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อนิเดยี  จยัปรู ์ เดล ี ศรนีาคา(แคชเมยีร)์ อคัรา  6 วนั 3 คนื 

สูส่วรรคบ์นดนิ “แคชเมยีร”์ สวติเซอรแ์ลนดแ์ดนอนิเดยี 

สมัผสัอากาศหนาวเย็นจบัใจ “เทอืกเขากลุมารค์” สนุกสนานบนลานสก ี

ชมอนุสรณ์สถานของความรกัอนัยิง่ใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงดงักอ้งโลก “ทชัมาฮาล” 

 เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี  (FD) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ กรุป๊ละ 

28 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2562 26,662 5,500 FD 30 

18 - 23 ม.ค. 2562 19,991 5,500 FD 30 

25 - 30 ม.ค. 2562 19,991 5,500 FD 30 

8 - 13 ก.พ. 2562 22,922 5,500 FD 30 

13 - 18 ก.พ. 2562 22,922 5,500 FD 30 

20 - 25 ก.พ. 2562 22,922 5,500 FD 30 

22 - 27 ก.พ. 2562 22,922 5,500 FD 30 

27  ก.พ. - 4 ม.ีค 2562 22,922 5,500 FD 30 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

คา่ยืน่วซีา่อนิเดยี 3,500 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
 

หมายเหต ุ: ทางเราขอสงวนสทิธ ิ์ใ์นการดําเนนิการจดัทําวซี่าอนิเดยี (E-VISA) ใหก้บัลูกคา้ทุกกรณี หากลูกคา้มวีซี่าอนิเดยี
ตดิเลม่แบบรายปีไมค่ดิคา่วซี่าเพิม่เตมิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง                                                                       

18.30 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร ์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

21.30 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงจยัปูร ์ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD130 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

4.20 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิจยัปรู ์– เมอืงเดล ี– น ัง่เครือ่งภายในสูเ่มอืงศรนีาคา(แคชเมยีร)์ – เลน่สกเีทอืกเขากุลมารค์ 

– แคชเมยีร ์– บา้นเรอื    

00.20 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิจยัปรู ์  นําทา่นผ่านพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเดล ี(Delhi) ชือ่เต็มคอื National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหานครทีม่ี

ขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลเีก่า(Old 

Delhi) เขตวัฒนธรรมในสมัยโบราณ ประกอบไปดว้ย มัสยติ สเุหร่า เป็นจํานวนมากและเดลใีหม่ นวิเดล ี(New 

Delhi) สว่นทีอ่ังกฤษสรา้งขึน้เป็นทีต่ัง้รัฐสภาสถานทีทํ่าการของรัฐบาล ถอืเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ

อนิเดยี เป็นเมอืงสมัยใหม่ทีป่ระกอบไปดว้ย ย่านการคา้ทนัสมัยเป็นจํานวนมาก และยังเป็นทีต่ัง้ของประตอูนิเดยี 

ซึง่เป็นเมอืงหลวงปัจจุบันของอนิเดยี  กรุงเดลไีดเ้คยเป็นศนูยก์ลางทางการปกครองถงึ 7 ครัง้ คอืในสมัย พระ

เจา้ดีลฟิ ยุคกษัตริย์อลาอุดดนิ ยุคอุดดนิ ตุฆลัค ยุคโมฮัมหมัด ตุฆลัค ยุคกษัตรยิ์ฟิโรซซาร์ แห่งราชวงศ์

ตุฆลัค ยุคกษัตรยิห์ุมายุน ยุคกษัตรยิ์ชาหจ์ะฮาน ทําใหไ้ดร้ับฉายาว่า มหานคร 7 ราชธานี (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 6 ชม.) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

......... น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา โดยเทีย่วบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่......... 

......... น.   ถงึ สนามบนิ เมอืงศรนีาคา  ผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เม ือง  “ศร ีนาคา” 

นครหลวงของ แควน้จามมู-แคช

เมยีร  ์ซ ึง่ตัง้ในหุบเขาแคชเมียร์ จน

เป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นดนิแดนแห่ง

ทะเลสาบ สายน้ํา สวนดอกไมแ้ละ

งานฝีมือ ศลิปะทีผ่ลติจากไม ้วถิชีวีติ

ของผูค้นในทะเลสาบดาลเป็นชวีติที่

อยู่คูก่บัสายน้ําอันเงยีบสงบ มีเรือเป็นพาหนะสําคัญในการเดนิทางไปมาในทะเลอันกวา้งใหญ่ แต่งแตม้ความ

งดงามแบบวถิชีวีติแบบบา้นๆ ของผูค้นดัง้เดมิทีน่ี่ ทึง่กับสสีนัของสวน

ผักลอยน้ํา พรอ้มตลาดน้ํายามเชา้ทีส่รา้งชวีติชวีาใหก้ับผูม้าเยือนหรือ

นักทอ่งเทีย่ว  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

 นําท่านเดนิทางสู่ กุลมาร์ค(GULMARG)  (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม.ห่างจากศรีนาคาราว 56 กม.) กุลมารค์ เทอืกเขาที่

สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ ตลอดเสน้ทางสู่กุลมาร์คจะผ่าน

ทอ้งทุ่งนา ฝูงแกะ แนวเขาที่สลับซับซอ้นและงดงาม เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวฤดูหนาว สถานที่สําหรับเล่นสกี  และส่วนฤดูรอ้นจะ

แปรเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก  2,730 เมตรจาก

ระดบัน้ําทะเล ทวิทัศน์โดยรอบจะเป็นววิตน้สนทีส่วยงาม  นําท่านขึน้

เคเบลิคาร์เฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ข ึน้สู่ยอดเขากุล

มารค์ ระหว่างทางจะไดเ้ห็นววิทวิทัศน์,หมู่บา้นยปิซทีีใ่นชว่งฤดูหนาว

จะอพยพไปอยู่ทีเ่มอืงจามมูและจะกลับมาพักอาศัยในชว่งฤดูรอ้น ชม

ววิภเูขาหมิะทีส่วยงามและถา้ฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ทีส่งู

เป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์*อสิระใหท้่านไดเ้ล่นสก ี

ชมววิ ถ่ายรูป เล่นหมิะตามอัธยาศัย (คา่อุปกรณ์เล่นสกไีมร่วมใน

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/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%86%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%86%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%86%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%86%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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คา่ทวัร ์กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่) จนถงึเวลานัดหมาย นําท่านลงจากยอดเขากุลมาร์ค 

เดนิทางกลบัสูศ่รนีาคา 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BOAT HOUSE (บา้นเรอื) 

วนัทีส่าม แคชเมยีร ์– พาฮาลแกม – แคชเมยีร ์                                           

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

  นําท่านเดนิทางสู่ พาฮาลแกม (PAHALGAM) ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 3 ชม. หมู่บา้นพาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะ 

(Village of Shepherds) เดมิเป็นหมู่บา้นของคนเลี้ยงแกะ 

พาฮาลแกมอยู่ห่างจากศรนีาคา 90 กโิลเมตร เป็นสถานทีถ่่ายทํา

ภาพยนตร์ที่นิยมมาก พาฮาลแกม ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 

“สวติเซอรแ์ลนด”์ ชว่งฤดูหนาวจะมีแต่หมิะปกคลุม อากาศหนาว 

น้ําในลําธารใสเย็น แม่น้ําสายย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น แม่น้ําลดิ

ดาร์ (Liddar) แม่น้ําสายสําคัญในพาฮาลแกม มีรา้นคา้ต่างๆ 

รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้และหญา้ฝรั่น (Saffron) หญา้ฝรั่นมขีายอยู่

ทัว่แคชเมยีรแ์ตท่ีพ่าฮาลแกมเป็นแหลง่เพาะปลกูหญา้ฝรั่นทีใ่หญ่

ที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุด  สร รพคุณของหญา้ฝรั่นคือลด

โคเลสเตอรอลในร่างกาย ระหว่างการเดนิทางไปพาฮาลแกมให ้

ทา่นไดช้มววิทีส่วยงามสองขา้งทางและเก็บภาพประทบัใจ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร  

 นําท่านชม เมืองพาฮาลแกม ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์

นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องใหด้ ินแดนแห่งนี้ เป็น

สถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก สนุกสนานกบัการขีม่า้ชมหุบเขาพาฮาล

แกม (คา่ขีม่า้ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ละไกด์

ทอ้งถิน่คะ) นอกจากนี้ท่านยังสามารถเก็บภาพประทับใจโดยมี

ฉากหลังเป็นววิภูเขาที่สวยงาม สูดอากาศบรสิุทธิ ์เดนิเล่นชวิๆ 

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมาย อสิระตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัด

หมาย นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงศรนีาคา 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BOAT HOUSE (บา้นเรอื) 

 
วนัทีส่ ี ่ แคชเมยีร ์– ลอ่งเรอืทะเลสาบดาล – น ัง่เครือ่งภายในสูเ่มอืงเดล ี– อคัรา                                           

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

 นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบดาลโดยเรอืสคิารา ชมความงดงามของ

ทะเลสาบ ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ลอ้มรอบเมืองนี้ 

สมัผัสวถิชีวีติชาวบา้นรมิน้ําบรเิวณรอบทะเลสาบ มีนกนานาชนดิ 

ดอกไม ้พืช ทะเลสาบที่มีความใส ชมชาวบา้นที่ดํารงชีวติบน

สายน้ําโดยมีเรือเป็นพาหนะสําคัญ ชมสวนผักลอยน้ําและตลาด

น้ํายามเชา้ทีม่ชีวีติชวีา สนุกสนานกบัการซือ้ของมากมายทีพ่่อคา้

นํามาขาย สามารถต่อรองราคากันไดต้ามอัธยาศัย พาท่าน

ลอ่งเรอืภายในทะเลสาบชมววิพรอ้มสดูอากาศบรสิทุธ ์จนถงึเวลา

อันสมควรนําทา่นกลบัเขา้สูท่ีพ่ัก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

......... น. เดนิทางสู ่เมอืงเดล ีโดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่………….. 

......... น. ถงึ สนามบนิเมอืงเดล ีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็น

ศนูยก์ลางปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกุล อคัระ อดตีเมืองหลวงของอนิเดยีในสมัยทีย่ังเรียกว่า "ฮนิดู

สถาน"  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิแม่น้ํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตรประเทศ ตัง้อยู่ห่างจาก

เมอืงลคัเนาว ์เป็นเมอืงหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมอืงอัคระมปีระชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) 
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ถอืเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ชม.ใหท้า่นพักผ่อนบนรถ ชมววิทวิทศันส์องขา้งทางจนเดนิทางถงึเมอืงอัครา) 
คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  THE LIGHT HOUSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ อคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอรท์ – จยัปรู ์– สนามบนิ                                                            

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําท่านเดนิทางเขา้ชม  ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ์

สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลทีม่ีต่อ

นางอันเป็นทีร่ักยิง่มหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาลสุสานหนิ

อ่อนทีผู่ค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทีส่วยทีส่ดุใน

โลก สรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจักรพรรดแิห่งจักรวรรดโิมกุลผูม้ีรัก

มั่นคงตอ่พระมเหสขีองพระองค ์สมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮัน 

ข ึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความ

ไวว้างใจแก่ อรชุมันท ์พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล "อัญมณีแห่งราชวัง" พระมเหสตีดิตาม

พระองคแ์มแ้ต่ในสนามรบ แนะนําพระองคใ์นเรื่องราชการของประเทศ และพระองคซ์าบซึง้ในน้ําพระทัยของ

พระมเหสยีิง่นัก ครัน้ในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสมีุมตัซส ิน้  พระชนม ์หลังจากใหก้ําเนดิทายาท

องคท์ี ่14 การส ิน้พระชนมข์อง พระมเหสทํีาใหส้มเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮันโศกเศรา้อยู่ถงึสองทศวรรษ ราช

สมบัตสิว่นใหญ่สญูเสยีไปเพือ่การสรา้งอนุสรณ์แห่งความรกัของ

ทัง้สองพระองค ์  

   นําทา่นชม อัคราฟอรท์ (AGRA FORT) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ํายมุนา 

สรา้งในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจา้อักบาร์ กําแพงป้อม

สรา้งจากหนิทราย มตีําหนักต่างๆ ถงึ 500 หลัง เป็นศลิปะแบบ

เบงกาลแีละคุชราต ีปัจจุบันเหลอือยู่หลังเดยีว คอื ชาหังครีีมา

ฮาล เป็นทีป่ระทับของชายาฮนิดูของพระเจา้อักบาร์ ลักษณะ

สถาปัตยกรรมจงึเป็นแบบอนิเดยีแท ้ครัน้ถงึสมัยพระเจา้ชาหจ์ะ

ฮาน ทรงมบีัญชาใหร้ือ้ถอนตําหนักอื่นๆลงทัง้หมด เพื่อสรา้งวัง

ทีป่ระทบัใหม่เป็นศลิปะแบบฮนิดผูสมกบัอสิลาม รวมถงึหอแปด

เหลีย่มมุสซามานบูรช ์ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นที่ซ ึง่ชาหจ์ะฮาน ถูกคุมขังเอาไวแ้ละเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลม

หายใจสดุทา้ยแห่งพระชนมช์พี   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

 จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสู ่ เมือง จัยปูร์ (Jaipur) หรือ ชยัปุระ  เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศ

อนิเดยีและยังเป็นเมืองทีม่ีจํานวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอนิเดีย (3.1 ลา้นคน)  เมือง

ท่องเทีย่วสําคัญของรัฐราชสถาน และความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับ 7 ของประเทศอนิเดีย ซึง่แหล่ง

ทอ่งเทีย่วในตวัเมอืงชยัปุระมปีระวัตศิาตรย์าวนานไม่ตํา่กว่า 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซงิหท์ี ่2 (Maharaja 

Sawai Jai Singh ll) ผูม้ีบทบาทสําคัญในการสรา้ง มหานครสชีมพู  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชม. 

ระหว่างทางใหท้า่นไดช้มธรรมชาตแิละพักผ่อนตามอัธยาศยั จนกว่าจะเดนิทางถงึเมอืงจัยปูร)์ 
คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร   หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

 

วนัทีห่ก สนามบนิดอนเมอืง 

00.50 น. ออกเดนิทางจากเมอืงจัยปูร ์เพือ่กลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD131 

06.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ.............. 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

× คา่วซีา่ 3,500 บาท สําหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยืน่วซีา่อนิเดยีหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ่า 2 หนา้
หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน

ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่า

ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ:  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพักเป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย
อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้น

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
13. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
14. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อนิเดีย 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

 

 
 

 

 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพือ่เป็นข้อมูลที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีาอนิเดยี 
 

 

1. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย).................................................................................................................... ......................................... 
ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล   
(ภาษาไทย).................................................................................................................... ........................................................... .......  
2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
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รหัสไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผวิ……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกุลบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกุลมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคู่สมรส/สกุล..............................................................วนั/เดือน/ปี................... ........................ 
สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม............................................................................................................................. ................... 
 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวิต กรุณาระบุ............................................................................................................................. ...................... 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 
กรุณาระบุความสัมพนัธ์..................................................................................................................................................................  
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 
    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 
ท่ีอยูท่ี่ท  างาน.............................................................................................................. ................................................................ 
รหัสไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรท่ีท างาน.................................. ............เบอร์โทรศพัทมื์อถือ...............................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)............................................................................................................................. ..................................  
(ภาษาไทย)....................................................................... ............................................................................................................. .. 
การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6            ปริญญาตรี             ปริญญาโท            อ่ืนๆ………………… 
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่                   เคย                 ไม่เคย 
 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………….............……............ท่ีออกจากอินเดียล่าสุด 
11. โปรดระบุประเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัให้ครบถว้น.............................................................................. 
 
 


