
สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู4-5 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู( ใกล ้ๆ  Row J )

วันศกุรท์ี ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 20.00 น. (สองทุม่ตรง)

วันศกุรท์ี ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
bangkok - delhi

เทีย่วบนิ TG331 BANGKOK-DELHI

เครือ่งออก เวลา 23.15 น.   (ตามเวลาประเทศไทย)

เครือ่งถงึ เวลา 02.15 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม

23.15 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี 

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. 30 นาท ี

วันเสารท์ี ่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
delhi - haridwar

02.15 น.  ถงึแผน่ดนิอนิเดยี สนามบนิเดลลี

แวะซือ้ KFC ตนุไปกนิเป็นอาหารเชา้

แบกกระเป๋าดว้ยความงัวเงยีเล็กๆ ออกจากสนามบนิ

น่ังรถไฟฟ้าใตด้นิ ไปสถานรีถไฟ New Delhi Railway Station

ขึน้รถไฟขบวน DDN Shatabhadi Exp ไปยงัเมอืง Haridwar

06.45 น. ไดเ้วลารถไฟออก เดนิทางสู ่เมอืงหะรดิดาวาร ์(Haridwar)

*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 48 นาท ี

รถไฟออกเดนิทางปู๊ นๆ ฉกึๆ รถออกสกัพักคอ่ยกนิอาหารเชา้

DAY 02

โปรแกรมการเดนิทาง

DAY 01

เปิดประสบการณ์ ขึน้รถไฟอนิเดยี รถน่ังปรับอากาศ AC Chair Car
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11.33 น. รถไฟเขา้ชานชาลาถงึ เมอืงหะรดิดาวาร ์(Haridwar) โดยสวัสดภิาพ 

เมอืงหะรดิดาวาร ์(Haridwar) บา้นของพระเจา้แหง่ศาสนาฮนิด ูเป็นหนึง่ในเจ็ดเมอืงทีศ่ักดิส์ทิธิ์

คอื พาราณส ีอโยธยา หรดิวาร ์มถรุา ทวารกะ กาญจปีรัุม และ อชุเชนี

เขา้ทีพั่กกนักอ่น แลว้คอ่ยไปกนิขา้วกลางวัน

ออกไปเดนิเลน่ในเมอืง

ตอนเย็น หารา้นอรอ่ยๆน่ังกนิอาหารเย็นกนั

กลับโรงแรมทีพั่ก พักผอ่นนอนหลับ เก็บแรงไวเ้ดนิทางตอ่ในวันพรุง่นี้

วันอาทติยท์ี ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
haridwar - joshimath

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 

ไปเทีย่ว ทา่น า้ฮากโีปร ีเพือ่ชมพธิกีารอาบน ้าลา้งบาปของชาวฮนิดู

ซ ึง่ประกอบพธิชีว่งพระอาทติยข์ ึน้ เพือ่บชูาองคส์รุยิเทพ

จากนัน้เดนิทางไกลสู ่เมอืง Joshimath  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8-9 ชัว่โมง

แวะกนิอาหารกลางวันระหวา่งทาง

เขา้โรงแรมทีพั่ก พักผอ่นนอนหลับ เก็บแรงไวเ้ดนิทางตอ่ในวันพรุง่นี้

เดนิเลน่ เมอืงหะรดิดาวาร ์(Haridwar)

DAY 03

การเดนิทางไป Joshimath เป็นหนึง่ในเสน้ทางทีน่่าสนใจ ชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของหบุเขาและหมูบ่า้นเล็กๆ ตาม

ชนบท เสน้ทางมุง่หนา้สูห่บุเขา Alaknanda Valley ผา่นไปทาง Deoprayag แวะเทีย่ววัด Dhari Devi Temple ซึง่เป็น

จดุทีม่กีารบรรจบกนัของแมน่ ้าส าคัญสองสายทีไ่หลลงมาจากเทอืกเขาหมิาลัยคอื แมน่ ้า Bhagirathi และแมน่ ้า 

Alaknanda ไหลมารวมกนัเป็นแมน่ ้าศักดิส์ทิธิ ์คอื แมน่ ้าคงคา (Ganges River)

เดนิเลน่ เมอืงหะรดิดาวาร ์(Haridwar)
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วันจันทรท์ี ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
joshimath - govindghat - ghangharia

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 

ลอ้หมนุเฟ้ียว เดนิทางสูเ่มอืง Govindghat ระยะทางประมาณ 22 กโิลเมตร

ถงึ Govindghat ตอ้งเดนิเทา้ตอ่เขา้สู ่Ghangharia ระยะทางประมาณ 14 กโิลเมตร

(เดนิหรอืขีม่า้ และจา้งลกูหาบแบกของ) 

แวะกนิอาหารกลางวัน

ระหวา่งทางทีข่ ึน้ไปมรีา้นอาหารทัง้เล็กทัง้ใหญ ่รา้นน ้า รา้นขนม มากมายหลายรา้นตลอดทาง

ใครทีข่ ีม่า้ ก็พักมา้แวะกนิดว้ยกนั 

สว่นใครทีเ่ดนิ ก็ลากขาพากนัมาใหถ้งึรา้นกนิขา้ว กนิขา้วดว้ยกนันะ สู ้ๆ

เดนิถงึ Ghangharia เขา้ทีพั่กอนัแสนอบอุน่ของค า่คนืนี้

กนิอาหารมือ้ค า่ ซปุรอ้นๆสูค้วามกบัความเย็นของอากาศ อาบน ้าใหส้บาย

ทีพั่กมนี ้ารอ้นบรกิาร แตว่า่เขาคดิราคาเป็นถัง 

หนึง่คนตอ่หนึง่ถัง เป็นอตัราสว่นทีก่ าลังด ีและราคาก็รับได ้สบายตัว

ระหวา่งเดนิเทรคไปที ่Ghangharia วันแรกของการเดนิ

DAY 04
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วันองัคารที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
valley of flower

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 

แลว้ออกเดนิเทา้ เขา้สู ่Valley of Flowers ระยะทางถงึปากทางเขา้อทุยาน ประมาณ 3-4 กโิลเมตร

ใครขีเ้กยีจแบกของเอง อยากเดนิตัวปลวิๆ สามารถจา้งลกูหาบสว่นตัวเดนิตามไปดว้ยกนัทัง้วันก็ได ้

จากปากทางเขา้อทุยาน เดนิเขา้สูทุ่ง่ดอกไม ้Valley of Flower 

เขา้ไปถงึจดุทีว่า่กนัวา่สวยทีส่ดุ ระยะทางประมาณ 4-5 กโิลเมตร

เดนิขึน้ๆลงๆ ไมช่ัน ทางเดนิเป็นหนิแผน่ ควรใสร่องเทา้ทีพ่ืน้ดีๆ หน่อย จะไดไ้มเ่จ็บเทา้

อาหารกลางวันตอ้งแพ็คเขา้ไปกนิ แบกกนัไปเอง เดนิเขา้และเดนิออกเสน้ทางเดมิ

ตอ้งกะเวลาออกมาใหถ้งึโรงแรมกอ่นฟ้ามดื

กลับมาเจอกนัทีโ่รงแรมทีพั่ก กนิขา้วเย็นรว่มกนั ผลัดกนัทายานวดแกป้วด 

แบง่ปันยาดม และผลัดกนัชมภาพถา่ยงามๆ จากกลอ้งของแตล่ะสมาชกิ

อาบน ้าและนอนหลับเป็นตาย ดว้ยความเหนื่อยออ่น 

DAY 05

ไปเดนิชมทุง่ดอกไมก้นั
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ดอก Blue Poppy (Queen of Himalayan) ดาวเดน่ของทีน่ี่

ดอกไมง้ามใน Valley of Flower
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วันพธุที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
hemkund

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 

ออกเดนิขึน้เขา สู ่Hemkund ระยะทาง ประมาณ 6 กโิลเมตร (ขีม่า้หรอืเดนิ)

ทางชัน อากาศเบาบาง เหนื่อยงา่ย Hemkund สงูเหนอืระดับน ้าทะเล 4 พันกวา่เมตร

Hemkund Sahib เป็นทะเลสาบศักดิส์ทิธิ ์ถอืวา่เป็นสถานทีแ่สวงบญุทีส่ าคัญส าหรับทัง้ชาวฮนิดแูละชาวซกิข์

ใกลท้ะเลสาบเป็น วัดซกิข ์Gurudwara และ วัดฮนิด ูLakshman วัดศักดิส์ทิธิข์องทัง้สองศาสนา

อาหารกลางวันตอ้งแพ็คเขา้ไปกนิ แบกกนัไปเอง 

ชมความงามของดอกไมบ้นทีส่งูนานาพันธุ ์รัวชัตเตอรก์นัแทบไมย่ัง้

กลับมาเจอกนัทีโ่รงแรมเหมอืนเคย เช็คสมาชกิดว้ยวา่ครบมัย้มใีครตดิอยูบ่นเขาหรอืเปลา่

กนินขา้วเย็นและสนทนากนัตามเดมิ จากนัน้แยกยา้ยพักผอ่น

คนืนี้เป็นคนืสดุทา้ยใครอยากเดนิชอ้ปป้ิงรา้นรวงรอบๆโรงแรมเชญิกนัไดต้ามสบาย

DAY 06

เดนิหรอืขีม่า้ ขึน้สู ่Hemkund ชมความงามของทะเลสาบ และ ดอก Lotus of God
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วันพฤหสับดทีี ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ghangharia - govindghat - badrinath

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 

เดนิเทา้กลับไปเมอืง Govindghat ระยะทางประมาณ 14 กโิลเมตร (เดนิหรอืขีม่า้ และจา้งลกูหาบแบกของ)

อาหารกลางวัน (ดตูามสถานการณ์ แวะกนิระหวา่งทางหรอืไปกนิทีร่า้นอาหารที ่Govindghat ก็ได)้

เดนิถงึ Govindghat ตามหารถและคณุคนขบัใหเ้จอ พอละ่!! ไมเ่ดนิแลว้ จากนี้เราจะน่ังรถเทีย่วกนั

ออกเดนิทางตอ่ไปที ่เมอืง Badrinath ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร

ถงึเมอืง Badrinath โดยสวัสดภิาพ เขา้ทีพั่กแลว้เดนิไปเทีย่วชม วัด Badrinath Temple

กนิอาหารค า่ แลว้เขา้นอน

วันศกุรท์ี ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
badrinath - rishikesh

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 

เดนิทางสู ่เมอืงฤษเีกศ (Rishikesh) ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร

แวะชมบรเิวณจดุทีเ่รยีกวา่ Rudraprayag เป็นจดุทีแ่มน่ ้า Madakiki ไหลมารวมกนักบัแมน่ ้า Alaknanda

กนิอาหารกลางวันระหวา่งทาง

เดนิทางถงึ Rishikesh ตอนเย็นๆ เขา้ทีพั่ก ออกมากนิกนิอาหารค า่ เดนิชมเมอืง ชอ้ปป้ิง แลว้เขา้นอน

เมอืงฤษีเกศ (Rishikesh)

DAY 07

เมอืง Badrinnath 

DAY 08
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วันเสารท์ี ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

rishikesh - dehradun - delhi - bangkok

ตืน่เชา้- กนิอาหารเชา้ 

ใหเ้วลาอสิระ ใชช้วีติวา่งๆ ชา้ๆเพลนิๆ ทีเ่มอืงฤษีเกศ 

กนิอาหารกลางวันในเมอืง ตามอธัยาศัย

ไดเ้วลาแบ็กแพคเกอรไ์ฮโซ น่ังเครือ่งบนิกลับบา้น

เดนิทางสู ่สนามบนิ Dehradun 

16.00 น. ถงึสนามบนิ เช็คอนิบัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ

เทีย่วบนิ 6E2072 DEHRADUN-DELHI

เครือ่งออก เวลา 18.10 น.  (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

เครือ่งถงึ เวลา 19.00 น.  (ตามเวลาประเทศอนิเดยี) T2

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม

18.10 น.  ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูก่รงุนวิเดล ี *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 10 นาที

19.00 น. ถงึสนามบนินวิเดล ี รอขึน้เครือ่งกลับบา้น

กนิอาหารเย็น

เทีย่วบนิ TG316 DELHI-BANGKOK

เครือ่งออก เวลา 23.30 น.   (ตามเวลาประเทศไทย)

เครือ่งถงึ เวลา 05.25 น.   (ตามเวลาประเทศอนิเดยี)

สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม

23.30 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศไทย  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. 25 นาท ี

วันอาทติยท์ี ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
bangkok

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

สวัสดปีระเทศไทย

จบโปรแกรมทัวร-์

หมายเหต-ุ 

โปรแกรมการเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้

DAY 10

DAY 09
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ประกนัการเดนิทาง  ครอบคลมุภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 

รถไฟปรับอากาศ AC Chair Car (รถน่ัง) Delhi - Haridwar

คา่น ้าอุน่ส าหรับอาบ ราคาตอ่กระป๋อง

คา่มา้ คา่ลกูหาบ

ทีพ่กั   โรงแรม/แคมป์ ตามทีร่ะบ ุพักหอ้งละ 2 คน

ยา Acetazolamide (Diamox) 250 mg มสี าหรับทกุทา่น

คา่ใชจ้า่ย ในการตรวจโควดิ-19 ทีอ่นิเดยี ในทกุกรณี

คา่รถตลอดเสน้ทาง

คา่บรกิาร ไกดช์าวอนิเดยี และ คนขบัรถ (ไมร่วมทปิ)

ราคาทัวร์
*ราคานี้ ยงัไมร่วมคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ทกุเสน้ทาง

จา่ยเพิม่คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ประมาณ 17,000 บาท ตามราคาจรงิ ณ วันทีจ่อง/วันทีอ่อกตั๋ว

สว่นลด-  (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย)

คา่วซีา่อนิเดยี  *เป็น e-Tourist VISA อาย ุ30 วัน

คนละ 47,000 บาท

คา่อาหาร เฉพาะมือ้เชา้ รวมชากาแฟ

น า้ด ืม่  (น ้าเปลา่บรรจขุวด) วันละ 1 ลติร

รถตู ้Tempo Traveller ปรับอากาศ 12 ทีน่ั่ง

คา่บัตรเขา้สถานทีต่า่งๆ เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

คา่ใชจ้า่ย ในการรักษาพยาบาล หรอื คา่กกัตัวทีป่ระเทศอนิเดยี

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ

คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย

คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ

ราคานี้รวม-

คา่ทปิ เด็กยกกระเป๋าทีโ่รงแรม

คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ไทย-อนิเดยี

อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น

มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ท าวซีา่เอง ลดคา่วซีา่  950 บาท

หมายเหต ุ- ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมกีารเปลีย่นแปลงของ คา่น ้ามนั และ อตัราแลกเปลีย่น 

เนื่องดว้ยความผันผวนของสถานการณ์โลก ในปัจจบุัน

คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย (ไมร่วมทปิ)

ราคานี้ไมร่วม-
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ สายการบนิตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

คา่กลอ้งถา่ยรปู และ คา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเก็บเป็นบางสถานที่
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1) จา่ยมดัจ า 10,000 บาท  ทันททีีจ่อง

*ยดึมดัจ าถา้ขอเลกิการเดนิทาง

2) จา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิ 1x,xxx บาท  ทันททีีจ่อง

*ถา้ขอยกเลกิการเดนิทาง

  คนื/ไมค่นืเงนิ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ

(กรณุาสอบถามราคากอ่นจองทัวร)์

3) จา่ยสว่นทีเ่หลอื  ภายในวันที ่ 21 พฤษภาคม 2566

โอนแลว้สง่สลปิจา้งทางไลน ์  ID: wanramtang3

จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด ช าระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้

กรณีขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหักคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร

กรณีเกดิการระบาดของ โควดิ-19 จนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้

ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่น/ยกเลกิการเดนิทาง ตามแตส่ถานการณ์เฉพาะหนา้

หากจ าเป็นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง จะคนืเงนิเต็มจ านวน

เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมท่าน

อาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้  กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศใน

รายการเดนิทาง หรอื กรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล ทางเราขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด

กรณีตดิโควดิ-19 ระหวา่งเดนิทาง หรอืในขณะทีอ่ยูใ่นประเทศอนิเดยี เบือ้งตน้จะรักษาตามอาการ  ทัง้นี้ผูร้ว่มทางตอ้ง

ดแูลตัวเอง หากมอีาการหนักจะน าสง่โรงพยาบาลทีอ่นิเดยี เพือ่ใหเ้ขา้รับการรักษา หากตอ้งการเดนิทางกลับประเทศ

ไทยกอ่นก าหนด สามารถท าไดโ้ดยคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

เงนิทปิ

(ใหใ้นวันสดุทา้ย ของการเดนิทาง)

(ใหใ้นวันสดุทา้ย ของการเดนิทาง)

หัวหนา้ทัวรค์นไทย เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 900 บาท ส าหรับ 9 วัน หรอืตามแตพ่อใจ (ไมบ่ังคับ)

เราจะรวบรวมเงนิทปิจากทกุคน แบง่ให ้escort คนขบัและเด็กรถ ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม

เด็กยกกระเป๋า ควรใหไ้มต่ า่กวา่ 20 รปีู ตอ่กระเป๋า 1 ใบ

ทมีงานอนิเดยี  (ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ) เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 3200 รปีู หรอื 1600 บาท ส าหรับ 8 วัน ในอนิเดยี

การช าระเงนิ
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