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01. วันแรกของการเดนิทาง       กรุงเทพฯ – มมุไบ  
 

16.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยต้อนรับ  
18.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 317 (4.35 ชม. / Dinner) 
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมุมไบ (Mumbai) ผ่านขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมือง 

ที่พกั   HOTEL THE LEELA MUMBAI (5*)  หรือเทียบเท่า   

 

02. วันที่สองของการเดินทาง      มุมไบ - อูไดปูร ์

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม เมืองมุมไบ (Mumbai) ซึ่งครัง้หนึ่งเคยถูกเรียกขานว่า “บอมเบย์” ตัง้อยู่ทางตะวันตกของอินเดีย ในฐานะเป็น 
เมืองท่า  มมุไบยงัเป็นศนูย์กลางทางการค้าและการท่องเที่ยว มีตกึรามบ้านช่องสมยัใหม่ผดุขึน้มากมาย จนเปรียบเสมือนโลก 2 
ยุ ค  ม า รวมอยู่ ด้ ว ยกั น  และยั ง เ ป็ น เ มื อ งที่ มี ก า รผ ลิตภาพยนต ร์มากที่ สุ ด ใ น โลก  จน ไ ด้ ชื่ อ ว่ า  “บอล ลี วู้ ด ”   
ชม ประตูสู่ อินเดีย (Gateway of India) สร้างด้วยหินทรายสีน า้ผึง้ ตัง้ตระหง่านอยู่ริมฝ่ังทะเลอาระเบียน ถือได้ว่าเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองมมุไบ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1911 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานร าลึกถึงการเสด็จมาเยือนอินเดียเป็นครัง้แรกของพระ
เ จ้าจอร์จที่  5 และพระราชินีแม ร่ี  เพื่อทรง ร่วมงานเดลีดารบัร  และกองทัพอังกฤษชุดสุดท้ายที่ปกครองอินเดีย  
ชม พิพิธภัณฑ์ Dr. Bhau Daji Lad ที่ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1857 ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุในมมุไบ ภายในจดัแสดงวตัถทุาง
โบราณคดี, แผนที่, ภาพถ่ายประวตัิศาสตร์ของเมืองมมุไบ นอกจากนีบ้ริเวณหน้าพิพิธภณัฑ์ยงัมีช้างหินแกะสลกัจากถ า้ช้างตัง้
ประดบัอยู่ ซึง่นกัส ารวจชาวโปรตเุกสเป็นผู้ ค้นพบและได้พยายามย้ายช้างหินออกจากเกาะ แต่เรือขนส่งรับน า้หนกัไม่ไหวช้างหิน
จึงตกสู่ทะเล ต่อมาในช่วงการปกครองขององักฤษ ได้มีการกู้ ช้างหินขึน้มาและน ามาตัง้ไว้ที่พิพิธภณัฑ์แห่งนี ้

จากนัน้น าท่านสู่สนามบิน 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย (Air India) เทีย่วบิน AI 643  (1.15 ชม. / Snack) 

15.40 น.   ถึงสนามบินสู่ เมืองอไูดปูร์ (Udaipur) หรือ เมืองอทุยัปรุะ ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแคว้นราชสถาน และตัง้อยู่ 
ริมทะเลสาบพิโชล่า เป็นราชธานแีห่งที่ 2  ของอาณาจกัรมวีาร์    

อาหารค า่ทีโ่รงแรม 

ที่พกั   OBEROI UDAI VILAS PALACE (5*)  (พกั 2 คืน) 

โรงแรมห้าดาวทีต่ัง้อยู่ริมทะเลสาบพิโชลา โดนเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทรงโดมและส่ิงก่อสร้างที่ท าจากหินอ่อนทัง้หลงั  
เมื่อเดินเข้าไปคณุจะสมัผสัได้ถงึบรรยากาศของพระราชวงัเกา่แกแ่ห่งราชสถานของอินเดยีบนผืนดินท่ีมีอายกุวา่ 200 ปี 
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03. วันที่สามของการเดินทาง       อูไดปูร ์

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม วัดจักดิศ (Jagdish Temple) วดัท่ีใหญ่และศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของเมือง สร้างตัง้แต่ปี ค.ศ.1651 เพื่อถวายมหาเทพวิษณุ ซึ่ง
เป็นท่ีประดิษฐานของเทพวิษณแุกะสลกัจากหินขนาดใหญ่ ด้านหน้ามีรูปสมัฤทธ์ิพญาครุฑ พาหนะขององค์วิษณ ุ  
จากนัน้ชม City Palace พระราชวังหลวงใหญ่ที่สุดของแคว้นราชสถาน มีพืน้ที่ทัง้หมดประมาณ 5 เอเคอร์ จริงๆ แล้วที่  City 
Palace แห่งนีเ้ป็นที่ตัง้ของหลายราชวงัจากหลายรัชสมยั พระราชวงัหลงัแรกเร่ิมสร้างตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 16  เร่ือยมาจนถึง
ศตวรรษที่  20  รวมทั ง้ สิ น้  22 รั ชกาล   จึ งท า ใ ห้มี รู ปแบบการส ร้างที่ ส วยงาม  แปลกตาทั ง้ศิ ลปะแบบแคว้น 
ราชสถานและการตกแต่งแบบโมกลุ น าท่าน ล่องเรือที่ทะเลสาบพิโชล่า (Pichola Lake) ชื่นชมกับวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม ราย
ล้อมด้วยเนินเขาเขียวขจีรอบๆ ทะเลสาบ มุ่งสู่เกาะจกัรมณเฑียร (Jagmandi Island) เกาะเล็กๆที่เป็นที่ตัง้ของพระราชวงัจกัร
มณเฑียร (Jagmandi Palace) ปัจจุบนัดดัแปลงเป็นโรงแรมหรู ว่ากันว่ายอดโดมของพระราชวงันีเ้ป็นแรงบนัดาลใจให้พระเจ้า
ชาห์ จาฮาน น าไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างทชัมาฮาล 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่าน น่ังรถคลาสสิกวนิเทจ (Vintage Car Ride) เทีย่วชมเมอืงอไูดปร์ู ซึง่เป็นเมืองที่ขึน้ชื่อด้วยความโรแมนตกิ เพียบพร้อม
ไปด้วยความงดงามของทะเลสาบ พระราชวงั และน า้พทุี่สวยงาม 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

04. วันที่สี่ของการเดนิทาง      อูไดปูร์ - รานัคปูร์ - จอ๊ดปูร ์

 อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองรานัคปูร์ (Ranakpur) (93 กม. / 2.30 ชม.) เป็นหมู่บ้านท่ีตัง้อยู่ในหบุเขาสีเขียวชอุม่ของเทือกเขาอราวลัลี  
และเป็นท่ีตัง้ของวดัเชน หน่ึงในสถาปัตยกรรมที่มคีวามยิง่ใหญ่อลงัการและวิจติรตระการตาที่สดุแห่งหนึ่งในอินเดีย  
น าท่านชม วัดเชน (Jain Temple) เป็นวิหารของศาสนาเชน สร้างโดยคหบดี Dharna Shah เมื่อเกือบ 500 ปีก่อน  
ภายในประกอบไปด้วยห้องโถงกว่า 24 ห้อง โดมทัง้หมด 80 โดม และเสาถงึ 1,444 ต้น แต่ละต้นถกูแกะสลกัลวดลายอยา่งงดงาม 
คิดเป็นพืน้ท่ีแกะสลกักวา่ 3,000 ตารางเมตร   

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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เดินทางสู่ เมืองจ๊อดปูร์ (Jodhpur) (163 กม. / 3.30 ชม.) หรือ เมืองโชติปรุะ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของรัฐราชสถาน 
รองจากจยัปร์ู มีอกีชื่อว่า “เมืองสีฟ้า” เนื่องจากบ้านเรือนต่างทาด้วยสีฟ้าเต็มไปหมด เหตผุลเชื่อกนัว่าที่ตัง้ของเมืองอยูใ่นแถบ
ทะเลทรายอนัร้อนระอแุละสีฟ้าสามารถกนัรังสีจากแสงแดดได้ดีกว่าสีอื่น อีกประการหนึ่งคือ สีฟ้าเป็นสีของวรรณะพราหมณ์  
ซึง่ที่เมืองนีม้ชีาววรรณะพราหมณ์อาศยัอยู่มากนัน่เอง 

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั  UMAID BHAWAN PALACE (5*)     (พกั 2 คืน)  

พระราชวงัที่สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1929 ยคุสมยัของมหาราชาอเุมด สิงห์ (Umaid Singh) ถกูออกแบบโดยสถาปนิกชาวองักฤษ 
โดยยึดเอาหลกัโครงสร้างแบบอนิเดียโบราณ ใช้ฝีมือแรงงานกวา่ 3,000 คน และใช้เวลาสร้างนานถึง 15 ปี   
ปัจจบุนัถกูดดัแปลงเป็นโรงแรมสดุหรู 

 

 

 

 

 

 
 

05. วันที่ห้าของการเดนิทาง       จ๊อดปูร ์

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) นบัเป็นป้อมปราการท่ีใหญ่ที่สดุแห่งหน่ึงในอนิเดียที่สามารถมองเห็นได้
อย่างโดดเด่นไม่วา่จะอยู่ส่วนใดของเมือง ภายในตกแต่งประดบัประดาด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่
อีกหลายแห่ง 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชม อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา (Jaswant Thada) ก่อสร้างด้วยหินอ่อนทัง้หลัง และเป็นที่ ฝังศพของมหาราชา 
จาสวานต์ สิงห์ที่ 2 (Jaswant Singh II) และคนอื่นๆ ในราชวงศ์ จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังอุเมดพาวัน (Umaid 

Bhawan Palace Museum) ส่วนหนึ่งของพระราชวังที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม โดยภายในยังมีคอลเล็กชั่นรถคลาสสิก 
วินเทจของมหาราชาไว้จดัแสดงอีกด้วย 

อาหารค ่าที่โรงแรม 
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06. วันที่หกของการเดนิทาง     จ๊อดปูร์ - พชุการ์ – จัยปูร ์

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองพชุการ์ (Pushkar) (188 กม. / 4.30 ชม.) ลกัษณะที่ตัง้ของเมืองที่เห็นได้เด่นชดัคือ ทะเลสาบพชุการ์ (Pushkar 
Lake) อยู่ตรงกลาง และบ้านเรือนตัง้อยู่รายรอบทะเลสาบ และถกูโอบล้อมด้วยภเูขา ซึง่ถือเป็นภมูิประเทศที่สวยงาม 

หากเปรียบว่าเมืองจยัปร์ู คือความวิจติรพร่างพราว พชุการ์ กค็ือดนิแดนแห่งความศรัทธาของรัฐราชสถาน ซึง่ไม่ต้องไปถึง 
แม่น า้คงคา แค่มาเยือนพชุการ์ เราก็สมัผสัได้ว่าคนอินเดยีผกูพนัและบชูาสายน า้มากแค่ไหน 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (Jaipur) (146 กม. / 3 ชม.) หรือ ชยัปรุะ ที่มหาราชาไสวจยัสิงห์ที่ 2 (Sawei Jai Singh II)  
เป็นผู้สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1727 โดยเป็นเมอืงหลวงของรัฐราชสถานและได้ชื่อวา่ นครสีชมพ ู(Pink City) เนื่องจากในสมยัที่อินเดีย
เป็นเมืองขึน้ขององักฤษ ได้มเีจ้าชายเสด็จประพาสเมืองจยัปร์ู  มหาราชาจงึมีรับสัง่ให้ประชาชนทาสีบ้านเรือนให้เป็นสีชมพูเพื่อ
ถวายพระเกียรตินัน่เอง 

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั   TAJ RAMBAGH PALACE (5*)      (พกั 2 คืน) 

อดีตพระราชวงัของมหาราชาแหง่จยัปร์ูที่สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1835 จนกระทัง่ปีค.ศ. 1957 ได้ดกูดดัแปลงมาเป็นโรงแรมหรู 
ในเครือของ Taj Hotels แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมรูปแบบเดมิเอาไว้ ภายในมีส่วนหย่อมสไตล์องักฤษผสมอินเดีย, สระว่ายน า้ 
ทัง้ในร่มและกลางแจ้ง, สปา, ร้านอาหารและโปโลคลบั สารพดักิจกรรมไว้รับรองแขกที่มาพกั 

  

 

 

 

 

 

07. วันที่เจ็ดของการเดนิทาง       จัยปูร ์

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นพระราชวงัที่ประทบัของมหาราชามนัสิงห์ (Maharaja Man Singh) 
และเป็นป้อมปราการระวงัภยัจากศตัรู เนื่องจากตัง้อยู่บนยอดเขาท าให้ได้เปรียบทางยทุธศาสตร์เป็นอย่างมาก  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชม พระราชวังหลวง (City Palace) ที่มหาราชาไสวจยัสิงห์ที่ 2 ทรงสร้างขึน้และได้รับการดแูลตอ่เติมโดยมหาราชา
ของจยัปร์ูรุ่นต่อๆมา สถาปัตยกรรมของพระราชวงันีผ้สมผสานกนัระหว่างราชวงศ์จยัปร์ูกบัโมกลุ โดยนิยมใช้หินอ่อน
แกะสลกัลวดลายประณีตบรรจง อาทิ นกยงู, ดอกไม้ และพระพิฆเนศได้อย่างอ่อนช้อย  
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พิเศษ น าท่านชมห้องลบัส่วนในของพระราชวงัทีว่่ากนัวา่งดงามมากและเป็นหนึ่งในจดุถ่ายรูปท่ีไม่ควรพลาด 
แวะถา่ยรูปกบั พระราชวังฮาวามาฮาล (Hawa Mahal Palace) หรือ พระราชวงัแหง่สายลม มีลกัษณะเป็นอาคาร 5 ชัน้ 
สร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปนูแห้ง เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกบัโมกลุ จดุเด่นคือ ลวดลายฉลหุิน
ตามหน้าตา่งช่องระบายอากาศที่บรรดานางสนมในวงัใช้เป็นท่ีมองดชูวีิตของสามญัชนทัว่ไป 

อาหารค า่ที่โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

08. วันที่แปดของการเดนิทาง      จัยปูร์ – เดล ี

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม ป้อมนาฮาร์การ์ (Nahargarh Fort) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่บนเนิเขาสงู สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1734 โดยมหาราชาไสวจยัสิงห์ที่ 2 
เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกนัภยัจากข้าศกึและเป็นท่ีประทบัของมหาราชายามเสด็จออกล่าสตัว์ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านถา่ยรูปกบัประตูปาตริกา (Patrika Gate) ตัง้อยู่บริเวณวงเวยีนจาวาฮาร์ (Jawahar Circle) ถือเป็นประตเูมืองล าดบัท่ี 9  
ของเมืองจยัปร์ู และด้วยความทีเ่ลข 9 ถือเป็นเลขศกัดิสิทธ์ิในอินเดีย การสร้างประตนูีจ้งึมกีารระดมความคดิในการสร้างให้ตรง
ตามประเพณีโบราณของเมือง ท าให้ประตปูาตริกามี9 โดม มี 7 ซุ้มประต ูแต่ละซุ้มมีภาพวาดสีสนัสวยงาม บอกเล่าประวตัิศาสตร์
ของแคว้นราชสถานและนบัเป็นจดุถ่ายรูปท่ีนกัท่องเที่ยวไมค่วรพลาด 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าทา่นสู่สนามบิน 

20.15 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AI 9644 (55 นาที / Snack) 

21.10 น.    ถึงสนามบินอินทิราคานธี กรุงเดลลี (Delhi) พกัเปล่ียนอิริยาบทและเปล่ียนเคร่ือง 
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09. วันที่เก้าของการเดนิทาง      เดลี – กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 316 (3.55 ชม. / Breakfast) 

05.45 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อตัราคา่บรกิาร  (ไม่รวมตัว๋เครื่องบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผู้ เดินทางไม่ต า่กว่า 15 ท่าน)  158,900.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ    79,900.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย (TG) 
  13 NOV TG 317  BKK – BOM 18.55 – 22.00 
  21 NOV TG 316  DEL – BKK 00.20 – 05.45 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 18,000.-บาท ถึง 21,000.-บาท 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 37,000.-บาท ถึง 46,000.-บาท 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินในประเทศ ชัน้ทศันาจร ตามรายการ 
14 NOV AI 643 BOM – UDR 14.25 – 15.40 
20 NOV AI 9644 JAI – DEL  20.20 – 21.15 

2. ที่พกัตามรายการ  (พกัห้องละ 2 ท่าน) *ที่พกัแบบ Luxury Hotel ส่วนมากห้องพกัจะเป็นแบบ King size bed 
3. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
4. รถบสัปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
5. ค่าวซี่า คา่ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้  (น า้หนกัไม่เกิน 25 กิโลกรัม) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  3,000,000 บาท  / ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท  

- ผู้ เอาประกนัภยัอายตุ า่กว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุ้มครอง  50 % จากวงเงินข้างต้น 
8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลตลอดการเดินทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย 
2. ค่าหนงัสือเดินทาง  
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรีด  อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ   

 

สำรองการเดนิทาง 

ช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึน้จริง 
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เอกสารการยืน่วซีา่ 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใช้งานเหลือไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน 
4. ชื่อ และที่อยู่ของสถานท่ีท างาน ส าหรับกรอกข้อมลูใน Application Form 
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