
 

 

 



 

 

 

 
ราชาสถาน อดตีปัจจุบันที่ยงัรุ่งเรืองอนิเดยีเป็นประเทศที่มปีระวตัศิาสตร์ยาวนานกว่า 7000 ปี มพืี้นที่ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของโลก 

ย า่ดินแดนแห่งความร ่ารวย มั่งคั่งและความงดงามของปราสาทราชวงัของมหาราชาแคว้นราชาสถานชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
แห่งดินแดนมหาราชาในอดีตที่บอกเล่าเร่ืองราวผ่านอคัรสถาน พระราชวงัและชุมชนแห่งแคว้นราชาสถาน เมืองที่มีสีสันและวถิีการด ารง
ชีพตามแบบฉบับของชาวอินเดียโดยแท้จริง........อนิเดยีเป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลก.ที่มุ่งจะมาเยือน....เช่นคุณ!! 

Filght Date Origin Destination 
 

Departure 
Arrival เวลา 

SG88 วนัแรก BKK(สุวรรณภูมิ) DEL(เดลล)ี 03.45 06.20 4.05 ชม. 
SG87 วนัที่เจด็ DEL(เดลล)ี BKK(สุวรรณภูมิ) 21.10 02.45+1 

4.05 ชม. 

Date Program Hotel B L D 
วนัที่หน่ึง  สนามบินสุวรรณภูม-ิเดลลี-มันดาวา-บีคาเนอร์ Bikaner Palace  (Bikaner) / / / 
วนัที่สอง บีคาเนอร์-จยัแซลเมยีร์ Golden Haveli   (Jaisalmer) / / / 
วนัที่สาม จยัแซลเมยีร์-จ๊อดปูร์ Crimson Park   (Jodhpur) / / / 
วนัที่ส่ี จ๊อดปูร์-รานัคปูร์-อุไดรปูร์ Golden Tulip    (Udipur) / / / 
วนัที่ห้า อุไดปูร์-จยัปูร์ Crimson Park   (Jaipur) / / / 
วนัที่หก จยัปูร์-แชนเบารี-อคัรา Phshp Villa        (Agra) / / / 
วนัที่เจด็ อคัรา-เดลล-ีสนามบินสุวรรณภูม ิ - / / - 
วนัที่แปด  สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

 
 



 

 

 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินเดลล-ีมนัดาวา-บีคาเนอร์  B L D 

01.00 น.   คณะเดนิทางพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ขาออก ประตู 3 แถว G  สายการบิน Spice jet AIRLINE เจ้าหน้าที่
ของบริษทั คอยให้การต้อนรับและ อ านวยความสะดวกด้านเช็คอนิ 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  
03.45 น. โดยสายการบิน Spice jet เที่ยวบิน SG88 เหินฟ้าสู่ เดลล ี 
06.20 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเดลลี  เมืองหลวงของประเทศอนิเดยี(เวลาที่อินเดยีช้ากว่าบ้านเรา  ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

รับประทานอาหารเชา้(1)set box แลว้น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองมนัดาวาเป็นท่ีตั้งของฮาเวลีท่ีตกแต่งดว้ยภาพเขียนสีท่ี
งดงามของราชสถานและคฤหาสนห์ลายแห่งอยูใ่นสภาพสมบรูณ์แต่ละหลงัมีเอกลกัษณ์ท่ีงดงามดว้ยการแกะสลกัดว้ย
ความอ่อนชอ้ย  ระยะทางประมาณ 251 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6  ชัว่โมง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ฮาเวล ี ที่เมืองนาวัล ตั้งอยูใ่นเขต เสขาวาตี เป็นท่ีรู้จกัในภาพสีเฟรสโกจึ้งถูกขนานนามเรียกวา่เป็นหอศิลป์

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  เพราะสถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือของเขตน้ีเรียกวา่ ฮาเวลี (Haveli) เป็นคฤหาสนข์นาดใหญ่ท่ีมี
กระจายทัว่ทั้งเขตมีจ านวนรวมกนัเป็นหม่ืนๆ หลงัแต่ละหลงัมีภาพจิตกรรมทั้งดา้นในและดา้นนอก วาดดว้ยสีสนัและ
ลวดลายท่ีงดงามมาก ทั้งยงัตกแต่งดว้ยงานปูนป้ัน งานแกะสลกัหินและไม ้ จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบิคาเนอร์ 
(ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชมเมืองบิคาเนอร์สมยัอดีตยงัไม่มีเมืองบิคาเนอร์ บริเวณน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของ Mawar Land of the Dead พ่อคา้ตามเสน้ทางสายไหม ยงัตอ้งใชผ้า่นไปมา จึงมีโจรหลายก๊ก ยึดครอง
พ้ืนท่ีหยอ่มเลก็หยอ่มนอ้ย และยงัไม่มีใครครอบครองดินแดนแห่ง เจา้ชาย Rao Bika แห่งแควน้โยธปุระ (จ๊อดปูร์) เกิด
ความนอ้ยใจในค าพูดพระบิดาจึงตดัสินใจมุ่งหนา้เดินทางก่อนลงหลกัปักฐานต่อสู้กบัพวกโจร น าความร่มเยน็เขา้มาสู่
ดินแดนแห่งความตาย จนชาวบา้นทอ้งถ่ินเขา้ร่วมในการต่อสูก้บัพวกโจรจนทา้ยสุดเมืองบิคาเนอร์ถูกตั้งข้ึนจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

19.00 น.   รับประทานอาหารค ่า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกั (N1)  Bikaner Palace  (Bikaner) หรือเทียบเท่า  
 
วนัที่สอง บิคาเนอร์-จยัแซลเมยีร์  B L D 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าท่าน ชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ หรือ ป้อมจูนนาการ์ (Junagarh Fort) คือ วงัมหาราชาท่ีอยูใ่นสภาพดีสุดแห่ง

หน่ึงในราชาสถาน สร้างข้ึนใน ค.ศ. 1588 ถูกสร้างข้ึนโดยราชปุต Rao Bika ดว้ยการต่อสูก้บัชนพ้ืนเมือง จนสามารถตั้ง
ถ่ินฐาน แมผ้า่นการรุกรานจากมหาโมกุลหลายคร้ัง แต่ทะเลทรายท่ีอยูร่อบดา้น รวมทั้งความกลา้หาญของนกัรบ ช่วยให้



 

 

เมืองอยูร่อดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal (ต าหนกัจนัทรา) Hawa Mahal (ต าหนกั
วาย)ุ เพ่ือใชป้ระโยชนด์า้นต่างๆ ใกลป้ระตูสุริยา (Sun gate) ณ ป้อมปราการ Junagarh ท่านจะพบฝ่ามือจารึก บ่งบอกถึง
หญิงผูส้มคัรใจท าพิธี “สตี” จนไดเ้วลา น าท่านเดินทางสู่เมืองจยัแซลเมยีร์ (Jaisalmer) (ระยะทาง 330 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง) 

  เมืองจยัแซลเมยีร์ เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “นครสีทอง” ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูง กลางท่ีราบทะเลทรายธาร์ มีก าแพงสูงใหญ่
ดูโอฬาร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีอยูท่างตะวนัตกสุดของแควน้ราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการคา้ท่ีส าคญัระหวา่ง
อินเดียกบัตะวนัออกกลาง นครแห่งน้ีก่อสร้างข้ึนจากหินทรายสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เม่ือยามตอ้งแสงอาทิตยอ์สัดงท่ีไล้
ลงบนพ้ืนผิวของหินเหล่าน้ีกจ็ะปรากฏใหเ้ห็นเป็นสีทองอร่ามตาและน่ีคือท่ีมาของสมญา “นครสีทอง” ดว้ยเหตุท่ีจยัแซล
เมียร์เคยเป็นเสน้ทางการคา้ท่ีส าคญัส่งผลใหพ้่อคา้วาณิชยใ์นตระกลูดงัหลายคนร ่ารวยกนัอยา่งมหาศาล กลายเป็นอภิ
มหาเศรษฐี มีคฤหาสนท่ี์ใหญ่โตมโหฬาร  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5)ที่ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม บาดาแบก ศาลากลางน ้าท่ีสร้างโดยมหาราชาวาลกาดซี ชมทะเลสาบกาดซิซาร์ โอเอซิสขนาดมหึมาท่ามกลางทะเลท่ี

สร้างโดยมหาราชาวาลกาดซีราวค.ศ.ท่ี14ซ่ึงทะเลสาบน้ีเป็นแหล่งน ้าท่ีส าคญัของเมืองจยัแซลเมียร์ รอบๆ ทะเลสาบจะมี
วดัเลก็ๆ 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายธาร์ ห่างจากตวัเมืองออกไป
ราว42 กิโลเมตร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั
ในจยัแซลเมียร์ใหท่้านสมัผสักบัการข่ีอูฐสู่ทะเลทรายธาร์ 
ชม SamSandDunes เนินทรายแห่งน้ี เป็นท่ีซ่ึงโคง้ขอบฟ้า
จรดกบัผืนแผ่นทรายไดอ้ยา่งงดงามเกินบรรยายจนได ้ จน
ไดเ้วลาเดินทางกลบั 

(การข่ีอูฐ สมาชิก 2 ท่าน ต่อ อูฐ 1 ตวั) 
19.00 น.          รับประทานอาหารค ่า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  
พกั (N2)  Golden Haveli   (Jaisalmer) หรือเทียบเท่า  
 
 วนัที่สาม จยัแซลเมยีร์ (เมืองสีทอง)-จ๊อดปูร์ (เมืองสีฟ้า) B L D 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ชมป้อมจยัแซลเมยีร์ ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีอยูท่่ามกลางทะเลสาบ สร้างโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 

1156 บนเขาทิตรีกฏู โดยป้อมน้ีถือวา่เป็นป้อมท่ีเก่าแก่ล าดบัท่ี2ของน าท่านชม Nathmal Ji Ki Havali บ้านเสนาบด ีสูง 5 
ชั้น ท่ีสร้างราว ค.ศ.ท่ี 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พ่ีนอ้งศิลปินและสถาปนิกเอก ท่ีสร้างอยา่งวิจิตรบรรจง ดว้ยการฉลุลาย



 

 

ผนงัอยา่งละเอียดอ่อน ชม Patwon-ki-Havaliท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองจยัแซลเมียร์ ซ่ึงภายในจะจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ ป้อมมีบา้นพกัของชาวบา้นท่ีพ านกัอยู่อาศยัมานานนบัร้อยปีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพของเมืองจยัแซลเมียร์
โดยรอบ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง แลว้เดินทางสู่ เมืองจ๊อดปูร์ (ระยะทางประมาณ285กิโลเมตรใชเ้วลาประมาณ 
5 ชัว่โมง) เมืองโรแมนตกิแห่งนครสีฟ้า หรือ เมืองโยธะปุระถือเป็นเมืองเก่าแก่ของพวกราชบุตรเป็นตน้ก าเนิดของอีก
หลายราชวงศเ์ช่นราชาแห่งบิคาเนอร์กเ็คยเป็นเจา้ชายแห่งจ๊อดปูร์ความเก่าท าใหเ้มืองน้ีมีมนตข์ลงัเป็นศูนยก์ลางของ
ราชาสถานตั้งแต่อดีตกาลนานหลายร้อยปี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(8)ที่ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม นครสีฟ้า เมืองแห่งนกัรบท่ีแกร่งกลา้จากหนา้ประวติัศาสตร์ของชาวราชปุต ชม ป้อมเมห์รานการห์ ซ่ึง เป็นท่ี
 ตั้งขอพระราชวงัมหาราชาแห่งจ๊อดปูร์ ตั้งอยูบ่นเขาสูงจากพ้ืน 125 เมตร มีก าแพงลอ้มรอบยาวกวา่ 5 กม. นบัเป็นป้อม 
 ปราการท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในอินเดีย ชมพระราชวงัท่ีมีการแกะสลกัลวดลายอยา่งน่าอศัจรรย ์โดยเฉพาะช่องพระแกล 
 แห่งวงัชโรคาส อนัอ่อนหวานงดงามดว้ยลวดลายของพรรณพฤกษา จ าหลกัจากหินทราย ต าหนกัมุกโมติมาฮาล  ต าหนกั 
 แกว้ ซีสมาฮาล อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดาท่ีสร้างดว้ยหินอ่อน หลงัคาทรงปรางคป์ราสาท ประดบัโดยหินอ่อนขนาด 
 เลก็ท่ีเรียกวา่ฉตัรีโดยรอบร าลึกถึงมหาราชาจาสวานตซิ์งห์ท่ี 2  ชมพิพิธภณัฑท่ี์เกบ็สมบติัล ้าค่าขา้วของเคร่ืองใชข้องมหา 
 ราชาราชปุต น าท่านสมัผสันครสีฟ้า สมัผสัวิถีชีวิตของชาวบา้น เลือกซ้ือของพ้ืนเมืองของท่ีระลึกในตลาดบาร์ซาร์โบราณ  
 ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนคา้ขายของเหล่าขบวนคาราวานมาแต่อดีต ตั้งอยู่กลางใจเมืองจ๊อดปูร์ แหล่งศิลปะ  
 หตัถกรรม เคร่ืองเงิน ก าไล ผา้มดัยอ้มสีสด เคร่ืองหนงัมากมาย  
19.30 น.  รับประทานอาหารค ่า(9)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกั (N3)       Crimson Park   (Jodhpur) หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่ส่ี จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ)-รานัคปูร์-อูไดปูร์(นครสีขาว) B L D 

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอุไดร์ปูร์  (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
  ระหวา่งทางแวะชมเมืองรานัคปูร์ (Ranakpur )น าท่านชม วดัเชน เป็นวิหารของศาสนาเชน หน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่ง

อินเดีย สร้างโดยคหบดี Dharna Sah เม่ือเกือบ 500 ปีก่อน ภายในประกอบดว้ยหอ้งโถงกวา่ 24 หอ้ง โดมทั้งหมด 80 โดม 
และเสาถึง  1,144 ตน้ เสาแต่ละตน้จะถูกแกะสลกัลวดลายอยา่งงดงามมาก คิดเป็นพ้ืนท่ีแกะสลกักวา่ 3,000 ตารางเมตร
ทั้งหมดถูกเกบ็รักษาไวอ้ยา่งดีเยี่ยม เม่ือสร้างวดัน้ี จ าเป็นตอ้งสร้างเมืองข้ึนมาเพ่ือเป็นท่ีอาศยัของคนงานนบัหม่ืน เมือง
ดงักล่าวตั้งช่ือวา่ "รานคัปูร์" เพ่ือเป็นเกียรติแด่ มหารานา แห่งราชาอาณาจกัร ผูอ้นุญาตใหส้ร้างวดั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(11)ที่ ภัตตาคาร  



 

 

 
บ่าย   น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองอุไดร์ปูร์ (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง

แควน้ราชาสถาน และตั้งอยูริ่มทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งท่ีสองของอาณาจกัร Mewar อุไดปูร์เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือ
ดา้นความโรแมนติกและเพียบพร้อม ไปดว้ยความงามของทะเลสาบ พระราชวงัและน ้าพุท่ีสวยงามเรียกขานกนั Jewel of 
Mewar, Udaipur ไดก่้อตั้งข้ึนโดยมหาราชาใจสิงห์ในศตวรรษท่ี 16  เมือง Udaipur รับรองสามทะเลสาบใหญ่ Pichhola, 
Fatehsagar และ Udaisagar  ราชาสถานอินเดีย  ในทะเลสาบ Pichhola ยืนท่ี mandir เป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงในยคุ
ราชวงศ ์ ถูกปกครองโดย Sisodias ส าหรับปี 1200  Udaipur เป็นหน่ึงในท่ีสุดลงัจากท่ีหาแหล่งท่องเท่ียวของราชาอินเดีย
จะเรียกวา่ City of Lakes  ภาพยนตร์ฮอลลีวูด้หลายภาษา ฮินดีไดถู้กยิงในสถานท่ีงดงามของ Udaipur India  
ตั้งอยูท่่ามกลาง Aravalli Hills ของราชาอินเดียและทะเลสาบสีฟ้าใสของ Udaipurใหภ้าพท่ีสมบูรณ์แบบฉากหลงั น าท่าน
ล่องเรือบนทะเลสาบ Pichola Lake ชมทิวทศันร์อบทะเลสาบท่ีมีฉากเป็นมหาราชวงัอยา่งเช่น Lake Palace ในยามเยน็
แสงอาทิตยก์ระทบวงัท่ีท าดว้ยหินอ่อนจบัแสงแดยามเยน็เป็นสีทองและสะทอ้นใหเ้กิดภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม   ชม
พระราชวงัฤดูหนาวหรือCity Palaceซ่ึงส่วนหน่ึงมีการดดัแปลงกลายเป็นพิธภณัฑเ์ปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชมพระราชวงั
แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อนภายในประดบัประดาดว้ยกระจกและแกว้หลากสีนบัเป็นพระราชวงัท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในแควน้ราชาสถานปัจจุบนับางส่วนยงัคงเป็นท่ีประทบัของราชตระกลูและมีการจดัแสดงวตัถุโบราณท่ีมีค่า
มากมายใหผู้ค้นเขา้ชม น าท่านชมวดัจกัดศิเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองอุไดปูร์และเป็นท่ีเคารพสกัการะส าหรับชาวเมืองอุ
ไดปูร์เป็นอยา่งยิ่งสร้างข้ึนในค.ศ.1651 ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงบริเวณวดั  

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า(12)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกั (N4)    Golden Tulip    (Udipur) หรือเทียบเท่า  
 
วนัที่ห้า อุไดปูร์-จยัปูร์ - - - 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า(13)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  
07.00 น. เดินทางสู่ เมืองชยัปุระ (Jaipur) หรือเมืองสีชมพู (Pink City) (ระยะทาง 393 กม.) (ประมาณ 7 ชม.) เป็นเมืองหลวง และเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐราชสถาน อีกทั้งเป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองท่ียอดเยี่ยมท่ีสุด ส่ิงปลูกสร้างโดยเฉพาะในบริเวณตวั
เมืองเก่านั้นไดรั้บการทาสีใหเ้ป็นสีชมพู แต่คนส่วนใหญ่เห็นมนัเป็นสีสม้แดงมากกวา่ สาเหตุท่ีเมืองน้ีถูกทาสีชมพู ในสมยั
ของมหาราชา Ram Singh อินเดียยงัเป็นเมืองข้ึนขององักฤษ เพ่ือตอ้นรับกษตัริย ์Edward VII จากสหราชอาณาจกัร (ในสมยั
ท่ีด ารงพระยศเป็น Prince of Wales ) เม่ือปี ค.ศ.1853 จึงมีรับสัง่ใหร้าษฎรทาสีบา้นเรือนเป็นสีชมพู เพ่ือเป็นการถวายพระ
เกียรติแด่กษตัริยเ์จา้อาณานิคม จยัปูร์ในอดีตถือเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากทั้งดา้นวตัถุและวิทยาการสถาปัตยกรรม
จะสงัเกตไดจ้ากวงัและป้อมโบราณตลอดจนบา้นเรือนท่ีพกัอาศยั 



 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(14)ที่ ภัตตาคาร  

 
บ่าย  ท่านชม พระราชวงัแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก) ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลายพระราชวงัท่ีอยูใ่นก าแพงเมือง

ของนครสีชมพูแห่งน้ี พระราชวงัสายลมเคยเป็นฮาเร็ม ของมหาราชา มีลกัษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างดว้ยหินทรายออก
แดงคลา้ยสีปูนแหง้ เป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรม สไตลเ์ปอร์เซียกบัโมกุล ท่ีสวยเด่น คือ ลวดลายฉลุหินตามหนา้ต่าง 
ช่องระบายอากาศท่ีบรรดา นางสนมในวงัใชเ้ป็น ท่ีแอบดูชีวิต ความเป็น อยูข่องสามญัชนทัว่ไป และประโยชนอี์กอยา่งคือ
เป็นช่องแสงและช่องลมมีช่องหนา้ต่าง จ านวนมากถึง 152 ช่องอยูบ่ริเวณตลาดฮาวามาฮาลบาซาร์ (Hawa Mahal Bazaar) 
ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ ก าไร สร้อยคอ เส้ือผา้ ต่างๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(15)ท่ี ภตัตาคาร  
พกั(N5) Crimson Park   (Jaipur) หรือเทียบเท่า  
 
วนัที่หก จยัปูร์(เมืองสีชมพู)-แชนด์เบารี-อคัรา  B L D 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(16)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเปล่ียนเป็นรถจ๊ิบข้ึนสู่ พระราชวงัแอมเบอร์ฟอร์ด “Amber Fort Palace” ท่ีสวยงามตระการตาและยิ่งใหญ่อยูบ่น

ยอดเขา รอบดา้นมีก าแพงคลา้ยเมืองจีน พระราชวงัแอมเบอร์ฟอร์ด เป็นเมืองหลวงโบราณของรัฐชยัปุระ สร้างข้ึนโดย 
มหาราชามนัสิงห์ “Maharaja  Man Singh” เม่ือ พ.ศ. 2135 แต่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมยั มหาราชา ชยั สิงห์ “Maharaja Jai 
Singh” ก่อนจะยา้ยเมืองหลวงลงมาอยูบ่นพ้ืนราบท่ีชยัปุระในปี พ.ศ.2270 ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือระวงัภยัจากศตัรู เรียกได้
วา่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตร์เป็นอยา่งมากและยงัใชเ้ป็นท่ีประทบั เน่ืองจากภายในมีพระราชวงัขนาดใหญ่ตั้งอยูจ่าก
พระราชวงัแอมเบอร์ฟอร์ดสามารถมองเห็น ชลมาฮาล  “Jaj Mahal” หลงัจากลงพระราชวงัแลว้ น าท่านแวะถ่ายรูป กบั 
พระราชวงัน า้ “Water Palace” ซ่ึงตั้งเด่นสง่าอยูก่ลางน ้า  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(17)ที่ ภัตตาคาร    



 

 

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Chand Baori ระยะทาง 93 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชม.  แชนด ์เบารี (Chand Baori) โบราณสถาน

อนัเก่าแก่ เป็นบ่อน ้าขั้นบนัได (stepwell) มีบนัได 3,500 ขั้น มี 13 ชั้น ความลึก 30 เมตร สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 800 โดย
กษตัริยแ์ชนดา้เเห่งราชวงศค์รูนิคมั (King Chanda of Nikumbha) เพ่ือบูชาเทพธิดาแห่งความสุข (Harsidhhi) เทพของ
ศาสนาฮินดู นกัโบราณคดีอธิบายวา่ เม่ือปี ค.ศ. 800-900 รัฐราชสถานค่อนขา้งแหง้แลง้ ฝนไม่ตก ไม่มีน ้า เกิดวิกฤติ
เกษตรกร ประชาชนเพาะปลูกพืชไม่ได ้กษตัริยแ์ชนดา้จึงสัง่ใหส้ร้างเพ่ือท่ีอนุรักษน์ ้าใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้จึงได้
ก่อสร้างเเชนดเ์บารีข้ึน เเละมีอาคารท่ีประทบัเวลาพระมหากษตัริยเ์สดจ็มาเยี่ยมชมแชนดเ์บารีดว้ย ปัจจุบนัตวับ่อชั้น
ล่างสุดเป็นน ้าสีเขียว ดา้นล่างของบ่อน ้า มีอากาศหนาวเยน็มีอุณหภูมิ 5-6 องศาเซลเซียส เเละคนพ้ืนเมืองเช่ือวา่ มีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ้ตน้ ้าเเห่งน้ี ทฤษฎีนกับินอวกาศเสนอวา่ บ่อน ้าขั้นบนัไดอาจมีบางส่ิงบางอยา่งอยูใ่ตน้ ้า โดยกษตัริยแ์ชนดา้
สร้างเพ่ือบูชาเทพธิดาแห่งความสุข เเละเพ่ือกกัเกบ็น ้า โดยเทพธิดาแห่งความสุขเป็นใคร อาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็น
มนุษยต่์างดาว เพราะเเนะน าการเกบ็กกัน ้าเพ่ือช่วยเหลือมนุษย ์
น าท่านเดินทางสู่ อคัรา (Agra) เคยเป็นเมืองหลวงส าคญัของอินเดียในยคุศตวรรษท่ี 16 ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ายมุนา  เมืองอคัรา
ยงัเป็นท่ีตั้งของป้อมอกัรา  (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 
ระยะทาง 107 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชม.  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(18)ท่ี ภตัตาคาร  
พกั(N6) Phshp Villa(Agra)   หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่เจด็ อคัรา-เดลล-ีสนามบินสุวรรณภูม ิ   B L - 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(19)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

08.00 น. น าท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักท่ียิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซ่ึงตั้งอยูริ่มน ้ายมุนา สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาว 
 และหินทรายสีแดง ประดบัประดาดว้ยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใชเ้วลาในการสร้างถึง 22 ปี เพ่ือแสดงถึงความรักอนั

ยิ่งใหญ่ของกษตัริยซ์าจาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตสั มาฮาล ท่ีสวรรคตเน่ืองจากการใหก้ าเนิดบุตรคนท่ี14 ภายในทชัมาฮาล
นั้นเป็นท่ีบรรจุร่างของพระนางมุมตสั และกษตัริยซ์าจาร์ฮาล ท่ีสวยงามโดดเด่น น าท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักท่ี
ยิ่งใหญ่ ทชัมาฮาล ซ่ึงตั้งอยูริ่มน ้ายมุนา สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดบัประดาดว้ยรัตนชาติ
หลากหลายชนิด ใชเ้วลาในการสร้างถึง 22 ปี เพ่ือแสดงถึงความรักอนัยิ่งใหญ่ของกษตัริยซ์าจาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตสั 
มาฮาล ท่ีสวรรคตเน่ืองจากการใหก้ าเนิดบุตรคนท่ี14 ภายในทชัมาฮาลนั้นเป็นท่ีบรรจุร่างของพระนางมุมตสั และกษตัริย์
ซาจาร์ฮาล ท่ีสวยงามโดดเด่น น าท่านชม อคัราฟอร์ท พระราชวงัท่ียิ่งใหญ่สร้างข้ึนโดยใชเ้วลาท่ียาวนานถึงสามยคุของ
กษตัริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล มีลกัษณะเป็นก าแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเขา้ส่ีทิศ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั 
มสัยิด สวนดอกไม ้สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษตัริยอ์คับาร์  ท่ีน่ียงัเป็นท่ีคุมขงั
กษตัริยซ์าจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองคเ์อง พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของชีวิต โดยการมองผา่นแม่น ้ายมุนาไป
ยงัทชัมาฮาลท่ีซ่ึงมเหสีสุดท่ีรักของพระองคป์ระทบัอยูอ่ยา่งนิรันดร์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(20)ท่ี ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เดลลี ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3-4 ชัว่โมง ระหวา่งทางชมวิวทิวทศัน์ 
17.30 น. เดินทางถึง สนามบินเดลลี น าท่านเช็คอิน รับประทานอาหารค ่าอิสระท่ี สนามบิน 
21.10 น. โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG87 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ
วนัที่แปด สนามบินสุวรรณภูม ิ   - - - 

02.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ........... 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ขอใหท่้านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนดั หมายเวลา

ในการท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  
2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั

สภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/พกัห้องคู่ พกัเดยีวเพิม่ 

12 – 19 ต.ค. 2565 
23 - 30 ต.ค. 2565   

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 65 
09 – 16 ธ.ค. 65 

28 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 

      
 

        29,999 บาท 
 

 
 

 9,999 บาท 

 



 

 

 
ส ารองที่นั่ง 
* ช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลงัจากจองภายใน 3 วันพร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดนิทาง ส่วนท่ีเหลือช าระ
ทั้งหมดก่อนเดินทาง 25 วนั(ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร ค่ะ***) 
 
 
อตัราค่าบริการรวม 
✔ ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัเสน้ทาง สุวรรณภูมิ-เดลลี -สุวรรณภูมิ + นน.กระเป๋าโหลด  1 ใบ  ไม่เกิน 20 kg. 
✔ หวัหนา้ทวัร์ไทย  + มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน + คนขบัรถทอ้งถ่ิน 
✔ ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบินและภาษีน ้ามนัของสายการบิน  
✔ ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
✔ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ 
✔ ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
✔ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งน้ี

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม  
● ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
● ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
● ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
● ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว / ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
● ค่าภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
● ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ 2,000 บาท ส าหรับลูกคา้ 1 ท่าน หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพอใจของลูกคา้ 
● ค่าธรรมเนียม Evisa เข้าประเทศอนิเดยี (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,200 - 2,500 บาท บาท) 

(ราคาวีซ่าอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามราคาอีกคร้ังหน่ึง)  
เอกสารที่ต้องใช้เพ่ือการเข้าประเทศอนิเดยี 
 1.  Passport เล่มแดง อายพุาส  ตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  / 180 วนัข้ึนไป 
 2. Visa 
 3. ลงทะเบียนในระบบ Air Suvidha 
 4. ตอ้งไดรั้บวคัซีน ขั้นต ่าคือ 2 เขม็  เอกสารวคัซีนท่ีใชคื้อ  

     - พาสวคัซีน   หรือ  
    -  Internation COVID-19 VaccinationCertificate  
        (กดขอในแอปหมอพร้อม  ระยะเวลารอคอย 3 วนั ท าการ *อปัเดทเม่ือ30/5/65) 



 

 



 

 

 


