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01. วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – มุมไบ

16.30 น. พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (ROW D) เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยต้ อนรับ
18.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 317 (4.35 ชม. / Dinner)
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมุมไบ (Mumbai) ผ่านขันตอนตรวจคนเข้
้
าเมือง
ที่พกั HOTEL THE LEELA MUMBAI (5*) หรื อเทียบเท่า
02. วันที่สองของการเดินทาง

มุมไบ - อูไดปูร์

อาหารเช้ าที่โรงแรม
น าชม เมื อ งมุ ม ไบ (Mumbai) ซึ่ ง ครั ง้ หนึ่ ง เคยถูก เรี ย กขานว่ า “บอมเบย์ ” ตัง้ อยู่ ท างตะวัน ตกของอิ น เดี ย ในฐานะเป็ น
เมืองท่า มุมไบยังเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและการท่องเที่ยว มีตกึ รามบ้ านช่องสมัยใหม่ผดุ ขึ ้นมากมาย จนเปรี ยบเสมือนโลก 2
ยุ ค ม า รว ม อ ยู่ ด้ ว ย กั น แ ละ ยั ง เ ป็ นเ มื อ ง ที่ มี ก า รผลิ ต ภา พย นต ร์ ม า ก ที่ สุ ด ใ นโลก จ นได้ ชื่ อ ว่ า “บอ ลลี วู้ ด ”
ชม ประตู ส่ ู อิ น เดี ย (Gateway of India) สร้ างด้ ว ยหิ น ทรายสี น า้ ผึ ง้ ตัง้ ตระหง่ า นอยู่ริ ม ฝั่ ง ทะเลอาระเบี ย น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1911 เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานราลึกถึงการเสด็จมาเยือนอินเดียเป็ นครัง้ แรกของพระ
เจ้ าจอร์ จที่ 5 และพระราชิ นี แ มรี่ เพื่ อ ทรงร่ ว มงานเดลี ด ารบั ร และกองทั พ อั ง กฤษชุ ด สุ ด ท้ ายที่ ป กครองอิ น เดี ย
ชม พิพิธภัณฑ์ Dr. Bhau Daji Lad ที่ก่อตั ้งขึ ้นในปี ค.ศ. 1857 ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ในมุมไบ ภายในจัดแสดงวัตถุทาง
โบราณคดี, แผนที่, ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ของเมืองมุมไบ นอกจากนี ้บริ เวณหน้ าพิพิธภัณฑ์ยงั มีช้างหินแกะสลักจากถ ้าช้ างตั ้ง
ประดับอยู่ ซึง่ นักสารวจชาวโปรตุเกสเป็ นผู้ค้นพบและได้ พยายามย้ ายช้ างหินออกจากเกาะ แต่เรื อขนส่งรับน ้าหนักไม่ไหวช้ างหิน
จึงตกสู่ทะเล ต่อมาในช่วงการปกครองของอังกฤษ ได้ มีการกู้ช้างหินขึ ้นมาและนามาตั ้งไว้ ที่พิพิธ ภัณฑ์แห่งนี ้
จากนันน
้ าท่านสู่สนามบิน
14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย (Air India) เทีย่ วบิน AI 643 (1.15 ชม. / Snack)
15.40 น. ถึงสนามบินสู่ เมืองอูไดปูร์ (Udaipur) หรื อ เมืองอุทยั ปุระ ตั ้งอยู่ทางตอนใต้ ของแคว้ นราชสถาน และตั ้งอยู่
ริมทะเลสาบพิโชล่า เป็ นราชธานีแห่งที่ 2 ของอาณาจักรมีวาร์
อาหารคา่ ทีโ่ รงแรม
ที่พกั OBEROI UDAI VILAS PALACE (5*) (พัก 2 คืน)
โรงแรมห้ าดาวทีต่ ั ้งอยู่ริมทะเลสาบพิโชลา โดนเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมทรงโดมและสิ่งก่อสร้ างที่ทาจากหินอ่อนทังหลั
้ ง
เมื่อเดินเข้ าไปคุณจะสัมผัสได้ ถงึ บรรยากาศของพระราชวังเก่าแก่แห่งราชสถานของอินเดียบนผืนดินที่มีอายุกว่า 200 ปี
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03. วันที่สามของการเดินทาง

อูไดปูร์

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชม วัดจักดิศ (Jagdish Temple) วัดที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สดุ ของเมือง สร้ างตั ้งแต่ปี ค.ศ.1651 เพื่อถวายมหาเทพวิษณุ ซึ่ง
เป็ นที่ประดิษฐานของเทพวิษณุแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ ด้ านหน้ ามีรูปสัมฤทธิ์พญาครุฑ พาหนะขององค์วิษณุ
จากนัน้ ชม City Palace พระราชวังหลวงใหญ่ที่สุดของแคว้ นราชสถาน มีพืน้ ที่ทงั ้ หมดประมาณ 5 เอเคอร์ จริ งๆ แล้ วที่ City
Palace แห่งนี ้เป็ นที่ตั ้งของหลายราชวังจากหลายรัชสมัย พระราชวังหลังแรกเริ่ มสร้ างตั ้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 16 เรื่ อยมาจนถึง
ศตวรรษที่ 20 รวมทั ง้ สิ น้ 22 รั ชกาล จึ ง ท าให้ มี รู ปแบบการสร้ างที่ ส วยงาม แปลกตาทั ง้ ศิ ล ปะแบบแคว้ น
ราชสถานและการตกแต่งแบบโมกุล นาท่าน ล่ องเรื อที่ทะเลสาบพิโชล่ า (Pichola Lake) ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ราย
ล้ อมด้ วยเนินเขาเขียวขจีรอบๆ ทะเลสาบ มุ่งสู่เกาะจักรมณเฑียร (Jagmandi Island) เกาะเล็กๆที่เป็ นที่ตั ้งของพระราชวังจักร
มณเฑียร (Jagmandi Palace) ปั จจุบนั ดัดแปลงเป็ นโรงแรมหรู ว่ากันว่ายอดโดมของพระราชวังนี ้เป็ นแรงบันดาลใจให้ พระเจ้ า
ชาห์ จาฮาน นาไปใช้ เป็ นต้ นแบบในการสร้ างทัชมาฮาล
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่าน นั่งรถคลาสสิกวินเทจ (Vintage Car Ride) เทีย่ วชมเมืองอูไดปูร์ ซึง่ เป็ นเมืองที่ขึ ้นชื่อด้ วยความโรแมนติก เพียบพร้ อม
ไปด้ วยความงดงามของทะเลสาบ พระราชวัง และน ้าพุที่สวยงาม
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร

04. วันที่สี่ของการเดินทาง

อูไดปูร์ - รานัคปูร์ - จ๊อดปูร์

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองรานัคปูร์ (Ranakpur) (93 กม. / 2.30 ชม.) เป็ นหมู่บ้านที่ตั ้งอยู่ในหุบเขาสีเขียวชอุม่ ของเทือกเขาอราวัลลี
และเป็ นที่ตั ้งของวัดเชน หนึ่งในสถาปั ตยกรรมที่มคี วามยิง่ ใหญ่อลังการและวิจติ รตระการตาที่สดุ แห่งหนึ่งในอินเดีย
นาท่านชม วัดเชน (Jain Temple) เป็ นวิหารของศาสนาเชน สร้ างโดยคหบดี Dharna Shah เมื่อเกือบ 500 ปี ก่อน
ภายในประกอบไปด้ วยห้ องโถงกว่า 24 ห้ อง โดมทังหมด
้
80 โดม และเสาถึง 1,444 ต้ น แต่ละต้ นถูกแกะสลักลวดลายอย่างงดงาม
คิดเป็ นพื ้นที่แกะสลักกว่า 3,000 ตารางเมตร
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
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เดินทางสู่ เมืองจ๊ อดปูร์ (Jodhpur) (163 กม. / 3.30 ชม.) หรื อ เมืองโชติปรุ ะ เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของรัฐราชสถาน
รองจากจัยปูร์ มีอกี ชื่อว่า “เมืองสีฟ้า” เนื่องจากบ้ านเรื อนต่างทาด้ วยสีฟ้าเต็มไปหมด เหตุผลเชื่อกันว่าที่ตั ้งของเมืองอยูใ่ นแถบ
ทะเลทรายอันร้ อนระอุและสีฟ้าสามารถกันรังสีจากแสงแดดได้ ดีกว่าสีอื่น อีกประการหนึ่งคือ สีฟ้าเป็ นสีของวรรณะพราหมณ์
ซึง่ ที่เมืองนี ้มีชาววรรณะพราหมณ์อาศัยอยู่มากนัน่ เอง
อาหารคา่ ที่โรงแรม
ที่พกั UMAID BHAWAN PALACE (5*) (พัก 2 คืน)
พระราชวังที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1929 ยุคสมัยของมหาราชาอุเมด สิงห์ (Umaid Singh) ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ
โดยยึดเอาหลักโครงสร้ างแบบอินเดียโบราณ ใช้ ฝีมือแรงงานกว่า 3,000 คน และใช้ เวลาสร้ างนานถึง 15 ปี
ปั จจุบนั ถูกดัดแปลงเป็ นโรงแรมสุดหรู

05. วันที่ห้าของการเดินทาง

จ๊อดปูร์

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชม ป้ อมเมห์ รานการห์ (Mehrangarh Fort) นับเป็ นป้อมปราการทีใ่ หญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในอินเดียที่สามารถมองเห็นได้
อย่างโดดเด่นไม่วา่ จะอยู่สว่ นใดของเมือง ภายในตกแต่งประดับประดาด้ วยแก้ วหลากสี แบ่งเป็ นห้ องหรื อท้ องพระโรงขนาดใหญ่
อีกหลายแห่ง
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม อนุ ส รณ์ สถานจาสวานต์ ธาดา (Jaswant Thada) ก่ อ สร้ างด้ ว ยหิ น อ่ อ นทั ง้ หลั ง และเป็ น ที่ ฝั ง ศพของมหาราชา
จาสวานต์ สิงห์ที่ 2 (Jaswant Singh II) และคนอื่นๆ ในราชวงศ์ จากนันน
้ าท่านชม พิพิธภัณฑ์ พระราชวังอุเมดพาวัน (Umaid
Bhawan Palace Museum) ส่วนหนึ่งของพระราชวังที่เปิ ดให้ นักท่องเที่ยวได้ เข้ าชม โดยภายในยังมีคอลเล็กชั่นรถคลาสสิก
วินเทจของมหาราชาไว้ จดั แสดงอีกด้ วย
อาหารค่าที่โรงแรม
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06. วันที่หกของการเดินทาง

จ๊อดปูร์ - พุชการ์ – จัยปูร์

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองพุชการ์ (Pushkar) (188 กม. / 4.30 ชม.) ลักษณะที่ตั ้งของเมืองที่เห็นได้ เด่นชัดคือ ทะเลสาบพุชการ์ (Pushkar
Lake) อยู่ตรงกลาง และบ้ านเรื อนตั ้งอยู่รายรอบทะเลสาบ และถูกโอบล้ อมด้ วยภูเขา ซึง่ ถือเป็ นภูมิประเทศที่สวยงาม
หากเปรี ยบว่าเมืองจัยปูร์ คือความวิจติ รพร่างพราว พุชการ์ ก็คือดินแดนแห่งความศรัทธาของรัฐราชสถาน ซึง่ ไม่ต้องไปถึง
แม่น ้าคงคา แค่มาเยือนพุชการ์ เราก็สมั ผัสได้ ว่าคนอินเดียผูกพันและบูชาสายน ้ามากแค่ไหน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (Jaipur) (146 กม. / 3 ชม.) หรื อ ชัยปุระ ที่มหาราชาไสวจัยสิงห์ที่ 2 (Sawei Jai Singh II)
เป็ นผู้สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1727 โดยเป็ นเมืองหลวงของรัฐราชสถานและได้ ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink City) เนื่องจากในสมัยที่อินเดีย
เป็ นเมืองขึ ้นของอังกฤษ ได้ มเี จ้ าชายเสด็จประพาสเมืองจัยปูร์ มหาราชาจึงมีรับสัง่ ให้ ประชาชนทาสีบ้านเรื อนให้ เป็ นสีชมพูเพื่อ
ถวายพระเกียรตินนั่ เอง
อาหารคา่ ที่โรงแรม
ที่พกั TAJ RAMBAGH PALACE (5*)

(พัก 2 คืน)

อดีตพระราชวังของมหาราชาแห่งจัยปูร์ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1835 จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1957 ได้ ดกู ดัดแปลงมาเป็ นโรงแรมหรู
ในเครื อของ Taj Hotels แต่ยงั คงสถาปั ตยกรรมรูปแบบเดิมเอาไว้ ภายในมีสว่ นหย่อมสไตล์องั กฤษผสมอินเดีย, สระว่ายน ้า
ทังในร่
้ มและกลางแจ้ ง, สปา, ร้ านอาหารและโปโลคลับ สารพัดกิจกรรมไว้ รับรองแขกที่มาพัก

07. วันที่เจ็ดของการเดินทาง

จัยปูร์

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชม ป้ อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ซึ่งแต่เดิมใช้ เป็ นพระราชวังที่ประทับของมหาราชามันสิงห์ (Maharaja Man Singh)
และเป็ นป้อมปราการระวังภัยจากศัตรู เนื่องจากตั ้งอยู่บนยอดเขาทาให้ ได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ เป็ นอย่างมาก
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม พระราชวังหลวง (City Palace) ที่มหาราชาไสวจัยสิงห์ที่ 2 ทรงสร้ างขึ ้นและได้ รับการดูแลต่อเติมโดยมหาราชา
ของจัยปูร์รุ่นต่อๆมา สถาปั ตยกรรมของพระราชวังนี ้ผสมผสานกันระหว่างราชวงศ์จยั ปูร์กบั โมกุล โดยนิยมใช้ หินอ่อน
แกะสลักลวดลายประณีตบรรจง อาทิ นกยูง, ดอกไม้ และพระพิฆเนศได้ อย่างอ่อนช้ อย
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พิเศษ นาท่านชมห้ องลับส่วนในของพระราชวังทีว่ ่ากันว่างดงามมากและเป็ นหนึ่งในจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาด
แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังฮาวามาฮาล (Hawa Mahal Palace) หรื อ พระราชวังแห่งสายลม มีลกั ษณะเป็ นอาคาร 5 ชัน้
สร้ างด้ วยหินทรายออกแดงคล้ ายสีปนู แห้ ง เป็ นรูปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์เปอร์ เซียกับโมกุล จุดเด่นคือ ลวดลายฉลุหิน
ตามหน้ าต่างช่องระบายอากาศที่บรรดานางสนมในวังใช้ เป็ นที่มองดูชวี ิตของสามัญชนทัว่ ไป
อาหารคา่ ที่โรงแรม

08. วันที่แปดของการเดินทาง

จัยปูร์ – เดลี

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชม ป้ อมนาฮาร์ การ์ (Nahargarh Fort) ที่ตั ้งตระหง่านอยู่บนเนิเขาสูง สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1734 โดยมหาราชาไสวจัยสิงห์ที่ 2
เพื่อเป็ นป้อมปราการป้องกันภัยจากข้ าศึกและเป็ นที่ประทับของมหาราชายามเสด็จออกล่าสัตว์
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านถ่ายรูปกับประตูปาตริกา (Patrika Gate) ตั ้งอยู่บริเวณวงเวียนจาวาฮาร์ (Jawahar Circle) ถือเป็ นประตูเมืองลาดับที่ 9
ของเมืองจัยปูร์ และด้ วยความทีเ่ ลข 9 ถือเป็ นเลขศักดิสิทธิ์ในอินเดีย การสร้ างประตูนี ้จึงมีการระดมความคิดในการสร้ างให้ ตรง
ตามประเพณีโบราณของเมือง ทาให้ ประตูปาตริกามี9 โดม มี 7 ซุ้มประตู แต่ละซุ้มมีภาพวาดสีสนั สวยงาม บอกเล่าประวัติศาสตร์
ของแคว้ นราชสถานและนับเป็ นจุดถ่ายรูปที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่สนามบิน
20.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AI 9644 (55 นาที / Snack)
21.10 น. ถึงสนามบินอินทิราคานธี กรุงเดลลี (Delhi) พักเปลี่ยนอิริยาบทและเปลี่ยนเครื่ อง
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09. วันที่เก้าของการเดินทาง
00.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 316 (3.55 ชม. / Breakfast)
05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

เดลี – กรุงเทพฯ
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อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศ)
ท่านละ (ผู้เดินทางไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
หมายเหตุ -

-

158,900.-บาท
79,900.-บาท

อัตรานี ้ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศสายการบินไทย (TG)
13 NOV TG 317
BKK – BOM
18.55 – 22.00
21 NOV TG 316
DEL – BKK
00.20 – 05.45
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร เริ่มต้ นที่ 18,000.-บาท ถึง 21,000.-บาท
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันธุ
้ รกิจ เริ่มต้ นที่ 37,000.-บาท ถึง 46,000.-บาท

อัตรานีร
้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบินในประเทศ ชันทั
้ ศนาจร ตามรายการ
14 NOV AI 643
BOM – UDR
14.25 – 15.40
20 NOV AI 9644 JAI – DEL
20.20 – 21.15
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้ องละ 2 ท่าน) *ที่พกั แบบ Luxury Hotel ส่วนมากห้ องพักจะเป็ นแบบ King size bed
3. อาหารจัดเลี ้ยงตามระบุในรายการ
4. รถบัสปรับอากาศในการเดินทาง พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ
5. ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (น ้าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
7. ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุตา่ กว่า 16 ปี หรื อ มากกว่า 75 ปี ความคุ้มครอง 50 % จากวงเงินข้ างต้ น
8. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ ดแู ลตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศสายการบินไทย
2. ค่าหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
สำรองการเดินทาง

ชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท พร้ อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้ งานเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน) เมื่อจอง
ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยตามทีเ่ กิดขึ ้นจริง
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เอกสารการยืน
่ วีซา่
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้ งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน
4. ชื่อ และที่อยู่ของสถานที่ทางาน สาหรับกรอกข้ อมูลใน Application Form

ติดต่อ :

เหมียว / ไปร์ท

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 125 / 126

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

โทรสาร. 0 2211 0119

