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กาํหนดการเดินทาง : 20-27 พฤศจกิายน ���� 

� วนั � คืน 

ที�พกัระดบั � ดาว (มหาราชา/มหารานี) 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก (1) วนัองัคารที� 20 พ.ย. 61  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เมืองชยัปุระ 

19.00 น.  คณะพรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั�น � ประต ู� เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยสไมล ์(WE) 

22.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองชยัปุระ โดยสายการบินไทยสไมล ์(WE) เที�ยวบินที� WE343  

 

วนัที�สอง (2)  วนัพุธที� 21 พ.ย. 61   เมืองชยัปุระ-เมืองพุชการ ์   (B/L/D) 

01.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชยัปุระ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
   จากนั�นนั�นท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที�พกั (เวลาที�ประเทศอินเดียชา้กว่าประเทศไทย �.�� ชั �วโมง) 

   ที�พกั ณ โรงแรม Crown Plaza Jaipur หรือเทียบเท่า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�น  นําท่านเดินทางสูเ่มืองพุชการ ์(Pushkar) (ระยะทางประมาณ ��� กม. ใชเ้วลาเดินทาง � ชั �วโมง) 

เมืองพุชการ์ (Pushkar)  เมืองเกิดของ � ใน � มหาเทพในศาสนาฮินดู พระพรหม ระหว่างทางชม วิว
ทิวทศัน์แบบชนบท พุชการ ์(Pushkar) เป็นเมืองเก่าแก่เล็กๆตั�งอยู่ในเขตอจัเมอร ์(Ajmer) ในรฐัราชสถาน 
(Rajasthan) ของประเทศอินเดีย ลักษณะที�ตั�งของเมืองที�เห็นเด่นชัดคือ มีทะเลสาบพุชการ์ (Pushkar 
Lake) ตรงกลาง ส่วนบา้นเรือนตั�งอยู่รายรอบทะเลสาบ และถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ซึ�งถือว่ามีภูมิประเทศที�
สวยงามมาก วิวของทะเลสาบที�มีภูเขาหอ้มลอ้มเกือบ ��� องศา เป็นภาพที�ชวนใหนั้กท่องเที�ยวต่างพากนั
หลงใหลในเมืองเล็กๆ แห่งนี� เลยทีเดียว  

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
บ่าย นําท่านชมเมืองพุชการ ์ ถือเป็นสถานที�รวมจิตวิญญาณเป็นเมืองศักดิ� สิทธิ�ของชาวฮินดูซึ�งจะเดินทางมา 

แสวงบุญ เมืองพุชการนี์� เป็นเมืองศกัดิ�สิทธิ�ของชาวฮินดู ซึ�งมีผูค้นเดินทางมาแสวงบุญอยูเ่ป็นประจาํ  
  ชมทะเลสาบพุชการ ์ซึ�งชาวฮินดูนิยมมาที�นี�เพื�ออาบนํ�า ทาํพิธีชาํระลา้งบาปที�ท่านํ�า (Ghat) ซึ�งอยูโ่ดยรอบ

ทะเลสาบพุชการ ์(ทาํนองเดียวกบัที�แมนํ่�าคงคา) ซึ�งเชื�อกนัวา่เป็นทะเลสาบของเทพเจา้ 
  ทะเลสาบพุชการเ์ปรียบเหมือนการชาํระลา้งบาปที�แม่นํ�าคงคาแม่นํ�าที�เสด็จจากสวรรค ์ตํานานเชื�อกนัว่า

เมืองพุชการเ์ป็นจุดที�พระพรหมทําดอกบวัร่วงลงมาบนพื� นโลก และกลายเป็นพระพรหมจึงเปรียบเสมือน
เป็นบา้นเกิดขององคม์หาเทพพระพรหม   บริเวณรอบๆทะเลสาบพุชการจ์ะเต็มไปดว้ยวดัฮินดูมากมายกว่า 
500 วดั   
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  ชมวัดพระพรม Jagatpita Brahma Mandir  และในเมืองพุชการนี์� ยงัเป็นที�ตั�งของวดัพระพรหม (เทพเจา้

ผูส้รา้งโลก) แห่งเดียวในอินเดีย (ซึ�งบางแหล่งขอ้มูลก็กล่าววา่เป็นวดัพระพรหมแห่งเดียวในโลก) ซึ�งเชื�อกนั
วา่ มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี     

จากนั�น นําท่านเข้าร่วมเทศกาลอูฐ (Pushkar Camel 

Fair) เป็นเทศกาลที�จัดขึ� นมามากกว่ารอ้ยปีแลว้ 

งานจะม ี 
ขึ� นช่วงเทศกาลศักดิ� สิทธิ�ของศาสนาฮินดู  (ประ
มานเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) ภายในงานจะมี
ชาวอินเดีย ชนเผ่าต่างๆมาชุมนุมกนั และ ยงันํา
อูฐมากกว่า 20,000 ตวั มาประมูลซื� อขาย แสดง
ความสามารถ ใหไ้ดดู้กนั  เทศกาลนี� ยงัเป็น 1 ใน 
10 เทศกาลที�โด่งดังติดอันดับโลกอีกด้วยจัดขึ� น
กลางทะเลทรายเมืองพุชคาร ์นอกจากจะไดข้ี�อูฐชม
วิถีชีวิตคนทะเลทรายแบบใกลชิ้ดแลว้ ยงัจะไดช้ม
กิจกรรมประจาํปี ไม่ว่าจะเป็น วิ�งแข่งอูฐ ประกวด
แต่งอูฐสวยงาม การละเล่นกีฬาท้องถิ�นที�จัดให้
นักท่องเที�ยวร่วมแขง่ขนั เช่น โพกผา้แขก ตีไห ฯลฯ 
และชมไฮไลท์ "ระบําอูฐ" โดยเจา้ของจะขี�อูฐของ
ตวัเองมากลางฟลอร ์พอเพลงบรรเลงปุ๊บ อูฐก็โชว์
ลีลาโยกยา้ยส่ายบั�นเอวยกแขง้ยกขาเรียกเสียงเชียร์
จากบรรดาผูช้มซึ�งมีทั�งคนทอ้งถิ�นและนักท่องเที�ยว ตวัไหนลีลาเด็ดเรา้ใจก็ไดทิ้ปติดไมติ้ดมือกลบัไป แต่ที�
ตอ้งยกนิ� วใหเ้ห็นจะเป็นลีลาสุดพลิ� วของบรรดาคนขี�อูฐ ก่อนตบทา้ยดว้ยขบวนแฟนซีและการแสดงพื� นบา้น
อลงัการ  
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่โรงแรมที�พกั 

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   ที�พกั ณ โรงแรม Regenta Resort Pushkar หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สาม (3)  วนัพฤหสับดีที� 22 พ.ย. 61  เมืองพุชการ-์เมืองอุไดปูร ์(เมืองแห่งนํ�า)  (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�น  นําท่านเดินทางสู่เมืองอุไดปูร ์(ระยะทางประมาณ ��� กม. ใชเ้วลาเดินทาง � ชั �วโมง) 
 เมืองอุไดรป์ูร ์ซึ�งตั�งอยู่ทางตอนใตข้องแควน้ราชาสถาน และตั�งอยู่ริมทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งที�

สองของอาณาจกัร Mewar อุไดปูรเ์ป็นเมืองที�ขึ� นชื�อดา้นความโรแมนติกและเพียบพรอ้ม ไปดว้ยความงาม
ของทะเลสาบ พระราชวงัและนํ�าพุที�สวยงามเรียกขานกนั Jewel of Mewar, Udaipur ไดก้่อตั�งขึ� นโดยมหา
ราชาใจสิงห์ในศตวรรษที�  ��  เมือง Udaipur รับรองสามทะเลสาบใหญ่ Pichhola, Fatehsagar และ 
Udaisagar  ราชาสถานอินเดีย  ในทะเลสาบ Pichhola ยืนที� mandir เป็นพระราชวงัที�มีชื�อเสียงในยุคราชวงศ ์ 
ถูกปกครองโดย Sisodias สาํหรบัปี ����  Udaipur เป็นหนึ�งในที�สุดลงัจากที�หาแหล่งท่องเที�ยวของราชา
อินเดียจะเรียกวา่ City of Lakes  ภาพยนตรฮ์อลลีวูด้หลายภาษาฮินดีไดถู้กยิงในสถานที�งดงามของ Udaipur 
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India  ตั�งอยู่ท่ามกลาง Aravalli Hills ของราชาอินเดียและทะเลสาบสีฟ้าใสของ Udaipurใหภ้าพที�สมบูรณ์
แบบฉากหลงั 

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
บ่าย ชม ซิตี�  พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวงัฤดูหนาว มีส่วนหนึ�งจดัทาํเป็นพิพิธภณัฑ ์เปิดใหเ้ขา้ชม สรา้ง

ดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดบัดว้ยกระจกและแกว้หลากสี ปัจจุบนับางส่วนยงัคงเป็นที�ประทับ
ของราชตระกูล มีการจัดแสดงโบราณวตัถุที�มีค่า ในสมยัอาณาจักรเมวาร์รุ่งเรือง เจา้ครองนครไดส้รา้ง 
"พระราชวงั" (City Palace) ที�ขึ� นชื�อว่าเป็นพระราชวงัที�มีขนาดใหญ่ที�สุด หรูหรา งดงามที�สุดในแควน้ราชา
สถาน อาจเพราะตั�งอยู่ริม "ทะเลสาบฟิโชล่า" (Lake Pichola) และถูกโอบกอดไวด้ว้ยบา้นเรือนสีขาวนวล

ตา มีเทือกเขาสูงน่าเกรงขามคอยยืดมองทุกชีวิตในเมือง วดัน้อยใหญ่ที�ไม่เคยไรเ้งาผูอ้วบอิ�มไปดว้ยศรทัธา 
จึงทาํให"้พระราชวงั" แห่งนี� มีความลงตวัที�เขา้กนัดี ในแบบฉบบัที�ไม่เหมือนใคร  ปัจจุบนั "พระราชวงั" ถูก
แบ่งออกเป็น พิพิธภณัฑพ์ระราชวงั และ โรงแรมหรูหราระดบั � ดาว ซึ�ง พิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ยงัเปิดใหช้ม
ความสวยงาม สมัผสัถึงร่องรอยความงดงามในอดีตของหอ้งต่าง ๆ ได ้เช่น หอ้งเขียนหนังสือที�ท่านราชบุตร 
ใชร้่างประวติัศาสตรข์องแวน่แควน้นี�  เมื�อ ��� กว่าปีก่อน, ชมพระตาํหนักของนางสนมของมหาราชา ฯลฯ   
ส่วนสถานที�ท่องเที�ยวอื�น ๆ ที�น่าสนใจ ไดแ้ก่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ Lake Palace ตั�งอยูก่ลางทะเลสาบ

ฟิโช สรา้งดว้ยหินอ่อนทั�งหลงั เมื�อปี ���� โดยมหาราชาจากัต ซิงห ์ที� � และปัจจุบนัดัดแปลงมาเป็น

โรงแรมหรู � ดาว ชื�อ Taj Hotel Resorts and Palaces 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางไปล่องเรือ ในทะเลสาบ พิโคลา (Pichola Lake) ชมทิวทัศน์รอบ

ทะเลสาบยามเยน็ มีเกาะอยู ่� เกาะคือ Jag Niwas เป็นที�ตั�งของ Lake Palace สรา้งโดย Maharana Jagat 

Singh II เมื�อปี ค.ศ. ���� ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ปัจจุบันเป็นโรงแรมระดับ � ดาว และเกาะ  Jag 
Mandir ที�สุดแสนโรแมนติกเปรียบเหมือนอยูท่่ามกลางมหาสมุทรอนังดงาม 

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   ที�พกั ณ โรงแรม Ramada Udaipur หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สี� (4)  วนัศุกรท์ี� 23 พ.ย. 61  เมืองอุไดปูร-์เมืองรานคัปูร-์เมืองจอ๊ดปูร ์ (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�น ชมวัด Jagdish Temple วดัฮินดูขนาดใหญ่และมีชื�อเสียงมากที�สุดในเมืองอูไดปูร์ สรา้งขึ� นอุทิศพระวิษณุ 

ผู้รักษาจักรวาล ในปี ค.ศ.���� โดย Maharana Jagat Singh มหราชาผู้ปกครองอูไดปูร์ ช่วงปี ค.ศ. 
����-����. ตามแบบอินโด-อารยนั  

จากนั�น  นําท่านเดินทางสูเ่มืองจอ๊ดปูร ์(ระยะทางประมาณ ��� กม. ใชเ้วลาเดินทาง � ชั �วโมง)  

เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า “จ๊อดปูร”์ (Jodhpur) หรือเมือง โยธะปุระ นครนักรบ ที�ทั �วทั�งเมืองเป็นสีฟ้า
ราวกบันํ�าทะเล เป็นเมืองที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองในแควน้ราชาสถาน ถูกตั�งขึ� นเป็นราชธานี โดย Rao 
Jodha แห่งราชวงศ ์Rathor 

  ระหวา่งทางนําท่าน ชมวิหารเชน � ใน � วดัที�ศกัดิ�สิทธิ�ที�สุดของศาสนาเชนชื�อว่าวดัอธินาถ  ที�เมืองรา

นัคปรู ์เป็นวิหารของศาสนาเชน สรา้งขึ� นโดยคหบดี Dharna Sah เมื�อราว ��� ปีก่อน ภายในประกอบดว้ย
หอ้งโถงกว่า �� หอ้ง โดมทั�งหมด �� โดม และ เสาจาํนวนถึง ���� ตน้ โดยเสาแต่ละตน้จะถูกแกะสลกั
อยา่งงดงามมาก  สมควรแก่เวลาเดินทางจากสูเ่มือง จอ๊ดปูร ์(Jodhpur)  

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ระหวา่งทาง 
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บ่าย  ออกเดินทางตอ่สูเมืองจอ๊ดปุร ์

คํ �า   ถึงเมืองจอ๊ดปรู.์..รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   ที�พกั ณ โรงแรม The Ummed Jodhpur หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�หา้ (5)  วนัเสารท์ี� 24 พ.ย. 61  เมืองจอ๊ดปูร ์ (เมืองสีฟ้า)  (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�น นาํชมป้อมเมหร์านการห ์(Mehrangarh Fort)  เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที�ใหญ่ที�สุดในอินเดีย ป้อม

ปราการที�ยาวเหยียดขา้มเขาถึง 125 ลกู ภายในมีพระราชวงัที�สวยงามและใหญ่ที�สุด และเป็นจุดชมวิวเมือง

สีฟ้าที�ดีที�สุด ไม่มีป้อมปราการแห่งไหนในราชาสถาน เด่น

สง่าเทียบเท่า Mehrangarh Fort  ไม่ว่าจะมองจากจุดไหนๆ 
ภายในเมือง จ๊อดปูร ์มหาปราการหินถูกสรา้งบนเนินเขาสูง 
122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมื�อฤาษีท่านหนึ� งบอกแก่มหา
ราชาจ๊อดธะ (Jodha-นักรบ) พระองคค์วรสรา้งเมืองขึ� นที�นี�  
จอ๊ดปรู ์เป็นศูนยก์ลางอาณาจกัรใหญ่แต่ครั�งโบราณ ป้อมจึง
ถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา ป้อมเมห์รันกาห์นี�  
ภายในตกแต่งประดับประดาดว้ยแกว้หลากสี แบ่งเป็นหอ้ง
หรือทอ้งพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อาทิ ตําหนักMoti 
Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal   

  ชม Jaswant Thada” ก่อสรา้งด้วยหินอ่อนทั�งหลัง และ

เป็นที�ฝังศพของมหาราชา Jaswant Singh II และสมาชิกคนอื�นๆ ในราชวงศ ์สรา้งขึ� นในปี 1899 หลงัจาก
เสียชีวิตไปแลว้ 4 ปี โดยพระองคเ์ป็นมหาราชาที�ไดร้บัการนับถืออย่างลน้หลามจากประชาชน และเป็นผู้
ริเริ�มโครงการชลประทานเพื�อแกไ้ขความแหง้แลง้ของเมือง 

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ระหวา่งทาง 
บ่าย  นาํท่านชม Umaid Bhawan Palace Museum สรา้งขึ� นในปี ���� เป็นพระราชวงัที�ก่อสรา้งขึ� นในยุคใหม ่  

และเป็นพระราชวงัที�สรา้งขึ� นก่อนที�อินเดียไดร้บัเอกราชจากองักฤษ 
คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   ที�พกั ณ โรงแรม The Ummed Jodhpur หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�หก (6)  วนัอาทิตยท์ี� 25 พ.ย. 61  เมืองจอ๊ดปูร-์เมืองชยัปุระ  (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�น  นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองชยัปุระ (ระยะทางประมาณ ��� กม. ใชเ้วลาเดินทาง � ชั �วโมง) 

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ระหวา่งทาง 
บ่าย นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองชยัปุระ เป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดของรฐัราชสถาน อีกทั�งเป็นเมือง

ที�มีการวางผังเมืองที�ยอดเยี�ยมที�สุด สิ�งปลูกสรา้งโดยเฉพาะในบริเวณตวัเมืองเก่านั�นไดร้บัการทาสีใหเ้ป็นสี
ชมพู แต่คนส่วนใหญ่เห็นมนัเป็นสีสม้แดงมากกว่า สาเหตุที�เมืองนี� ถูกทาสีชมพู ในสมยัของมหาราชา Ram 
Singh อินเดียยงัเป็นเมืองขึ� นขององักฤษ เพื�อตอ้นรบักษัตริย ์Edward VII จากสหราชอาณาจกัร (ในสมยัที�
ดํารงพระยศเป็น Prince of Wales ) เมื�อปี ค.ศ.���� จึงมีรบัสั �งใหร้าษฎรทาสีบา้นเรือนเป็นสีชมพู เพื�อ



 

7 

 

เป็นการถวายพระเกียรติแด่กษัตริยเ์จา้อาณานิคม จยัปูรใ์นอดีต ถือเป็นเมืองที�มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทั�ง
ดา้นวตัถุและวิทยาการสถาปัตยกรรม จะสงัเกตไดจ้าก วงัและป้อมโบราณตลอดจนบา้นเรือน 

  ถึงเมืองชยัปุระ....ใหท่้านชอ้ปปิ� งสินคา้พื� นเมือง อาทิ กาํไร สรอ้ยคอ เสื� อผา้ ต่างๆมากมาย แบบชาวราชา
สถาน สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สู่ที�พกั 

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   ที�พกั ณ โรงแรม Sarovar Premiere Jaipur หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที�เจด็ (7)  วนัจนัทรท์ี� 26 พ.ย. 61   เมืองชยัปุระ (เตม็วนั)   (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�น นําท่านชมพระราชวังแห่งสายลม Hawa  

Mahal”(ถ่ายรูปดา้นนอก) หรือ Palace of the 

wind พระราชวังสายลมเคยเป็นฮาเร็ม ของ
มหาราชา มีลักษณะเป็นอาคาร � ชั�น สรา้ง
ด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง เป็น
รูปแบบของสถาปัตยกรรม สไตลเ์ปอรเ์ซียกับ
โมกุล ที�สวยเด่น คือ ลวดลายฉลุหินตาม
หน้าต่าง ช่องระบายอากาศที�บรรดา นางสนม
ในวังใชเ้ป็น ที�แอบดูชีวิต ความเป็น อยู่ของ
สามญัชนทั �วไป และประโยชน์อีกอย่างคือเป็น
ช่องแสงและช่องลมมีช่องหนา้ต่าง จาํนวนมากถึง ��� ช่อง 

  นาํท่านชม พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ ที�สวยงามตระการตาและยิ�งใหญ่อยู่บนยอดเขา รอบดา้นมีกาํแพง

คลา้ยเมืองจีน พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ เป็นเมืองหลวงโบราณของรฐัชยัปุระ สรา้งขึ� นโดย มหาราชา มัน 

สิงห ์(MAHARAJA  MAN SINGH) เมื�อ พ.ศ. ���� แต่สรา้งเสร็จสมบูรณ ์ก่อนจะยา้ยเมืองหลวงลงมาอยู่

บนพื� นราบที�ชยัปุระในปี พ.ศ.����  
  ผ่านชมชลมาฮาล (JAL MAHAL) หรือพระราชวังนํ�า (WATER PALACE) ซึ�งตั�งเด่นสง่าอยู่กลางนํ�าอย่าง

สวยงาม  
เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
บ่าย นําท่านชม พระราชวงัหลวง หรือ พระราชวงัซิตี� พาเลซ (City Palace) ตั�งอยู่บริเวณถนน Hawa  Mahal 

Bazar สรา้งขึ� นในสมยัมหาราชาไสว จยั ซิงหที์� 2 จากนั�นก็ไดร้บัการดูแลต่อเติมโดยมหาราชาของชยัปุระรุ่น
ต่อๆ มา ที�สาํคญัตอนเริ�มก่อสรา้งพระราชวงั ยงัอยู่ในช่วงที�ราชวงศ์โมกุลเขา้มามีอิทธิพลต่อรฐัราชสถาน
แลว้ สถาปัตยกรรมจึงมีการผสมผสนระหวา่งแบบราชปุตกบัโมกุล ซึ�งพระราชวงัแห่งนี� เป็นที�ประทบัของมหา
ราชาองคปั์จจุบนั ซึ�งภายในมี หอดาราศาสตร ์ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สิงหที์� � ผูส้รา้งเมืองชยัปุ
ระและ พิพิธภณัฑ ์ของมหาราชาแห่งชยัปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน และที�โดนเด่นมากที�สุดคือ 
ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สิงหที์� 1 ที�มีขนาดใหญ่มากและฉลองพระองคปั์กดิ� นทองของมหาราณีที�
หนักเกือบ �� กิโลกรมั รวมถึงหมอ้เงินใบยกัษ์ � ใบหนักราว ��� กม.สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี�
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ผสมผสานกนัระหว่างราชวงศ์ชยัปุระกบัโมกุลนิยมใชหิ้นอ่อนแกะสลกัลวดลายประณีตบรรจง อาทิ นกยูง 
ดอกไม ้และพระพิฆเนศไดอ้ยา่งอ่อนชอ้ย  
ชมหอดูดาวจนัตารม์ันตาร ์(Jantar Mantar) จดัว่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวสาํคญัของเมืองชยัปุระ โดยไดร้บั

การประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2010 สรา้งและคิดคน้ขึ� นโดยมหาราชาสะ
หวายจยั สิงหที์� 2 ดว้ยทรงมีความสนพระทยัและพระปรีชาในเรื�องดาราศาสตร ์จึงไดท้รงรบัสั �งใหส้รา้งหอดู
ดาวแห่งนี� ขึ� นมาพรอ้มๆ กับการก่อสรา้งพระราชวงัซิตี� พาเลซ เพื�อใชดู้ความเคลื�อนไหวของพระอาทิตย์ 
พระจันทร์ และดวงดาว โดยหอดูดาวจันตาร์มันตาร์แห่งนี�  ถือไดว้่าเป็นเครื�องมือสําคัญในสมัยโบราณ 
เนื�องจากจะใชค้าํนวนฤกษ์เวลาในการออกรบนั�นเอง  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

21.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตเิมืองชยัปุระ 

 

วนัที�แปด (8)  วนัองัคารที� 27 พ.ย. 61   เมืองชยัปุระ–กรุงเทพฯ 

02.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล ์(WE) เที�ยวบินที� WE344 

08.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพ 

 

********************************* 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและรายการท่องเที�ยวตามความเหมาะสม แต่คงรกัษา

มาตรฐานการบริการและผลประโยชนผ์ูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 

อตัราค่าบริการ จาํนวน �� ท่านขึ� นไปออกเดินทาง 

วนัที�เดินทาง ผูใ้หญ่ พกั�-� ท่าน/หอ้ง  พกัเดี�ยวเพิ�ม 

��-�� พย.�� 52,��� บาท 17,9��บาท 

 

อตัราบริการนี� รวม 

�.ค่าทีพกัระดบัหา้ดาว จาํนวน � คืน หอ้งละ � ท่าน 
�.ค่ารถโดยสารพรอ้มแอรต์ลอดทริป 
�.ค่าอาหารทุกมื� อ 
�.ค่าวีซ่าเขา้ประเทศอินเดียแบบ E-tourist visa 
�.ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน � ลา้นบาท 
�.ค่าเขา้ชมสถานที�  
�.เครื�องบินไปกลบัชั�นประหยดั สายการบินไทยไสมล ์
 
อตัรานี� ไม่รวม 

�.ค่าใชจ้่ายส่วน 
�.ค่าทิปไกด/์คนขบัรถ ท่านละ �,��� รูปี/ทริป 
�.ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ ตามความสมคัรใจ ไมร่ะบุ 
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เงื�อนไขการสาํรองที�นั�ง 
 
� .กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระมดัจาํ 15,000 บาท ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่
30 วนั  (ช่วงเทศกาล) มิฉะนั�นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
เลขที�บญัชี นิสิตา วอ่งวิทยา ธนาคารกสิกรไทย ออมทรพัย ์สาขาบางเขน เลขที�บญัชี ���-�-�����-� 
หลังการโอนเงิน ส่งใบโอนเงินมาทาง อีเมล์ serenetour@hotmail.com หรือ LineID : serenetour พร้อมระบุชื�อผู้
เดินทาง-โปรแกรม-วนัที�เดินทาง เช่น “นิสิตา-RajastanMes/20-27nov” 

 
 
 
     
�. กรณียกเลิก  

�.� ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง �� วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั�งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด เทศ
กาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินมดัจาํโดยไมม่ีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ� น 
 �.� ยกเลิกการเดินทาง ��-�� วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์��%และริบเงินมดัจาํทั�งหมด 

�.� ยกเลิกภายใน �� วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทวัรท์ั�งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ� น 
 

�. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง 
�. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จาํนวนที�บริษัทฯกาํหนดไว(้�� ท่านขึ� นไป)เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

     �. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน �� ท่านขึ� นไปจึงออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้าน
ทราบ           ล่วงหนา้ � วนัก่อนการเดินทาง 
     �.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายใน เช่น (ตั �วเครื�องบิน,ตั �วรถทวัร,์ตั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั�ง 
ก่อนทาํการออกตั �ว  เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

รายละเอียดเพิ�มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ � เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านั�น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ � เดือน บริษัทฯไมร่บัผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไมส่ามารถเดินทางได ้) 
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 ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั�งสิ� น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือ 
เจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ(ซึ�งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี� ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั�งสิ� น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี� ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ�งอยูน่อกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั�งสิ� น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื� อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั�งสิ� น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีที�การตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ� น 

 ตั �วเครื�องบินเป็นตั �วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี�ยนชื�อได ้

 เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไมว่่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆที�ไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี� แลว้ทั�งหมด 

 กรุป๊ที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั�งหมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื�อนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




