
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ราชาสถานดนิแดนฟ้าจรดทราย | เดนิทางทางไดทุ้กวนัแบบสว่นตวั 
ก าหนดเดินทางไดเ้องทุกวนั ต ัง้แต่ 2 ท่าน ไม่ตอ้งรอกรุป๊ ใชร้ถส่วนตวั
พรอ้มคนขบัและมคัคุเทศนท์ีไ่วว้างใจได ้ไม่ไปรวมทวัรก์บัใคร ท่องเทีย่ว
อนิเดยีแบบส่วนตวั... เทีย่วอนิเดยีกบัคนรูจ้รงิ... 

 



 

 

แพคเกจนีย้งัไม่รวมต ัว๋เคร ือ่งบนิและวซีา่ โดยท่านสามารถเลอืกเวลาเดนิทางไดต้าม
รายละเอยีดตารางบนิดา้นล่างไดเ้ลยครบั 

ขาไป Thai Airsia มบีนิ อาทติย-์องัคาร-พุธ-ศุกร ์ Thai smile มบีนิ อาทติย ์จนัทร ์พุธ ศุกรแ์ละเสาร ์
 
 
 

ขากลบั 
 
 
 

HIGHLIGHTS.....ท่องราชาสถาน ดนิแดนแห่งพระราชา ดนิแดนสทีองของพระราชาทีเ่ปลีย่นมุมมองความเป็น 
‘อนิเดยี’ และเสน่หท์ีเ่ล่ายงัไงก็ไม่รูจ้บ...กบัการเดนิทางทีเ่ปลีย่นมุมมองความคดิเกีย่วกบั ‘อนิเดยี’ เสยีใหม่.....
สมัผสัวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตร ์และศลิปะแบบอินเดยีที่งดงามละเมียดละไม ณ รฐัราชสถาน 
(Rajasthan) ซึง่อยู่ตะวนัตกสุดของประเทศอนิเดยี ตดิชายแดนปากสีถาน ดนิแดนแห่งพระราชา ชม พระราชวงั 
ป้อมปราการ ทีม่คีวามสวยงามหรูหราตามแบบราชวงศใ์หเ้ราสมัผสัอย่างแน่นอน.เยอืน..4 เมอืงคลาสสคิ.... จยัปูร ์
(Jaipur) นครสชีมพู /จอ๊ดปูร ์(Jodhpur) นครสฟ้ีา/จยัแซลเมยีร ์(Jaisalmer) นครสบีคิารเ์นอรB์ikarner เมอืงสแีดง
แห่งราชา  ราชสถานสสีนัแห่งอนิเดยี.. ดนิแดนทีค่วามสุดขัว้เหนือความคาดหมายพรอ้มจะใหเ้ราเผชญิไดอ้ยู่ทุก
วนิาท‘ีเสน่หข์องอนิเดยี’จงึไม่สามารถสมัผสัไดเ้พยีงทรปิเดยีวแลว้จบสิน้ 
โปรแกรมการเดนิทาง เวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

ไกดท์อ้งถิน่พูดภาษาองักฤษรอตอ้นรบัทีส่ถานบนิ เมอืงจยัปูร ์
 เมอืงชยัปุระ (Jaipur) หรอืเมอืงสชีมพู (Pink City) เมอืงหลวงของรฐัราชสถาน ประเทศอนิเดยี ที่

ไดร้บัการขนานนามว่า นครสชีมพู เมอืงซ ึง่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าชมอาคารบา้นเรอืนทีถู่ก
ทาดว้ยสีชมพู ตลอดจนสถาปัตยกรรมอนังดงาม อาทิ Hawa Mahal หรอื พระราชวงัแห่งสายลม 
(Palace of the winds) แลนดม์ารค์โดดเด่นใจกลางเมืองชยัปุระ Jan Mahal หรอื The Water 
Palace พระราชวงักลางทะเลสาบ Jantar Mantar หอดูดาวทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยูเนสโก  หลงัจากบนิมาถงึเมอืงชยัปุระน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั 

ทีพ่กั  CRIMSON PARK (เมอืงชยัปุระ) หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  เมอืงชยัปุระ (เมอืงสชีมพู) B L  D 

07.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่าน โดยรถโคช๊ เดนิทางสู่ พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ และ นั่งรถจิบ๊สู่แอมเบอรฟ์อรท์รา

คารวมค่ารถจิบ๊ (นั่งรถจิป๊ขึน้-ลง) 

วนัแรก  กรุงเทพฯ -ชยัปุระ - L  D 



 

 

พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber Fort) เดมิเคยเป็นราชธานีของเมืองชยัปุระ สรา้งทีเ่คยเป็น
ป้อมปราการเก่าในศตวรรษที ่11 สรา้งขึน้โดยมหาราชาแมนสงิห ์ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสรจ็สิน้ลงใน
สมยัของมหาราชาใจสงิห ์ป้อมแห่งนีเ้ป็นตน้แบบทีด่ขีองสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) ภายใน
พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ ประกอบดว้ยพระต าหนักต่างๆ  ซ ึง่ส่วนใหญ่จะสรา้งในสมยัของมหาราชามาน 
ซงิห ์(Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารขยายตอ่เตมิโดยมหาราชาองคต์อ่ๆมา  
นา มนีา กา คุนด ์สเต็ปเวล (Panna Meena Ka Kund Step Wells)ทีน่ี่คือบ่อน ้าโบราณแบบ
ขัน้บนัไดใจกลางเมอืง ตัง้อยู่ใกล ้ๆ  กบัแอมเบอรฟ์อรต์ (Amber Fort) น่ังรถประมาณ 5 นาท ีก็พบบ่อน า้โบราณ
แห่งนี ้ซ ึง่เป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นถงึภมูปัิญญาของคนอนิเดยีโบราณ ในการท าบนัไดแคบๆ เป็นแนวทะแยงซา้ย-
ขวา จากปากบ่อลงไปดา้นล่างกน้บ่อ นับเป็นสถาปัตยกรรมสวยงาม ที่เป็นเมือนอญัมณีที่ซอ่นอยู่(Hidden 
Gem)ของนครชยัปุระ พานนา มีนา กา คุนด ์(Panna Meena Ka Kund) สรา้งขึน้เพื่อใชก้กัเก็บและตกัน ้า
บาดาลมาใช ้

จากนัน้แวะ  ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ ณ ชลมา ฮาล (JAL MAHAL) หรอืพระราชวงัน ้า (WATER PALACE)
ซึง่ต ัง้เด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมนัสกา (Man Sagar) โดยพระราชวงัแห่งนี้และทิวทศันข์อง
ทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเตมิและปรบัปรุงโดยมหาราชา สะหวาย จยั สงิหท์ี ่2 ตวัพระราชวงัน้ันสรา้งได ้
อย่างสวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุล ซ ึง่สามารถพบไดท้ัว่ไปในสิง่กอ่สรา้งในรฐัราชสถาน 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงัหลวง หรอื พระราชวงัซติีพ้าเลซ (City Palace) พระราชวงัอนัเป็นที่
ประทบัของมหาราชาแห่งชยัปุระ สรา้งขึน้ในสมยัมหาราชาไสว จยั ซงิหท์ี ่2 จากน้ันก็ไดร้บัการดูแลต่อ
เตมิโดยมหาราชาของชยัปุระรุน่ต่อๆ มา โดยสถาปัตยกรรมไดร้บัการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
แบบราชปุตกบัโมกุล โดยซติีพ้าเลซ....ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมในนามของพพิิธภณัฑไ์สวมานซงิห ์ภายในเขต
พระราชฐาน มศีาลาว่าราชการ ทีม่หาราชาใชป้รกึษางานกบัราชบรพิาร ตัง้อยู่กลางผงัพระราชวงั และ
เหยอืกเงนิ(Silver Urms) แท ้ๆ  2 ใบของมหาราชามดัโฮ ซงิห ์ที ่2 (Maharaja Madho Singh II) ซึง่
เหยอืกสเีงนินีจ้ะวางอยู่ของประตูทางเขา้ เหยอืกนีม้คีวามสูงถงึ 1.6 เมตร บรรจุน ้าได ้900 ลติร ในอดตี
เคยถูกใชบ้รรจุน ้าจากแม่น ้าคงคาเพือ่น าไปใชใ้นพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่7 และชมความ
งามของ ปทมันิวาสชอวก์ (Pitam Niwas Chawk) หรอื เรยีกกันว่า ลานนกยูง (Peacock 
Courtyard) นกยูงถอืว่าเป็นสตัวป์ระจ ารฐัราชาสถาน ลานนกยูงซ ึง่ถอืว่าเป็นไฮไลตข์องพระราชวงัแห่ง
นีด้ว้ย ในอดตีใชเ้ป็นลานส าหรบัแสดงกลางแจง้ของนางร า เพือ่ความบนัเทงิและส าราญของมหาราชาใน
สมยัน้ัน ทีล่านนีย้งัมีประตูทีส่วยๆ 4 บานประตู โดยแต่ละประตูจะมีภาพวดแทนสญัลกัษณข์องทัง้ 4 ฤดู 
ไดแ้ก ่ฤดฝูน-ประตนูกยูง ฤดรูอ้น-ประตูดอกบวั ฤดหูนาว-ประตลูายดอกไม ้และฤดใูบไมผ้ล-ิประตสูเีขยีว
ตอง โดยแต่ละประตจูะออกแบบมาไม่เหมอืนกนัมเีทพฮนิดูองคเ์ล็กๆประดบัเหนือประตูแต่ละบาน และจาก
ลานนกยูงเราสามารถเห็นส่วนของวงัส่วนตวัของครอบครวัมหาราชาคนปัจจุบนัแห่งเมอืงจยัปูร ์จากนั้น
...พาท่านอสิระชอ้ปป้ิงสิง่ทองแห่งเมอืงหลวงรฐัราชาสถาน  

19.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  CRIMSON PARK (เมอืงชยัปุระ) หรอืเทยีบเท่า 



 

 

วนัทีส่าม  เมอืงชยัปุระ – บคิาเนอร-์จยัแซลเมยีร ์(เมอืงสทีอง) B L  D 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. จากนั้นออกเดนิทางสู่เมอืงบคิาเนอร ์น าท่านชม ป้อมสแีดงแห่งเมอืงบคิาเนอร ์หรอื ป้อมจูน

นาการ ์(Junagarh Fort) วงัมหาราชาที่อยู่ในสภาพดีสุดแห่งหน่ึงในราชาสถาน สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 
1588 ถูกสรา้งขึน้โดยราชปุต Rao Bika ดว้ยการต่อสูก้บัชนพืน้เมือง จนสามารถตัง้ถิน่ฐานแมผ่้านการ
รุกรานจากมหาโมกุลหลายคร ัง้ แต่ทะเลทรายทีอ่ยู่รอบดา้น รวมทัง้ความกลา้หาญของนักรบ ชว่ยใหเ้มอืง
อยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan 
Mahal และ Anoop Mahal  

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 
จากนัน้ เดนิทางสู่ เมอืงจยัแซลเมยีร ์(JAISALMER) ระยะทาง 

300 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 7 ช ัว่โมง จยัแซลเมยีร ์
คอืเมอืงทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “นครสทีอง” ตัง้อยู่บนทีร่าบสูง 
กลางทีร่าบทะเลทรายธาร ์มกี าแพงสงูใหญ่ดโูอฬาร เป็นเมอืง
ท่องเทีย่วทีอ่ยู่ทางตะวนัตกสุดของแควน้ราชาสถาน ในอดตี
เคยเป็นเสน้ทางการคา้ที ่ส าคญัระหว่างอนิเดยีกบัตะวนัออก
กลาง นครแห่งนีก้่อสรา้งขึน้จากหนิทรายสเีหลอืงเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ยามตอ้งแสงอาทติยอ์สัดงทีไ่ลล้งบน
พืน้ผวิของหนิเหล่านี ้ก็จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นสทีองอรา่มตา และน่ีคอืทีม่าของสมญา “นครสทีอง” ดว้ยเหตุ
ทีจ่ยัแซลเมียรเ์คยเป็นเสน้ทางการคา้ทีส่ าคญั ส่งผลใหพ่้อคา้วาณิชยใ์นตระกูลดงัๆ หลายๆคนร า่รวยกนั
อย่างมหาศาล กลายเป็นอภมิหาเศรษฐ ีมคีฤหาสนท์ีใ่หญ่โตมโหฬาร 

19.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 
พกัที ่HOTEL GOLDEN HAVELI (เมอืงจยัแซลเมยีร)์ หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่  จยัแซลเมยีร ์(เมอืงสทีอง) B L  D 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านชม ทะเลสาบกาดซซิาร ์(Gadsisar Lake) 

โอเอซสิขนาดมหมึาท่ามกลางทะเลทีส่รา้งโดยมหาราชา
วาลกาดซ ีราว ค.ศ.ที ่14 ซ ึง่ทะเลสาบนีเ้ป็นแหล่งน ้าที่
ส าคญัของเมอืงจยัแซลเมยีร ์รอบๆ ทะเลสาบจะมวีดัเล็กๆ 
ในช่วงฤดูหนาวจะไดพ้บเห็นนก นานาชนิดโดยรอบ
ทะเลสาบ รอบๆ ทะเลสาบจะมวีดัและอนุสรณส์ถานเล็กๆ 
สเีหลอืงทองอรา่ม ในอดตีด ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นแหล่งน ้า
ส าคัญของเมือง แต่ปัจจุบัน ใชเ้ป็นสถานที่จ ัดงาน
ประเพณี “กานกัวร ”์ (Gangaur) ซึง่จ ัดขึน้ในเดือน 
มนีาคม-เมษายน ของทุกปี โดยมีมหาราวลัของจยัแซล



 

 

เมียรเ์ป็นผูท้ าน าพิธดีว้ยตวัเอง ซ ึง่ประเพณีนี ้หญิงโสดจะโยนดอกไมล้งไปในทะเลสาบและอธษิฐานขอ
คูช่วีติทีด่ีๆ   

10.00 น. น าท่านชมป้อมจยัแซลเมียร ์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ท่ามกลางทะเลสาบ 
สรา้งโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ค.ศ. 1156 โดยป้อมนีถ้อืว่าเป็นป้อมทีส่รา้งล าดบัที ่2 ของ
รฐัราชสถานรอบๆ ป้อมจยัแซลเมียรม์หีอรบถงึ 99 หอ โดยศตัรูหลกัของเมอืงนีค้อื บรรดาเจา้ราชปุตของ
นครต่าง ๆ รวมถงึจกัรพรรดอิคับารแ์ห่งโมกุล ซ ึง่ตอ่มากลายเป็นเขยของเมอืงนีไ้ปในทีสุ่ด ปัจจบุนั ป้อมจยั
แซลเมียรเ์ป็นป้อมเดยีวในอนิเดยีทีม่ผูีค้นอาศยัอยู่ดา้นบนบนเขาทติรกีูฏชมความสวยงามของ ปราสาท
ทราย ทีต่ ัง้ตระหง่านท่ามกลางทะเลทรายภายในป้อมมีบา้นพกัของชาวบา้นทีพ่ านักอยู่อาศยัมานานนับ
รอ้ยปีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพของเมอืงจยัแซลเมยีร ์

 โดยรอบ ชม ฮาเวลพีทัวนัก ี(Patwon Ki Haveli) มีขนาดใหญ่และหรูหรามทีสุ่ดในบรรดาฮาเวลี
ดว้ยกนั เพราะเจา้ของเป็นนักธุรกิจ ซ ึง่ร  า่รวยที่สุดในยุคน้ันชือ่ กุมัน ซนัด ์พัตวา (Guman Chand 
Patwa) และใชเ้วลาสรา้งถึง 50 ปี โดยเร ิม่ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1805  มีจุดเด่นอยู่ตรงจาโรกสัทีม่ีมากถึง 66 
ระเบียง ชมคฤหาสนเ์สนาบดี หรอื ฮาเวลี (Haveli)ฮาเวลแีบบจยัซลัแมรน้ั์น สามารถสรา้งโดยที่
เจา้ของจะตอ้งมีเงินทองมากมายจงึจะทุ่มเงนิสรา้งคฤหาสนไ์วอ้ยู่อาศยัได ้แต่นอกจากความใหญ่โตแลว้ 
ฮาเวลขีองเมอืงจยัซลัแมรน้ั์น มลีกัษณะเฉพาะตวั ไม่เหมอืนเมอืงอืน่ๆ คอื เป็นคฤหาสนท์ีส่รา้งจากหนิทราย
สทีอง ส่วนอาคารช ัน้ล่างยกสูงจากพืน้เพือ่ป้องกนัฝุ่นจากทะเลทราย วดัเชน (Jain Temples) ทีต่ ัง้อยู่
บนป้อมจยัซลัแมร ์กลุ่มวดัเชนประกอบดว้ยวดั 7 วดั มวีดัประธานซึง่มขีนาดใหญ่สุดมชี ือ่ว่า จนัทราปราพู 
(Chandraprabhu Temple) พระราชวงัของมหาราวลั (Palace of the Maharawal) ตัง้อยู่ดา้น
ขวามอืของป้อมจยัซลัแมร ์เป็นพระราชวงัขนาด 5 ช ัน้ แบ่งเป็นหอ้งต่างๆ ซ ึง่ตกแตง่สวยงามตามสไตลร์าช
ปุต โดยหอ้งทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของทีน่ี่คอื กชัวลิล่าส ์(Gaj Villas) ซึง่บุ ผนังดว้ยกระเบือ้งลายสฟ้ีาเขม้จาก
ประเทศฮอลแลนด ์นอกจากนี ้พืน้ทีบ่างสว่นยงัเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงของใชส้่วนตวัสมาชกิในราชวงศบ์า
ต ิฮาเวลซีาลมิซงิหก์ ี(Salim Singh Ki Haveli) คฤหาสนท์รงดอกเห็ด สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1815 
เจา้ของเดมิ เจา้ของดัง้เดมิคอื ท่านซาลมิ ซงิห ์(Salim Singh) ซึง่เป็นนายกรฐัมนตรใีนสมยัน้ัน ทีส่ าคญั 
ฮาเวลแีห่งนีย้งัมรีูปทรงเฉพาะตวัคอื ช ัน้ ล่างกวา้งแต่ช ัน้บนแคบลงเหมอืนดอกเห็ด โดยส่วนทีเ่หมอืนดอก
เห็ดน้ัน ถอืเป็นจดุเด่นของคฤหาสนนี์ ้เพราะประกอบดว้ยซุม้โคง้ทัง้หมด 38 โคง้ มโีดมดา้นบนตกแตง่ดว้ย
กระเบือ้งสีน ้าเงิน นอกจากนี ้ยงัมีจุดเด่นที่งานแกะสลกัของแต่ละ ระเบียง ซ ึง่สวยงามและมีลวดลายที่
แตกตา่งกนัในแตล่ะระเบยีง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 
15.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลยทรายธาร ์ห่างจากตวัเมอืงออกไปราว42 กโิลเมตร เป็นอกีหน่ึงสถานทีท่่องเทีย่ว

ทีโ่ด่งดงัในจยัแซลเมียร.์..ทะเลทรายธาร ์(Thar หรอื Indian Desert ) มีเนือ้ทีป่ระมาณ 114,000 
ตารางไมล ์เป็นสนัทรายทีม่ขีนาดใหญ่และมชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืงจยัซลัแมร ์มคี ากลา่ววา่ถา้มาอนิเดยี



 

 

ฝ่ังทศิตะวนัตกแลว้ไม่ไดม้าทีน่ครสทีอง “จยัซลัเมียร”์ ก็เสมือนว่ายงัมาไม่ถงึแควน้ราชาสถานของอนิเดยี
โดยสมบูรณ.์.น าท่านขีอู่ฐสู่ทะเลทรายทาร ์ชมสนัทรายแห่งนี ้ 

 

 

 Sam Sand Dunes เป็นทีซ่ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกบัผนืแผ่นทรายไดอ้ย่างงดงาม...ทะเลทรายธาร ์เนินทราย
แห่งนีเ้ป็นทีซ่ ึง่โคง้ขอบฟ้าจรดกบัผืนแผ่นทรายสถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่งดงัใน จยัแซลเมียร ์ไดอ้ย่างงดงาม
เกนิค าบรรยาย 

18.30 น.  ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่าน...ชมโชวก์ารเตน้ระบ าราชาสถาน  
19.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัโรงแรมทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ  DERT TULIP HOTEL (เมอืงจยัแซลเมยีร)์ หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีห่า้  จยัแซลเมยีร ์- จอ๊ดปูร ์(โยธะปุระ)(เมอืงสฟ้ีา) B L  D 

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจอ๊ดปูร ์(Jodhpur) โยธาปุระ เมืองสฟ้ีา (ระยะทางประมาณ290กโิลเมตร

ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช ัว่โมง)  “เมืองจอ๊ดปูร”์ 
เมอืงทีไ่ดฉ้ายาวา่เมอืงแห่งความตายเพราะอยู่กลาง
ทะเลทรายธารใ์นอดีต เมืองสีน ้าเงินจอ๊ดปูร ์
Jodhpur หรอื เมืองโยธะปุระ ในปัจจบนัเป็น
เมืองโรแมนตกิหรอืเมือง โยธะปุระ นครนักรบ ทั่ว
ทัง้เมืองเป็นสีฟ้าน ้าทะเล ใหญ่เป็นอนัดบัสองใน
แควน้ราชาสถาน ตัง้โดยสรา้งโดย มหาราชา ราโอ 
จอดา (Rao Jodha) แห่งราชวงศ ์Rathorถอืเป็น
เมอืงเกา่แกข่องพวกราชบุตรเป็นตน้ก าเนิดของอกีหลายราชวงศเ์ชน่ราชาแห่งบคิาเนอรก็์เคยเป็นเจา้ชาย
แห่งจอ๊ดปูรค์วามเก่าท าใหเ้มอืงนีม้มีนตข์ลงัเป็นศนูยก์ลางของราชาสถานตัง้แต่อดตีกาลนานหลายรอ้ยปี 
สนี ้าเงนิหรอืสฟ้ีาน่ีเป็นสขีองวรรณะพราหมณแ์ลว้เมอืงนีก็้มคีนวรรณะนีม้าก บา้นเรอืนเลยทาสนี ้าเงนิทัง้
เมอืง กบัเหตผุลที2่ก็คอื เพราะความทีอ่ยู่กลางทะเลทรายธารท์ีร่อ้นแลง้ การทาบา้นเรอืนสฟ้ีาหรอืสนี า้เงนิ
จะท าใหด้สูบายตาและเย็นใจมากขึน้.. 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 

 



 

 

14.00 น. น าท่านชม ป้อมเมหร์านการห ์(Mehrangarh Fort ) ป้อมนีเ้ป็นป้อมโบราณทีม่ีความยิง่ใหญ่และ
เป็นหน่ึงในสีข่องพระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอนิเดยี ป้อมปราการทีย่าวเหยยีดขา้มเขาถงึ 125 ลูก ภายในมี
พระราชวงัทีส่วยงามและใหญ่ทีสุ่ด และเป็นจุดชมววิเมอืงสฟ้ีาทีด่ทีีสุ่ด ไม่มป้ีอมปราการใดจะงามสง่าเท่า
เมหร์านการหฟ์อรท์แห่งนี ้มหาปราการหนิถูกสรา้งบนเนินเขาสูง 122 เมตร ใน ค.ศ. 1459 เมือ่ฤาษีท่าน
หน่ึงบอกว่ามหาราชาจอ๊ดธะ พระองคค์วรสรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี่ จอ๊ดปูรเ์ป็นศูนยก์ลางอาณาจกัรใหญ่แต่คร ัง้
โบราณ ป้อมจงึถูกเสรมิเตมิแต่งใหม้ขีนาดใหญ่มหมึา ภายในตกแต่งดว้ยแกว้หลากส ีแบ่งหอ้งหรอืทอ้ง
พระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง ไดแ้ก่ ต าหนักMoti Mahal , Sheesh Mahal , Phool Mahal ป้อม
เมหร์านการหเ์ป็นป้อมโบราณทีย่งัอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ ์ภายในยงัเป็นพิพิธภณัฑท์ีไ่ดร้บัการตกแต่ง
อย่างสวยงาม 

1. Phool Mahal พระต าหนักพูลมาฮาล หรอื พระต าหนักแห่งมวลดอกไม ้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1724 
โดยไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามและละเอยีดอ่อนทีส่ดุในบรรดาต าหนักทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในป้อม ภาพวาด
ทีผ่นังและเพดานเป็นผลงานของศิลปินเพียงท่านเดียว ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดลายดอกไมแ้ละเถาไม ้
ประดบัจ านวนมาก โดยเีีรยีกการวาดภาพแบบนีว้่า รกัมาลา (Ragmala Painting) จุดประสงคข์อง
หอ้งนีใ้ชเ้พือ่ความส าราญ ฟังดนตรแีละชมการเตน้ร า 

2. ลานราชาภเิษก (Coronation Courtyard) ที่เ้รยีกชือ่นีเ้พราะมีบลัลงักแ์กะสลกัดว้ยหินอ่อน ซ ึง่
เป็นทีป่ระทบัของมหาราชาแห่งจอ๊ดปูรใ์นวนัทีไ่ดร้บัการสถาปนาใหป้กครองเมอืงแต่ละยุคตัง้อยู่ 

3. ต าหนักจนักมิาฮาล (Jhanki Mahal) ดา้นในเป็นพิพิธภณัฑเ์ปลเด็ก ซ ึง่งดงามมเีอกลกัษณส์มกบั
เป็นเคร ือ่งใชข้องเช ือ้พระวงศ ์

4. พพิธิภณัฑล์ า้ค่า เป็นพิพิธภณัฑเ์สลีย่งหรอืปัลกกิานา เป็นเสลีย่งโบราณสวยงามและหาชมไดย้าก 
และยงัมหีอ้งแสดงประทุนหลงัชา้ง ของมหาราชายุคต่างๆ มสี่วนทีใ่ชแ้สดงอาวุธต่างๆ ทีใ่ชใ้นอดตีส าหรบั
สูร้บ 

5. พระต าหนกัโมตมิาฮาล (Moti Mahal) หรอืพระต าหนักไข่มุก จุดเด่นอยู่ทีก่ารน าเปลอืกหอยมุกมา
บด ก่อนน าไปผสมปูนแลว้ฉาบลงบนผนังหอ้ง ท าใหเ้วลาค ่าคนืจดุเทยีนผนังหอ้งจะดูแวววาว ส่วนเพดาน
ใชก้ระจกเป็นสีๆ  จดุประสงคข์องหอ้งนีเ้พือ่ใชใ้นการหารอืราชการกบัขา้ราชบรพิารระดบัสงู 

6. ตากตัวลิลา (Takhat Villa) เป็นหอ้งนอนหรูหราอลงัการ ของมหาราชาตากตั ซงิห ์(Maharaja 
Takhat Singh) ทีห่อ้งมคีวามแปลกคอืเพดานมกีารประดบัประดาดว้ยลกูบอลคลา้ยลูกบอลครสิตม์าส 

จากนัน้   พาท่านชม อ นุสรณ์สถานจาสวานต ์ธ าดา 
(Jaswant Thada) สิง่ปลูกสรา้งสีขาวสะอาดตา ที่  
สรา้งดว้ยหนิอ่อนหลงัคาทรงปรางคป์ราสาทประดบัโดยหนิ
อ่อน   ตัง้อยู่ห่างจากป้อมเมหุร์านการห ์ไปประมาณ 1 
กิโลเมตร อนุสรณนี์้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1899 เพื่ออุทิศ
ใหก้บัมหาราชาจสัวนัต ์ซงิหท์ี่ 2 (Maharaja Jaswant 
Singh II) หลงัจากเสยีชวีติไปแลว้ 4 ปี โดยเป็นมหาราชา
ที่ไดก้ารนับถือจากประชาชนมากมาย เป็นทั้งผูร้ เิร ิม่
โครงการชลประทาน จสัวนัตธ์าดาสรา้งจากหนิออ่น จากแหลง่เดยีวกบัทีน่ าไปสรา้งทชัมาฮาล 

จากนัน้... พาท่านอสิระชอ้ปป้ิงสิง่ทองแห่งเมอืงจอ๊ดปูร ์
19.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ณ  HOTEL LORDS INN JODHPUR   หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีห่ก  จอ๊ดปูร ์(โยธะปุระ) – ชยัปูร ์ B L  D 

06.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าม่านเดนิทางสูเ่มอืงชยัปุระ (ระยะทาง 350 กโิลเมตร)ใชเ้วลาเดนิทาง 5-6 ช ัว่โมง 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 
 



 

 

จากนัน้  (ขอพรความส าเรจ็จากพระพฆิเนศ) วดัพระพฆิเณศ โมตดิุงกร ิ(Moti Doongri Ganesh 

Mandir)สรา้งขึน้โดย เสธอึง๊ รามปาลวีาล ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 ตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ เป็นวดัที่

มชี ือ่เสยีงดว้ยความเป็นมงคลขององคพ์ระพฆิเนศวร นับเป็นไฮไลทส์ าคญัทีม่ผูีค้นทัง้ใน และนอก
เมืองชยัปุระต่างนิยมเขา้ชมเคารพบูชา เพื่อเป็นมงคลในชวีิตประจ าวนั และเพื่อคน้หาของ
ความสขุนิรนัดร ์

 

 

 

 

น าท่านชมจุดถา่ยรูปทีส่วยมากประตูปาตรกิา (Patrika Gate) คอืประตเูมอืงล าดบัที ่9 ของ
นครชยัปุระ ตัง้อยูบ่รเิวณ วงเวยีนจาวาฮาร ์(Jawahar Circle) ดว้ยความทีเ่ป็นประตเูมอืงล าดบัที ่9 ซึง่
เป็นเลขศกัดิส์ทิธิ ์การสรา้งประตูนี้ ้จงึมกีารระดมความคดิในการสรา้งใหต้รงตามประเพณีโบราณ
ของเมอืง ท าใหป้ระตปูาตรกิา ม ี9 โดม ม ี7 ซุม้ประต ูแตล่ะซุม้มภีาพวาดสสีนัสวยงาม บอกเลา่
ประวตัศิาสตรข์องแควน้ราชสถานส าหรบันักท่องเทีย่ว  

18.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม/ภตัตาคาร 
จากนัน้น าสง่ทุกท่านสูส่นามบนินานาชาตเิมอืงจยัปูร ์

เดนิทางกลบักรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากไกด ์ 

 “ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรไ์ทยเท่านัน้” 
ราคาแพคเกจไม่รวมคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ และวซีา่หากมคีวามประสงคใ์หบ้รษิทั

ด าเนินการยืน่วซีา่แบบออนไลน ์ราคารวมคา่บรกิาร 1,500 บาท 
อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรมการเดนิทางแพคเกจ ราชาสถาน 6 วนั 5 คนื)  

การส ารองทีน่ั่ง   
1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า 3,000 บาท/ตอ่ท่าน ทนัททีีจ่องทวัรแ์พคเก็จ และภายใน 1-3 วนัหลงัการจอง พรอ้มแจง้

ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport มาทีบ่รษิทัฯจะท าของสงวนสทิธิใ์นการจองเมือ่ไดร้บัหลกัฐาน
การมดัจ าแลว้เทา่น้ัน....เมือ่ไดร้บัการคอนเฟริม์โรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืตามขัน้ตอนตอ่ไป  

2.  หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากว า่ 3-
5วนัท าการ) และช าระสว่นตา่งของวซีา่  

3. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารของธนาคาร 
หมายเหต ุ :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของทา่น ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่ฐานการโอนเงนิ
ของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 

อตัราค า่บรกิารนีร้วม 

1.1. คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.2. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
1.3. คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.4. มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ภาษาองักฤษ  
1.5. ยานพาหนะรถยนต ์โตโยตา้อนิโนวา่ หรอื เทมโป้ พรอ้มคนขบั 
1.6. น า้ดืม่สะอาดวนัละ 2 ขวดต่อทา่น 
1.7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

 BEST TIME TO VISIT 

กนัยายน - มนีาคม 

อตัราคา่บรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้
ไป)เดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

จ านวน  2 – 3 ท่าน รถเกง๋ 20,700.- 

6,500.
- 

จ านวน  4-5   ท่าน รถ Toyota innova 18,700.- 

จ านวน  6 – 9 ท่าน Tempo 17,700.- 

จ านวน 10 ท่านขึน้ไป Tempo 15,700.- 



 

 

 

*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้ 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ ยืน่แบบออนไลนเ์ท่านัน้ รวมคา่บรกิาร 1500 บาท (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 คา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษ (ถา้มี)  
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 ค่าทปิไกด+์คนขบัตลอดการเดนิทาง รวม 30 USD หรอื 2200 รูปี/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ไม่
สามารถรบัผิดชอบในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบตัเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ 
โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จาก
กงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซ ึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
ทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่ม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมีสิง่ผิดกฎหมาย บรษิัทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว
บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซ ึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสขีาว จ านวน 1ใบ 
 ส าเนาหนังสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืนเล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

เอกสารทัง้หมดสามารถสง่ทางไลนห์รอือเีมลลไ์ดเ้ลยครบั/คะ 


