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ชัยซัลเมอร์-โชธปูร-์ อุทยั ปุร-์ ไจปูร์

Filght
WE337
WE338

Date
วันแรก
วันทีเ่ ก้า

Origin
สุ วรรณภูมิ
จัยปูร์

Destination
จัยปูร์
สุ วรรณภูมิ

Departure
22:05
02:15

Arrival
01:15 + 1
08:15

เวลา
04.40
04.30

วันแรก
19.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ-จัยปูร์(ชั ยปุระ)
- พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 4-5 เคาน์เตอร์ D สายการไทยสไมล์
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ใน
กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
 วัตถุ ที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูก
ทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.

22.05 น.

โดยสายการบินไทยสไมล์ เทีย่ วบินที่

วันทีส่ อง
01.15 น.

จัยปูร์(ชั ยปุระ)-พุชการ์ -ทะเลสาบพุชการ์ -จัยแซลเมอร์ (เมืองสี ทอง)
B
L D
ถึ งท่าอากาศยานนานาชาติ จยั ปูร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่า นขึ้ นรถโค้ชเดิ นทางสู่ พุชการ์
(PUSHKAR) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชม.) เมืองแห่ งพระพรหม 1ใน3 มหาเทพ
ในศาสนาฮินดู ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นเมืองที่เกิดของพระพรหม

ขขINJAIราชัคสถานชัยซัลเมอร์ จอดปุร์อดุ ยั ปุร์ไจปูร์-9WE-s61(01-04)
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WE337 (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมง 30 นาที)

06.00 น.
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า(1)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยว เมืองพุชการ์ ถือเป็ นสถานที่รวมจิตวิญญาณสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดูซ่ ึ งจะเดินทางมาแสวงบุญ
ที่ทะเลสาปพุชการ์ เปรี ยบเหมือนการชาระบาปที่แม่น้ าคงคา ตามตานานเชื่ อกันว่า เมื องพุชการ์ เป็ นจุ ดที่
มหาเทพได้ทาดอกบัวร่ วงลงบนพื้นโลก และกลายเป็ นพระพรหม จึงเปรี ยบเสมื อนเป็ นบ้านเกิ ดขององค์
มหาเทพพระพรหมผูย้ งิ่ ใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer) (ระยะทาง 460 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เมืองจัยแซลเมอร์ เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสี ทอง” ตั้งอยู่บนที่ ราบสู ง
กลางที่ราบทะเลทรายธาร์ มีกาแพงสู งใหญ่ดูโอฬาร เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่อยูท่ าง
ตะวันตกสุ ดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็ นเส้นทางการค้าที่สาคัญระหว่าง
อินเดียกับตะวันออกกลาง เป็ นอาณาจักรกลางทะเลทรายธาร์ Thar Desert ซึ่งมี
ประวัติอันยาวนาน จากชุม ทางคาวานอูฐ ขนสินค้ าจากตอนเหนื อของอินเดียสู่เอเซี ยกลางนครแห่ ง นี้
ก่ อสร้ า งขึ้ นจากหิ นทรายสี เหลื องเป็ นส่ วนใหญ่ เมื่ อยามต้องแสงอาทิ ตย์อสั ดงที่ ไล้ลงบนพื้นผิวของหิ น
เหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห็นเป็ นสี ทองอร่ ามตาและนี่คือที่มาของสมญา “นครสี ทอง” ด้วยเหตุที่จยั แซลเมอร์ เคย
เป็ นเส้นทางการค้าที่สาคัญส่ งผลให้พ่อค้าวาณิ ชย์ในตระกูลดังหลายคน
ร่ ารวยกันอย่างมหาศาล กลายเป็ นอภิ มหาเศรษฐี มี คฤหาสน์ ที่ใหญ่โต
มโหฬาร และพัฒนาให้ชุมชนกลางทะเลทรายกลายเป็ นเมืองใหญ่ มีป้อม
ตังอยู
้ บ่ นยอดเนินเขาที่ภายในป้อมมีพระราชวังและห้ อมล้ อมด้ วยวัดเชน
บ้ านเรื อนและวัดถูกรังสรรค์ด้วยงานแกะสลักชันเยี
้ ่ยม งดงามไร้ ที่ติ
รับประทานอาหารค่า(3)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักโรงแรม

วันทีส่ าม
จัยซัลเมอร์ (เมืองสี ทอง)
B
L D
เช้ า.
หลัง รั บ ประทานอาหารเช้ า ชมทะเลสาบประจ าเมื อ งซึ่ ง มี อ าคารงดงามริ ม ทะเลสาบ แล้ ว จึง เข้ า ชม
คฤหาสน์ ปัทวอนหรื อปั ทวอน กี ฮาเวลี Patwon Ki Haveli คฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองชัยซัลเมอร์ สร้ างโดยกุ
มาน จันท์ ปั ทวาGuman Chand Patwa ซึ่งเป็ นพ่อค้ าค้ าทองคา เงิน และผ้ าไหมยกดอกเงินหรื อทองที่มี
ชื่อเสียงและบุตรอีก 5 คน คฤหาสน์สร้ างเป็ นอาคาร 5 ชัน้ ที่ได้ รับการรังสรรค์อย่างสวยงามจากช่างฝี มือชัน้
เยี่ยม จนทาให้ ร้ ูสึกเหมือนต้ องมนต์สะกด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาของโถงอาคาร ระเบียงที่กว้ างใหญ่ เพดานที่
แกะสลักอย่างสวยงามหรูหราและผนังตกแต่งอวดความมัง่ มีของเจ้ าของอย่างสุดพรรณนา ภาพเขียนปูนเปี ยก
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จากนัน้
เที่ยง
จากนัน้

เย็น
ค่า

หลากสีที่อยู่บนผนังของคฤหาสน์บรรยายฉากกิจวัตรในแต่ละวัน ฉากของหมู่บ้านและฉากอื่น ๆ ตามแนวคิด
ของศิลปิ นที่รังสรรค์ภาพเขียน
นาท่านชมคฤหาสน์ ซาลิม ซิงห์ หรื อซาลิม ซิงห์ กี ฮาเวลี Salim Singh Ki Haveli
นารับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมความงดงามของพระราชวัง ใจซัลเมอร์ (Fort of Jaisalmer) ภายในป้อมและวัดเชนภายในป้อม นาท่าน
สัมผัสความหฤหรรษ์ กลางทะเลทรายธาร์ Thar desert กับกิจกรรมตะลุยท้ องทะเลทราย Sam Dune Safari
ด้ วยคาราวานอูฐเดินลัดเลาะไปตามไหล่เนินทราย ชมความงดงามของทะเลทรายสีทองที่ระยิบระยับด้ วยหิน
ทรายที่ต้องแสงอาทิตย์ และความกว้ างใหญ่ของท้ องทุ่งที่อ้างว้ าง ทาให้ สมั ผัสถึงสภาพการเดินทางรอนแรม
ข้ ามทะเลทรายของเหล่าคาราวานสินค้ า ว่าต้ องใช้ ความอุตสาหะมากเพียงใด และชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า
เหนือท้ องทะเลทรายที่ต้องฝ่ าไอความร้ อน ซึง่ เป็ นภาพที่งดงามยิ่ง
รับประทานอาหารค่าแบบกาลาดินเนอร์ ให้ ท่านได้ สาราญกลางท้ องทุ่งทะเลทราย ชมการร่ายราของเหล่ายิปซี
ที่คอยขับกล่อมเพลงพื ้นเมืองอย่างสนุกสนาน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Desert Tulip พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ ี่
จัยซัลเมอร์ -โชธปูร์
B
L D
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า แล้ วจึง นาท่านเดินทางไปยังเมืองโชธปูร์ ซึ่งห่างไปทางทิศตะวันออกประมาณ 300 กม.หรื อ
ประมาณ 6-7 ชัว่ โมง โชธปูร์ Jodhpur หรื อเมืองแห่งพระอาทิตย์ Sun City เพราะมีแสงแดดส่องตลอดทังปี
้ หรื ออีก
สมญานาม เมื องสี ฟ้ า Blue City เนื่ องจากมี บ้านเรื อนที่ ทาด้ วยสี ฟ้ าสดใสรอบโดยรอบป้อมเมห์ รันการ์ ห
Mehrangarh Fort โชธปูร์เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของรัฐราชัสถาน รองจากเมืองชัยปูร์ ที่นี่เป็ นหนึ่งในเมืองท่อง
เที่ยงที่สาคัญของอินเดีย ที่เต็มไปด้ วยพระราชวัง ป้อมปราการ และเทวาลัยหรื อวัดมากมาย
ถึง
โชธปูร์ นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
จากนัน้
รับประทานอาหารค่า Hotel Park Plaza หรื อเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีห่ ้ า
เช้ า.

โชธปูร์-นครสีฟ้า
B
L D
หลังรับประทานอาหารเช้ า นาทางเดินทางเข้ าชม ป้อมเมห์ ราการ์ ห หรื อโชธปูร์ กา กิล่า Jodhpur ka kila
ตังอยู
้ ใ่ นใจกลางเมืองเก่าของโชธปูร์ เหนือเนินเขา 125 เมตร ซึ่งเป็ นป้อมปราการที่ใหญ่ที่สดุ ในอินเดีย สร้ างขึ ้น
ในปี ค.ศ.1459 โดยราโอ โชธา Rao Jodha ผู้ก่อตังเมื
้ องนี ้ สิ่งต่างๆ ที่ป้อมปราการแห่งยังหลงเหลือไว้ ให้ เราได้
ชื่นชมความยิ่งใหญ่และงดงามวิจิตรมาก จะอยู่ในยุคของชัส วาน ซิงห์ Jaswan Singh ซึ่งเป็ นผู้ปกครองเชื ้อ
สายราชบุตร Rajput ในราชตระกูลราธอร์ Rathore ที่เคยมีอานาจเหนือดินแดนปากีสถานและอินเดียแถบรัฐ
ราชัสถานและปั ญจาบ พิพิธภัณฑ์ป้อมแห่งนี ้มีของเก่าเก็บสะสมมากมาย เช่น เกีย้ วหาม ราชอาสน์ทรงช้ าง
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จากนัน้

เที่ยง
จากนัน้

จากนัน้

จากนัน้
วันทีห่ ก
07.00 น.
จากนั้น

แปลหลวง เครื่ องประดับชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อย เครื่ องดนตรี อาภรณ์และเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น บนกาแพงป้อมนอกจาก
จะเป็ นที่วางปื นใหญ่แล้ วที่นี่ยงั ให้ บรรยากาศที่สดชื่นของสายลมจากทะเลทรายอีกด้ วย ณ จุดนี ้ให้ ท่านชมวิว
นครสีฟ้าจากบนยอดป้อมเมห์รานกราห์
นาท่านเข้ าชม ชัสวาน ธาดา The Jaswant Thada ซึ่งอนุสรณ์สถานที่สาคัญของเมืองโชธปูร์ สร้ างในปี ค.ศ.
1899 เพื่อน้ อมราลึกถึงชัสวาน ซิงห์ ที่ 2 ด้ วยแผ่นหินอ่อนสีขาวที่แกะสลักอย่างสวยงาม โดยแผ่นหินอ่อนที่
นามาแกะสลักมีความบางและเรี ยบมาก ซึง่ จะสะท้ อนแสงอุน่ ๆ ออกมาเมื่อแสงอาทิตย์มากระทบที่ผิวหน้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมภายนอก พระราชวังอุมาอิด ภาวัน Umaid Bhawan Palace ได้ ชื่อว่าเป็ นหนึ่งในที่พกั อาศัย
ส่วนตัวที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ปั จจุบนั อยูใ่ นเครื อโรงแรมตาจ Taj Hotel
ชื่อพระราชวังนี ้ได้ มาจาก มหาราชา อุมาอิด ซิงห์ Maharaja Umaid Singh พระอัยกาของทายาทราชตระกูล
ปั จจุบนั ของพระราชวังนี ้ เดิมระหว่างการก่อสร้ างมีการเรี ยกว่าพระราชวังแห่งนี ้ว่า พระราชวังจิตตาร์ Chittar
Palace เนื่องจากตังอยู
้ บ่ นเนินเขาจิตตาร์ ซึง่ เป็ นจุดที่สงู ที่สดุ ของเมืองโชธปูร์ ภายในพระราชวังมี 347 ห้ องและ
แต่ก่อนเคยใช้ เป็ นที่ประทับของราชตระกูลโชธปูร์
นาท่านเข้ าชมสวนมานดอร์ Mandore Garden ที่ตงอยู
ั ้ ่ห่างไปทางเหนือของโชธปูร์ประมาณ 9 กม.ภายใน
สวนมีเดวาล Dewals หรื ออนุสรณ์สถาน Cenotaph ของผู้ปกครองเมือง ที่มีลกั ษณะเฉพาะของรัฐราชัสถาน
ซึง่ แตกต่างจากการสร้ างเป็ นฉัตรี ที่ปรากฏอยูท่ วั่ ไปในอินเดีย โดยเดวาลของมหาราชา อชิต ซิงห์ Maharaja Ajit
Singhก่อสร้ างตามแบบเทวาลัยของฮินดู เป็ นอาคารสูง 4 ชัน้ ต้ นเสาแกะสลักอย่างวิจิตร ยอดแหลมที่สวยงาม
สะโอดสะอง ขณะที่เดวาลของมหารานีก่อสร้ างอยูบ่ นเนินเขา
รับประทานอาหารค่า Hotel Park Plaza และพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเทียบเท่า
จ๊ อดปูร์ (โยธะปุระ)-รานัคปูร์-อูไดปูร์
B
รับประทานอาหารเช้ า(10)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอุไดร์ ปูร์ (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
ระหว่างทางแวะชมเมืองรานัคปูร์ (Ranakpur )นาท่านชม วัดเชน เป็ น
วิหารของศาสนาเชน หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์แห่ งอิ นเดี ย สร้ างโดย
คหบดี Dharna Sah เมื่อเกือบ 500 ปี ก่อน ภายในประกอบด้วยห้องโถง
กว่า 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และเสาถึง 1,144 ต้น เสาแต่ละต้น
จะถู ก แกะสลัก ลวดลายอย่า งงดงามมาก คิ ดเป็ นพื้ น ที่ แกะสลัก กว่า
3,000 ตารางเมตรทั้งหมดถู กเก็บรักษาไว้อย่างดี เยี่ยม เมื่ อสร้ างวัดนี้
-4-
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้ า

เที่ยง
จากนัน้
จากนัน้

จาเป็ นต้องสร้ างเมืองขึ้นมาเพื่อเป็ นที่อาศัยของคนงานนับหมื่น เมืองดังกล่าวตั้งชื่ อว่า "รานัคปูร์" เพื่อเป็ น
เกียรติแด่ มหารานา แห่งราชาอาณาจักร ผูอ้ นุญาตให้สร้างวัด
รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางต่ อสู่ เมืองอุไดร์ ปูร์ ซึ่ งตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแคว้นราชา
สถาน และตั้ง อยู่ ริ ม ทะเลสาบฟิ โชล่ า เป็ นราชธานี แ ห่ ง ที่ ส องของ
อาณาจักร Mewar อุไดปูร์เป็ นเมืองที่ข้ ึ นชื่ อด้านความโรแมนติ กและ
เพี ย บพร้ อ ม ไปด้ว ยความงามของทะเลสาบ พระราชวัง และน้ า พุ ที่
สวยงามเรี ยกขานกัน Jewel of Mewar, Udaipur ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมหา
ราชาใจสิ งห์ในศตวรรษที่ 16 เมือง Udaipur รับรองสามทะเลสาบใหญ่
Pichhola, Fatehsagar และ Udaisagar ราชาสถานอินเดีย ในทะเลสาบ Pichhola ยืนที่ mandir เป็ น
พระราชวังที่มีชื่อเสี ยงในยุคราชวงศ์ ถูกปกครองโดย Sisodias สาหรับปี 1200 Udaipur เป็ นหนึ่งในที่สุดลัง
จากที่ หาแหล่ งท่องเที่ ยวของราชาอิ นเดี ยจะเรี ยกว่า City of Lakes ภาพยนตร์ ฮอลลี วูด้ หลายภาษา
ฮินดีได้ถูกยิงในสถานที่งดงามของ Udaipur India ตั้งอยู่ท่ามกลาง Aravalli Hills ของราชาอินเดียและ
ทะเลสาบสี ฟ้าใสของ Udaipurให้ภาพที่สมบูรณ์แบบฉากหลัง
รับประทานอาหารค่า(12)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักโรงแรม
อุทัยปูร์

B

L

D

รับประทานอาหารเช้ า นาท่านชมพระราชวังแห่ งเมืองอุทัยปูร์ City Palace of Udaipur เป็ นพระราชวัง
เก่าแก่ที่ตงอยู
ั ้ ่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบปิ โจล่ะ อุทยั ปูร์ ซิตี ้พาเลสหรื อพิพิธภัณฑ์ปราทาป นี ้ได้ รวมรวม
เอาสรรพาวุธทางทหารของกลุ่มราชวงศ์ราชบุตรและในรู ปแบบของราชวงศ์โมกุลเข้ ามาเก็บรวมไว้ ที่นี่ ทาให้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดูนา่ ตื่นตาตื่นใจไปด้ วยอาวุธโบราณที่งดงามน่าทึ่ง นอกจากนี ้ตัวพระราชวังยังประกอบไปด้ วย
ส่วนต่างๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น สัมภูนิวาส Shambhu Niwas เป็ นสถานที่ประทับของรัชทายาทกษัตริ ย์มหา
ราณะ หรื อศิวะนิวาส Shiv Niwas เป็ นที่ประทับชัว่ คราวของสมเด็จพระราชินีอลิสซาเบทที่ 2 แห่งอังกฤษ และ
ในปั จจุบนั นี ้ได้ แปลงส่วนนี ้ให้ เป็ นโรงแรมระดับห้ าดาว
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาชมเทวาลัยอันงดงามที่ Nagda
นาท่านชมวิวทะเลสาบปิ โจลา Pichola Lake ที่อดีตบริ เวณรอบ ๆ ทะเลสาบเคยเป็ นเส้ นทางขนส่งเมล็ดข้ าว
ของชาวเบนชารี พื น้ ถิ่ น ทะเลสาบแห่ง นี ล้ ้ อมรอบด้ วยเทวาลัย พระราชวัง เนินเขากษัตริ ย์ และท่าอาบน า้
ทะเลสาบในเมืองอุทยั ปูร์มีมากมายแต่ สิ่งที่แตกต่างกว่าที่อื่นของทะเลสาบปิ โจล่ะแห่งนี ้คือ เป็ นทะเลสาบที่
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เย็น
วันทีแ่ ปด

ใหญ่ที่สุดในอุทัยปูร์ มากไปกว่านันเราจะได้
้
เห็นภาพเหล่าผู้ศรัทธามากมายประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใน
บริเวณเทวาลัยรายล้ อมอยูร่ อบทะเลสาบ
นาท่านขึ ้นเรื อล่องทะเลสาบ ขึ ้นสู่พระราชวังกลางน ้าเที่ยวชมพระราชวังอันงดงาม ได้ เวลาสมควร นาท่านขึ ้น
เรื อกลับเข้ าสูฝ่ ั่ ง แล้ วจึงนาท่านชมพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน ช้ อปปิ ง้ ซื ้อของในตลาดท้ องถิ่น
รับประทานอาหารเย็น ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย Hotel HillTop หรื อเทียบเท่า
อุทัยปูร์-จัยปูร์

B

L

D

เช้ า

หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่าเดินทางต่อไปยังเมืองจัยปูร์
ประมาณ 322 กม.หรื อประมาณ 6 ชัว่ โมง

เที่ยง

ถึงเมืองจัยปุร์ รับประทานอาหารเที่ยง

จากนัน้

นาท่านเดินทางสูพ
่ ระราชวังแอมเบอร์ Amber Palace หรื อพระราชวังอาพัน สร้ างขึ ้นโดยมหาราชแมน ซิงห์
ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ ้นลงในสมัยมหาราชาใจสิงห์ เป็ นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา สร้ าง
ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบราชบุตร
เชิงหน้ าผามีทะเลสาบซึง่ สะท้ อนภาพของป้อมปราการแห่งนี ้ให้ เป็ น
ทัศนียภาพที่น่าชมยิ่งนัก
แวะชมพระราชวังชัล Jal Mahal หรื อพระราชวังน ้า Water Palace จากริมทะเลสาบสร้ างโดยพระเจ้ าไสว ปรา
ทาป ซิงห์ เมื่อปี ค.ศ.1799 พระราชวังนี ้ตังอยู
้ ่กลางทะเลสาบมาน นาการ์ Man Nagar Lake ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่
ขึ ้นเพื่อเป็ นเขื่อนกักน ้าระหว่างเขาสองลูกโดยพระเจ้ าไสว มาน ซิงห์ ที่ 1 พระราชวังแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ประทับ
ระหว่างการล่าเป็ ดนา้ ที่หากินในทะเลสาบแห่งนี ้ และในช่วงฤดูหนาวท้ องทะเลสาบจะเต็มไปด้ วยเหล่านก
มากมายที่อพยพนี ้หนาวมาจากทางเหนือซึง่ ให้ ภาพที่นา่ ชมและน่าประทับใจมาก
นาท่านชม พระราชวังและพิพิธภัณฑ์ แห่ งเมืองชัยปูร์ City Palace and Museum Jaipur ซึ่งครอบคลุม
พื ้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมืองสร้ างตังแต่
้ สมัยมหาราชาใจสิงห์และต่อเติมกันเรื่ อยมาเป็ นศิลปะผสมผสาน
ระหว่างราชสถานและโมกุล ปั จจุบนั จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ของมหาราชาไสวแมนสิงห์ที่ 2 แสดงภาพเขียน อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และเครื่ องแต่งกายในราชสานัก ที่ปากทางเข้ าซิตี ้พาเลส
นาท่านชม หอดูดาวชันทระ มันทาระ Jantar Mandar สร้ างในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาใจสิงห์ ผู้ซึ่งสนใจ
วิชาดาราศาสตร์ มีการสร้ างนาฬิกาแดดสูงถึง 28 เมตร
นาชม ฮาวามาฮาล Hawal Mahal หรื อ วังแห่งสายลม ซึ่งสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาไสว ประดับ
ด้ วยสิงห์ ศิลปะราชปุต เป็ นอาคารหินทรายสีชมพู มีหน้ าต่างถึง 953 ช่อง เป็ นทังช่
้ องลมผ่านและให้ หญิงสูง
ศักดิใ์ นราชสานักแอบมองดูชีวิตความเป็ นอยูใ่ นตัวเมือง รวมทังขบวนแห่
้
ตา่ งๆ โดยที่บคุ คลภายนอกไม่สามารถ
มองเห็นสตรี เหล่านันได้
้ ปั จจุบนั อาคารแห่งนี ้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองชัยปูร์

จากนัน้

จากนัน้

จากนัน้
จากนัน้
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ระยะห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จากนัน้

นาท่านรับประทานอาหารเย็น ได้ เวลาสมควรเดินทางสูส่ นามบินเมืองชัยปุระ

วันทีเ่ ก้า

จัยปูร์(เมืองสี ชมพู)-สนามบินสุ วรรณภูมิ

02.15 น.
08.15 น.

-

-

โดยสายการบินไทยสไมล์ เทีย่ วบิน WE338 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...........


หมายเหตุ ราคาและรายการดังกล่าวเป็ นราคาโดยประมาณและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศถนนหนทาง อุบตั ิภยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าได้ซ่ ึง
การเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
คาเตือน  สนามบินสุวรรณภูมิ “ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้นเครื่ อง” หากท่านตกเครื่ องไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์หรื อเรี ยกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
กรุ ณาตรงต่อเวลาตามนัดหมาย เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ด ก่อนเครื่ องออก 1 ชัว่ โมง






อัตราค่ าบริการ

(15 ท่ านขึน้ ไป)

กาหนดวันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม

13-21 ม.ค, 03-14 ก.พ, 01-09 มี.ค, 09-17 เม.ย 61

59,900.-

หากพ้ นช่ วงเวลาเดินทางดังกล่ าวต้ องอัพเดทราคาอีกครั ง้
อัตราค่ าบริ การรวม :










ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เดลี-โชธปุร์//อุดยั ปุร์-กรุ งเทพฯ ชัน้ ประหยัดโดยสายการบิน เจทแอร์ เวย์
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน / ค่าวีซ่า
ค่าที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว 1 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
รถยนต์ปรับอากาศขนาด 35 ที่นงั่ พร้ อมคนขับนาเที่ยวตลอดโปรแกรม
ค่าอาหารทุกมื ้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางไทย
ค่าล่องเรื อที่อุฑยั ปูร์, ค่าขี่อฐู ที่ชยั ซาลเมอร์
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริ การ (ตลอดทริ ป) / วิทยากรผู้ชานาญเส้ นทางอินเดีย

อัตราค่ าบริ การไม่ รวม :
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทยบริ การและดูแลตลอดการเดินทาง (ทังนี
้ ้ขึ ้นกับความพึงพอใจของท่าน)
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการ
-7-

14,500.-

-

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (ถ้ ามี) / ค่าน ้าหนักเกินพิกดั
 ค่าทาเอกสารผู้ถือต่างด้ าว / ค่าวีซา่ ที่มคี า่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

กิจกรรมต่างๆตามฤดูกาล เช่น ขี่ม้า กิจกรรมเรื อพายในทะเลสาบ ฯลฯ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 รู ปถ่ายสีพื ้นขาว ขนาด 2x2 นิ ้ว(สี่เหลี่ยมจตุรัสแบบอเมริ กา) 2 ใบ / สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
 ชื่อ-ที่อยู่ท่ีทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ / กรณีท่านที่สมรส ขอชื่อคู่สมรสและนามสกุลเดิม
**กรณีถกู ปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนค่ าวีซ่าและค่ าดาเนินการที่เกิดขึน้ จริง**

กรุ ณาเทียบขนาดรู ปของท่ านจากช่ องว่ างนี ้

การจองทีน่ ั่งและการชาระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด พร้อมกับแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อส่งสาเนาพาสปอร์ตมาทางแฟ็ กซ์หรื อ
อีเมล

*** ในกรณีทที่ ่ านโอนเงินจากต่ างจังหวัด อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราสุ ทธิ ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการของ
ทางธนาคาร ***
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 31 วัน

ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 16-30 วัน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 1-15 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตี มัดจากับทางสายการ
บินหรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้)
เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่ างๆ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่ อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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 บริ ษทั ฯ มี สิทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิ ดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิ น โรงแรมที่ พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิ ดขึ้ นทางตรง หรื อทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความ
สะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดิ นทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงิ นให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน
 รายการนี้ เ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ ต อ้ งได้รับ การยืน ยันจากบริ ษ ทั ฯอีกครั้ งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่ นั่ง บนเครื่ อง และโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ที่ พานักอยู่ในประเทศไทย
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริ ษทั ได้ดาเนินการไปแล้ว
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