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ขอนำท่ำนเดินทำงสูเ่ ส้นทำงแห่งควำมมังคั
่ ง่ ร่ำรวย ปรำสำท รำชวัง เส้นทำงทีร่ งุ่ เรืองมำกในยุคแห่งกำรปกครองที่
แบ่งกันเป็ นแว่นแคว้น เป็ นส่วนหนึ่งของแคว้นในมหำกำพย์เรือ่ งยิง่ ใหญ่มหำภำรตะ ทีถ่ ูกสมมติขน้ึ มำ เป็ นส่วนหนึ่งของ
เส้นทำงสำยใหมทีร่ ่ำรวยด้วยกำรค้ำขำย เป็ นเส้นทำงท่องเทีย่ วอันดับ 1 ของประเทศอินเดียทีต่ อ้ นรับนักท่องเทีย่ ว
โดยเฉพำะชำวยุโรป ฝรังเศส
่ ถ้ำใครอยำกสัมผัสสถำปั ตยกรรมแบบรำชปุตร ฮินดู แท้ๆแนะนำเส้นนี้เลยค่ะ สวย
บรรยำกำศดี วิจติ รงดงำม มำกมำยด้วยสีสนั และควำมท้ำทำย ราชสถานคือราชปุตนะ แบ่งออกเป็ น 7 อำณำจักร มี
มหำรำชำปกครองแต่ละอำณำจักร ทำสงครำมยึดครองอำณำจักรข้ำงเคียงกันอย่ำงต่อเนื่อง อำทิเช่นมหำรำนำแห่งเมวำร์
แห่งอุไดปูร์ มหำรำชำเมืองจ๊อดปูร์ เมืองบิคำเนอร์ กิชำนกำร์ท โกทำทและบุนดีหรืออีกชื่อว่ำฮำรำวตี้ อัมเบอร์แห่งเมือง
จัยปูร์ เมืองจัยแซลเมียร์ ทะเลทรำยถำร์จนถึงแม่น้ำสินธุ ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นประเทศปำกีสถำน หลังจำกกษัตริยป์ ริทวิรำช
ชำอูฮำน แห่งอัคเมอร์ พ่ำยแพ้ให้แก่มฮู มัดแห่งกัวรี เหล่ำมหำรำชำรำชปุตร ก็ได้ถ่อยร่นหำทีเ่ หมำะสมและสงบเพื่อหลีก
หนีอำนำจทีย่ งิ่ ใหญ่ของรำชวงศ์โมกุลมุสลิม ยกเว้นรำชปุตรบำงกลุ่มรักชำติมคี วำมกล้ำหำญไม่ยอมรับอำนำจของ
รำชวงศ์โมกุล มหำรำชำปรำตำป ซิงส์ แห่งเมืองชิตตัวร์ ได้ต่อสูก้ บั กษัตริยอ์ กั บำร์แห่งรำชวงศ์โมกุล แต่สุดท้ำยก็แพ้
ให้กบั กษัตริยอ์ กั บำร์ ในขณะเดียวกันอังกฤษก็เข้ำมำเสนอเงือ่ นไข ให้แก่มหำรำชำรำชปุตรแคว้นต่ำงๆ ในขณะทีอ่ นิ เดีย
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ก็กำลังจะได้รบั เอกรำช มหำรำนำแห่งเมวำร์ แห่งอุไดปูร์ เป็ นประมุขใหญ่เหนือ 36 แคว้น หลังอินเดียได้รบั เอกรำช 23
แคว้นจึงได้รวมตัวกันก่อกำเนิดเป็ นรัฐรำชสถำน รำชำสถำนเป็ นแหล่งทีม่ ำของรำยได้ในสมัยของกษัตริยอ์ คั บำร์ โดย
ได้รบั กำรสนับสนุ นจำกอังกฤษ รัฐรำชสถำนมีเทือกเขำทีอ่ ำยุเก่ำแก่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลกพำดผ่ำนมีทะเลทรำยถำร์ แห่ง
เดียวในประเทศอินเดีย รัฐรำชสถำนเป็ นแหล่งรวมของ ชนเผ่ำทีม่ คี วำมสำมำรถ เป็ นดินแดนทีม่ คี วำมงดงำม ร่ำรวยใน
วัฒนธรรม ศิลปะ งำนแกะสลัก ภำพอีโรติค ด้ำนดนตรีเพลงพืน้ เมือง เทศกำลงำนประเพณี และมีควำมสวยงำมทำง
ธรรมชำติ สัตว์ป่ำ มีนกอพยพทุกปี จึงเป็ นสถำนทีท่ ่องเทีย่ วแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียทีน่ กั ท่องเทีย่ วทัวโลกสนใจ
่
เดินทำงมำสัมผัส
ตารางเที่ยวบิ น
วันบิ น
เมืองต้นทาง
เมืองปลายทาง
CODE
เที่ยวบิ น
เวลาบิ น
วันแรก
กรุงเทพฯ
ชัยปุระ
BKK – JAIPUR WE 337
2205 – 0115
วันที่เจ็ด
ชัยปุระ
กรุงเทพฯ
JAIPUR – BKK WE 338
0215 – 0815
ตารางวันเดิ นทาง
วันเดิ นทาง อากาศสบาย ปลายปี หนาว
จานวน/ กรุป๊
10 – 16 และ 18 – 24 ตุลาคม 61
15 – 20 ท่าน
4 – 10 ธันวาคม 61
15 – 20 ท่าน
26 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62
15 – 20 ท่าน
27 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62
15 – 20 ท่าน

ราคา
34,924 บาท
36,924 บาท
39,924 บาท
39,924 บาท

พักเดี่ยว
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท

โปรดทาความเข้าใจและรับเงือ่ นไข :
**กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึน้ ไป มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย**
เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออก
เดินทาง ไม่มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้ าทัวร์คนไทย
ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ เมืองชัยปุระ
19:30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันทีท่ ่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 2 แถว C เคาน์เตอร์ สำยกำรบิน THAI
SMILE
22:05 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองชัยปุระ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เที่ยวบิ นที่ WE 337
01:15 น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเมืองชัยปุระ (เวลาประเทศอิ นเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชัวโมง)
่
ผ่ำนพิธ ี
กำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับสัมภำระเรียบร้อย
พัก
Crimson park at Jaipur 4* หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สอง เมืองชัยปุระ เมืองจ๊อดปูร์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนออกเดินทำงจำกสู่เมือง จ๊อดปูร์ (Jodhpur) ใช้เวลำประมำณ 5-6 ชัวโมง
่ เมืองโรแมนติกแห่ง
นครสีฟ้ำ “จ๊อดปูร”์ (Jodhpur) หรือเมือง โยธะปุระ นครนักรบ ทีท่ วทั
ั ่ ง้ เมืองเป็ นสีฟ้ำรำวกับน้ำ ทะเล เป็ นเมือง
ทีม่ ขี นำดใหญ่เป็ นอันดับสองในแคว้นรำชำสถำน ถูกตัง้ ขึน้ เป็ นรำชธำนี โดย Rao Jodha แห่งรำชวงศ์ Rathor
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีร่ ำ้ นอำหำร
บ่ำย
นาชมป้ อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) เป็ น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในอิ นเดีย ป้ อม
ปรำกำรทีย่ ำวเหยียดข้ำมเขำถึง 125 ลูก ภำยในมีพระรำชวังทีส่ วยงำมและใหญ่ทส่ี ุด และเป็ นจุดชมวิวเมืองสี
ฟ้ ำทีด่ ที ส่ี ุด ไม่มปี ้ อมปรำกำรแห่งไหนในรำชำสถำน เด่นสง่ำเทียบเท่ำ Mehrangarh Fort ไม่ว่ำจะมองจำกจุด
ไหนๆ ภำยในเมือง จ๊อดปูร์ มหำปรำกำรหินถูกสร้ำงบนเนินเขำสูง 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมือ่ ฤำษีท่ำนหนึ่ง
บอกแก่มหำรำชำจ๊อดธะ (Jodha-นักรบ) พระองค์ควรสร้ำงเมืองขึน้ ทีน่ ่ี จ๊อดปูร์ เป็ นศูนย์กลำงอำณำจักรใหญ่
แต่ครัง้ โบรำณ ป้ อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนำดใหญ่มหึมำ ป้ อมเมห์รนั กำห์น้ี ภำยในตกแต่งประดับประดำ
ด้วยแก้วหลำกสี แบ่งเป็ นห้องหรือท้องพระโรงขนำดใหญ่อกี หลำยแห่ง อำทิ ตำหนักMoti Mahal, Sheesh
Mahal, Phool Mahal นาท่ านชมวัด Chamunda Mataji จากนัน้ ห่ างจาก Mehrangarh Fort ประมาณ
1 กิ โลเมตร ท่ านจะได้ชมสิ่ งปลูกสร้างสะอาดตา “ Jaswant Thada” ก่อสร้ำงด้วยหินอ่อนทัง้ หลัง และ
เป็ นทีฝ่ ั งศพของมหำรำชำ Jaswant Singh ทีส่ อง และสมำชิกคนอื่นๆ ในรำชวงศ์
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ตั ตำคำรในโรงแรม
พักที่
Marugarh Jodhpur 4* หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สาม เมืองจ๊อดปูร์ เมืองรานัคปูร์ เมืองอุไดร์ปรู ์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
เดินทำงสู่เมืองรานัคปูร์ เป็ นหมู่บ้านที่ตงั ้ อยู่ในเมือง Desuri tehsil ใกล้กบั Sadri ในย่ำน Pali ของรัฐรำชำ
สถำนอินเดียตะวันตก ตัง้ อยูร่ ะหว่ำงเมืองจ๊อดปูรแ์ ละอุไดร์ปรู ์ ตัง้ อยู่ในหุบเขำทำงด้ำนตะวันตกของเทือกเขำ
Aravalli สถำนีรถไฟทีใ่ กล้ทส่ี ุดถึง Ranakpur คือสถำนีรถไฟ Falna Ranakpur เป็ นหนึ่งในสถำนทีท่ ่องเทีย่ วที่
มีช่อื เสียงมำกทีส่ ุดใน Pali รำชสถำน ชมวิ หารเชน 1 ใน 5 วัดที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่สดุ ของศาสนาเชนชื่อว่าวัดอธิ
นาถ ทีเ่ มืองรำนัคปูร์ เป็ นวิหำรของศำสนำเชน สร้ำงขึน้ โดยคหบดี Dharna Sah เมือ่ รำว 500 ปี ก่อน ภำยใน
ประกอบด้วยห้องโถงกว่ำ 24 ห้อง โดมทัง้ หมด 80 โดม และ เสำจำนวนถึง 1114 ต้น โดยเสำแต่ละต้นจะถูก
แกะสลักอย่ำงงดงำมมำก

รหัสทัวร์ : THT20-WE-IN-10OCT-27DEC18
เทีย่ ง

ค่ำ
พักที่
วันที่สี่
เช้ำ

เทีย่ ง
บ่ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวันทีร่ ำ้ นอำหำร
เดิ นทางสู่เมืองอุไดร์ปรู ์ มนตราแห่งมหานที ได้รบั กำรกำรันตีว่ำเป็ นเมืองทีด่ ที ส่ี ุดอันดับหนึ่งของโลก
ประจำปี 2009 จำกผลสำรวจของนิตยสำรทรำเวล & เลเชอร์ ทำให้ใคร ๆ ต่ำงก็อยำกเดินทำงไปสัมผัสกับ
ควำมงดงำมของเมือง อูไดปูร์ หรือ อุทยั ปุระ (Udaipur) ประเทศอินเดีย อูไดปูร์ เมืองริมทะเลสำบแห่งแคว้น
รำชสถำน (Rajastan) ทีถ่ ูกเปรียบเปรยให้เป็ น "เวนิสแห่งโลกตะวันออก" สมควรแก่เวลานาท่ านเดิ นทาง
ไปล่องเรือ ในทะเลสาบ พิ โคลา (Pichola Lake) ชมทิ วทัศน์ รอบทะเลสาบยามเย็น มีเกาะอยู่ 2 เกาะ
คือ Jag Niwas เป็ นทีต่ งั ้ ของ Lake Palace สร้ำงโดย Maharana Jagat Singh II เมื่อปี ค.ศ. 1743 ใช้เป็ น
พระรำชวังฤดูรอ้ น ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดำว และเกำะ Jag Mandir ทีส่ ุดแสนโรแมนติกเปรียบเหมือน
อยูท่ ่ำมกลำงมหำสมุทรอันงดงำม
รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ตั ตำคำรในโรงแรม
Crimson park at Udaipur 4* หรือระดับใกล้เคียง
เมืองอุไดร์ปรู ์ เมืองพุชการ์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนาท่ าน ชม ซิ ตี้ พาเลซ (City Palace) หรือพระรำชวังฤดูหนำว มีส่วนหนึ่งจัดทำเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
เปิ ดให้เข้ำชม สร้ำงด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภำยในประดับด้วยกระจกและแก้วหลำกสี ปั จจุบนั บำงส่วน
ยังคงเป็ นทีป่ ระทับของรำชตระกูล มีกำรจัดแสดงโบรำณวัตถุทม่ี คี ่ำ จากนัน้ นาท่ านชม ฟาเตห์ ประการห์
พาเลซ (Fateh Prakash Palace) ภำยในเป็ นเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีกำรแกะสลักสวยงำม ในสมัยอำณำจักรเมวำร์
รุง่ เรือง เจ้ำครองนครได้สร้ำง "พระรำชวัง" (City Palace) ทีข่ น้ึ ชื่อว่ำเป็ นพระรำชวังทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ุด หรูหรำ
งดงำมทีส่ ุดในแคว้นรำชำสถำน อำจเพรำะตัง้ อยูร่ มิ "ทะเลสาบฟิ โชล่า" (Lake Pichola) และถูกโอบกอดไว้
ด้วยบ้ำนเรือนสีขำวนวลตำ มีเทือกเขำสูงน่ำเกรงขำมคอยยืดมองทุกชีวติ ในเมือง วัดน้อยใหญ่ทไ่ี ม่เคยไร้เงำผู้
อวบอิม่ ไปด้วยศรัทธำ จึงทำให้"พระรำชวัง" แห่งนี้มคี วำมลงตัวที่เข้ำกันดี ในแบบฉบับทีไ่ ม่เหมือนใคร
แต่ปัจจุบนั "พระรำชวัง" ถูกแบ่งออกเป็ น พิพธิ ภัณฑ์พระรำชวัง และ โรงแรมหรูหรำระดับ 5 ดำว ซึง่
พิพธิ ภัณฑ์พระรำชวัง ยังเปิ ดให้ชมควำมสวยงำม สัมผัสถึงร่องรอยควำมงดงำมในอดีตของห้องต่ำง ๆ ได้
เช่น ห้องเขียนหนังสือทีท่ ่ำนรำชบุตร ใช้รำ่ งประวัตศิ ำสตร์ของแว่นแคว้นนี้ เมือ่ 130 กว่ำปี ก่อน, ชมพระ
ตำหนักของนำงสนมของมหำรำชำ ฯลฯ ส่วนสถำนทีท่ ่องเทีย่ วอื่น ๆ ทีน่ ่ำสนใจ ได้แก่ พระราชวังฤดูร้อน
หรือ Lake Palace ตัง้ อยู่กลางทะเลสาบฟิ โช สร้ำงด้วยหินอ่อนทัง้ หลัง เมือ่ ปี 1746 โดยมหำรำชำจำกัต
ซิงห์ ที่ 2 และปั จจุบนั ดัดแปลงมำเป็ นโรงแรมหรู 5 ดำว ชื่อ Taj Hotel Resorts and Palaces ชมวัด
Jagdish Temple วัดฮินดูขนำดใหญ่และมีช่อื เสียงมำกทีส่ ุดในเมืองอูไดปูร์ สร้ำงขึน้ อุทศิ พระวิษณุ ผูร้ กั ษำ
จักรวำล ในปี ค.ศ.1651 โดย Maharana Jagat Singh มหรำชำผูป้ กครองอูไดปูร์ ช่วงปี ค.ศ. 1628-1653.
ตำมแบบอินโด-อำรยัน
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีโ่ รงแรม
ออกเดิ นทางสู่เมืองพุชการ์ เมืองเกิ ดของ 1 ใน 3 มหาเทพในศาสนาฮิ นดู พระพรหม ระหว่ำงทำงชมวิว
ทิวทัศน์แบบชนบทของดินแดนเมืองภำรตะ พุชการ์ (Pushkar) เป็ นเมืองเก่ำแก่เล็กๆตัง้ อยูใ่ นเขตอัจเมอร์
(Ajmer) ในรัฐรำชสถำน (Rajasthan) ของประเทศอินเดีย ลักษณะทีต่ งั ้ ของเมืองทีเ่ ห็นเด่นชัดคือ มีทะเลสำบพุ
ชกำร์ (Pushkar Lake) ตรงกลำง ส่วนบ้ำนเรือนตัง้ อยูร่ ำยรอบทะเลสำบ และถูกโอบล้อมด้วยภูเขำ ซึง่ ถือว่ำมี
ภูมปิ ระเทศทีส่ วยงำมมำก วิวของทะเลสำบทีม่ ภี เู ขำห้อมล้อมเกือบ 360 องศำ เป็ นภำพทีช่ วนให้นกั ท่องเทีย่ ว
ต่ำงพำกันหลงใหลในเมืองเล็กๆ แห่งนี้เลยทีเดียว
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พักที่

รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ตั ตำคำรในโรงแรม
Pushkar bagh resort 4* หรือระดับใกล้เคียง
เมืองพุชการ์ เมืองชัยปุระ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นาท่ านกราบองค์พระพรหม เป็ นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมรู ติ ) ในคติของศำสนำฮินดู เป็ นเทพเจ้ำแห่งกำร
สร้ำงสรรค์ ควำมเมตตำ เป็ นพระผูส้ ร้ำงโลกและให้กำเนิดสิง่ ต่ำง ๆ ในจักรวำล และให้กำเนิดคัมภีรพ์ ระเวท
จำกซ้ำยบน เทวรูปพระพรหม พระอิศวรและพระอุมำเทวี และศิวลึงค์และโยนีศลิ ปะเขมรโบรำณ.พระพรหมมีส่ี
พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้ำงถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ ำ มีพำหนะเป็ นหงส์ หรือ ห่ำน
พระชำยำ คือ พระสุรสั วดี เทพีแห่งศิลปะวิทยำกำรและควำมรอบรู้
ในคัมภีรม์ ตั สยำปุรำณะเล่ำว่ำ พระพรหมเดิมทีมถี งึ ห้ำพักตร์ กำรทีม่ หี ำ้ พักตร์เกิดจำก กำรทีพ่ ระพรหมให้ได้
กำเนิดผูห้ ญิงนำงหนึ่งชื่อ ศตรูป ขึน้ มำ ควำมงำมของศตรูปทำให้พระองค์หลงใหล เมือ่ ศตรูปนี้เคลื่อนไปทำง
ใด พระพรหมก็จะหันพระพักตร์เพื่อมองตำมไปด้วย แต่ว่ำมีครัง้ หนึ่งทีพ่ ระพรหมไปดูแคลนพระศิวะเข้ำ ทำให้
พระศิวะพิโรธ และใช้ไฟบรรลัยกัลป์ จำกพระเนตรทีส่ ำมทีก่ ลำงพระนลำฏเผำพระพักตร์ทอ่ี ยูด่ ำ้ นบนเศียรของ
พระพรหม จนเหลือเพียงสีพ่ กั ตร์ แต่อกี ควำมเชื่อหนึ่งเล่ำว่ำ เพรำะพักตร์ดำ้ นบนของพระพรหมนัน้ เจิดจรัส
มำก ทำให้พวกสุระและอสุระทนไม่ได้ จึงขอร้องให้พระศิวะเป็ นผูต้ ดั ให้ และชมทะเลสาบศักดิ์ สิทธิ์ ประจา
เมือง เมืองพุชกำร์น้เี ป็ นเมืองศักดิ ์สิทธิ ์ของชำวฮินดู ซึง่ มีผคู้ นเดินทำงมำแสวงบุญอยูเ่ ป็ นประจำ ชำวฮินดู
นิยมมำทีน่ ่เี พื่ออำบน้ ำ ทำพิธชี ำระล้ำงบำปทีท่ ่ำน้ำ (Ghat) ซึง่ อยูโ่ ดยรอบทะเลสำบพุชกำร์ (ทำนองเดียวกับที่
แม่น้ ำคงคำ) ซึง่ เชื่อกันว่ำเป็ นทะเลสำบของเทพเจ้ำ เพรำะมีตำนำนหลำยเรือ่ งเล่ำสืบต่อกันมำถึงกำเนิดของ
ทะเลสำบพุชกำร์แห่งนี้
1. บ้ำงก็ว่ำเกิดจำกกำรทีพ่ ระพรหมทิง้ ดอกบัวลงมำบนพืน้ โลก และได้เกิดเป็ นทะเลสำบรองรับดอกบัวนัน้ ไว้
2. บ้ำงก็เล่ำว่ำ ตอนทีพ่ ระศิวะเสียภรรยำคนแรกไปคือพระนำงสตี ก็ทรงโศกเศร้ำเสียใจมำก น้ ำพระเนตรหลัง่
รินไปทัว่ ก่อให้เกิดแหล่งน้ ำศักดิ ์สิทธิ ์ขึน้ สองแห่ง หนึ่งในนัน้ คือ ทะเลสำบพุชกำร์นนั ่ เอง
3. บำงตำนำนกล่ำวว่ำ ทีน่ ่เี ป็ นจุดทีม่ หำเทพทำดอกบัวร่วงลงมำบนพืน้ โลก และกลำยเป็ นพระพรหมจึง
เปรียบเสมือนเป็ นบ้ำนเกิดขององค์มหำเทพพระพรหมผูย้ งิ่ ใหญ่
ให้ท่ำนอิสระมีเวลำช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย ตลำดซือ้ ของทีน่ ่รี ำคำแสนถูกมำก
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีร่ ำ้ นอำหำร
เดิ นทางสู่ ชมเมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) เหตุทเ่ี รียกเมืองนี้ว่ำนครสีชมพูนนั ้ เพรำะเป็ นสีทก่ี ษัตริยพ์ อพระทัย
มำกและเมือ่ ครัง้ ทีเ่ จ้ำฟ้ ำชำยแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ำรำมซิงค์ได้สงให้
ั ่ ประชำชนทำสี
บ้ำนเรือนทุกหลังให้เป็ นสีชมพูอมส้ม เพื่อต้อนรับเจ้ำฟ้ ำชำยแห่งอังกฤษจนทำให้เจ้ำฟ้ ำทรงพอพระทัยมำก
และถึงกับออกปำกเชิญพระเจ้ำรำมซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษ จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่ำนมหำรำชำ
ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็ นผูส้ ร้ำงขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ช่อื ว่ำเป็ นเมืองทีอ่ อกแบบวำงผัง
เมืองได้สวยงำม
รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ตั ตำคำรในโรงแรม
Crimson park at Jaipur 4* หรือระดับใกล้เคียง
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เย็น

เมืองชัยปุระ กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวิ นด์” (Hawa Mahal)
พระรำชวังแห่งสำยลม ซึง่ สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหำรำชำ ไสว ชัย สิงห์ เป็ นอำคำร 5 ชัน้
สร้ำงด้วยหินทรำยออกแดงคล้ำยสีปนู แห้ง สถำปั ตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้ำต่ำงถึง 953 ช่อง เป็ น
ทัง้ ช่องลมผ่ำนและให้หญิงสูงศักดิ ์ในรำชสำนักแอบมองดูชวี ติ ควำมเป็ นอยูใ่ นตัวเมือง รวมทัง้ ขบวนแห่งต่ำงๆ
โดยทีบ่ ุคคลภำยนอกไม่สำมำรถมองเห็นสตรีเหล่ำนัน้ ได้ และนันคื
่ อทีม่ ำของคำว่ำ “ฮำวำ” ซึง่ แปลว่ำสำยลม
ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งจัยปูรเ์ มืองสีชมพู ชมพระรำชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึง่ เดิมเคยเป็ น
รำชธำนีของเมืองจัยปูร์ สร้ำงอยูบ่ นเนินเขำสูงตรงตำแหน่งเดิมทีเ่ คยเป็ นป้ อมปรำกำรเก่ำในศตวรรษที่ 11 มำ
ก่อน สร้ำงขึน้ โดยมหำรำชำแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิน้ ลงในสมัยของมหำรำชำใจสิงห์ ป้ อมแห่งนี้
เป็ นต้นแบบทีด่ ขี องสถำปั ตยกรรมแบบรำชปุต Rajput เป็ นป้ อมปรำกำรเด่นตระหง่ำนอยูบ่ นเนินเขำ โดยมี
ทะเลสำบ Maota อยูเ่ บือ้ งล่ำง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่ำ ทัศนียภำพเมือ่ มองลงมำจำกป้ อมเป็ นสิง่
ทีน่ ่ำประทับใจมำก (นำท่ำนนังรถจิ
่ ป๊ ขึน้ เพื่อควำมสะดวกและปลอดภัย)
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ ตั ตำคำร
นำท่ำน ชมซิ ตี้พาเลช (City Place) ซึง่ ครอบคลุม พืน้ ทีถ่ งึ 1 ใน 7 ของใจกลำงเมือง สร้ำงตัง้ แต่สมัยมหำ
รำชำชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรือ่ ยมำเป็ นสถำปั ตยกรรมแบบรำชสถำน ทีแ่ สดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล
ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหำรำชำแห่งเมืองจัยปูร์ แม้ยคุ นี้จะไม่มมี หำรำชำอีก
ต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้กย็ งั เป็ นสมบัตสิ ่วนพระองค์ และชำวเมืองจัยปูรบ์ ำงส่วนก็ยงั นับถือพระองค์อยู่
แม้พระองค์จะไม่มอี ำนำจใดๆ หอดูดาวจันทรามันตรา (Jantar Mantar observatory) ประเทศอินเดีย เป็ น
อนุสรณ์สถำนทำงด้ำนดำรำศำสตร์ ทีส่ ร้ำงในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในเมืองชัยปุระ สร้ำงโดยมหำรำชำ ไสว
สิงห์ท่ี 2 (ค.ศ.1699 – 1743) ผูม้ คี วำมสำมำรถทำงด้ำนดำรำศำสตร์แห่งรำชวงศ์โมกุล และเป็ นผูส้ ร้ำงเมืองชัย
ปุระแห่งนี้ หอดูดำวจันทรำมันตรำ เป็ นหอดูดำวแห่งแรกและเป็ น 1 ใน 5 หอดูดำวทีท่ รงสร้ำงขึน้ มีสภำพ
สมบูรณ์และมีขนำดใหญ่ทส่ี ุด หอดูดำวอีก 4 แห่งถูกสร้ำงขึน้ ใน เมืองต่ำงๆ ดังนี้ กรุงนิวเดลี (Delhi) เมืองอุ
ชเชน (Ujjain) เมืองพำรำณสี (Varanasi) และ เมืองมธุรำ (Matura)ภำยในบริเวณหอดูดำวจันทรำมันตรำ มีสงิ่
ปลูกสร้ำงมำกมำยหลำยแบบ โดยใช้อฐิ ในท้องถิน่ สร้ำงอย่ำงถำวร แต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์ และ
ลักษณะเฉพำะของตนเอง ออกแบบสำหรับกำรสังเกตตำแหน่งทำงดำรำศำสตร์ดว้ ยตำเปล่ำเท่ำนัน้ ซึ่งทีแ่ ห่งนี้
ยังบอกถึงกำรรวมหลำยๆ สถำปั ตยกรรม และเครือ่ งมือทำงวิทยำศำสตร์ในสมัยโบรำณ เช่น นำฬิกำจำก
แสงอำทิตย์ กำรค้นหำเส้นทำงจำกกำรตกกระทบของแสง เส้นรุง้ แวง และอื่นๆ โดยเฉพำะนำฬิกำแดด สูงถึง
28 ม. ทีย่ งั เทีย่ งตรงอยู่ บอกเวลำทีเ่ มืองจัยปูรโ์ ดยเฉพำะ และมีก ำรตัง้ กล้องดูดำวและอุปกรณ์ต่ำงๆทีย่ งั ใช้ได้
จนกระทังถึ
่ งปั จจุบนั นอกจำกนี้พน้ื ทีบ่ ำงส่วนของหอสำมำรถใช้ดดู ำวได้ดว้ ยตำเปล่ำได้อกี ด้วย
หลังจากนัน้ อิ สระช้อปปิ้ งตามอัยธยาศัย ที่ตลาดเมืองชัยปุระ
รับประทำนอำหำรเย็นทีโ่ รงแรม
ได้เวลำอันสมควร นาท่ านเดิ นทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองชัยปุระ
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วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
02.15 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพ ฯโดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 0815
08:15 น. ถึง...ท่ำอำกำศสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภำพ
ค่าบริ การรวม :
• ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชัยปุระ– กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น THAI SMILE
• ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง ค่ำประกันภัยสำยกำรบิน
• ค่ำทีพ่ กั โรงแรม ระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2 ท่ำน)
• ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมระบุ / ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ
• ค่ำหัวหน้ำทัวร์ทค่ี อยบริกำรและดูแลตลอดกำรเดินทำง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
• ค่ำพำหนะตลอดกำรเดินทำง
• น้ำดื่ม 2 ขวด /ท่ำน/วัน
• ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000 บำท ต่อท่ำน
** ค่าวีซ่าอิ นเดีย
ค่าบริ การไม่รวม :
*ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ พนักงำนขับรถ 30 เหรียญดอลล่ำสหรัฐค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ รวม 300 บำทต่อท่ำน
• พนักงำนบริกำรยกกระเป๋ ำ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ นอกเหนือจำกทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำธรรมเนียมน้ำมันของสำยกำรบิน (ถ้ำมี)
• ค่ำทำเอกสำรผูถ้ อื ต่ำงด้ำว
• ค่ำวีซ่ำทีม่ คี ่ำธรรมเนียมแพงกว่ำหนังสือเดินทำงไทย
• ค่ำน้ ำหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่ำน
•ค่ำบริกำรไม่รวมภำษี 7 % และภำษี หัก ณ ทีจ่ ำ่ ย 3 %
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. สแกนหน้ าหนังสือเดิ นทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. สแกนรูปถ่ายหน้ าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รปู ถ่ายเล่น) ขนาด 2x2 นิ้ วแบบสี่เหลี่ยมจัตรุ สั 1 ใบ
3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าอิ นเดีย ทางบริ ษทั ฯจะส่งให้อีกครังค่ะ
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวนเงิน 10,000.- บำท ต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน ส่วนทีเ่ หลือชำระก่อนกำรเดินทำง
อย่ำงน้อย 21 วัน มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่ อ้ งกำรันตี มัดจำกับ
ทำงสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ำรกำรันตีค่ำมัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจ
ขอคืนเงินได้)ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 5,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วัน เก็บค่ำบริกำรทัง้ หมด 100 %
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เงื่อนไขต่ างๆ
•บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์กำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรม รำคำ และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ•บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ที่
จะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้•รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำม
ควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินเหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือกำร
ควบคุมของทำงบริษทั ฯโดยจะคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจ
คนเข้ำเมือง ห้ำมผูเ้ ดินทำงเข้ำประเทศเนื่องจำกมีสงิ่ ของห้ำมนำเข้ำประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติ
ส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมทีก่ องตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้
ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมด หรือ บำงส่วน•รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั กำรยืนยันจำกบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้
สำรองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และโรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้ อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำม
ควำมเหมำะสม•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย•บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่
ถึง 15 ท่ำน•กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่เทีย่ วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย

