
 

 

รหัสทัวร CLT1903019 
ทัวรอินเดีย ราชาสถาน 11 เมือง 8 วัน 7 คืน (UK) 
จัยปูร   จัยแซลเมยีร   จอดปูร   อุไดปูร   รานัคปูร   พุชการ   มันดาวา 
บีคาเนอร   แชนเบารี   อัครา   ทัชมาฮาล 
 

 
 

ราชาสถาน อดีตปจจุบันที่ยังรุงเรืองอินเดียเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรยาวนาน
กวา 7000 ป มีพ้ืนทีใ่หญเปนอันดับ 7 ของโลก ย่ําดินแดนแหงความรํ่ารวย ม่ังคั่งและ
ความงดงามของปราสาทราชวังของมหาราชาแควนราชาสถานชมความงดงามของ
สถาปตยกรรมแหงดินแดนมหาราชาในอดตีที่บอกเลาเรื่องราวผานอัครสถาน พระราชวัง
และชุมชนแหงแควนราชาสถาน เมืองที่มีสีสันและวิถีการดํารงชีพตามแบบฉบับของชาว
อินเดยีโดยแทจริง........อินเดียเปนจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลก.ที่มุงจะมาเยือน....
เชนคุณ!! 

 
 
 
 



 

 

 

Filght Date Origin Destination 

 
 

Departu Arrival เวลา 

UK122 วันแรก(เสาร 28/12/62) BKK(สุวรรณภูมิ) DEL(เดลลี) 15.05 18.15 4.05 ชม. 
UK121 วันที่เจ็ด(เสาร 4/1/63) DEL(เดลลี) BKK(สุวรรณภูมิ) 08.15 14.05 4.10 ชม. 
Date Program Hotel B L D 
วันที่หนึ่ง(เสาร 28/12/62) สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี-อัครา Phshp Villa - บิน bo

วันที่สอง(อาทิตย 29/12/62) อัครา-แชนบาร-ีจัยปูร Crimson Park รร ภ รร 
วันที่สาม(จันทร 30/12/62) จัยปูร-พุชการ-อุไดปูร Golden Tulip รร ภ รร 
วันที่สี(่อังคาร 31/12/62) อุไดปูร-รานัคปูร-จอดปูร Crimson Park รร รร รร 
วันที่หา(พุธ 1/1/63) จอดปูร-จัยแซลเมียร Golden Haveli รร ภ รร 
วันที่หก(พฤหัส 2/1/63) จัยแซลเมียร-บีคาเนอร Bikaner Palace รร ภ รร 
วันที่เจ็ด(ศุกร 3/1/63) บีคาเนอร-มันดาวา-เดลลี Glitz รร ภ ภ 
วันที่แปด(เสาร 4/1/63) เดลลี-สนามบินสุวรรณภูมิ - รร บิน --- 
 
 

 
12.00 น.   คณะเดินทาพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 แถว E  สาย

การบิน Air Vistara เจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับและ อํานวยความ
สะดวกดานเช็คอิน 

กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย 

และเหลาเปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให
ไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑละไมเกิน 100 ml.  

15.15 น. โดยสายการบิน Air Vistara เท่ียวบิน UK122 เหินฟ�าสู เดลลี บริการอาหารบน
เครื่อง(1) 

17.55 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองเดลลี  เมืองหลวงของประเทศอินเดีย(เวลาที่
อินเดียชากวาบานเรา  ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลวนํา
ทานเดินทางสู อัครา(Agra) เคยเปนเมืองหลวงสําคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 

วั น แ ร ก ( เ ส า ร  
28/12/62) สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี-อัครา  - - - 



 

 

16 ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํายมุนา  เมืองอัครายังเปนที่ตั้งของป�อมอักรา  (Agra Fort) 
ป�อมแดง (Red Fort of Agra) ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 
1983 ระยะทาง 200 กม. ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชม. รับประทานอาหารคํ่า
(2)set box  

พักโรงแรม Push Villa หรือเทียบเทา 
 
วั น ที่ ส อ ง ( อ า ทิ ต ย  

29/12/62) อัครา-ทัชมาฮาล-แชนเบารี-่จัยปูร(เมืองสีชมพู)  B L D 
 

  
 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา(3)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
09.00 น. นําทานชมอนุสรณสถานแหงความรักที่ยิ่งใหญ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยูริมน้ํายมุนา 

สรางขึ้นดวยหินออนสขีาว 
 และหินทรายสีแดง ประดับประดาดวยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใชเวลาในการ

สรางถึง 22 ป เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญของกษัตริยซาจารฮาล ตอพระ
มเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเน่ืองจากการใหกําเนิดบุตรคนที่14 ภายในทัชมา
ฮาลน้ันเปนที่บรรจุรางของพระนางมุมตัส และกษัตริยซาจารฮาล ที่สวยงามโดด
เดน นําทานชมอนุสรณสถานแหงความรักที่ยิ่งใหญ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยูริมน้ํายมุ
นา สรางขึ้นดวยหินออนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาดวยรัตนชาติ
หลากหลายชนิด ใชเวลาในการสรางถึง 22 ป เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ
ของกษัตริยซาจารฮาล ตอพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเน่ืองจากการให
กําเนิดบุตรคนที่14 ภายในทัชมาฮาลน้ันเปนที่บรรจุรางของพระนางมุมตัส และ
กษัตริยซาจารฮาล ที่สวยงามโดดเดน นําทานชม อัคราฟอรท พระราชวังที่ยิง่ใหญ
สรางขึ้นโดยใชเวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล มีลักษณะ
เปนกําแพงสองชั้น และป�อมอาคารทางเขาสี่ทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง 
มัสยิด สวนดอกไม สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดง
สรางโดยกษัตริยอัคบาร  ที่น่ียังเปนที่คุมขังกษัตริยซาจารฮาล โดยบุตรชายของ



 

 

พระองคเอง พระองคใชเวลาชวงสุดทายของชีวิต โดยการมองผานแมน้ํายุมนาไป
ยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองคประทับอยูอยางนิรันดร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ภัตตาคาร  

  

 
บาย นําทานเดินทางสู Chand Baori ระยะทาง 107 กม. ใชเวลาในการเดินทาง 2 ชม.  

แชนด เบารี (Chand Baori) โบราณสถานอันเกาแก เปนบอน้ําข้ันบันได 
(stepwell) มีบันได 3,500 ขัน้ มี 13 ชั้น ความลึก 30 เมตร สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
800 โดยกษัตริยแชนดาเเหงราชวงศครูนิคัม (King Chanda of Nikumbha) 
เพ่ือบูชาเทพธิดาแหงความสุข (Harsidhhi) เทพของศาสนาฮินดู นักโบราณคดี
อธิบายวา เมื่อป ค.ศ. 800-900 รัฐราชสถานคอนขางแหงแลง ฝนไมตก ไมมีน้ํา 
เกิดวิกฤติเกษตรกร ประชาชนเพาะปลูกพืชไมได กษัตรยิแชนดาจึงสัง่ใหสรางเพ่ือท่ี
อนุรักษน้ําใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได จึงไดกอสรางเเชนดเบารีขึ้น เเละมีอาคารที่
ประทับเวลาพระมหากษัตริยเสด็จมาเยี่ยมชมแชนดเบารีดวย ปจจุบนัตัวบอช้ัน
ลางสุดเปนน้ําสีเขียว ดานลางของบอน้ํา มีอากาศหนาวเย็นมีอุณหภูมิ 5-6 องศา
เซลเซียส เเละคนพืน้เมืองเช่ือวา มีสิ่งศักดิ์สทิธ์ิอยูใตน้ําเเหงน้ี ทฤษฎีนักบินอวกาศ
เสนอวา บอน้ําข้ันบันไดอาจมีบางสิ่งบางอยางอยูใตนํ้า โดยกษตัริยแชนดาสรางเพ่ือ
บูชาเทพธิดาแหงความสุข เเละเพื่อกักเก็บน้ํา โดยเทพธิดาแหงความสุขเปนใคร 
อาจมีความเปนไปไดที่จะเปนมนุษยตางดาว เพราะเเนะนําการเก็บกกันํ้าเพื่อ
ชวยเหลือมนุษย 

 จนไดเวลาเดินทางสู เมืองชัยปรุะ (Jaipur) หรือเมืองสีชมพู (Pink City) 
(ระยะทาง 93 กม.) (ประมาณ 2 ชม.) เปนเมอืงหลวง และเปนเมืองที่ใหญที่สุด
ของรัฐราชสถาน อีกทั้งเปนเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ยอดเยีย่มที่สุด สิ่งปลูกสราง
โดยเฉพาะในบริเวณตัวเมืองเกาน้ันไดรบัการทาสีใหเปนสีชมพู แตคนสวนใหญ
เห็นมันเปนสีสมแดงมากกวา สาเหตุที่เมืองน้ีถกูทาสีชมพู ในสมัยของมหาราชา 



 

 

Ram Singh อินเดียยงัเปนเมืองขึน้ของอังกฤษ เพ่ือตอนรับกษัตริย Edward VII 
จากสหราชอาณาจกัร (ในสมัยที่ดํารงพระยศเปน Prince of Wales ) เมื่อป 
ค.ศ.1853 จึงมีรับสั่งใหราษฎรทาสีบานเรือนเปนสีชมพู เพ่ือเปนการถวายพระ
เกียรติแดกษัตริยเจาอาณานิคม จัยปูรในอดีตถือเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรือง
มากทั้งดานวตัถุและวทิยาการสถาปตยกรรมจะสังเกตไดจากวงัและป�อมโบราณ
ตลอดจนบานเรือนที่พักอาศัย นําทานชม พระราชวังแหงสายลม “Hawa 
Mahal” (ถายรปูดานนอก) ซึ่งเปนหน่ึงในหลายพระราชวังที่อยูในกําแพงเมือง
ของนครสีชมพูแหงน้ี พระราชวงัสายลมเคยเปนฮาเร็ม ของมหาราชา มีลักษณะ
เปนอาคาร 5 ชั้น สรางดวยหินทรายออกแดงคลายสีปูนแหง เปนรปูแบบของ
สถาปตยกรรม สไตลเปอรเซียกับโมกุล ที่สวยเดน คือ ลวดลายฉลุหินตามหนาตาง 
ชองระบายอากาศที่บรรดา นางสนมในวังใชเปน ที่แอบดูชีวติ ความเปน อยูของ
สามัญชนทั่วไป และประโยชนอีกอยางคือเปนชองแสงและชองลมมีชองหนาตาง 
จํานวนมากถงึ 152 ชองอยูบริเวณตลาดฮาวามาฮาลบาซาร (Hawa Mahal 
Bazaar) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(5)ที่ ภัตตาคาร  
พักโรงแรม Crimson Park Hotel หรือเทียบเทา  
 
วั น ที่ ส า ม ( จั น ท ร  

30/12/62) จัยปูร(เมืองสีชมพู)-พชการ-อุไดปูร B L D 
 

 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(6)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานเปลี่ยนเปนรถจิบ๊ขึ้นสู พระราชวังแอมเบอรฟอรด “Amber Fort 

Palace” ที่สวยงามตระการตาและยิ่งใหญอยูบนยอดเขา รอบดานมีกําแพงคลาย
เมืองจีน พระราชวังแอมเบอรฟอรด เปนเมืองหลวงโบราณของรัฐชัยปุระ สรางขึ้น
โดย มหาราชามันสิงห “Maharaja  Man Singh” เมื่อ พ .ศ .2135 แตสรางเสร็จ
สมบูรณในสมัย มหาราชา ชัย สิงห “Maharaja Jai Singh” กอนจะยายเมือง
หลวงลงมาอยูบนพื้นราบที่ชัยปุระในป พ .ศ.2270 ป�อมแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือระวังภัย



 

 

จากศัตร ูเรียกไดวาเปนขอไดเปรียบทางยุทธศาสตรเปนอยางมากและยังใชเปนที่
ประทับ เน่ืองจากภายในมีพระราชวังขนาดใหญตั้งอยูจากพระราชวังแอมเบอร
ฟอรดสามารถมองเห็น ชลมาฮาล  “Jaj Mahal” หลังจากลงพระราชวังแลว นํา
ทานแวะถายรูป กับ พระราชวังน้ํา “Water Palace” ซึ่งตั้งเดนสงาอยูกลางน้ํา  
นําทานเดินทางสู พุชการ(PUSHKAR) (ระยะทาง 145 กม.) (ประมาณ 3 ชม.) 
เมืองแหงพระพรหม 1ใน3 มหาเทพในศาสนาฮินดู ซึ่งเช่ือกันวาเปนเมืองที่เกิดของ
พระพรหม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7)ที ่ภัตตาคาร    

  
บาย นําทานชม พุชการ ถือเปนสถานที่รวมจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งจะ

เดินทางมาแสวงบุญที่ทะเลสาปพุชการ เปรียบเหมือนการชําระบาปที่แมน้ําคงคา 
ตามตํานานเชื่อกันวา เมืองพุชการเปนจุดที่มหาเทพไดทําดอกบัวรวงลงบนพื้นโลก 
และกลายเปนพระพรหม จึงเปรียบเสมือนเปนบานเกิดขององคมหาเทพพระพรหม
ผูยิ่งใหญ จนไดเวลาเดินทางสู อุไดรปูร (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของแควนราชาสถาน และตั้งอยูริม
ทะเลสาบฟโชลา เปนราชธานีแหงที่สองของอาณาจักร Mewar อุไดปูรเปนเมืองที่
ขึ้นชื่อดานความโรแมนติกและเพียบพรอม ไปดวยความงามของทะเลสาบ 
พระราชวังและน้ําพุที่สวยงามเรียกขานกัน Jewel of Mewar, Udaipur ได
กอตั้งขึ้นโดยมหาราชาใจสิงหในศตวรรษที่ 16  เมือง Udaipur รับรองสาม
ทะเลสาบใหญ Pichhola, Fatehsagar และ Udaisagar  ราชาสถานอินเดีย  
ในทะเลสาบ Pichhola ยืนที่ mandir เปนพระราชวังที่มีชื่อเสียงในยุคราชวงศ  
ถูกปกครองโดย Sisodias สําหรับป 1200  Udaipur เปนหน่ึงในที่สุดลังจากที่
หาแหลงทองเที่ยวของราชาอินเดียจะเรียกวา City of Lakes  ภาพยนตรฮอลลี
วูดหลายภาษาฮินดีไดถูกยิงในสถานที่ งดงามของ Udaipur India  ตั้ งอยู
ทามกลาง Aravalli Hills ของราชาอินเดียและทะเลสาบสฟี�าใสของ Udaipurให
ภาพที่สมบูรณแบบฉากหลัง 

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า(7)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักโรงแรม     Golden Tulip Hotel หรือเทียบเทา  
 



 

 

วั น ที่ สี่ ( อั ง ค า ร 
31/12/62) อูไดปูร(นครสีขาว) )-รานัคปูร-จอดปูร-นครสีฟ�า) B L D 

 

   

 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(8)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานลองเรือบนทะเลสาบ Pichola Lake ชมทิวทัศนรอบทะเลสาบที่มีฉาก

เปนมหาราชวังอยางเชน Lake Palace ในยามเย็นแสงอาทิตยกระทบวังที่ทํา
ดวยหินออนจับแสงแดยามเย็นเปนสีทองและสะทอนใหเกิดภาพเงาในทะเลสาบ
สวยงาม   ชมพระราชวังฤดูหนาวหรือCity Palaceซึ่งสวนหน่ึงมีการดัดแปลง
กลายเปนพิธภัณฑเปดใหบุคคลทั่วไปเขาชมพระราชวังแหงน้ีถูกสรางขึ้นดวย
หินแกรนิตและหินออนภายในประดับประดาดวยกระจกและแกวหลากสีนับเปน
พระราชวังที่ใหญที่สุดในแควนราชาสถานปจจุบันบางสวนยังคงเปนที่ประทับของ
ราชตระกูลและมีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่มีคามากมายใหผูคนเขาชม นําทานชม
วัดจักดิศเปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองอุไดปูรและเปนที่เคารพสักการะสําหรับ
ชาวเมืองอุไดปูรเปนอยางยิ่งสรางขึ้นในค.ศ.1651  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ภัตตาคาร 

 
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองรานัค  (Ranakpur) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เพ่ือนําทานชม วัดเชน เปนวิหารของศาสนาเชน หน่ึง



 

 

ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยแหงอินเดีย สรางโดยคหบดี Dharna Sah เมื่อเกือบ 500 ป
กอน ภายในประกอบดวยหองโถงกวา 24 หอง โดมทั้งหมด 80 โดม และเสาถึง  
1,144 ตน เสาแตละตนจะถูกแกะสลักลวดลายอยางงดงามมาก คิดเปนพื้นที่
แกะสลักกวา 3,000 ตารางเมตรทั้งหมดถูกเก็บรักษาไวอยางดีเยี่ยม เมื่อสรางวัด
น้ี จําเปนตองสรางเมืองขึ้นมาเพื่อเปนที่อาศัยของคนงานนับหมื่น เมืองดังกลาวตั้ง
ชื่อวา "รานัคปูร" เพื่อเปนเกียรติแด มหารานา แหงราชาอาณาจักร ผูอนุญาตให
สรางวัด จนไดเวลานําทานเดินทางสูเมืองจอดปูร(JODPUR) (ระยะทาง 165 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)เมืองโรแมนติกแหงนครสีฟ�า หรือ 
เมืองโยธะปุระถือเปนเมืองเกาแกของพวกราชบุตรเปนตนกําเนิดของอีกหลาย
ราชวงศเชนราชาแหงบิคาเนอรก็เคยเปนเจาชายแหงจอดปูรความเกาทําใหเมืองน้ี
มีมนตขลังเปนศูนยกลางของราชาสถานต้ังแตอดีตกาลนานหลายรอยป 

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า(10)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักโรงแรม  Crimson Park หรือเทียบเทา  
 
วันที่หา(พุธ 1/1/63) จอดปูร(นครสีฟ�า)-จัยแซลเมียร(นครสีทองป B L D 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(11)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานชม นครสีฟ�า เมืองแหงนักรบที่แกรงกลาจากหนาประวัติศาสตรของชาว

ราชปุต ชม ป�อมเมหรานการห ซึ่ง เปนที่ตั้งขอพระราชวังมหาราชาแหงจอดปูร 
ตั้งอยูบนเขาสูงจากพื้น 125 เมตร มีกําแพงลอมรอบยาวกวา 5 กม. นับเปนป�อม
ปราการที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในอินเดีย ชมพระราชวังที่มีการแกะสลักลวดลาย
อยางนาอัศจรรย โดยเฉพาะชองพระแกลแหงวังชโรคาส อันออนหวานงดงามดวย



 

 

ลวดลายของพรรณพฤกษา จําหลักจากหินทราย ตําหนักมุกโมติมาฮาล  ตําหนัก
แกว ซีสมาฮาล อนุสรณสถานจาสวานตธาดาที่สรางดวยหินออน หลังคาทรง
ปรางคปราสาท ประดับโดยหินออนขนาดเล็กที่เรียกวาฉัตรีโดยรอบรําลึกถึงมหา
ราชาจาสวานตซิงหที่ 2  ชมพิพิธภัณฑท่ีเก็บสมบัติลํ้าคาขาวของเครื่องใชของมหา
ราชาราชปุต นําทานสัมผัสนครสีฟ�า สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบาน เลือกซื้อของ
พื้นเมืองของที่ระลึกในตลาดบารซารโบราณ ซึ่งเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน
คาขายของเหลาขบวนคาราวานมาแตอดีต ตั้งอยูกลางใจเมืองจอดปูร แหลงศิลปะ 
หัตถกรรม เครื่องเงิน กําไล ผามัดยอมสีสด เครื่องหนังมากมาย จนไดเวลา
เดินทางสู เมืองจัยแซลเมียร (ระยะทางประมาณ285กิโลเมตรใชเวลาประมาณ 
5 ชั่วโมง)เมืองจัยแซลเมียร เมืองที่ไดรับสมญานามวา “นครสีทอง” ตั้งอยูบนที่
ราบสูง กลางที่ราบทะเลทรายธาร มีกําแพงสูงใหญดูโอฬาร เปนเมืองทองเที่ยวที่
อยูทางตะวันตกสุดของแควนราชาสถาน ในอดีตเคยเปนเสนทางการคาที่สําคัญ
ระหวางอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแหงน้ีกอสรางขึ้นจากหินทรายสีเหลืองเปน
สวนใหญ เมื่อยามตองแสงอาทิตยอัสดงที่ไลลงบนพื้นผิวของหินเหลาน้ีก็จะปรากฏ
ใหเห็นเปนสีทองอรามตาและน่ีคือที่มาของสมญา “นครสีทอง” ดวยเหตุที่จัยแซล
เมียรเคยเปนเสนทางการคาที่สําคัญสงผลใหพอคาวาณิชยในตระกูลดังหลายคน
รํ่ารวยกันอยางมหาศาล กลายเปนอภิมหาเศรษฐี มีคฤหาสนท่ีใหญโตมโหฬาร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(12)ที่ ภัตตาคาร 

 

  



 

 

บาย ชม บาดาแบก ศาลากลางน้ําที่สรางโดยมหาราชาวาลกาดซี ชมทะเลสาบกาดซิ
ซาร โอเอซิสขนาดมหึมาทามกลางทะเลที่สรางโดยมหาราชาวาลกาดซีราวค.ศ.ที่
14ซึ่งทะเลสาบน้ีเปนแหลงน้ําที่สําคัญของเมืองจัยแซลเมียร รอบๆ ทะเลสาบจะมี
วัดเล็กๆ 

15.30 น. นําทานเดินทางสูทะเลทรายธาร หางจาก
ตัวเมืองออกไปราว42 กิโลเมตร เปนอีก
หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดังในจัยแซล
เมียรใหทานสัมผัสกับการขี่อูฐสูทะเลทราย
ธาร ชม SamSandDunes เนินทรายแหงน้ี เปนที่ซึ่งโคงขอบฟ�าจรดกับผืนแผน
ทรายไดอยางงดงามเกินบรรยายจนได จนไดเวลาเดินทางกลับ 

(การขี่อูฐ สมาชิก 2 ทาน ตอ อูฐ 1 ตัว) 
19.00 น.          รับประทานอาหารคํ่า(13)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
พักโรงแรม  Golden Haveli Hotel  หรือเทียบเทา  
 
วั น ที่ ห ก ( พ ฤ หั ส 

2/1/63) จยัแซลเมียร-บีคาเนอร B L D 

  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(14)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ชมป�อมจัยแซลเมียร ป�อมปราการขนาดใหญที่อยูทามกลางทะเลสาบ สรางโดย 

Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ โดยป�อมน้ีถือ
วาเปนป�อมที่ เกาแกลําดับที่2ของนําทานชม Nathmal Ji Ki Havali บาน
เสนาบดี สูง 5 ชั้น ที่สรางราว ค.ศ.ที่ 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พี่นองศิลปน
และสถาปนิกเอก ที่สรางอยางวิจิตรบรรจง ดวยการฉลุลายผนังอยางละเอียดออน 
ชม Patwon-ki-Havaliที่ใหญที่สุดในเมืองจัยแซลเมียร ซึ่งภายในจะจัดแสดง
สิ่งของเครื่องใชตางๆ ป�อมมีบานพักของชาวบานที่พํานักอยูอาศัยมานานนับรอยป
ทานจะไดเห็นทัศนียภาพของเมืองจัยแซลเมียรโดยรอบ ใหทานไดชอปปم�งสินคา
พื้นเมือง  

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน(15)ที่ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองบีคาเนอร (Bikaner) (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใชเวลา

ประมาณ 6 ชั่วโมง) บิคาเนอร สมัยอดีตยังไมมีเมืองบิคาเนอร บริเวณน้ีเปนสวน



 

 

หน่ึงของ Mawar Land of the Dead พอคาตามเสนทางสายไหม ยังตองใช
ผานไปมา จึงมีโจรหลายกก ยึดครองพื้นที่หยอมเล็กหยอมนอย และยังไมมีใคร
ครอบครองดินแดนแหง เจาชาย Rao Bika แหงแควนโยธปุระ (จอดปูร) เกิด
ความนอยใจในคําพูดพระบิดาจึงตัดสินใจมุงหนาเดินทางกอนลงหลักปกฐานตอสู
กับพวกโจร นําความรมเย็นเขามาสูดินแดนแหงความตาย จนชาวบานทองถิ่นเขา
รวมในการตอสูกับพวกโจรจนทายสุดเมืองบิคาเนอรถูกตั้งขึ้นจากน้ันนําทาน
เดินทางสูโรงแรมที่พัก 

19.00 น.   รับประทานอาหารคํ่า(16)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักโรงแรม Bikaner Palace Hotel หรือเทียบเทา  
 
วั น ที่ เ จ็ ด ( ศุ ก ร  

3/1/63) บิคาเนอร-มันดาวา-เดลลี  B L D 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา(17)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
07.00 น. นําทาน ชม ป�อมสีแดงแหงเมืองบิคาเนอร หรือ ป�อมจูน

นาการ (Junagarh Fort) คือ วังมหาราชาท่ีอยูในสภาพดี
สุดแหงหน่ึงในราชาสถาน สรางขึ้นใน ค.ศ. 1588 ถูกสราง
ขึ้นโดยราชปุต Rao Bika ดวยการตอสูกับชนพื้นเมือง จน
สามารถตั้งถิ่นฐาน แมผานการรุกรานจากมหาโมกุลหลาย
ครั้ง แตทะเลทรายที่อยูรอบดาน รวมทั้งความกลาหาญของ
นักรบ ชวยใหเมืองอยูรอดเสมอมา ภายในป�อมใหญ แบงเปนหลายสวน เชน 
Chandra Mahal (ตํ าห นักจันทรา) Hawa Mahal (ตํ าห นักวายุ ) เพื่ อ ใช
ประโยชนดานตางๆ ใกลประตูสุริยา (Sun gate) ณ ป�อมปราการ Junagarh 
ทานจะพบฝ�ามือจารึก บงบอกถึงหญิงผูสมัครใจทําพิธี “สตี” จนไดเวลานําทาน
เดินทางสูเมือง เมืองมันดาวาเปนที่ตั้งของฮาเวลีที่ตกแตงดวยภาพเขียนสีท่ีงดงาม
ของราชสถานและคฤหาสนหลายแหงอยูในสภาพสมบรูณแตละหลังมีเอกลักษณที่
งดงามดวยการแกะสลักดวยความออนชอย(ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใชเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(18)ที่ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมฮาเวลีที่เมืองนาวัลครห ตั้งอยูในเขต เสขาวา

ตี เปนที่รูจักในภาพสีเฟรสโกจึงถูกขนานนามเรียกวาเปน
หอศิลป�กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก  เพราะสถาปตยกรรม
ที่มีชื่อของเขตน้ีเรียกวา ฮาเวลี (Haveli) เปนคฤหาสน
ขนาดใหญที่มีกระจายทั่วทั้งเขตมีจํานวนรวมกันเปน



 

 

หมื่นๆ หลังแตละหลังมีภาพจิตกรรมทั้งดานในและดานนอก วาดดวยสีสันและ
ลวดลายที่งดงามมาก ทั้งยังตกแตงดวยงานปูนปم�น งานแกะสลักหินและไม จนได
เวลานําทานเดินทางสูเมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 251 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 6  ชั่วโมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(19)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักโรงแรม Glitz Hotel หรือเทียบเทา  
 
วันที่แปด(เสาร 4/1/62) เดลลี-สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 
05.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินเดลลี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย รับประทานอาหารเชา

(20)set box 
08.25 น. โดยสายการบิน Air Vistara เที่ยวบิน UK121 เหินฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ  

รับประทานอาหารกลางวัน(21)บนเคร่ือง 
14.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ........... 

 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกับการปฏบิัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบ

คําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหนาทัวร  
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึด

ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ทั้งน้ี ขึน้อยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก 
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ
ทางการเมืองภายใน อันเปนสาเหตุใหตองเล่ือนการเดินทางหรือไมสามารถจัดพาคณะ
ทองเที่ยว ไดตามรายการ  



 

 

 

 
สํารองที่นั่ง 
* ชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพรอมแจงช่ือเปน
ภาษาอังกฤษตามหนงัสือเดินทาง สวนที่เหลือชําระทั้งหมดกอนเดินทาง 25 วัน(ไมรวม
คาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคาร คะ***) 
 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัดเสนทาง สุวรรณภูมิ-เดลล ี 
 คาภาษีสนามบิน คาประกันสายการบินและภาษีน้ํามันของสายการบนิ  
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3 ทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ทองเทีย่วตางๆ ตามรายการระบ ุ
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบ ุ
 คารถรับสงและระหวางการนําเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน (วงเงินรักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุวงเงินไมเกิน 500,000 บาท) แตทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ
บริษัทประกันชีวิต 

 
อัตราคาบริการไมรวม  
 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคน

ตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คา

โทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 
 คาทําเอกสารผูถือตางดาว / คาวีซาท่ีมคีาธรรมเนียมแพงกวาหนังสอืเดินทางไทย 
 คาภาษีหัก  ณ  ที่จาย 3% ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี) 
 คาธรรมเนียมการชําระเงินดวยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม  

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ/พักหอง
คู 

พักเดยีวเพ่ิม หมายเหตุ 

28 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 29,999 บาท 
 

9,999 บาท  



 

 

 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ 2500 บาท สําหรับลูกคา 1 ทาน หัวหนาทัวร
แลวแตความพอใจของลูกคา 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศอินเดียสําหรับหนังสือเดินทางไทย(วีซาออนไลน ณ 
วันที่ 2/9/62 ทานละ 2,500 บาท) 
(ราคาวีซาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหน่ึง)  
(ทางบริษัทนะนําใหทําวีซาติดเลม มีอายุ 6เดือน-1ป ราคา 4,600 บาท ณ ปจจุปน) 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ   (ที่ทานควรทราบกอนสํารองที่นั่ง)  
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ไป **เฉพาะชวงที่ไมใชเทศกาลหรือวันหยุดยาว** 
คืนเงินทัง้หมด 
**(ยกเวน กรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก 
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคนืเงินได)** 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
 
เงื่อนไขการใหบริการตางๆ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจง

ใหทราบลวงหนา 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบนิ 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจบ็ป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุ
ตางๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯจะไมรบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเขาประเทศ
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือ
ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบริษทัฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน 



 

 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกครั้งหน่ึงหลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่องและโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 16 ทาน (หรือ
ตามที่ตกลงไวกับบรษิทัฯ) 

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

 ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตัว๋แลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบิน 
 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 7 ขอ 
1. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีทีก่องตรวจคน
เขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5.การไมรบัประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
6.ต๋ัวเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน
กําหนด 
7. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง 

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น *** 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single) และหองคู(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, 
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ
คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสาร
เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียด
ดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถงึผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทาง
เปนสําคัญ 

 
REMARK 

 -ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดนิทางราชการ (เลมสนีํ้าเงนิ) เดินทางกับคณะ บรษัิทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏเิสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 
-สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาและไมคืนในทุกกรณี 


