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(เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทยอยู่ 1.30 ช ัว่โมง) 

รายการเดนิทาง  
วนัแรก วนั  
  กรุงเทพฯ  (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  - ชยัปุระ (อนิเดยี)  

 

17.00 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 4  ประตู 1 เคานเ์ตอรส์ายบนิแอร์
เอเชยี (FD) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

19.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ ประเทศอนิเดยี โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี 
เทีย่วบนิที ่FD130 
บรกิารอาหารค า่ของสายการบนิ (เราส ารองอาหารไวใ้หแ้ลว้) 

22.25 น. ถงึ สนามบนิเมอืงชยัปุระ น าท่านตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรับสัมภาระ แลว้เดนิทางสู่

โรงแรมทีพ่ัก  

 เมอืงชยัปุระ เป็นเมอืงหลวง และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐราชสถาน 
อกีทัง้เป็นเมอืงทีม่กีารวางผังเมอืงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ สิง่ปลกูสรา้งโดยเฉพาะในบรเิวณ
ตัวเมืองเก่านั้นไดร้ับการทาสใีหเ้ป็นสชีมพู แต่คน  ส่วนใหญ่เห็นมันเป็นสสีม้แดง

มากกวา่ สาเหตุที่เมอืงนี้ถูกทาสชีมพู ในสมัยของมหาราชา Ram Singh อนิเดียยัง
เป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษ เพือ่ตอ้นรับกษัตรยิ ์Edward VII จากสหราชอาณาจักร (ใน

สมัยทีด่ ารงพระยศเป็น Prince of Wales ) เมือ่ปี ค.ศ.1853 จงึมรีับสัง่ใหร้าษฎรทาสี

บา้นเรอืนเป็นสชีมพู เพื่อเป็นการถวายพระเกยีรตแิด่กษัตรยิเ์จา้อาณานิคม จัยปูรใ์น
อดตี ถอืเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงมาก ทัง้ดา้นวัตถุและวทิยาการสถาปัตยกรรม 

จะสงัเกตไดจ้าก วงัและป้อม 
พกั ณ โรงแรม      หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง วนั  

  ชยัปุระ พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ จาลมาฮาล พระราชวงัซติีพ้ลาเลซ  

  หอดดูาวจนัตารม์นัตาร ์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

08.00 น. น าทา่นชม พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ (Amber Fort( ทีส่วยงามตระการตาและ
ยิง่ใหญอ่ยูบ่นยอดเขา รอบดา้นมกี าแพงคลา้ยเมอืงจนี พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ 
เป็นเมอืงหลวงโบราณของรัฐชยัปรุะ สรา้งขึน้โดย มหาราชา มัน สงิห ์(Maharaja  

Man Singh) เมือ่ พ.ศ. 2135 แตส่รา้งเสร็จสมบรูณ์ กอ่นจะยา้ยเมอืงหลวงลงมาอยู่
บนพืน้ราบทีช่ยัปรุะในปี พ.ศ.2270 ป้อมแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่ระวงัภัยจากศัตรเูรยีกได ้

วา่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรเ์ป็นอยา่งมากและยังใชเ้ป็นทีป่ระทับ เนือ่งจาก
ภายในมพีระราชวงัขนาดใหญต่ัง้อยู ่จากพระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์สามารถมองเห็น 
แวะถา่ยรปู จาล มาฮาล (Jal Mahal) หรอื พระราชวงัน า้ (Water Palace) ซึง่

ตัง้เดน่สงา่อยูก่ลางน ้าอยา่งสวยงาม  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. น าท่านชม พระราชวงัหลวง หรอื พระราชวงัซติีพ้าเลซ (City Palace) ตัง้อยู่
บรเิวณถนน Hawa Mahal Bazar สรา้งขึน้ในสมัยมหาราชาไสว จัย ซงิหท์ี ่2 จากนัน้

ก็ไดร้ับการดูแลต่อเตมิโดยมหาราชาของชยัปรุะรุน่ตอ่ๆ มา ทีส่ าคัญตอนเริม่ก่อสรา้ง
พระราชวัง ยังอยู่ในช่วงที่ราชวงศ์โมกุลเขา้มามีอิทธิพลต่อรัฐราชสถานแลว้ 

สถาปัตยกรรมจงึมกีารผสมผสนระหวา่งแบบราชปุตกับโมกุล ซึง่พระราชวังแหง่นีเ้ป็น
ทีป่ระทับของมหาราชาองคปั์จจุบัน ซึง่ภายในม ีหอดาราศาสตร ์ยันตระ มันตระของ
มหาราชา ไสว สงิหท์ี ่2 ผูส้รา้งเมอืงชยัปุระและ พพิธิภัณฑ ์ของมหาราชาแห่งชยัปุ

ระในยุคก่อนๆ อาท ิพรม ภาพเขยี  น และทีโ่ดนเดน่มากทีส่ดุคอื ฉลองพระองคข์อง
มหาราชา มโธ สงิหท์ี่ 1 ที่มีขนาดใหญ่มากและฉลองพระองค์ปักดิน้ทองของมหา

ราณีที่หนักเกือบ 10  กิโลกรัม รวมถึงหมอ้เงินใบยักษ์ 2 ใบหนักราว 345  กม.
สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแหง่นีผ้สมผสานกันระหวา่งราชวงศช์ยัปรุะกับโมกลุนยิม
ใชห้นิอ่อนแกะสลักลวดลายประณีตบรรจง อาท ินกยูง ดอกไม ้และพระพฆิเนศได ้

อยา่งออ่นชอ้ย  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
จากนัน้ น าท่านชม  หอดูดาวจนัตาร์มนัตาร์ (Jantar Mantar) จัดว่าเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วส าคัญของเมอืงชยัปุระ โดยไดร้ับการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 2010 สรา้งและคิดคน้ขึน้โดยมหาราชาสะหวายจัย สงิห์ที่ 2 
ดว้ยทรงมคีวามสนพระทัยและพระปรชีาในเรือ่งดาราศาสตร ์จงึไดท้รงรับสั่งใหส้รา้ง

หอดูดาวแห่งนี้ข ึ้นมาพรอ้มๆ กับการก่อสรา้งพระราชวังซติี้พาเลซ เพื่อใชดู้ความ
เคลือ่นไหวของพระอาทติย ์พระจันทร ์และดวงดาว โดยหอดูดาวจันตารม์ันตารแ์ห่ง
นี ้ถอืไดว้า่เป็นเครือ่งมอืส าคัญในสมัยโบราณ เนื่องจากจะใชค้ านวนฤกษ์เวลาในการ

ออกรบน่ันเอง  
 

 
 
 

 

mailto:info@himalayanthailand.com
http://www.himalayanthailand.com/


4 
 

 

 

 

 

 

 

 
T.A.T. License No.11 / 04496 

Himalayan Holidays Co., Ltd. 160/592 ITF – Silom Palace Building 25th Fl., Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 (Thailand) 
Tel: (+66) 02- 235-7584, Fax: (+66) 02-2357573, Email: info@himalayanthailand.com or himalayanholidays@yahoo.com / www.himalayanthailand.com  

 
 

 
 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร   

พกั ณ โรงแรม      หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม    
  ชยัปุระ พระราชวงัแหง่สายลม บคิาเนอร ์ป้อมจูนาการ ์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าท่านชม พระราชวงัแห่งสายลม  “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก) หรือ 
Palace of the wind ซึง่เป็นหนึ่งในหลายพระราชวังที่อยู่ในก าแพงเมืองของนครสี

ชมพูแห่งนี้ ไม่ได ้พระราชวังสายลมเคยเป็นฮาเร็ม ของมหาราชา มีลักษณะเป็น
อาคาร 5 ชั ้น  สรา้งดว้ยหินทรายออกแดงคลา้ยสีปูนแหง้ เป็นรูปแบบของ

สถาปัตยกรรม สไตลเ์ปอรเ์ซยีกับโมกุล ทีส่วยเด่น คอื ลวดลายฉลุหนิตามหนา้ต่าง 
ชอ่งระบายอากาศที่บรรดา นางสนมในวังใชเ้ป็น ที่แอบดูชวีติ ความเป็น อยู่ของ
สามัญชนทั่วไป และประโยชน์อีกอย่างคือเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมมีชอ่งหนา้ต่าง 

จ านวนมากถงึ 152 ชอ่งอยูบ่รเิวณตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์(Hawa Mahal Bazaar)  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบคิาเนอร ์(Bikaner( ระยะทาง 165 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง สมัยอดีตยังไม่มีเมืองบคิาเนอร์ บรเิวณนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของ Mawar Land of the Dead พ่อคา้ตามเสน้ทางสายไหม ยังตอ้งใชผ้่านไปมา 
จงึมีโจรหลายก๊ก ยึดครองพื้นที่หย่อมเล็กหย่อมนอ้ย และยังไม่มีใครครอบครอง

ดนิแดนแห่ง เจา้ชาย Rao Bika แห่งแควน้โยธปุระ (จ๊อดปูร์) เกดิความนอ้ยใจใน
ค าพูดพระบดิาจงึตัดสนิใจมุ่งหนา้เดนิทางก่อนลงหลักปักฐานต่อสูก้ับพวกโจร น า

ความรม่เย็นเขา้มาสูด่นิแดนแห่งความตาย จนชาวบา้นทอ้งถิน่เขา้ร่วมในการต่อสูก้ับ
พวกโจรจนทา้ยสดุเมอืงบคิาเนอรถ์กูตัง้ขึน้ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร   

จากนัน้ น าท่านชม ป้อมสีแดงแห่งเมอืงบิคาเนอร ์หรือ ป้อมจูนนาการ ์(Junagarh 
Fort) คือ วังมหาราชาที่อยู่ในสภาพดีสุดแห่งหนึ่งในราชาสถาน สรา้งขึน้ใน ค .ศ. 
1588 ถูกสรา้งขึน้โดยราชปุต Rao Bika ดว้ยการต่อสูก้ับชนพื้นเมอืง จนสามารถตัง้

ถิ่นฐาน แมผ้่านการรุกรานจากมหาโมกุลหลายครัง้ แต่ทะเลทรายที่อยู่รอบดา้น 
รวมทั ้งความกลา้หาญของนักรบ ช่วยใหเ้มืองอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ ่
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แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal (ต าหนักจันทรา) Hawa Mahal (ต าหนัก
วายุ) เพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ ใกลป้ระตูสุร ิยา (Sun gate) ณ ป้อมปราการ 

Junagarh ทา่นจะพบฝ่ามอืจารกึ บง่บอกถงึหญงิผูส้มัครใจท าพธิ ี“สต”ี 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร   

  ทีพ่กั ณ Maharaja Ganga Mahal Hotel, Bikaner หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่   
  บคิาเนอร ์บาดาแบก ทะเลสาบกาดซซีาร ์จยัแซลเมอร ์

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจยัแซลเมยีร ์)Jaisalmer) หรอืเมอืงสทีอง (Golden 
City( ระยะทาง 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง เมอืงจยัแซล
เมียร  ์เมืองที่ไดร้ับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั ้งอยู่บนที่ราบสูง กลางที่ราบ

ทะเลทรายธาร ์มกี าแพงสูงใหญ่ดูโอฬาร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวันตกสุด
ของแควน้ราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเสน้ทางการคา้ที่ส าคัญระหว่างอินเดียกับ

ตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ก่อสรา้งขึน้จากหนิทรายสเีหลืองเป็นสว่นใหญ่ เมือ่ยาม
ตอ้งแสงอาทติย์อัสดงที่ไลล้งบนพื้นผวิของหนิเหล่านี้ก็จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นสทีอง

อร่ามตาและนี่คือที่มาของสมญา “นครสีทอง” ดว้ยเหตุที่จัยแซลเมียร์เคยเป็น
เสน้ทางการคา้ที่ส าคัญสง่ผลใหพ้่อคา้วาณิชยใ์นตระกูลดังหลายคนร ่ารวยกันอย่าง
มหาศาล กลายเป็นอภมิหาเศรษฐ ีมคีฤหาสนท์ีใ่หญโ่ตมโหฬาร  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร   
13.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงจยัแซลเมยีร ์น าทา่นชม บาดาแบก (Bada Bag( ศาลากลางน ้า

ที่สรา้งโดยมหาราชาวาลกาดซี ชม ทะเลสาบกาดซิซาร ์(Gadsisar Lake(
โอเอซสิขนาดมหมึาท่ามกลางทะเลที่สรา้งโดยมหาราชาวาลกาดซรีาว ค.ศ.ที่ 14 
ซึง่ทะเลสาบนี้เป็นแหล่งน ้าที่ส าคัญของเมอืงจัยแซลเมียร ์รอบๆ ทะเลสาบจะมีวัด

เล็กๆ  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 ทีพ่กั ณ The Desert Tulip Hotel, Jaisalmer หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้   

  ป้อมจยัแซลเมยีร ์บา้นเศรษฐ ีNathmalji Ki Haveli Patwon-ki-Havali 
  ทะเลทรายธาร ์

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.00 o. น าท่านชม ป้อมจยัแซลเมยีร ์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่อยู่

ทา่มกลางทะเลสาบ สรา้งโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 บนเขา
ทติรกีฏู โดยป้อมนีถ้อืวา่เป็นป้อมทีเ่กา่แก่ล าดับที2่ของรัฐราชสถานชมความสวยงาม

ของปราสาททรายที่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางทะเลทรายภายในป้อมมีบา้นพักของ
ชาวบา้นทีพ่ านักอยูอ่าศัยมานานนับรอ้ยปีท่านจะไดเ้ห็นทัศนยีภาพของเมอืงจัยแซล

เมยีรโ์ดยรอบ  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
จากนัน้ น าท่านชม Nathmalji Ki Haveli บา้นเสนาบดี สูง 5 ชัน้ ที่สรา้งราว ค.ศ.ที่ 19 

โดย Lalu และ Hathi 2 พีน่อ้งศลิปินและสถาปนกิเอก ทีส่รา้งอย่างวจิติรบรรจง ดว้ย
การฉลุลายผนังอย่างละเอียดอ่อน ชม Patwon-ki-Havali ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจัย

แซลเมยีร ์ซึง่ภายในจะจัดแสดงสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ พรอ้มทัง้มรีา้นขายของ 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร   

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายธาร ์(Thar Desert) หา่งจากตัวเมอืงออกไปราว 42 
กโิลเมตร เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังในจัยแซลเมยีรใ์หท้า่นสมัผัสกับการ

ขีอ่ฐูสูท่ะเลทรายธาร ์ 
จากนัน้ น าทา่นชม Sam Sand Dunes เนนิทรายแหง่นี ้เป็นทีซ่ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกับผนื

แผน่ทรายไดอ้ยา่งงดงามเกนิบรรยายจนได ้

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร   
  ทีพ่กั ณ The Desert Tulip Hotel, Jaisalmer หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

วนัทีห่ก   
  จยัเซลเมอร ์จอ๊ดปูร ์ป้อมเมหร์านการห ์อนสุรณ์สถานจาสวาธาดา  

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจ๊อดปูร ์)Jodhpur( เมอืงสฟ้ีา (Blue City( ระยะทาง
ประมาณ 285 กโิลเมตรใชเ้วลาประมาณ 6-7 ชัว่โมง เมอืงโรแมนตกิแหง่นครสฟ้ีา 
หรอื เมอืงโยธะปุระ ถอืเป็นเมอืงเกา่แกข่องพวกราชบตุรเป็นตน้ก าเนดิของอกีหลาย

ราชวงศเ์ชน่ราชาแห่งบคิาเนอรก็์เคยเป็นเจา้ชายแห่งจ๊อดปูรค์วามเก่าท าใหเ้มอืงนี้มี
มนตข์ลังเป็นศนูยก์ลางของราชาสถานตัง้แตอ่ดตีกาลนานหลายรอ้ยปี 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร 
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จากนัน้  น าท่านชมนครสฟ้ีา เมอืงแห่งนักรบทีแ่กร่งกลา้จากหนา้ประวัตศิาสตรข์องชาวราช
ปุต ชม ป้อมเมหร์านการห ์(Mehrangarh Fort( ซึง่เป็นที่ตัง้ขอพระราชวังมหา

ราชาแห่งจ๊อดปูร ์ตัง้อยู่บนเขาสงูจากพืน้ 125 เมตร มกี าแพงลอ้มรอบยาวกวา่ 5 กม. 
นับเป็นป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอนิเดีย ชมพระราชวังที่มีการแกะสลัก
ลวดลายอย่างน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะช่องพระแกลแห่งวังชโรคาส อันอ่อนหวาน

งดงามดว้ยลวดลายของพรรณพฤกษา จ าหลักจากหนิทราย ต าหนักมุกโมตมิาฮาล  
ต าหนักแกว้ ซสีมาฮาล  

  น าท่านชม อนุสรณ์สถานจาสวานตธ์าดา )Jaswant Thada( ที่สรา้งดว้ยหิน
ออ่น หลังคาทรงปรางคป์ราสาท ประดับโดยหนิออ่นขนาดเล็กทีเ่รยีกวา่ฉัตรโีดยรอบ

ร าลึกถึงมหาราชาจาสวานต์ซิงห์ที่ 2 ชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล ้าค่าขา้วของ
เครื่องใชข้องมหาราชาราชปุต น าท่านสัมผัสนครสฟ้ีา สัมผัสวถิีชวีติของชาวบา้น 
เลือกซื้อของพื้นเมืองของที่ระลึกในตลาดบาร์ซาร์โบราณ ซึง่เป็นศูนย์กลางการ

แลกเปลี่ยนคา้ขายของเหล่าขบวนคาราวานมาแต่อดีต ตัง้อยู่กลางใจเมืองจ๊อดปูร์ 
แหลง่ศลิปะ หัตถกรรม เครือ่งเงนิ  ก าไล ผา้มัดยอ้มสสีด เครือ่งหนังมากมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร   
ทีพ่กั ณ The Fern Residency, Jodhpur หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
วนัทีเ่จ็ด   
  จอ๊ดปร ์รานคัปูร ์อุไดรป์ูร ์

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอุไดรป์ูร ์ (Udaipur) ระยะทาง 280 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 

จากนัน้ น าท่ า น ช ม  เมื อ ง ราน ัค ปู ร ์ (Ranakpur) ช ม  ว ัด เช น  )Jain Temple, 

Ranakpur Temple( เป็นวหิารของศาสนาเชน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แห่ง
อนิเดีย สรา้งโดยคหบดี Dharna Sah เมื่อเกือบ 500 ปีก่อน ภายใน ประกอบดว้ย

หอ้งโถงกวา่ 24 หอ้ง โดมทัง้หมด 80 โดม และเสาถงึ  1,144 ตน้ เสาแต่ละตน้จะ
ถูกแกะสลักลวดลายอย่างงดงามมาก คดิเป็นพื้นทีแ่กะสลักกวา่ 3,000 ตารางเมตร
ทัง้หมดถูกเก็บรักษาไวอ้ย่างดเียี่ยม เมื่อสรา้งวัดนี้ จ าเป็นตอ้งสรา้งเมอืงขึน้มาเพื่อ
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เป็นทีอ่าศัยของคนงานนับหมืน่ เมอืงดังกล่าวตัง้ชือ่วา่ "รานัคปูร"์ เพือ่เป็นเกยีรตแิด ่
มหารานา แหง่ราชาอาณาจักร ผูอ้นุญาตใหส้รา้งวดั 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงอุไดรป์ูร ์ซ ึง่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแควน้ราชาสถาน และ

ตัง้อยู่รมิทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานแีห่งทีส่องของอาณาจักร Mewar อุไดปูรเ์ป็น

เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความโรแมนตกิและเพยีบพรอ้ม ไปดว้ยความงามของทะเลสาบ 
พระราชวังและน ้าพุที่สวยงามเรยีกขานกัน Jewel of Mewar, Udaipur ไดก้่อตัง้ขึน้

โดยมหาราชาใจสงิห์ในศตวรรษที่ 16  เมือง Udaipur รับรองสามทะเลสาบใหญ ่
Pichhola, Fatehsagar และ Udaisagar  ราชาสถานอนิเดีย  ในทะเลสาบ Pichhola 
ยืนที่ mandir เป็นพระราชวังที่มีช ือ่เสยีงในยุคราชวงศ์  ถูกปกครองโดย Sisodias 

ส าหรับปี 1200  Udaipur เป็นหนึ่งในที่สุดลังจากที่หาแหล่งท่องเที่ยวของราชา
อนิเดียจะเรยีกว่า City of Lakes  ภาพยนตร์ฮอลลีวูด้หลายภาษาฮนิดีไดถู้กยิงใน

สถานทีง่ดงามของ Udaipur India  ตัง้อยู่ท่ามกลาง Aravalli Hills ของราชาอนิเดยี
และทะเลสาบสฟ้ีาใสของ Udaipurใหภ้าพทีส่มบรูณ์แบบฉากหลัง 

จากนัน้ น าท่ าน  ล่องเรือบนทะเลสาบพิคโคลา  )Pichola Lake( ชมทิวทัศน์รอบ
ทะเลสาบที่มีฉากเป็นมหาราชวังอย่าง เชน่ Lake Palace ในยามเย็นแสงอาทติย์
กระทบวังทีท่ าดว้ยหนิอ่อนจับแสงแดดยามเย็นเป็นสทีองและสะทอ้นใหเ้กดิภาพเงา

ในทะเลสาบสวยงาม  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร   

  ทีพ่กั ณ Golden Tulip Hotel, Udaipur หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด   

  อุไดรป์ูร ์ซติ ีพ้าเลส  สวนSahelion Ki Bari วดัจกัดศิ 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

08.00 น. น าท่านชม พระราชวงัซติีพ้าเลซ (City Palace) เมอืงอุไดปูร ์หรอื พระราชวัง
ฤดูหนาว ซึง่สว่นหนึง่มกีารดัดแปลงกลายเป็นพพิธิภัณฑ ์เปิดใหบุ้คคลทั่วไปเขา้ชม 

พระราชวังแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นดว้ยหนิแกรนิตและหนิอ่อน ภายในประดับประดาดว้ย
กระจกและแกว้หลากส ีนับเป็นพระราชวังที่ใหญ่สุดในราชาสถานเพราะมีพื้นที่กว่า
สองหมื่นตารางเมตร ส่วนของอาคารสูงสุดวัดได ้30.4 เมตร และยาวเหยียดติด

ทะเลสาบพิโคล่า ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูล และมีการ
จัดการแสดงวัตถุโบราณที่มีค่ามากมาย..หอ้งแสดง Chetak มา้คู่ใจของมหารานา 

/Courtyard Madan Vilas ชมววิพระราชวังกลางทะเลสาบ /ต าหนักดลิคูสชลัมาฮาล 
)Dilkhushal Mahal) /หอ้งคันชก์ีบาร์ช (Kanch Ki Burj) /พระต าหนักโมติมาฮาล 
)Moti Mahal) หรอื เพริล์พาเลซ (Pearl Palace)  

  น าท่านเดินทางสู่ สวน Sahelion Ki Bari ชมความงามของสระบัวที่กวา้งใหญ่
ภายในสวนยังมีหอ้งน่ังเล่นที่ประดับประดาไปดว้ยแกว้และหนิสงีดงามมากและพา

ทา่นชอ้ปปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงอไุดปรู ์
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร 

13.00 น. น าท่านชม วดัจกัดศิ (Jagdish Temple) เป็นวัดฮินดูที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองอุไดปูร์ มอีายุเกือบ 400 ปี สรา้งในปี ค.ศ. 1651 ในสมัยของมหารานาจากัต 
ซงิห์ที่ 2 (Maharana Jagat Singh II) เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองเป็นอย่าง

มาก โดยภายในมหีนิสดี าแกะสลักเป็นรปูจากาน  นาท ซึง่เป็นภาคหนึง่ชองพระวษิณุ 
และยังมจีุดเด่นอยู่ตรงการแกะสลักผนังวดัเป็นรปูนางอัปสรา และสัตวล์ักษณะต่างๆ 

อย่างละเอียด โดยภายในวหิารไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปนะคะ แต่ภาพนอกวัดถ่ายได ้
ใกล ้ๆ กับวัดจักดศิมีรา้นขายสนิคา้ที่ระลึกมากมายหลังจากที่ชมวัดเสร็จก็สามารถ
เดนิชอ็ปป้ิงตอ่ไดเ้ลย สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับทีพั่ก 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร   
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    ทีท่ ีพ่กั ณ Golden Tulip Hotel, Udaipur หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีเ่กา้   
  อุไดรป์ูร ์ประตปูาตรกิา ชยัปุระ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ (Jaipur) ระยะทาง 399 กม. ประมาณ 7 ชัว่โมง 

ชมบรรยากาศสองขา้งทาง พักผอ่นตามอัธยาศัย 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร  
จากนัน้ ระหวา่งทางแวะถ่าย ประตปูาตรกิา (Patrika Gate) คอืประตเูมอืงล าดับที ่9 ของ

นครชยัปรุะ ตัง้อยูบ่รเิวณ วงเวยีนจาวาฮาร ์ (Jawahar Circle) ดว้ยความทีเ่ป็นประตู
เมอืงล าดับที ่ 9 ซึง่เป็นเลขศักดิส์ทิธิ ์ การสรา้งประตูน้ี ้ จงึมกีารระดมความคดิในการ

สรา้งใหต้รงตามปร ะเพณีโบราณของเมอืง ท าใหป้ระตปูาตรกิา ม ี 9 โดม ม ี 7 ซุม้
ประต ู แตล่ะซุม้มภีาพวาดสสีนัสวยงาม บอกเลา่ประวตัศิาสตรข์องแควน้ราชสถาน

ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว และนับเป็นจดุถา่ยรปูทีส่วยมาก 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับไปยังเมอืงชยัปรุะ สู ่สนามบนิเมอืงชยัปุระ  

22.15 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพ ฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD131 
  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)   
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วนัทีส่บิ   

  ชยัปุระ กรงุเทพ 
 
04.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

 
หมายเหต ุ

บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู 

กับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมที่พัก ภูมอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว  ไดต้ามรายการ 

 

อตัราคา่บรกิารการเดนิทาง (ขอสงวนสทิธ ิท์ ี ่15ทา่นขึน้ไป) 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

15 – 24 พฤศจกิายน 2565 55,000 13,900 

13 – 22 ธนัวาคม 2565 55,000 13,900 

27 ธนัวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566 58,000 13,900 

17 – 26 มกราคม 2566 55,000 13,900 

14 – 23 กุมภาพนัธ ์2566 55,000 13,900 

7 – 16 มนีาคม 2566 55,000 13,900 

 
การส ารองทีน่ ัง้ 

1. กรณุาช าระมัดจ า 20,000 บาท หลังการจองภายใน วัน พรอ้มสง่หลักฐานการโอนเงนิ และส าเนาหนา้ 3

หนังสอืเดนิทาง 
2. สว่นที่เหลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วันก่อนการเดนิทาง พรอ้มสง่เอกสารในการท าวซี่า **หากท่านไม่

หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไขช าระเงนิสว่นทีเ่**  

**ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจังหวัดราคาทัวรด์ังกลา่วจะไมร่วมคา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารของธนาคาร**  
 

บญัชโีอนเงนิ 
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คา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
2. คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันสายการบนิ และภาษีน ้ามันของสายการบนิ  
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (15 กโิลกรัม) 

4. คา่โรงแรมทีพั่ก ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ทา่น) 
5. รถโคช้ปรับอากาศ, รถไฟ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 

7. คา่อาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุและคา่น ้าดืม่บนรถ วันละ 2 ขวด/ทา่น 
8. ค่าประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงนิรักษาพยาบาลไม่เกนิหา้แสนบาท) 

แต่ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่ีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ (ส าหรับอายุ 70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 

50%) 
9. คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

10.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงานขับรถ 50 USD 

11. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

คา่บรกิารไม่รวม  

1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี 

ฯลฯ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
4. คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
5. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 

6. คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ Visa 3% Amex 4% 

7. คา่น ้าหนักเกนิพกิัดตามสายการบนิก าหนด 15 กโิลกรัม  

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่น

เพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 
 
การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่มใ่ชเ่ทศกาล หรอืวันหยดุยาว** 
**หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวันหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ** 

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 45 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 25 วันจนถงึวันเดนิทางจรงิ คดิคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หอ้งพักโดยตรง หรอืผ่าน

ตัวแทนในต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินโปรโมชัน่ หรือเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ 

ขอแนะน าใหนั้กท่องเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักท่องเทีย่วมากกวา่ ในกรณีทีม่กีารจัดประชุม

นานาชาต ิ(Trade Fair )เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น หรอืยา้ย
เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมตาม โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได  ้ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านึงถึง
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ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคัญ  กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ 
นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได  ้ 

**กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น า้หนกัไม่เกนิ 15 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)**   

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่ม
สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วไดเ้พื่อความเหมาะสม และความปลอดภัย 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสายการบนิโดยจะยดึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญโดย ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
6. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่นทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
7. ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น

ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้** 
 

เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุ

ขอ้ 
 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 1 ชุด ตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้วา่งอยา่ง
นอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ )2 รปู พืน้หลงัสขีาว) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาหนา้วซี่าทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี ขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศและความ 

 
ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วซี่า อนิเดยี 

 
ถา่ยหรอืสแกนสหีนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย หนา้

ตรง 2x2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 2 รูป 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาอนิเดีย 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนช่ือ-นามสกุล)   

(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................... 

2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 

รหสัไปรษณีย.์................................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 

กรุณาระบุความสมัพนัธ.์................................................................................................................................................................. 

8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 

    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 

ท่ีอยูท่ี่ท างาน..................................................................................................................................................................................... 
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รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัทม์ือถือ...............................  

9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 

การศกึษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อ่ืนๆ………………… 

10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อน หรือไม่ เคย                  ไม่เคย 

 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี………….............……............ท่ีออกจากอินเดียล่าสุด 

11. โปรดระบุประเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัใหค้รบถว้น.......................................................................... 
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