
หนา้ 1 จาก 14 

   

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.. กรงุเทพ ชยัปรุะ โยธะปรุะ รานัคปรุะ อทัุยปรุะ มมุไบ กรงุเทพ .. 

 เดนิทาง 7 วัน 5 คนื-

   

 

 
 

         อนิเดยีเป็นประเทศทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 5,000 ปี มพีืน้ทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 7 ของโลก มคีวาม
หลากหลายในทกุๆดา้น และมเีสน่หท์ีด่งึดดูใจชวนให ้คน้หาไมรู่จ้บ นอกจากชือ่เสยีงดา้นความงดงามเป็นเลศิ
ของ พระราชวงัโบราณ โบสถว์หิาร และมนตข์ลังแหง่ศาสนสถานสําคัญ ทีม่อีายนัุบรอ้ยนับพันปีแลว้ นาฏลลีา 
ศลิปะ และดนตรขีองอนิเดยี ก็โดดเดน่ไมเ่ป็นรองใคร ทัง้ภมูปิระเทศทีห่ลากหลายและสวยงาม รวมไปถงึ
ภมูอิากาศทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะพืน้ที ่ทําใหอ้นิเดยีเป็นจดุหมายของนักเดนิทางจากท่ัวโลกทีจ่ะมุง่มาเยอืน  
         เราจะเป็นอกีกลุม่นักเดนิทางกลุม่เล็กๆ ทีจ่ะไปสมัผัสเสน่หข์องอนิเดยีดว้ยตัวเอง จดุหมายอาจจะอยูไ่กล 
แตร่ายทางก็มอีะไรดีๆ  ใหไ้ดส้มัผัสไมน่อ้ย เปิดใจกวา้งๆ แลว้ไปทอ่งแดนภารตะดว้ยกัน 

 
 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจินําเทีย่ว เลขที ่11/06037 
1/60 ซอยอนามยังามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพ 10150 
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วนัพฤหัสบดทีี ่7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 19.00 น. (หนึง่ทุม่ตรง) 
สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู7 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู  

 

             

โปรแกรมการเดนิทาง 

     

DAY 01 วันพฤหสับดทีี ่7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

เสน้ทาง กรงุเทพ-ชยัปรุะ 

เดนิทาง Bangkok-Jaipur , น่ังเครือ่ง 5 ชม.  
สนามบนิ-ทีพ่ัก , น่ังรถประมาณ 1 ชม. 
รถบสัปรับอากาศ  

ทีพ่ัก Hotel TRIDENT (5 ดาว) , JAIPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
โรงแรมหร ูมเีสน่ห ์ตกแตง่สไตลร์าชาสถาน  

 

 

 

 

เทีย่วบนิ ระหวา่งประเทศ 

WE337 สายการบนิไทยสมายล ์

    กรงุเทพ-ชยัปรุะ 

     เวลา 22.05-01.15 
 

 

 

19.00 น. พบกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเพือ่เช็คอนิบัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ 
*สามารถโหลดกระเป๋าไดห้นักไมเ่กนิ 25 กโิลกรัม เทา่นัน้ 
22.05 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก เดนิทางสูป่ระเทศอนิเดยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง   
*กนิอาหารกลางคํา่บนเครือ่งบนิ 
    

  

นุย้’ ปลา’  Tour Leader พาเทีย่ว รถปรับอากาศ สําหรับคณะนี ้
 

   

จากนัน้ขึน้รถปรับอากาศ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

รบีเขา้นอนเก็บแรงไวไ้ปสมัผัสเสน่หข์องอนิเดยีแบบเต็มๆในวนัรุง่ข ึน้  

 

http://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
http://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
http://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
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DAY 02 วันศกุรท์ี ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง ชยัปรุะ 

เดนิทาง เทีย่วในเมอืงชยัปรุะ 
รถบสัปรับอากาศ  

ทีพ่ัก Hotel TRIDENT (5 ดาว) , JAIPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
โรงแรมหร ูมเีสน่ห ์ตกแตง่สไตลร์าชาสถาน 
         

 

 

 

 

06.00 น. ตืน่กันแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้  ทอ้งอิม่เรยีบรอ้ย ออกไปตะลยุเมอืงชยัปรุะ กันเลย 
 

นครชยัปรุะ (Jaipur) นครแหง่ชยัชนะ หรอื “นครสชีมพ”ู ชยัปรุะเป็นเมอืงหลวงของรัฐราชสถาน ซึง่ไดรั้บ
การออกแบบวางผังเมอืงอยา่งสวยงาม เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้ใหมโ่ดยทา่นมหาราชา ไสว ชยั สงิห ์ที ่2 เป็น
ชมุชนศลิปินและชา่งฝีมอื มชีือ่เสยีงดา้นการผลติสนิคา้หัตถกรรมหลากหลายชนดิ ชยัปรุะไดรั้บสมญานาม  
“นครสชีมพ”ู (Pink City) เพราะเมอืงถกูทาสชีมพเูพือ่ตอ้นรับการเสด็จเยอืนของ Prince of Wale ซึง่ตอ่มา
คอื King Edward VII แหง่สหราชอาณาจักร 
          

  

วงัสายลม Hawa Palace - ชยัปรุะ ป้อมปราการแอมเบอร ์Amber Fort - ชยัปรุะ 
 

       
เริม่ตน้ดว้ย แวะถา่ยรปูที ่พระราชวงัสายลม (Palace of the Wind) วงัเดมิทีปั่จจบุันตัง้อยูใ่นยา่นใจกลาง
เมอืง จดุทีจ่ะชมพระราชวงันีไ้ดด้ทีีส่ดุ คอืตอ้งขา้มถนนไปยนืชมจากฝ่ังตรงขา้ม 
 
จากนัน้ไปตอ่ที ่พระราชวงัแอมเบอร ์(Amber Palace) ซึง่เป็นป้อมปราการดว้ย จงึมชีือ่เรยีกอกีชือ่วา่ 
ป้อมปราการแอมเบอร ์(Amber Fort) ในหอ้งตา่งๆ ของพระราชวงัแอมเบอร ์ตกแตง่ดว้ยการแกะสลกัลวดลาย
เครอืเถาและฝังกระจกชิน้เล็กๆ สะทอ้นแสงสทีีแ่ตกตา่งและใหภ้าพทีส่วยงามแปลกตา 
 
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนั ทีโ่รงแรม 
จากนัน้ไปเทีย่วกันที ่ City Palace  มหาราชา ไสว ชยั สงิห ์ที ่2 ไดย้า้ยเมอืงหลวงจากพระราชวงัแอมเบอร ์
มายัง ชยัปรุะ และไดส้รา้งพระราชวงัขึน้ใหม ่ใจกลางเมอืง ปัจจบุันเรยีกวา่ City Palace ภายในเปิดเป็น
พพิธิภัณฑแ์สดงของ ใชส้ว่นพระองคข์องมหาราชาแหง่เมอืงชยัปรุะ City Palace แหง่นีเ้ป็นสมบัตสิว่น
พระองค ์ชาวเมอืงชยัปรุะบางสว่นยังนับถอืพระองคอ์ยูแ่มพ้ระองคจ์ะไมม่อํีานาจใดๆ แลว้ก็ตาม 

 
แลว้ไป ชอ้ปป้ิง ใหห้นําใจ เทา่ทีเ่วลาอํานวย  กลบัมากนิอาหารเย็นทีโ่รงแรม  พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
 
 
 

http://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
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DAY 03 วันเสารท์ี ่9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง ชยัปรุะ-โยธะปรุะ 

เดนิทาง ประมาณ 350 กม. น่ังรถ 6-7 ชม. 
รถโคช้ปรับอากาศสว่นตวั 

ทีพ่ัก (5 ดาว) Hotel Raas , JODHPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
โรงแรมสมยัใหม ่หอ้งพักสบาย 
บรกิารมาตรฐาน อยูไ่มไ่กลจากตัวเมอืง        

 

 

 

    
06.00 น. ตืน่กันแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโยธะปรุะ  
*ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-7 ชัว่โมง  
  

เทีย่ง- เดนิทางถงึเมอืงโยธะปรุะ กนิอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารอรอ่ยๆในเมอืง  
แลว้ไปเทีย่วชอ้ปป้ิง ซือ้ผา้ จากรา้น Anokhi ผา้ฝ้ายพมิพล์ายเกไ๋ก ๋และ ของขึน้ชือ่ของเมอืง  
 

โยธะปรุะ (Jodhpur) นครแหง่นักรบ ถอืเป็นเมอืงเกา่แกข่องพวกราชบตุร เป็นตน้กําเนดิของอกีหลาย
ราชวงศ ์เชน่ มหาราชาแหง่บคิาเน่ย ์ก็เคยเป็นเจา้ชายแหง่โยธะปรุะ ความเกา่ทําใหเ้มอืงนี้ มมีนตข์ลงั เป็น
ศนูยก์ลางของชาวราชสถาน ตัง้แตอ่ดตีกาลนานหลายรอ้ยปี  
  

  

 เมอืงสฟ้ีา - Jodhpur  ภายใน Mehrangarh fort - Jodhpur 
 

  
ไปเทีย่วชม Mehrangarh Fort ป้อมปราการและพระราชวงัขนาดใหญ่ ภายในมหีอ้งตา่งๆทีส่วยงาม ไมม่ี
ป้อมปราการแหง่ไหนในราชสถาน เดน่สงา่เทยีบเทา่ Mehrangarh Fort แหง่เมอืงโยธะปรุะ  มหาปราการหนิ
ถกูสรา้งขึน้บนเขาสงู 400 ฟตุ ใน ค.ศ. 1459 เป็นจดุชมววิเมอืงสฟ้ีาทีด่ทีีส่ดุในเมอืง  เมือ่ฤาษีทา่นหนึง่บอก
แกม่หาราชาโยธะ (Jodha - นักรบ) วา่พระองคค์วร สรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี ่โยธะปรุะเป็นศนูยก์ลางอาณาจักรใหญ่
แตค่รัง้โบราณ ป้อมจงึถกูเสรมิเตมิแตง่จนมขีนาดใหญม่หมึา 
                             
เย็นถงึคํา่- เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก กนิอาหารคํา่ พักผอ่นกันตามอัธยาศัย 

    
 
 
 
 

http://raasjodhpur.com/gallery.html
http://raasjodhpur.com/gallery.html
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DAY 04 วันอาทติยท์ี ่10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง โยธะปรุะ- รานคัปรุะ- อทุยัปรุะ 

เดนิทาง Jodhpur-Ranakhpur 170 กม. น่ังรถ 3-4 ชม. 
Ranakhpur-Udaipur 95 กม. น่ังรถ 2-3 ชม. 
รถโคช้ปรับอากาศสว่นตวั 

ทีพ่ัก (5 ดาว) Hotel Trident Udaipur , UDAIPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
มเีสน่ห ์ตกแตง่สไตลร์าชาสถาน พักใหส้บาย  
สง่ทา้ยแดนมหาราชา 

 

 

 

    
06.00 น. ตืน่กันแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้  แลว้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงรานัคปรุะ (Ranakpur) 
*ระยะทาง 170 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
 
เทีย่ง- เดนิทางถงึ รานคัปรุะ (Ranakpur)  กนิอาหารกลางวนั  
    

  

วดัเชนแหง่รานัคปรุะ  วดัเชนแหง่รานัคปรุะ 
 

 
บา่ย- ไปเดนิเทีย่วชม วดัเชน (Jain Temple) ใหเ้ต็มอิม่ 
 
วดัเชนแหง่รานคัปรุะ คอืหนึง่ในสิง่มหัศจรรยแ์หง่อนิเดยี กอ่สรา้งโดยคหบด ีDharna Sah เมือ่เกอืบ 500 ปี
กอ่น ภายในประกอบดว้ยหอ้งโถงใหญน่อ้ย 24 หอ้ง โดมทัง้หมด 80 โดม และเสาถงึ 1,144 ตน้ เสาแตล่ะตน้
จะถกู แกะสลกัลวดลายอยา่งงดงามมาก คดิเป็นพืน้ทีแ่กะสลกักวา่ 3,000 ตารางเมตร ทัง้หมดถกูเก็บรักษาไว ้
อยา่งดเียีย่ม เมือ่สรา้งวดันีจํ้าเป็นตอ้งสรา้งเมอืงขึน้มาเพือ่เป็นทีอ่าศัยของคนงานนับหมืน่ เมอืงดังกลา่วตัง้ชือ่
วา่ "รานัคปรุะ" เพือ่เป็นเกยีรตแิดม่หารานา แหง่ราชอาณาจักรผูอ้นุญาตใหส้รา้งวดั 
 
จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงอทัุยปรุะ (Udaipur)  *ระยะทาง 95 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2-3 ชัว่โมง 
เย็นถงึคํา่- ถงึอทัุยปรุะ เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  กนิอาหารคํา่ พักผอ่นกันตามอัธยาศัย 
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DAY 05 วันจันทรท์ี ่11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง อทุยัปรุะ 

เดนิทาง เทีย่วในเมอืงอทุัยปรุะ 
เดนิทางดว้ยรถปรับอากาศสว่นตวั 
รถโคช้ปรับอากาศสว่นตวั 

ทีพ่ัก (5 ดาว) Hotel Trident Udaipur , UDAIPUR 
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
มเีสน่ห ์ตกแตง่สไตลร์าชาสถาน พักใหส้บาย  
สง่ทา้ยแดนมหาราชา 

 

 

 

 
06.00 น. ตืน่กันแตเ่ชา้ กนิอาหารเชา้ แลว้ไปเทีย่วกันเลย    
   
เริม่ตน้วนัใหมก่ันที ่วดั Jagdish Temple เป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงอทัุยปรุะ และเป็นทีเ่คารพสกัการะ
สําหรับ ชาวเมอืงเป็นอยา่งยิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1651 
   
ไปเทีย่วชม พระราชวงั City Palace หรอื พระราชวงัฤดหูนาว ซึง่สว่นหนึง่ มกีารดัดแปลงกลายเป็น
พพิธิภัณฑเ์ปิดใหบ้คุคลท่ัวไปเขา้ชม พระราชวงัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ภายในประดับ
ประดาดว้ยกระจกและแกว้หลากส ีนับเป็นพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในแควน้ราชสถาน ปัจจบุันบางสว่นยังคงเป็น
ทีป่ระทับของราชตระกลู และมกีารจัดแสดงวตัถโุบราณทีม่คีา่มากมาย 
   
จากนัน้ ใหเ้วลาเดนิ Shopping ซือ้ของบรเิวณหนา้พระราชวงั 

    

  

วดั Jagdish Temple City Palace มองจากทางทะเลสาบพโิครา 

  

สญัลกัษณ์แห่งอุทยัปุระ พระราชวงั City Palace ยามคํา่คนื 
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อทุยัปรุะ (Udaipur) เป็นเมอืงทีก่ลา่ววา่สวยและโรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ในอนิเดยี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบพโิคลา 
(Pichola Lake) รายลอ้มดว้ยขนุเขา อาคารเกา่แกอ่ายหุลายรอ้ยปีรวมตัวกันอยูร่มิทะเลสาบ และบางอาคารสรา้ง 
เป็นเกาะกลางน้ํากลายเป็นความแตกตา่งจากเมอืงอืน่ๆ ในราชสถาน 
 
เมอืงอทัุยปรุะ (Udaipur) สรา้งขึน้ราวกลางศตวรรษที ่15 ตัง้ชือ่เมอืงตาม มหารานาอทัุย สงิห ์ที ่2 
ผูส้ถาปนาเมอืง ซึง่เป็นมหารานาผูส้บืเชือ้สายมาจากราชวงศซ์โิซเดยี (Sisodia ทีค่รองอาณาจักรเมวาร ์
(Mewar) มาอยา่งตอ่เนือ่งหลายรอ้ยปี และเป็นราชวงศท์ีนั่บไดว้า่มคีวามแข็งแกรง่ทีส่ดุในบรรดากลุม่เจา้เชือ้
สายราชบตุร ดว้ยกัน ดว้ยวา่ไมย่อมกม้หัวใหผู้ร้กุรานตา่งชาต ิทัง้ยังสามารถยนืหยัดตอ่สูก้ับจักรวรรดโิมกลุได ้
อยา่งยาวนาน 

 

  

ลอ่งเรอืเทีย่วทะเลสาบพโิครา - Udaipur Lake Palace ในทะเลสาบพโิครา 
 

 
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนัทีโ่รงแรมทีพั่ก 
 
บา่ยถงึเย็น- ไปลอ่งเรอืใน ทะเลสาบพโิครา (Pichola lake)  
ชมทวิทัศนร์อบทะเลสาบทีม่ฉีากเป็นมหาราชวงัในยามเย็น แสงอาทติยก์ระทบวงัทีทํ่าดว้ยหนิออ่นเป็นสทีอง 
และสะทอ้นใหเ้กดิภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม ยามพลบคํา่ ตะวนัลับเหลีย่มเขาไปทิง้สสีนัไวต้ามริว้เมฆเหนอื
ทะเลสาบ ชมทอ้งฟ้าเปลีย่นสไีปเรือ่ยๆ จนแสงหมด 
   
จากนัน้ เดนิไปชม ทศันยีภาพยามค า่คนืดา้นหนา้พระราชวงั  ถา่ยรปูตามสมควรแกเ่วลา 
 
ชว่งคํา่- กลับเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก กนิอาหารคํา่ พักผอ่นกันตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
หมายเหต-ุ   
คนืนีเ้ก็บกระเป๋า เตรยีมขึน้เครือ่งในวนัรุง่ข ึน้   
เครือ่งภายในประเทศ Air India น้ําหนักกระเป๋าไดค้นละ 25 กโิลกรัม เทา่นัน้   
*ผูถ้อืบตัรทอง ROP การบนิไทย ไดน้ํ้าหนักเพิม่อกี ทา่นละ 20 กโิลกรัม 
กรณีน้ําหนักเกนิ ลกูทัวรต์อ้งจา่ยคา่น้ําหนักเกนิกันเอง ทางทัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบคา่น้ําหนักเกนิให ้
   

 
 
 
 



หนา้ 8 จาก 14 

   

DAY 06 วันองัคารที ่12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 

เสน้ทาง อทุยัปรุะ-มมุไบ-กรงุเทพ 

เดนิทาง ในเมอืง - รถโคช้ปรับอากาศสว่นตัว 
udr-bom น่ังเครือ่งประมาณ 1 ชม 30 นาท ี

 เปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิมมุไบ 
 bom-bkk น่ังเครือ่งประมาณ 4 ชม 

   
duty free shopping  

 

 

 

         

เทีย่วบนิ ภายในประเทศ 

AI644 สายการบนิ แอรอ์นิเดยี 

    อทุยัปรุะ-มมุไบ 

     เวลา 16.15-17.45 
 

 

 

07.00 น. กนิอาหารเชา้ พักผอ่นตามอัธยาศัย ทีโ่รงแรม  
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนัทีโ่รงแรม จากนัน้เก็บกระเป๋า Check out ออกเดนิทางไปสนามบนิ 
14.30 น. Check in บัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ 
16.15 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม 30 นาท ี
17.45 น. ถงึสนามบนิมมุไบ  อสิระในการกนิอาหารเย็นทีส่นามบนิ ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง  
*คา่อาหารไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์
       

เทีย่วบนิ ระหวา่งประเทศ 

TG318 สายการบนิ แอรอ์นิเดยี 

    มมุไบ-กรงุเทพ 

     เวลา 23.20-05.05 
 

 

 

20.30 น. Check in บัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ 

23.20 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก  *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.   

        
                   
DAY 07 วันพธุที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

เสน้ทาง กรงุเทพ 
 

  05.05 น. ถงึสวุรรณภมู ิ 
กลับสูอ่อ้มกอดของดนิแดนมาตภุมูโิดยสวัสดภิาพ 

พรอ้มกับมมุมองใหม่ๆ ในโลกใบเดมิทีแ่คบลงเสมอ  
เมือ่การเดนิทางสิน้สดุ ..... สวสัดเีมอืงไทย 

 

 

         
                      

 
หมายเหต ุ โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

 
 
 
 

http://www.airindia.com/
http://www.airindia.com/
http://www.airindia.com/
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ราคาคา่เดนิทาง                              75,000     บาท 

     
 

เงือ่นไข-   ตอ้งการนอนเดีย่ว จา่ยเพิม่ ทา่นละ 12,000 บาท      
   

สว่นลดพเิศษ-   (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) 
มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ทําวซีา่เอง  ลด 4,400 บาท     
จองตั๋วการบนิไทยเอง (สว่นลดกรณุาโทรสอบถาม)   
เคยเดนิทางกบั วันแรมทาง ลด 1,000 บาท 

   

ราคานีร้วม- 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ทกุเสน้ทางตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิไทย-อนิเดยี  
คา่วซีา่อนิเดยี  
อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
น้ําดืม่บรรจขุวด (ไมจํ่ากดัจํานวน แตก่รณุาดืม่อยา่งรูค้ณุคา่) 
ทีพ่ักโรงแรม มาตรฐานตามทีร่ะบ ุหอ้งละ 2 ทา่น 
คา่รถปรับอากาศตลอดเสน้ทาง  
คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
คา่ลอ่งเรอืในทะเลสาบพโิคลา อทุัยปรุะ 
คา่บตัรเขา้ชม Crystal Gallery อทุัยปรุะ 
คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย (ไมร่วมทปิ) 
คา่บรกิาร ไกดท์อ้งถิน่  
ประกนัอบุตัเิหต ุ   
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท   
เงือ่นไข- ภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ครอบคลมุเฉพาะกรณีอบุตัเิหต ุ 
ไมค่รอบคลมุกรณี มโีรคประจําตวั เจ็บป่วย เป็นไขห้วัด ทอ้งเสยี หรอือาหารเป็นพษิ ระหวา่งเดนิทาง 

 

ราคานีไ้มร่วม- 
คา่อาหารมือ้เย็น วันสดุทา้ยทีส่นามบนิมมุไบ 
คา่กลอ้งถา่ยรปู และคา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเก็บเป็นบางสถานที ่
คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ 
คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย 
คา่ทปิ เด็กยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 

* คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี  
   (ไกดท์อ้งถิน่ คนขับรถ เด็กรถ) เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 1,200 รปีู หรอื 600 บาท สําหรับ 6 วนั ในอนิเดยี 
* คา่ทปิ  พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ควรใหไ้มตํ่า่กวา่ 20 รปีู ตอ่ครัง้ 
* คา่ทปิ หัวหนา้ทวัรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
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โอนเงนิไดท้ี ่

 

      
  
  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 
จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีกํ่าหนด ชาํระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้ 
   
ขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยเต็มจํานวน 
    
เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศในรายการเดนิทาง 
หรอื เกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล  
ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การชาํระเงนิ 

1) จา่ยมัดจํา จํานวน 15,000 
 บาท ทนัททีีจ่อง 

2) จา่ยงวดแรก จํานวน 30,000 
 บาท ภายในวันที ่  7 ตลุาคม 2560 

3) จา่ยสว่นทีเ่หลอื จํานวน 30,000 
 บาท ภายในวันที ่  7 พฤศจกิายน 2560  
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1. หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  เลม่จรงิ.. ทีม่อีายเุหลอือยูไ่มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

  

2. สาํเนาหนา้วซีา่อนิเดยีลา่สดุ 1 ชดุ  กรณีทีเ่คยเขา้อนิเดยี และ วซีา่เดมิกบัพาสปอรต์ไมไ่ดอ้ยูใ่นเลม่เดยีวกนั 

 

3. แบบฟอรม์ขอ้มูลสว่นตวั กรอกตามแบบฟอรม์ดา้นลา่ง (กรุณาแจง้ขอ้มูลจรงิ) 

   

4. รูปถา่ย 3 ใบ  
รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปส ีบนพืน้หลังสขีาว และตอ้งมขีนาด 2x2 นิว้ 

แนะนําใหบ้อกรา้นถา่ยรูปวา่ ขนาด 2x2 นิว้ เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เทา่กนัทัง้กวา้งและยาว 
หา้มสง่ขนาดอืน่ สถานทตูเขม้งวดมาก !  

รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปปัจจุบนั ทีถ่่ายใหมภ่ายใน 3 เดอืน 

รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปที ่ไม่ซ้ํา กบัรูปในวซีา่เดมิ (ถา้มวีซีา่เดมิ) 

  

 

5. สาํเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

6. สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

7. สาํเนาหนังสอืสทุธ ิ1 ชดุ *เฉพาะพระสงฆแ์ละแม่ช ี (ถา่ยสาํเนาหนา้แรก และหนา้ทีแ่สดงสงักดัวัดปัจจบุนั) 

 

8. นามบตัร 1 ใบ *ถา้ม ี (นามบตัร ตําแหน่งงานปัจจุบนั ตรงตามขอ้มลูทีแ่จง้) 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร-   

ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบใดๆ กรณีสถานทตูอนิเดยี ไมอ่นุมัตวิซีา่ หรอือนุมัตปิระเภทของวซีา่ใหไ้มต่รงตามทีย่ืน่ขอ เนือ่งจากทางสถานทตู
จะพจิารณาเป็นรายๆ ไป ขึน้อยู่กบัประวตักิารเดนิทางของแตล่ะบคุคลดว้ย 

 

 

 

ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสาร  

 
 

 

เอกสารทีต่อ้งจัดส่ง           เพื่อขอวซี่า อนิเดยี 

ชุดกรุ๊ปอินเดีย – form update 31 Jan 2017 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจินําเทีย่ว เลขที ่11/06037 

1/60 ซอยอนามัยงามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพ 10150 
Tel.  024054561, 0898119139, 0816928233  Fax. 024054560 

Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  

 

http://www.wanramtang.com/service/visa-india.html
http://www.wanramtang.com/service/visa-india.html
http://www.wanramtang.com/service/visa-india.html
http://www.wanramtang.com/service/visa-india.html
http://www.wanramtang.com/service/visa-india.html
http://www.wanramtang.com/service/visa-india.html
http://www.wanramtang.com/service/visa-india.html
http://www.wanramtang.com/service/visa-india.html
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 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตัวบรรจง เพือ่ประโยชนข์องผูส้มัครเอง 

                                    (กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้  

 

 
  

ชือ่และนามสกลุ ผูย้ืน่ขอวซีา่ 
กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 
1. ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีต่ดิตอ่ได ้  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทม์อืถอื  โทรศพัทบ์า้น   

 E-mail:   

 
2. อาชพีปัจจุบนั  ตําแหน่ง  

 * ถา้มนีามบตัร ขอ้นีไ้ม่ตอ้งกรอก ใหส้ง่นามบัตรแนบมาดว้ย 1 ใบ 

 * ถา้เกษียณแลว้  ใหแ้จง้วา่ เกษียณ * ถา้เป็นแมบ่า้น กรุณาแจง้ขอ้มลูทีทํ่างานของสามหีรอืบดิา              

 ชือ่บรษัิท/ชือ่หน่วยงาน  

 ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทท์ีทํ่างาน  โทรศพัทบ์า้น   

    
3. กรณีกําลงัศกึษาอยู่ นักเรยีน/นักศกึษา ระดบัชัน้การศกึษา  

 ชือ่โรงเรยีน/สถาบนัการศกึษา  

 ทีอ่ยู่  

  รหัสไปรษณีย ์  

 ระบอุาชพีของ ผูป้กครอง (บดิา) / คูส่มรส  

 ตําแหน่ง  

 ชือ่บรษัิท/ชือ่หน่วยงาน  

 ทีอ่ยู่  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทท์ีทํ่างานของ ผูป้กครอง (บดิา) / คูส่มรส   

 
4. วฒุกิารศกึษาสงูสดุทีเ่รยีนจบ เชน่ มัธยมศกึษา ม.6 , ปรญิญาตร ี, ปรญิญาโท เป็นตน้  

 
5. ศาสนาทีนั่บถอื เชน่ ศาสนาพุทธ ครสิต ์หรอื อสิลาม เป็นตน้    

 
6. หากแตง่งานแลว้ กรุณาแจง้                                                                                 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ สาม ี นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ ภรรยา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 กรณีคูส่มรส หยา่รา้งหรอืเสยีชวีติ - ใหแ้จง้วา่ หย่าแลว้ หรอื เสยีชวีติแลว้  

 
7. บดิาและมารดา (ทัง้สองทา่น)    *ตอ้งกรอกนามสกลุ                                                กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ บดิา นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ มารดา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 
8. ตําหน ิลักษณะรูปพรรณทีเ่ดน่ชดัในร่างกาย เชน่ ผวิสขีาว ผวิสองส ีตาสดํีา ตาสน้ํีาตาล ผมยาว ผมสัน้ ผมดํา เป็นตน้  

  

 
9. ผูรั้บผลประโยชน์    *สาํหรับการทําประกนัการเดนิทาง                กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 เลขทีบ่ัตรประชาชน   

 ความสมัพันธก์ับผูเ้ดนิทาง   
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 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตัวบรรจง เพือ่ประโยชนข์องผูส้มัครเอง 

                                    (กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้ 

 

 
  

10. บคุคลอา้งองิทีต่ดิตอ่ไดท้ีป่ระเทศไทย                                                                   กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 ทีอ่ยู่  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้   

    
11. ถา้เคยเดนิทางเขา้อนิเดยีมาแลว้ กรุณาแจง้ขอ้มลูดงันี้    

 *ขอ้นี ้ถา้ครัง้ลา่สดุ เดนิทางพรอ้มกบั คณะวนัแรมทาง ไม่จําเป็นตอ้งกรอก    

 15.1 เลขทีว่ซีา่ลา่สดุ                                                        วนัทีอ่อกวซีา่  

 15.2 เมอืงทีเ่คยไป  

 15.3 ชือ่และทีอ่ยูข่องโรงแรมหรอืทีพั่ก ทีเ่คยไปพักลา่สดุ   

 ชือ่ทีพั่ก Place to Stay  

 ทีอ่ยู ่Address  

   

 โทรศพัท ์   

 
12. เคยเดนิทางเขา้ ออกประเทศในกลุม่ SAARC (อฟักานสิถาน ภฏูาน ปากสีถาน มัลดฟี บงัคลาเทศ ศรลีงักา เนปาล) หรอืไม่   

 ถา้เคยกรุณาระบรุายละเอยีด (ยอ้นหลงัแค ่4 ปี) 

 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

  เคย  ไมเ่คย  

 อฟักานสิถาน จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ภฏูาน จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ปากสีถาน จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 มัลดฟี     จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 บงัคลาเทศ    จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ศรลีงักา     จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 เนปาล จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 
13. ประเทศทีเ่ดนิทางไปในชว่ง 10 ปี ทีผ่่านมา   

  

  

  

 
14. อาหารทีรั่บประทาน ระหวา่งเดนิทาง ทีต่อ้งการรอ้งขอเป็นพเิศษ- เชน่ อาหารเจ มังสวรัิต ิไมท่านเนือ้ ไมท่านหม ูเป็นตน้ 

  

 
 การสง่เลม่พาสปอรต์คนื- ปกตเิราจะไมส่ง่เลม่พาสปอรต์คนืให ้เราจะถอืไปใหท้กุคนในวนัทีเ่ดนิทางเลย 

 แตท่า่นใดทีต่อ้งการเลม่พาสปอรต์คนืกอ่นการเดนิทาง กรุณาแจง้ใหท้ราบ 

  
 ชือ่ทีอ่ยู่สาํหรับสง่แผน่ DVD หรอื Flash Drive รวมภาพถา่ยเมือ่กลบัจากการเดนิทาง   
 

 ชือ่-นามสกลุ ผูรั้บ  

 ทีอ่ยู่  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทม์อืถอื   
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แผนที ่ศนูยรั์บยืน่วซีา่อนิเดยี 
อาคาร PS TOWER ชัน้ 10  

สขุมุวทิ 21 (อโศก) 

เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานอีโศก 

เดนิทางดว้ย รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT ลงสถานสีขุมุวทิ 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
ผูย้ืน่ขอวซีา่อนิเดยีทกุทา่น 

ทีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี จะตอ้งมาแสดงตน  
เพือ่ ถา่ยภาพ และ สแกนลายนิว้มอื 

ในวันทีส่มัครยืน่ขอวซีา่  
ดว้ยตวัเอง !! 
 

 

 


