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วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ –ชัยปุระ   
16.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและการ
เช็คอิน 

19.30 น. ออกเดินทางสู่ขัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  
FD 130 

22.35 น. ถึงชัยปุระ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม    หรือระดับเดียวกัน               
 

วันที่สองของการเดินทาง          ชัยปุระ - อุไดปูร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

ชมพระราชวัง "แอมเบอร"์ สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จ
สิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา สร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชปุต ริมเชิงหน้าผามีทะเลสาบซึ่งสะท้อนภาพของป้อม
ปราการแห่งนี้ให้เป็นทัศนียภาพที่น่าชม 

11.30 น. เดินทางกลับไปรบัประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรม 

13.00 น. นำท่านชม "ซิตี้พาเลส" ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมืองสร้างตั้งแต่
สมัยมหาราชาใจสิงห์และต่อเติมกันเร่ือยมา เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างราชสถาน
และโมกุล  ภายในมีลานกว้าง สวนและอาคารมากมาย ตรงกลางเป็นหอจันทรามา
ฮาล สูงเจ็ดชั้น ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของมหาราชาไสวแมนสิงห์ที่ 2 แสดง
ภาพเขียน อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องแต่งกายในราชสำนัก  
ชมหอดูดาวยันตรา มันตรา สร้างในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาใจสิงห์ ผู้ซึ่งสนใจใน
วิชาดาราศาสตร์  
รับประทานอาหารค่ำ 

19.45  ออกเดินทางสู่อุไดปูร์ โดยเที่ยวบินที่ 6E 7322 
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21.00 ถึง อุไดปูร ์เมืองแห่งทะเลสาบ สร้างโดย Rana Udai Singh II of Mewar ริมฝ่ัง
ทะเลสาบ พิโคลา เป็นเมืองที่สวยงามและโรแมนตคิ 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 

วันที่สามของการเดินทาง   อุไดปูร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก 

นำท่านชมพระราชวัง City Palace ซึ่งใหญ่ที่สุดในราชสถาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ พิโค
ลา สร้างมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ ปี 1559 มีความยาวถึง 244 เมตร 

วัดจักดิศ (Jagdish Temple) เป็นวัดฮินดูสร้างถวายพระวิศณุ ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุด
ในอุไดปูร์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของฮินดู   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

นำท่านล่องทะเลสาบ พิโคลา ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอุไดปูร์ ชมความงาม
โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ชมความงามของ Jag Mandir หรือ Lake 

Garden Palace ซึ่งเป็นเหมือนอาคารหินอ่อนลอยน้ำ และชม Lake Palace  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

วันที่สีข่องการเดินทาง   อุไดปูร์ - จ๊อดปูร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก 

ออกเดินทางสู่ จ๊อดปูร์ เมืองสีฟ้า หรือเมืองโยธะปุระ  อดีตเมืองหลวงของอาราจักร 
มาวา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

นำท่านชม ป้อมเมห์รานกาห์ (Mehrangarh Fort) สร้างโดยมหาราชา  Rao Jodha 

ในปี 1459 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 กม และสร้างบนเนินเขาสูง 125 เมตร มีประตู
ทั้งหมด 7 ประตู ซึ่งสร้างโดยมหาราชาแต่ละพระองค์ในการฉลองชัยชนะในการรบ
ชนะ บีกานเน่ และ ชัยปุระ 

นำชม พระราชวังอุเมดภาวัน (UMAID BHAWAN) ซึ่งเป็นปราสาทที่ประทับทีใ่หญ่
ที่สุดในโลก มีห้องทั้งหมด 372 ห้อง สร้างเพ่ือเป็นการจ้างงานชาวนาของจ๊อดปูร์  
สถาปัตย์เป็นแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก   
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก  
 

วันที่ห้าของการเดินทาง   จ๊อดปูร์ - ไจซาลเมอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก 

ออกเดินทางต่อสู่เมือง ไจซาลเมอร ์ราชินีแห่งทะเลทราบ ธาร์ และเมืองสีทาองของ
อินเดียเนื่อจากส่ิงก่อสร้างในเมืองเป้นสีเหลืองทองรวมถึงป้อมปราการ  
 ถึงไจซาลเมอร์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

นำชมป้อมปราการ ไจซาลเมอร์ หนึ่งในป้อมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างในปี 
1156  ป้อมหราการสูงถึง 250 ฟุตตั้งบนเนินเขาไตรกูต กรา ป้อมนี้สร้างขึ้นโดย 
Jaisal Singh และทำจากหินทรายสีเหลือง  
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จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายธาร์เพื่อชม Sand Dune และขี่อูฐชมพระอาทิตย์
ตกดิน ที่นี่เป็นจุดที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งสำหรับการมาเยือนไจซาลเมอร์ 
พักค้างคืนในที่พักที่ทะเลทรายแบบ แคมป์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก  
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วันที่หกของการเดินทาง   ไจซาลเมอร ์- ชัยปุระ - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก 

นำชม บ้านพ่อค้าเศรษฐี 5 พ่ีน้อง Patwon Ki Haveli ที่ร่ำรวยจากการค้าผ้าและจิว
เวลรี 

นำท่านชม ทะเลสาบกาดซิซา สร้างในปี 1400 โดย Maharwal Gadsi Singh 
สำหรับเป็นที่เก็บน้ำ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

15.10  ออกเดินทางสู่ ชัยปุระโดยเที่ยวบินที่ SG 3759 

16.35 ถึงชัยปุระ นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า ฮาวามาฮาล หรือวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาไสวประทับสิงห์ ด้วยศิลปะราชปุตเป็นอาคารหินทรายสี
ชมพูมีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องให้ลมผ่านและ เพื่อให้สตรีสูงศักดิ์ในราชสำนัก
แอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมืองรวมทั้งขบวนแห่ต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่
สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้ ปัจจุบันอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชัยปูระ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  
 ออกเดินทางสู่สนามบิน  
23.05 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 131  

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง   กรุงเทพฯ 

 

04.30 ถึงกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ( บาท ต่อ ท่าน )   

2 ท่าน 4ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

บาท บาท บาท บาท บาท 

 

ค่าบริการไม่รวม ตั่วเครื่องบินโดยสารไป – กลบั กรุงเทพฯ – ชัยปุระ – กรุงเทพฯ 

โรงแรมที่พัก :  

ค่าบริการนี้รวม 

1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ ที่ระบุตามรายการ  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  

3.  ค่าอาหาร ทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 

4.  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 

5.  ค่าเช้าชมสถานที่ที่ระบุตามรายการ 

6.  ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท 

ค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.  ทิปมัคคุเทศก์ , ทิปไกด์ท้องถิ่น  ประมาณ 50 USD ต่อท่าน 

2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไมไ่ด้ระบุในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม     

     นอกเหนือไปจากรายการ 

3.   ตั๋วเครื่องบินโดยสารไป – กลับ กรุงเทพฯ – ชัยปุระ - กรุงเทพฯ 
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