
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมการเดนิทาง  เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง  

วนัแรก  กรงุเทพฯ - เดลล ี- ชยัปุระ 

06.00 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูี ่7-8  เคานเ์ตอร ์P สายการ 

เจท แอรเ์วย ์ (JET AIRWAYS) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ

เอกสารและสมัภาระ 

08.55 น.   ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯสูเ่มอืงเดลล ี โดยสายการบนิ

เจทแอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่  9W 65 (ใชเ้วลาเดนิทาง 4 

ช ัว่โมง 30 นาท)ี  (บรกิารอาหารบนเคร ือ่ง) 

12.00 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธ ี เมอืงเดลล ี

ผ่านดา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ทีเ่ดลล ี ใหท้า่น

ออกไปรบักระเป๋าทีส่ายพาน และไปเชค็อนิทีอ่าคาร

สนามบนิภายในประเทศ เพือ่ทีจ่ะเดนิทางสูเ่มอืงชยัปุระ  

  บรกิารขา้วเหนียวหมู เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทาง 

13.30 น.  เดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ (Jaipur) หรอืเมอืงสชีมพู (Pink City) (ระยะทาง 275 กม. / 5-6 ชม.)  

เมอืงชยัปุระ หรอื เมอืงจยัปูร ์ เป็นเมอืง

หลวง และเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของรฐั

ราชสถาน อกีทัง้เป็นเมอืงทีม่กีารวางผงั

เมอืงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ สิง่ปลกูสรา้ง

โดยเฉพาะในบรเิวณตวัเมอืงเกา่น้ันไดร้บั

การทาสใีหเ้ป็นสชีมพู แตค่นสว่นใหญ่

เห็นมนัเป็นสสีม้แดงมากกวา่ สาเหตทุี่

เมอืงนีถ้กูทาสชีมพู ในสมยัของมหา

ราชา Ram Singh อนิเดยียงัเป็น

เมอืงขึน้ขององักฤษ เพือ่ตอ้นรบักษตัรยิ ์ Edward VII จากสหราชอาณาจกัร (ในสมยัทีด่ ารงพระยศ

เป็น Prince of Wales ) เมือ่ปี ค.ศ.1853 จงึมรีบัสัง่ใหร้าษฎรทาสบีา้นเรอืนเป็นสชีมพู เพือ่เป็นการ

ถวายพระเกยีรตแิด่กษตัรยิเ์จา้อาณานิคม จยัปูรใ์นอดตี ถอืเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงมาก ทัง้ดา้น

วตัถแุละวทิยาการสถาปัตยกรรม จะสงัเกตไดจ้าก วงัและป้อมโบราณตลอดจนบา้นเรอืน 



น าทา่นชม พระราชวงัแห่งสายลม  “Hawa  Mahal” (ถา่ยรปูดา้นนอก) หรอื Palace of the wind 

ซึง่เป็นหน่ึงในหลายพระราชวงัทีอ่ยูใ่นก าแพงเมอืงของนครสชีมพูแห่งนี ้ ไม่ได ้ พระราชวงัสายลมเคย

เป็นฮาเรม็ ของมหาราชา มลีกัษณะเป็นอาคาร 5 ช ัน้ สรา้งดว้ยหนิทรายออกแดงคลา้ยสปีูนแหง้ เป็น

รปูแบบของสถาปัตยกรรม สไตลเ์ปอรเ์ซยีกบัโมกลุ ทีส่วยเดน่ คอื ลวดลายฉลหุนิตามหนา้ตา่ง       

ชอ่งระบายอากาศทีบ่รรดา นางสนมในวงัใชเ้ป็น ทีแ่อบดชูวีติ ความเป็น อยูข่องสามญัชนทัว่ไป และ

ประโยชนอ์กีอยา่งคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมมชีอ่งหนา้ตา่ง จ านวนมากถงึ 152 ชอ่ง อยูบ่รเิวณตลาด

ฮาวามาฮาลบาซาร ์ (Hawa Mahal Bazaar) ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิ ก าไร สรอ้ยคอ 

เสือ้ผา้ ตา่งๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน ส าควรแกเ่วลา น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั… 

19.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั  HOTEL RAMADA  (เมอืงชยัปุระ) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง  เมอืงชยัปุระ (เมอืงสชีมพู) 

07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่น โดยรถโคช๊ เดนิทางสู ่ พระราชวงัแอมเบอร ์

ฟอรท์ และ พเิศษน่ังชา้งขึน้สูพ่ระราชวงัช ัน้ใน

พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber Fort) เดมิเคย

เป็นราชธานีของเมอืงชยัปุระ สรา้งทีเ่คยเป็นป้อม

ปราการเกา่ในศตวรรษที ่ 11 สรา้งขึน้โดยมหาราชา

แมนสงิห ์ ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสรจ็สิน้ลงในสมยั

ของมหาราชาใจสงิห ์ ป้อมแห่งนีเ้ป็นตน้แบบทีด่ขีอง

สถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) นอกจากนีใ้น

สมยักอ่นดา้นลา่งของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จงึเป็น

ปราการส าคญัเพือ่ป้องกนัขา้ศกึไดอ้กีช ัน้ ท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นจดุยทุธศาสตรส์ าคญัของราชวงศก์าญจ

วาหา อยูห่ลายรอ้ยปี กอ่นมหาราชาสะหวายจยั ซงิหท์ี ่2 จะตดัสนิใจยา้ยลงไปสรา้งเมอืงใหม่ยงัชยัปุระ

....ภายในพระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ ประกอบดว้ยพระต าหนักตา่งๆ  ซ ึง่สว่นใหญจ่ะสรา้งในสมยัของ

มหาราชามาน ซงิห ์ (Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารขยายตอ่เตมิโดยมหา

ราชาองคต์อ่ๆมา ทัง้นีใ้นชว่งทีป้่อมแอมแมร ์ ขยายออกมาจนใหญโ่ตน้ัน จกัรวรรดโิมเลกลุเขา้มามี

อทิธพิลในดนิแดนนีแ้ลว้ จงึท าใหร้ปูแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหวา่งราชปุตกบัโม

กลุ เปลีย่นรถรถจีป๊ขึน้สูภ่ายในพระราชวงั  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นน่ังรถจป๊ลงสูร่ถโคช๊… 

จากน้ัน แวะ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ ณ ชลมา ฮาล (JAL MAHAL) หรอืพระราชวงัน า้ (WATER PALACE) ซ ึง่

ตัง้เดน่สง่าอยูก่ลางทะเลสาบมนัสกา (Man Sagar) โดยพระราชวงัแห่งนีแ้ละทวิทศันข์องทะเลสาบ

โดยรอบถกูตอ่เตมิและปรบัปรงุโดยมหาราชา สะหวาย จยั สงิหท์ี ่ 2 ตวัพระราชวงัน้ันสรา้งไดอ้ยา่ง

สวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกลุ ซ ึง่สามารถพบไดท้ัว่ไปในสิง่กอ่สรา้งในรฐัราชสถาน  

 

 

 

 

 

 

 

โดยพระราชวงันีน้ั้นมคีวามสวยงามเน่ืองจากสถานทีต่ ัง้อยูก่ลางทะเลสาบ โดยมเีทอืกเขานหารก์ารห ์

ตัง้อยูเ่บือ้งหลงั ตวัอาคารสรา้งโดยใชห้นิทรายสแีดง 

ประกอบดว้ยทัง้หมด 5 ช ัน้ซ ึง่ 4 ช ัน้ลา่งจะถกูน า้ทว่มเมือ่

ทะเลสาบมรีะดบัน า้สงูสดุ โดยเหลอืเพยีงช ัน้บนสดุซึง่จะ

เผยขึน้มาเหนือน า้ ฉัตรซี ึง่เป็นยอดหลงัคาทรงสีเ่หลีย่ม

น้ันสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมเบงกอล สว่นฉัตรบีรเิวณ

สีมุ่มของอาคารน้ันเป็นทรงแปดเหลีย่ม เน่ืองจากตัง้อยู่

ในน า้เป็นเวลาอนัยาวนานท าใหฐ้านของพระราชวงัน้ัน

เร ิม่ทรดุโทรมลงเน่ืองจากกระแสน า้และน า้ทว่ม ท าใหม้ี

การบูรณะเมือ่ประมาณ 10-15 ปีทีแ่ลว้ แตผ่ลงานทีไ่ดน้ั้นมปัีญหาดา้นวตัถดุบิทีใ่ชไ้ม่ตรงกบัของจรงิ



องิตามประวตัศิาสตรค์น้ควา้โดยผูเ้ช ีย่วชาญ โดยลา่สดุไดม้โีครงการรว่มฯเพือ่ท าการบูรณะคร ัง้ใหญ่

ซ ึง่ยงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการโดยรฐับาลรฐัราชสถาน 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

13.00 น.  น าทา่นชม พระราชวงัหลวง หรอื พระราชวงัซติีพ้าเลซ (City Palace) พระราชวงัอนัเป็นทีป่ระทบัของ

มหาราชาแห่งชยัปุระ สรา้งขึน้ในสมยัมหาราชาไสว จยั ซงิห ์ ที ่2 จากน้ันก็ไดร้บัการดแูลตอ่เตมิโดย

มหาราชาของชยัปุระรุน่ตอ่ ๆ มา โดยสถาปัตยกรรมไดร้บัการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบ

ราชปุต กบั โมกลุ ซติีพ้าเลซ ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชม ในนามของ พพิธิภณัฑไ์สวมานซงิห ์ ภายในเขต

พระราชฐาน มศีาลาวา่ราชการ ทีม่หาราชาใชป้รกึษางานกบัราชบรพิาร ตัง้อยูก่ลางผงัพระราชวงั และ

เหยอืกเงนิ (Silver Urms) แท ้ ๆ 2 ใบของ

มหาราชามดัโฮ ซงิห ์ ที ่ 2 (Maharaja 

Madho Singh II) ซึง่เหยอืกสเีงนินีจ้ะวางอยู่

ของประตทูางเขา้ เหยอืกนีม้คีวามสงูถงึ 1.6 

เมตร บรรจนุ า้ได ้900 ลติร ในอดตีเคยถกูใช ้

บรรจนุ า้จากแม่น า้คงคา เพือ่น าไปใชใ้นพธิี

ราชาภเิษกของกษตัรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่ 7 ชมความ

งามของ ปทมันิวาสชอวก์ (Pitam Niwas 

Chawk) หรอื เรยีกกนัวา่ ลานนกยงู 

(Peacock Courtyard) นกยงูถอืวา่เป็นสตัวป์ระจ ารฐัราชาสถาน ลานนกยงูซึง่ถอืวา่เป็นไฮไลตข์อง

พระราชวงัแห่งนีด้ว้ย ในอดตีใชเ้ป็นลานส าหรบัแสดงกลางแจง้ของนางร า เพือ่ความบนัเทงิและส าราญ

ของมหาราชาในสมยัน้ัน ทีล่านนีย้งัมปีระตทูีส่วยๆ 4 บานประต ู โดยแตล่ะประตจูะมภีาพวดแทน

สญัลกัษณข์องทัง้ 4 ฤด ูไดแ้ก ่ฤดฝูน-ประตนูกยงู ฤดรูอ้น-ประตูดอกบวั ฤดหูนาว-ประตลูายดอกไม ้

และฤดใูบไมผ้ล-ิประตสูเีขยีวตอง โดยแตล่ะประตูจะออกแบบมาไม่เหมอืนกนัมเีทพฮนิดอูงคเ์ล็กๆ

ประดบัเหนือประตแูตล่ะบาน และจากลานนกยงูเราสามารถเห็นสว่นของวงัสว่นตวัของครอบครวัมหา

ราชาคนปัจจบุนัแห่งเมอืงจยัปูร ์ จากน้ันชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์ (Jantar Mantar) จดัวา่เป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัของเมอืงชยัปุระ โดยไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ. 2010สรา้งและคดิคน้ขึน้โดยมหาราชาสะหวายจยั สงิหท์ี ่ 2 ดว้ยทรงมคีวามสนพระทยัและ

พระปรชีาในเร ือ่งดาราศาสตร ์ จงึไดท้รงรบัสัง่ใหส้รา้งหอดดูาวแห่งนีข้ึน้มาพรอ้มๆ กบัการกอ่สรา้ง

พระราชวงัซติีพ้าเลซ เพือ่ใชด้คูวามเคลือ่นไหวของพระอาทติย ์ พระจนัทร ์ และดวงดาว โดยหอดดูาว

จนัตารม์นัตารแ์ห่งนี ้ ถอืไดว้า่เป็นเคร ือ่งมอืส าคญัในสมยัโบราณ เน่ืองจากจะใชค้ านวณฤกษเ์วลาใน

การออกรบน่ันเอง จนัทาร ์ มานทาร ์ จากนีแ้ลว้มหาราชาไสวจยั ซงิหท์ี ่ 2 ยงัไดส้รา้งหอดดูาวใน

ลกัษณะนีอ้กี 4 แห่ง ซ ึง่หน่ึงในสีอ่ยูใ่จกลางเมอืงเดล ีและ อยูท่ีเ่มอืง Ujjain , Varanasi และ Matura 

นาฬกิาแดดทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกจะอยูท่ีจ่ยัปูรม์คีวามสงูถงึ 28 เมตร ทีม่คีวามเทีย่งตรง บอกเวลาทีเ่มอืง

จยัปูรไ์ดโ้ดยเฉพาะซึง่เวลาจะไม่ตรงกบัเวลามาตรฐานของอนิเดยี การเดนิทางมาชมจนัทาร ์ มานทาร ์

ควรมาในชว่งเวลาทีม่แีดดจะไดเ้ห็นเงาของแสงทีน่าฬกิาแดดบอกเวลาได ้  จากน้ัน...พาทา่นอสิระชอ้ป

ป้ิงสิง่ทองแห่งเมอืงหลวงรฐัราชาสถาน  

19.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL RAMADA  (เมอืงชยัปุระ) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงชยัปุระ - จยัแซลเมยีร ์(เมอืงสทีอง) 

07.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันน าทา่นชม ป้อมสแีดงแห่งเมอืงบคิาเนอร ์หรอื ป้อมจนูนาการ ์(Junagarh Fort) วงัมหาราชา

ทีอ่ยูใ่นสภาพดสีดุแห่งหน่ึงในราชาสถาน 

สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1588 ถกูสรา้งขึน้โดย

ราชปุต Rao Bika ดว้ยการตอ่สูก้บัชน

พืน้เมอืง จนสามารถตัง้ถิน่ฐานแมผ้่านการ

รกุรานจากมหาโมกลุหลายคร ัง้ แต่

ทะเลทรายทีอ่ยูร่อบดา้น รวมทัง้ความกลา้

หาญของนักรบ ชว่ยใหเ้มอืงอยูร่อดเสมอมา 

ภายในป้อมใหญ ่ แบ่งเป็นหลายสว่น เชน่ 



Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal จากน้ันน าทา่นชม

พพิธิภณัฑ ์Ganga Golden Jubilee 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ัน เดนิทางสู ่ เมอืงจยัแซลเมยีร ์ (JAISALMER) ระยะทาง 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 7 ช ัว่โมง จยั

แซลเมยีร ์ คอืเมอืงทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ “นครสทีอง” ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงู กลางทีร่าบทะเลทรายธาร ์ มี

ก าแพงสงูใหญด่โูอฬาร เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีอ่ยูท่างตะวนัตกสุดของแควน้ราชาสถาน ในอดตีเคยเป็น

เสน้ทางการคา้ที ่ ส าคญัระหวา่งอนิเดยีกบัตะวนัออกกลาง นครแห่งนีก้อ่สรา้งขึน้จากหนิทรายสเีหลอืง

เป็นสว่นใหญ ่ เมือ่ยามตอ้งแสงอาทติยอ์สัดงทีไ่ลล้งบนพืน้ผวิของหนิเหลา่นี ้ ก็จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นสี

ทองอรา่มตา และน่ีคอืทีม่าของสมญา “นครสทีอง” ดว้ยเหตทุีจ่ยัแซลเมยีรเ์คยเป็นเสน้ทางการคา้ที่

ส าคญั สง่ผลใหพ้่อคา้วาณิชยใ์นตระกลูดงัๆ หลายๆคนร า่รวยกนัอยา่งมหาศาล กลายเป็นอภมิหา

เศรษฐ ีมคีฤหาสนท์ีใ่หญโ่ตมโหฬาร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่DERT TULIP HOTEL (เมอืงจยัแซลเมยีร)์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ี ่ จยัแซลเมยีร ์(เมอืงสทีอง) 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าทา่นชม ทะเลสาบกาดซซิาร ์  (Gadsisar Lake) โอเอซสิขนาดมหมึาทา่มกลางทะเลทีส่รา้งโดย

มหาราชาวาลกาดซ ี ราว ค.ศ.ที ่ 14 ซึง่ทะเลสาบนีเ้ป็นแหลง่น า้ทีส่ าคญัของเมอืงจยัแซลเมยีร ์ รอบๆ 

ทะเลสาบจะมวีดัเล็ก ๆ ในชว่งฤดหูนาวจะไดพ้บเห็นนก นานาชนิดโดยรอบทะเลสาบ รอบๆ ทะเลสาบจะ

มวีดัและอนุสรณส์ถานเล็ก ๆ สเีหลอืงทองอรา่ม ในอดตีด ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นแหลง่น า้ส าคญัของเมอืง 

แตปั่จจบุนั ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังานประเพณี “กานกวัร”์ (Gangaur) ซึง่จดัขึน้ในเดอืน มนีาคม-เมษายน 

ของทกุปี โดยมมีหาราวลัของจยัแซลเมยีรเ์ป็นผูท้ าน าพธิดีว้ยตวัเอง ซ ึง่ประเพณีนี ้ หญงิโสดจะโยน

ดอกไมล้งไปในทะเลสาบและอธษิฐานขอคูช่วีติทีด่ีๆ  

10.00 น. น าทา่นชมป้อมจยัแซลเมยีร ์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญท่ีอ่ยูท่า่มกลางทะเลสาบ สรา้ง

โดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 

โดยป้อมนีถ้อืวา่เป็นป้อมทีส่รา้งล าดบัที ่ 2 ของรฐัราช

สถานรอบๆ ป้อมจยัแซลเมยีรม์หีอรบถงึ 99 หอ โดย

ศตัรหูลกัของเมอืงนีค้อื บรรดาเจา้ราชปุตของนครตา่ง 

ๆ รวมถงึจกัรพรรดอิคับารแ์ห่งโมกลุ ซ ึง่ตอ่มา

กลายเป็นเขยของเมอืงนีไ้ปในทีส่ดุ ปัจจบุนั ป้อมจยั

แซลเมยีรเ์ป็นป้อมเดยีวในอนิเดยีทีม่ผีูค้นอาศยัอยู่

ดา้นบนบนเขาทติรกีฏูชมความสวยงามของ ปราสาททราย ทีต่ ัง้ตระหง่านทา่มกลางทะเลทรายภายใน

ป้อมมบีา้นพกัของชาวบา้นทีพ่ านักอยูอ่าศยัมานานนับรอ้ยปีทา่นจะไดเ้ห็นทศันียภาพของเมอืงจยัแซล

เมยีรโ์ดยรอบ ชมฮาเวลพีทัวนัก ี(Patwon Ki Haveli) มขีนาดใหญแ่ละหรหูรามทีส่ดุในบรรดาฮาเวลี

ดว้ยกนั เพราะเจา้ของเป็นนักธรุกจิ ซ ึง่ร  า่รวยทีส่ดุในยุคน้ันชือ่ กมุนั ซนัด ์ พตัวา (Guman Chand 

Patwa) และใชเ้วลาสรา้งถงึ 50 ปี โดยเร ิม่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1805  มจีดุเดน่อยูต่รงจาโรกสัทีม่มีากถงึ 66 

ระเบยีง  

 ชมคฤหาสนเ์สนาบด ีหรอื ฮาเวล ี (Haveli) ฮาเวลี

แบบจยัซลัแมรน้ั์นสามารถสรา้งโดยทีเ่จา้ของจะตอ้ง

มเีงนิทองมากมายจงึจะทุม่เงนิสรา้งคฤหาสนไ์วอ้ยู่

อาศยัได ้ แต่นอกจากความใหญโ่ตแลว้ ฮาเวลขีอง

เมอืงจยัซลัแมรน้ั์น มลีกัษณะเฉพาะตวั ไม่เหมอืน

เมอืงอืน่ๆ คอื เป็นคฤหาสนท์ีส่รา้งจากหนิทรายสี

ทอง สว่นอาคารช ัน้ลา่งยกสงูจากพืน้เพือ่ป้องกนั

ฝุ่ นจากทะเลทราย  

 ชมวดัเชน (Jain Temples) ทีต่ ัง้อยูบ่นป้อม จยัซลัแมร ์ กลุม่วดัเชนประกอบดว้ยวดั 7 วดั มวีดั

ประธานซึง่มขีนาดใหญส่ดุมชี ือ่วา่ จนัทราปราพู (Chandraprabhu Temple) พระราชวงัของมหา

ราวลั (Palace of the Maharawal) ตัง้อยูด่า้นขวามอืของป้อมจยัซลัแมร ์ เป็นพระราชวงัขนาด 5 

ช ัน้ แบ่งเป็นหอ้งตา่ง ๆ ซ ึง่ตกแตง่สวยงามตามสไตลร์าชปุต โดยหอ้งทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของทีน่ี่คอื กชัวลิ

ลา่ส ์ (Gaj Villas) ซึง่บุ ผนังดว้ยกระเบือ้งลายสฟ้ีาเขม้จากประเทศฮอลแลนด ์ นอกจากนี ้ พืน้ที่



บางสว่นยงัเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงของใชส้ว่นตวัสมาชกิในราชวงศบ์าต ิ ฮาเวลซีาลมิซงิหก์ ี (Salim 

Singh Ki Haveli) คฤหาสนท์รงดอกเห็ด สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1815 เจา้ของเดมิ เจา้ของดัง้เดมิคอื 

ทา่นซาลมิ ซงิห ์ (Salim Singh) ซึง่เป็นนายกรฐัมนตรใีนสมยัน้ัน ทีส่ าคญั ฮาเวลแีห่งนีย้งัมรีปูทรง

เฉพาะตวัคอื ช ัน้ ลา่งกวา้งแตช่ ัน้บนแคบลงเหมอืนดอกเห็ด โดยสว่นทีเ่หมอืนดอกเห็ดน้ัน ถอืเป็น

จดุเดน่ของคฤหาสนนี์ ้ เพราะประกอบดว้ยซุม้โคง้ทัง้หมด 38 โคง้ มโีดมดา้นบนตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งสี

น า้เงนิ นอกจากนี ้ ยงัมจีุดเดน่ทีง่านแกะสลกัของแตล่ะ ระเบยีง ซ ึง่สวยงามและมลีวดลายทีแ่ตกตา่งกนั

ในแตล่ะระเบยีง 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ FORT RAJWADA  HOTEL 

15.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู่ ทะเลยทรายธาร ์ ห่างจากตวั

เมอืงออกไปราว 42 กโิลเมตร เป็นอกีหน่ึง

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัในจยัแซลเมยีร.์..

ทะเลทรายธาร ์ (Thar หรอื Indian Desert ) มี

เนือ้ทีป่ระมาณ 114,000 ตารางไมล ์ เป็นสนั

ทรายทีม่ขีนาดใหญแ่ละมชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของ

เมอืงจยัซลัแมร ์ มคี ากลา่ววา่ถา้มาอนิเดยีฝ่ังทศิ

ตะวนัตกแลว้ไม่ไดม้าทีน่ครสทีอง “จยัซลัเมยีร”์ ก็

เสมอืนวา่ยงัมาไม่ถงึแควน้ราชาสถานของอนิเดยีโดยสมบูรณ.์.น าทา่นขีอ่ฐูสูท่ะเลทรายทาร ์ ชมสนั

ทรายแห่งนี ้Sam Sand Dunes เป็นทีซ่ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกบัผนืแผ่นทรายไดอ้ยา่งงดงาม...ทะเลทราย

ธาร ์ เนินทรายแห่งนีเ้ป็นทีซ่ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกบัผนืแผ่นทรายสถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัใน จยัแซล

เมยีร ์ไดอ้ยา่งงดงามเกนิค าบรรยาย 

18.30 น.   ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่น...ชมโชวก์ารเตน้ระบ าราชาสถาน และ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

20.00 น.  น าทา่นเดนิทางกลบัโรงแรมทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั ณ  DERT TULIP HOTEL (เมอืงจยัแซลเมยีร)์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ จยัแซลเมยีร ์- จอ๊ดปูร ์(โยธะปุระ)(เมอืงสฟ้ีา) 

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงจอ๊ดปูร ์ (Jodhpur) โยธาปุระ เมอืงสฟ้ีา (ระยะทางประมาณ 290 กโิลเมตรใช ้

เวลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง)  “เมอืงจอ๊ดปูร”์ เมอืงทีไ่ด ้

ฉายาวา่เมอืงแห่งความตายเพราะอยูก่ลางทะเลทราย

ธารใ์นอดตี เมอืงสนี า้เงนิจอ๊ดปูร ์ Jodhpur หรอื 

เมอืงโยธะปุระ ในปัจจบุนัเป็นเมอืงโรแมนตกิหรอืเมอืง 

โยธะปุระ นครนักรบ ทั่วทัง้เมอืงเป็นสฟ้ีาน า้ทะเล 

ใหญเ่ป็นอนัดบัสองในแควน้ราชาสถาน ตัง้โดยสรา้ง

โดย มหาราชา ราโอ จอดา (Rao Jodha) แห่ง

ราชวงศ ์Rathorถอืเป็นเมอืงเกา่แกข่องพวกราชบุตร

เป็นตน้ก าเนิดของอกีหลายราชวงศเ์ชน่ราชาแห่งบคิาเนอรก็์เคยเป็นเจา้ชายแห่งจอ๊ดปูรค์วามเกา่ท าให ้

เมอืงนีม้มีนตข์ลงัเป็นศูนยก์ลางของราชาสถานตัง้แตอ่ดตีกาลนานหลายรอ้ยปี สนี า้เงนิหรอืสฟ้ีาน่ีเป็น

สขีองวรรณะพราหมณแ์ลว้เมอืงนีก็้มคีนวรรณะนีม้าก บา้นเรอืนเลยทาสนี า้เงนิทัง้เมอืง กบัเหตผุลที2่ก็

คอื เพราะความทีอ่ยูก่ลางทะเลทรายธารท์ีร่อ้นแลง้ การทาบา้นเรอืนสฟ้ีาหรอืสนี า้เงนิจะท าใหด้สูบาย

ตาและเย็นใจมากขึน้.. 

13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม THAR OASIS 

14.00 น.  น าทา่นชม ป้อมเมหร์านการห ์(Mehrangarh Fort ) ป้อมนีเ้ป็นป้อมโบราณทีม่คีวามยิง่ใหญแ่ละเป็น

หน่ึงในสีข่องพระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุในอนิเดยี 

ป้อมปราการทีย่าวเหยยีดขา้มเขาถงึ 125 ลกู 

ภายในมพีระราชวงัทีส่วยงามและใหญท่ีส่ดุ และ

เป็นจดุชมววิเมอืงสฟ้ีาทีด่ทีีส่ดุ ไม่มป้ีอมปราการ

ใดจะงามสง่าเทา่เมหร์านการหฟ์อรท์แห่งนี ้ มหา

ปราการหนิถกูสรา้งบนเนินเขาสงู 122 เมตร ใน 

ค.ศ. 1459 เมือ่ฤาษีทา่นหน่ึงบอกวา่ มหา

ราชาจอ๊ดธะ พระองคค์วรสรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี่ จอ๊ด



ปูรเ์ป็นศูนยก์ลางอาณาจกัรใหญแ่ต่คร ัง้โบราณ ป้อมจงึถกูเสรมิเตมิแตง่ใหม้ขีนาดใหญม่หมึา ภายใน

ตกแตง่ดว้ยแกว้หลากส ี แบ่งหอ้งหรอืทอ้งพระโรงขนาดใหญอ่กีหลายแห่ง ไดแ้ก ่ ต าหนัก Moti 

Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal ป้อมเมหร์านการห ์ เป็นป้อมโบราณทีย่งัอยูใ่นสภาพที่

สมบูรณ ์ภายในยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีไ่ดร้บัการตกแตง่อย่างสวยงาม 

1. Phool Mahal พระต าหนักพูลมาฮาล หรอื พระต าหนักแห่งมวลดอกไม ้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1724 โดยไดร้บัการยกยอ่งวา่สวยงามและละเอยีดออ่นทีส่ดุในบรรดาต าหนักทัง้หมดทีอ่ยูภ่ายในป้อม 

ภาพวาดทีผ่นังและเพดานเป็นผลงานของศลิปินเพยีงทา่นเดยีว สว่นใหญเ่ป็นภาพวาดลายดอกไมแ้ละ

เถาไมป้ระดบัจ านวนมาก โดยเีีรยีกการวาดภาพแบบนีว้า่ รกัมาลา (Ragmala Painting) 

จดุประสงคข์องหอ้งนีใ้ชเ้พือ่ความส าราญ ฟังดนตรแีละชมการเตน้ร า 

2. ลานราชาภเิษก (Coronation Courtyard) ที่
้
เรยีกชือ่นีเ้พราะมบีลัลงักแ์กะสลกัดว้ยหนิออ่น ซึง่

เป็นทีป่ระทบัของมหาราชาแห่งจอ๊ดปูรใ์นวนัทีไ่ดร้บัการสถาปนาใหป้กครองเมอืงแตล่ะยคุตัง้อยู่ 

3. ต าหนักจนักมิาฮาล (Jhanki Mahal) ดา้นในเป็นพพิธิภณัฑเ์ปลเด็ก ซึง่งดงามมเีอกลกัษณส์ม

กบัเป็นเคร ือ่งใชข้องเชือ้พระวงศ ์

4. พพิธิภณัฑล์ า้คา่ เป็นพพิธิภณัฑเ์สลีย่งหรอืปัลกกิานา เป็นเสลีย่งโบราณสวยงามและหาชมได ้

ยาก และยงัมหีอ้งแสดงประทนุหลงัชา้ง ของมหาราชายคุตา่งๆ มสีว่นทีใ่ชแ้สดงอาวธุตา่งๆ ทีใ่ชใ้นอดตี

ส าหรบัสูร้บ 

5. พระต าหนักโมตมิาฮาล (Moti Mahal) หรอืพระต าหนักไขมุ่ก จดุเดน่อยูท่ีก่ารน าเปลอืกหอยมุก

มาบด กอ่นน าไปผสมปูนแลว้ฉาบลงบนผนังหอ้ง ท าใหเ้วลาค ่าคนืจดุเทยีนผนังหอ้งจะดแูวววาว สว่น

เพดานใชก้ระจกเป็นสีๆ  จุดประสงคข์องหอ้งนีเ้พือ่ใชใ้นการหารอืราชการกบัขา้ราชบรพิารระดบัสงู 

6. ตากตัวลิลา (Takhat Villa) เป็นหอ้งนอนหรหูราอลงัการ ของมหาราชาตากตั ซงิห ์(Maharaja 

Takhat Singh) ทีห่อ้งมคีวามแปลกคอืเพดานมกีารประดบัประดาดว้ยลกูบอลคลา้ยลกูบอลครสิตม์าส 

 

จากน้ัน  พาทา่นชม อนุสรณส์ถานจาสวานต ์

ธาดา (Jaswant Thada) สิง่ปลกูสรา้งสขีาว

สะอาดตา ทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นหลงัคาทรง

ปรางคป์ราสาทประดบัโดยหนิออ่น   ตัง้อยู่

ห่างจากป้อมเมหุร์านการห ์ ไปประมาณ 1 

กโิลเมตร อนุสรณนี์ส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1899 

เพือ่อทุศิใหก้บัมหาราชาจสัวนัต ์ ซงิหท์ี ่ 2 

(Maharaja Jaswant Singh II) หลงัจาก

เสยีชวีติไปแลว้ 4 ปี โดยเป็นมหาราชาทีไ่ด ้

การนับถอืจากประชาชนมากมาย เป็นทัง้ผู ้

รเิร ิม่โครงการชลประทาน จสัวนัตธ์าดาสรา้งจากหนิออ่น จากแหลง่เดยีวกบัทีน่ าไปสรา้งทชัมาฮาล 

  จากน้ันน าทา่นชมวงั “อเูมด พาวนั” ( Umaid Bhawan) และถา่ยเป็นทีร่ะลกึ (ดา้นนอกเทา่น้ัน)  

กอ่สรา้งขึน้ตามโครงการจา้งงานชาวบา้นทีย่ากจน เพือ่ใหช้าวบา้นมงีานท าในชว่งทีร่อ้นจดั สรา้งโดย 

มหาราชาอเุมด ซงิห ์(MAHARAJA UMAID SINGH) มหีอ้งทัง้หมด 347 หอ้ง ใชเ้วลาสรา้ง 15 ปี 

โดยคนงาน 300 คน ตวัพระราชวงัไดร้บัการออกแบบจากสองสถาปนิกชาวองักฤษ ตกแตง่แบบ อนิ

โด-โคโลเนียล สรา้งดว้ยหนิทรายสเีนือ้ อยูบ่นเนินเขาสงู ปัจจบุนัก็เป็นทีพ่ านักของมหาราชแห่งจอ๊ดห ์

ปูรแ์ละกนับางสว่นไวส้ าหรบัเป็น โรงแรมระดบัหา้ดาว พาคณะทา่นเขา้ชมในสว่นบรเิวณพพิธิภณัฑ ์

ส าหรบันักทอ่งเทีย่ว  

จากน้ัน  อสิระเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงของทีร่ะลกึในตลาดบารซ์ารโ์บราณซึง่เป็นศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นคา้ขาย

ของเหลา่ขบวนคาราวานมาแตอ่ดตีตัง้อยูก่ลางใจเมอืงจอ๊ดปูรแ์หลง่ศลิปหตัถกรรม เคร ือ่งเงนิ ก าไล 

ผา้มดัยอ้มสสีด เคร ือ่งหนังมากมาย 

19.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั ณ  THE FERN  HOTEL JODHPUR   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก จอ๊ดปูร ์(โยธะปุระ) - เมอืงรานัคปูร ์–อไูดปูร ์

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



08.00 น.  น าม่านเดนิทางสูเ่มอืงอไุดปรู ์ ....เมอืงอไูดปูร ์ เวนิสแห่งตะวนัออกในอนิเดยี..... (ระยะทางประมาณ 290

กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) เมอืงอไูด

ปูร ์ (Udaipur) เมอืงทอ่งเทีย่วทีรู่จ้กักนัในชือ่ เวนิ

สแห่งตะวนัออก และ เมอืงแห่งทะเลสาบ โดยเมอืง

อไูดปูรน้ั์นเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและน่ามาเยอืนมาก

เป็นอนัดบัตน้ๆของรฐัราชสถาน (Rajasthan) 

  ระหวา่งทางผ่าน เมอืงรานัคปูร ์(Ranakpur)   

  น าทา่นชมวหิารเชน (Chaturmukha Jain 

Temple) เป็นวหิารของศาสนาเชน สรา้งโดย

คหบด ี Dharna Sah เมือ่เกอืบ 500 ปีกอ่น 

ภายในประกอบดว้ยหอ้งโถงกวา่ 24 หอ้ง โดม

ทัง้หมด 80 โดม และเสาถงึ 1,144 ตน้ เสาแตล่ะตน้จะถกูแกะสลกัอยา่งงดงามมาก คดิเป็นพืน้ที่

แกะสลกักวา่ 3,000 ตารางเมตร ทัง้หมดถูกเก็บรกัษาไวอ้ยา่งดเียีย่ม เมือ่สรา้งวดันีจ้ าเป็นตอ้งสรา้ง

เมอืงขึน้มาเพือ่เป็นทีอ่าศยัของคนงานนับหมืน่ และเป็นสถานที ่ ทีส่ าคญัแห่งหน่ึงซึง่ผูค้นเดนิทางมา

เพือ่แสวงบุญ ทัง้ยงัเป็นทีท่ีใ่หญท่ีส่ดุและมคีวามส าคญัมากส าหรบัผูนั้บถอืศาสนาเชน เมอืงดงักลา่วตัง้

ช ือ่วา่ "รานัคปูร"์ เพือ่เป็นเกยีรตแิดม่หารานา แห่งราชาอาณาจกัร ผูอ้นุญาตใหส้รา้งวดั 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหวา่งทาง 

13.00 น.  น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอไุดรป์ูร ์ ซ ึง่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแควน้ราชาสถาน (ประมาณ 2.30 ชม.) 

เมอืงอไุดรป์ูร ์ตัง้อยูท่างตอนใตข้องรฐัราชาสถาน เป็นเมอืงทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขา และทะเลสาบมากมาย 

ท าใหเ้มอืงอไุดปูรม์ ี ความเขยีวชะอุม่กวา่เมอืงอืน่ในรฐัราชาสถาน เป็นเมอืงทีม่เีสน่หแ์ละ โรแมนติ

กมากเมอืงหน่ึงของอนิเดยี โดยเฉพาะ

ยามเย็นบรรยากาศรมิทะเลสาบพโิคลา มี

โรงแรม Lake palace สขีาวกลางน า้ 

และ City palace ตดักบัแสงอาทติยย์าม

เย็นพรอ้มแนวเทอืกเขาสลบัซบัซอ้น เมอืง

อไุดปูรถ์กูสถาปนาในชว่งกลางศตวรรษที ่

15 และตัง้ช ือ่ตามมหารานา อไุด ซงิหท์ี ่2 

(Maharana Udai Singh II) ผูส้ถาปา

นา ซึง่สบืเช ือ้สายมาจากราชวงศซ์โิซเดยี 

(Sisodia) ทีค่รองอาณาจกัรเมวาร ์ (Memar) มาอยา่งตอ่เน่ืองหลายรอ้ยปี และ ทีส่ าคญัราชวงศนี์ ้

นับวา่มคีวามแข็งแกรง่สดุในบรรดากลุม่เจา้ราชปุตดว้ยกนัไม่ยอมกม้หวัใหผู้ร้กุรานต่างชาต ิ และยงั

ตอ่สูก้บัจกัรวรรดโิมกลุไดน้านทีส่ดุ อาณาจกัรเมวารเ์คยอยูท่ีเ่มอืง Chittor ห่างจากเมอืงอไุดปูรไ์ป 

115 กโิมเมตร แตม่หารานาอไุด ซงิหท์ี ่2 ตดัสนิใจทิง้เมอืง Chittor ใหก้บักองทพัของจกัรพรรดอิคั

บาร ์ และสรา้งเมอืงอไุดปูรเ์ป็นราชธานีขึน้มาแทน เน่ืองจากการตอ่สูก้บักองทพัของจกัรพรรดิอ์คับาร ์

หลายคร ัง้จนสามารถครองความเป็นรฐัอสิระมาไดย้าวนาน แตใ่นปี ค.ศ. 1736 ก็พลาดทา่ใหก้บั

อาณาจกัรมาราทสั กอ่นตดัสนิใจรวมเขา้กบัอนิเดยีในทีส่ดุ เมอืงอไุดปูรใ์นปัจจบุนันับวา่เป็นเมอืงใหญ่

ไม่แพเ้มอืงอืน่ๆในราชาสถาน.... 

16.30 น.   น าทา่นเดนิทางไปลอ่งเรอื ทะเลสาบ พโิคลา (Pichola Lake) ทะเลสาบทีต่ ัง้อยูใ่จกลางเมอืงอไุดปูร ์

โดยทะเลสาบแห่งนีม้คีวามกวา้ง 3 กโิลเมตร และมคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร สรา้งโดย มหาราชา

นาอดุยั สงิหท์ี ่2 เมือ่ปี 1743 ชมทวิทศันร์อบทะเลสาบยามเย็น มเีกาะอยู ่2 เกาะคอื Jag Niwas เป็น

ทีต่ ัง้ของ Lake Palace สรา้งโดย Maharana Jagat Singh II เมือ่ปี ค.ศ. 1743 ใหเ้ป็นพระราชวงั

ฤดรูอ้น ทะเลสาบพโิคลา เป็นทีต่ ัง้ของเกาะ 2 แห่ง โดยเกาะแรกตัง้อยูก่ลางทะเลสาบเป็นทีต่ ัง้ของ 

พระราชวงัจกันิวาส (Jag Niwas Palace) ซึง่ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นโรงแรมเลกพาเลซ สว่นอกีเกาะซึง่มี

ขนาดเล็กกวา่ ตัง้อยูด่า้นซา้ยมอืของ พระราชวงัจกัมนัเดยีร ์ (Jag Mandir Palace) ซึง่ปัจจบุนัคอื 

โรงแรมการเ์ดนพาเลซ (Lake Garden Palace) โรงแรมระดบั 5 ดาว ราคาเร ิม่ตน้อยูท่ีป่ระมาณคนืละ 

15,000 บาท ไปจนถงึ 200,000 กวา่บาท 

  ลอ่งเรอืชม.. เสน่หย์ามเย็นทีเ่มอืงอไูดปูร ์ ทวิทศันร์อบทะเลสาบทีม่ฉีากเป็นมหาราชวงัอยา่งเชน่ Lake 

Palace ในยามเย็นแสงอาทติยก์ระทบวงัทีท่ าดว้ยหนิออ่นจบัแสงแดยามเย็นเป็นสทีองและสะทอ้นให ้

เกดิภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม…ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสูท่ีพ่กั 



19.00 น.           รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั ณ HOTEL RAMADA PLAZA UDIAPUR   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด อไูดปูร ์- บอมเบย ์(มุมไบ) 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าทา่นเดนิทางไปชม วดัจกัดศิ (Jagdish Temple) เป็นวดัฮนิดทูีม่ขีนาดทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงอไุดปูร ์

มอีายเุกอืบ 400 ปี สรา้งในปี ค.ศ. 1651 ในสมยัของมหารานาจากตั ซงิหท์ี ่ 2 (Maharana Jagat 

Singh II) เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวเมอืงเป็น

อยา่งมาก โดยภายในมหีนิสดี าแกะสลกัเป็นรปู

จากานนาท ซึง่เป็นภาคหน่ึงชองพระวษิณุ และ

ยงัมจีดุเดน่ อยูท่ีก่ารแกะสลกัผนังวดัเป็นรปูนาง

อปัสรา และสตัวล์กัษณะตา่งๆ อยา่งละเอยีด โดย

ภายในวหิารไม่อนุญาตใหถ้า่ยรปูนะคะ แตภ่าพ

นอกวดัถา่ยได ้ ใกล ้ๆ กบัวดัจกัดศิมรีา้นขาย

สนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย......หลงัจากทีช่มวดัเสรจ็ 

จากน้ันอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ ตาม

อธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

จากน้ัน เดนิไปสูพ่ระราชวงิซติีพ้าเลซ (City Palace) หรอื พระราชวงัฤดหูนาว ซึง่สว่นหน่ึงมกีารดดัแปลง

กลายเป็นพพิธิภณัฑ ์ เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชม 

พระราชวงัแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ดว้ยหนิแกรนิตและหนิ

ออ่น ภายในประดบัประดาดว้ยกระจกและแกว้

หลากส ี นับเป็นพระราชวงัทีใ่หญส่ดุในราชาสถาน

เพราะมพีืน้ทีก่วา่สองหมืน่ตารางเมตร สว่นของ

อาคารสงูสดุวดัได ้ 30.4 เมตร และยาวเหยยีดตดิ

ทะเลสาบพโิคลา่ ปัจจบุนับางสว่นยงัคงเป็นที่

ประทบัของราชตระกลู และมกีารจดัการแสดงวตัถุ

โบราณทีม่คีา่มากมายใหผู้ค้นเขา้ชม พืน้ทีภ่ายใน

พระราชวงัแห่งนีปั้จจบุนัไดแ้บ่งออกเป็น 3 สว่น สว่นแรกทีต่ดิกบัทางเขา้ทัง้แถบ เปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์ห ้

นักทอ่งเทีย่วเขา้ชม สว่นทีส่องเป็นทีพ่กัของมหารานาคนปัจจบุนัและครอบครวั  

• หอ้งแสดง Chetak มา้คูใ่จของมหารานา 

• Courtyard Madan Vilas ชมววิพระราชวงักลางทะเลสาบ 

• ต าหนักดลิคสูชลัมาฮาล (Dilkhushal Mahal) 

• หอ้งคนัชก์บีารช์ (Kanch Ki Burj) 

• พระต าหนักโมตมิาฮาล (Moti Mahal) หรอื เพริล์พาเลซ (Pearl Palace) 

  น าทา่นชม (ภายนอก) ของฟาเตห ์ประกาห ์พาเลช (Fateh Prakash Palace) ซึง่มหาราชาองคห์น่ึง

อยากไดเ้ฟอรนิ์เจอรค์รสิตลัมาประดบัวงั แตไ่ม่ชอบเคร ือ่งเรอืนสไตลย์โุรป จงึบญัชาใหก้รมชา่งใน

ราชอาณาจกัรท าเคร ือ่งเรอืนตน้แบบจากไม ้ แกะสลกัลวดลายสวยงามกอ่นสง่ไปยงัองักฤษเพือ่ให ้

บรษิทัครสิตลัท าเฟอรนิ์เจอรต์ามแบบน้ัน จากน้ันจงึคอ่ยสง่กลบัมาประดบัไวท้ีว่งัแห่งนี ้

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น.    น าทา่นเดนิทางสูส่วน Saheliyon Ki Bari ถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่ 18 โดยมหารานาซนัแกรม

ซงิหท์ี ่ 2 (Maharana Sangram 

Singh ll) สรา้งใหก้บัพระชายาของ

พระองค ์ เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ

ส าหรบัของเชือ้พระวงศฝ่์ายหญงิ ในชว่ง

ฤดรูอ้น ภายในสวนตบแตง่ไปดว้ยตน้ไม ้

หลากหลายนานาชนิดพนัธุ ์ โดดเดน่

ดว้ยน า้พุทีส่รา้งความเย็นฉ ่าใหบ้รเิวณ

ขา้งเคยีง ชมความงามของสระบวัทีก่วา้งใหญ ่บรเิวณภายในสวนยงัมหีอ้งน่ังเลน่ทีป่ระดบัประดาไปดว้ย

แกว้และหนิสงีดงามมาก18 สวนนีม้ชี ือ่เป็นภาษาองักฤษวา่ Garden of Maids…….. 



สดุทา้ย...  ขอเอาใจขาชอ้ปป้ิงดว้ยการแนะน าใหไ้ปเยอืน ตลาดบาราบาซาร ์(Bara Bazaar) ตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงใน

เร ือ่งของผา้ปัก งานสนิคา้หตัถกรรม เคร ือ่งประดบัเงนิ เน่ืองจากเมอืงอไุดปูรม์ชี ือ่เสยีงในเร ือ่งการ

ออกแบบเคร ือ่งประดบัเงนิ ตุก๊ตาหุ่นกระบอก และภาพวาดยอ่สว่นแบบมเินียเชอรส์ไตลข์องเมวาร ์ ซ ึง่

เป็นศลิปะทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องเมอืงอไุดปูร ์

16.00 น.    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสสูนามบนิภายในประเทศ 

18.10 น.  “เหริฟ้าสูเ่มอืงบอมเบย”์ โดยสายการ JET AIR WAYS เทีย่วบนิที ่9W 2074 

19.35 น.  ถงึสนามบนิมุมไบ“สนามบนิ ฉัตราปตศีวิะจ ิ (Chhatrapati Shivaji)  Domestic Hall ตอ้งน่ังรถ

บรกิารของสนามบนิไปที ่International airport “สนามบนิ ฉัตราปตศีวิะจ ิ(Chhatrapati Shivaji) 

(เขา้กระบวนการผ่านตรวจคนเขา้เมอืงและผ่านการตรวจศุลกากร ตั๋วเคร ือ่งบนิ ตดิตวัทา่นทกุ ๆคร ัง้ 

กระเป๋า กลอ้งถา่ยรปูทกุ ๆชิน้ ทีถ่อืขึน้เคร ือ่งบนิตอ้งผ่านเคร ือ่งตรวจและมตีราประทบัแตล่ะชิน้อยา่ง

เขม้งวดรอตอ่เคร ือ่งเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  

  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยัในสนามบนิ เพือ่การสะดวกในการเชคอนิ ขึน้

เคร ือ่งกลบัเมอืงไทย 

 

วนัทีแ่ปด มุมไบ (บอมเบย)์  - กรงุเทพฯ(สวุรรณภมูฯิ) 

02.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ JET AIRWAYS เทีย่วบนิที ่9WV062 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 

 

 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการ

เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุ

งานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่น

การเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่ว ไดต้ามรายการ  

 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรมการเดนิทาง ราชาสถาน 8 วนั 6 คนื)  

เน่ืองจากเป็นตั๋วราคาพเิศษ ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 

ราคา 46,900 บาท 

14-21 ม.ค. 62 / 14-21 ก.พ. 62 / 19-26 ม.ีค. 62 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ  46,900.-  บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว       ราคาท่านละ   9,500.-  บาท   
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่น้ัน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ทา่น 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง (ทีท่่านควรทราบกอ่นส ารองทีน่ั่ง) 

กรณุาช าระเงนิมดั ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการ

จองภายใน 3 วนัสว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 25 วนั และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่

ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด *** 

❖ หมายเหต:ุ อน่ึงกรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิมาทีเ่บอร ์ 02 -2359298 กด 16 หรอืแจง้ให ้

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงนิของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็น

พระคณุยิง่ Passport มาทีบ่รษิทัฯกรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทางหาก

ท่านไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 



ในกรณีทีท่่านโอนเงนิจากตา่งจงัหวดั ****ราคาทวัรด์งักลา่วไม่รวมคา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารของ

ธนาคารนะคะ่ 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 

✓ คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิและภาษีน า้มนัของสายการบนิ  

✓ คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ/คา่อาหารทกุมือ้/คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเทีย่ว ตามรายการระบุ 

✓ คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1 ลา้น บาท ตอ่ทา่น (วงรกัษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิหา้แสนบาทตอ่คร ัง้) แตท่ ัง้นีย้อ่มอยูใ่น

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น้ัน (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
➢ คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

➢ ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 

➢ คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

➢ คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 

➢ คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

➢ คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั  

➢ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ 40 USD/ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง  

➢ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

➢ คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิทัฯ มิไดม้ีผลประโยชนใ์ด ๆ ทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่าน

เพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 

การยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 

5. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าหอ้งพกั

โดยตรงหรอืผ่านตวัแทนในตา่งประเทศและทีอ่าจขอเงนิคนืได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER 

FLGIHT จะไม่มกีารคนืเงนิเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากคา่ 

จากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ 

ขอแนะน าใหนั้กท่องเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้ และไม่สามารถเปลีย่นวนั

เดนิทางไดก้ระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       

 

 

 

 



กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 

❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากมกีาร 

❖ กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

❖ เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความ

ปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสายการบนิโดยจะยดึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั” 

โรงแรมและหอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตยีง (TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมมกัมคีวามแตกตา่งกนั 

ซึง่อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงไดห้รอือาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการได ้ ในกรณีทีม่กีารจดั

ประชมุนานาชาต ิ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ย

เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5 .การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

6. ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 

7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มฉิะน้ันทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

• รปูถา่ยส ี (ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (2 รปู พืน้หลงัสขีาว  

• หนังสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

• ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชดุ 

• ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ีคร ัง้ขึภ้าพอากาศและความ 

 


