ธารา อารยะ แทรเวล ขอนําท่านเดินทางสูเ่ ส้นทางแห่งความมังคั
่ ง่ รํ่ารวย ปราสาท ราชวัง เส้นทางทีร่ งุ่ เรืองมาก
ในยุคแห่งการปกครองทีแ่ บ่งกันเป็ นแว่นแคว้น เป็ นส่วนหนึ่งของแคว้นในมหากาพย์เรือ่ งยิง่ ใหญ่มหาภารตะ ทีถ่ ูกสมมติ
ขึน้ มา เป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหมทีร่ ่าํ รวยด้วยการค้าขาย เป็ นเส้นทางท่องเทีย่ วอันดับ 1 ของประเทศอินเดียที่
ต้อนรับนักท่องเทีย่ วโดยเฉพาะชาวยุโรป ฝรังเศส
่ ถ้าใครอยากสัมผัสสถาปั ตยกรรมแบบราชปุตร ฮินดู แท้ๆแนะนําเส้นนี้
เลยค่ะ สวย บรรยากาศดี วิจติ รงดงาม มากมายด้วยสีสนั และความท้าทาย ราชสถานคือราชปุตนะ แบ่งออกเป็ น 7
อาณาจักร มีมหาราชาปกครองแต่ละอาณาจักร ทําสงครามยึดครองอาณาจักรข้างเคียงกันอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นมหารา
นาแห่งเมวาร์ แห่งอุไดปูร์ มหาราชาเมืองจ๊อดปูร์ เมืองบิคาเนอร์ กิชานการ์ท โกทาทและบุนดีหรืออีกชื่อว่าฮาราวตี้ อัม
เบอร์แห่งเมืองจัยปูร์ เมืองจัยแซลเมียร์ ทะเลทรายถาร์จนถึงแม่น้ําสินธุ ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นประเทศปากีสถาน หลังจาก
กษัตริยป์ ริทวิราช ชาอูฮาน แห่งอัคเมอร์ พ่ายแพ้ให้แก่มฮู มัดแห่งกัวรี เหล่ามหาราชาราชปุตร ก็ได้ถ่อยร่นหาทีเ่ หมาะสม
และสงบเพื่อหลีกหนีอํานาจทีย่ งิ่ ใหญ่ของราชวงศ์โมกุลมุสลิม ยกเว้นราชปุตรบางกลุ่มรักชาติมคี วามกล้าหาญไม่ยอมรับ
อํานาจของราชวงศ์โมกุล มหาราชาปราตาป ซิงส์ แห่งเมืองชิตตัวร์ ได้ต่อสูก้ บั กษัตริยอ์ กั บาร์แห่งราชวงศ์โมกุล แต่
สุดท้ายก็แพ้ให้กบั กษัตริยอ์ กั บาร์ ในขณะเดียวกันอังกฤษก็เข้ามาเสนอเงือ่ นไข ให้แก่มหาราชาราชปุตรแคว้นต่างๆ
ในขณะทีอ่ นิ เดียก็กําลังจะได้รบั เอกราช มหารานาแห่งเมวาร์ แห่งอุไดปูร์ เป็ นประมุขใหญ่เหนือ 36 แคว้น หลังอินเดีย
ได้รบั เอกราช 23 แคว้นจึงได้รวมตัวกันก่อกําเนิดเป็ นรัฐราชสถาน ราชาสถานเป็ นแหล่งทีม่ าของรายได้ในสมัยของ
กษัตริยอ์ คั บาร์ โดยได้รบั การสนับสนุนจากอังกฤษ รัฐราชสถานมีเทือกเขาทีอ่ ายุเก่าแก่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลกพาดผ่านมี
ทะเลทรายถาร์ แห่งเดียวในประเทศอินเดีย รัฐราชสถานเป็ นแหล่งรวมของ ชนเผ่าทีม่ คี วามสามารถ เป็ นดินแดนทีม่ ี
ความงดงาม รํ่ารวยในวัฒนธรรม ศิลปะ งานแกะสลัก ภาพอีโรติค ด้านดนตรีเพลงพืน้ เมือง เทศกาลงานประเพณี และมี
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ความสวยงามทางธรรมชาติ สัตว์ป่า มีนกอพยพทุกปี จึงเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ทัวโลกสนใจเดิ
่
นทางมาสัมผัส
ตารางเที่ยวบิ น
วันบิ น
เมืองต้นทาง เมืองปลายทาง
CODE
เที่ยวบิน
เวลาบิน
วันแรก
กรุงเทพฯ
ชัยปุระ
BKK – JAIPUR WE 337
2205 – 0115
วันที่เจ็ด
ชัยปุระ
กรุงเทพฯ
JAIPUR – BKK WE 338
0215 – 0815
ตารางวันเดิ นทาง
วันเดิ นทาง อากาศสบาย ปลายปี หนาว
จานวน/ กรุป๊
21 – 27 มีนาคม 2561
15 – 20 ท่าน
10 – 16 และ 18 – 24 ตุลาคม 61
15 – 20 ท่าน
4 – 10 ธันวาคม 61
15 – 20 ท่าน
26 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62
15 – 20 ท่าน
27 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62
15 – 20 ท่าน

ราคา
34,924 บาท
34,924 บาท
36,924 บาท
39,924 บาท
39,924 บาท

พักเดี่ยว
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท

โปรดทาความเข้าใจและรับเงือ่ นไข :
**กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึน้ ไป มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย**
เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออก
เดินทาง ไม่มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้ าทัวร์คนไทย
ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ เมืองชัยปุระ
19:30 น. คณะเดินทางพร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 2 แถว C เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI
SMILE
22:05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 337
01:15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชัยปุระ (เวลาประเทศอิ นเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
พัก
Crimson park at Jaipur 4* หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สอง เมืองชัยปุระ เมืองจ๊อดปูร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางจากสู่เมือง จ๊อดปูร์ (Jodhpur) ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชัวโมง
่ เมืองโรแมนติกแห่ง
นครสีฟ้า “จ๊อดปูร”์ (Jodhpur) หรือเมือง โยธะปุระ นครนักรบ ทีท่ วทั
ั ่ ง้ เมืองเป็ นสีฟ้าราวกับนํ้าทะเล เป็ นเมือง
ทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองในแคว้นราชาสถาน ถูกตัง้ ขึน้ เป็ นราชธานี โดย Rao Jodha แห่งราชวงศ์ Rathor
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหาร
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บ่าย

คํ่า
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง

คํ่า
พักที่
วันที่สี่
เช้า

นาชมป้ อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) เป็ น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในอิ นเดีย ป้ อม
ปราการทีย่ าวเหยียดข้ามเขาถึง 125 ลูก ภายในมีพระราชวังทีส่ วยงามและใหญ่ทส่ี ุด และเป็ นจุดชมวิวเมืองสี
ฟ้ าทีด่ ที ส่ี ุด ไม่มปี ้ อมปราการแห่งไหนในราชาสถาน เด่นสง่าเทียบเท่า Mehrangarh Fort ไม่ว่าจะมองจากจุด
ไหนๆ ภายในเมือง จ๊อดปูร์ มหาปราการหินถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมือ่ ฤาษีท่านหนึ่ง
บอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ (Jodha-นักรบ) พระองค์ควรสร้างเมืองขึน้ ทีน่ ่ี จ๊อดปูร์ เป็ นศูนย์กลางอาณาจักรใหญ่
แต่ครัง้ โบราณ ป้ อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา ป้ อมเมห์รนั กาห์น้ี ภายในตกแต่งประดับประดา
ด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็ นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่อกี หลายแห่ง อาทิ ตําหนัก Moti Mahal, Sheesh
Mahal, Phool Mahal นาท่านชมวัด Chamunda Mataji จากนัน้ ห่างจาก Mehrangarh Fort ประมาณ
1 กิ โลเมตร ท่านจะได้ชมสิ่ งปลูกสร้างสะอาดตา “ Jaswant Thada” ก่อสร้างด้วยหินอ่อนทัง้ หลัง และ
เป็ นทีฝ่ ั งศพของมหาราชา Jaswant Singh ทีส่ อง และสมาชิกคนอื่นๆ ในราชวงศ์
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ตั ตาคารในโรงแรม
Marugarh Jodhpur 4* หรือระดับใกล้เคียง
เมืองจ๊อดปูร์ เมืองรานัคปูร์ เมืองอุไดร์ปรู ์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสู่เมืองรานัคปูร์ เป็ นหมู่บ้านที่ตงั ้ อยู่ในเมือง Desuri tehsil ใกล้กบั Sadri ในย่าน Pali ของรัฐราชา
สถานอินเดียตะวันตก ตัง้ อยูร่ ะหว่างเมืองจ๊อดปูรแ์ ละอุไดร์ปรู ์ ตัง้ อยู่ในหุบเขาทางด้านตะวันตกของเทือกเขา
Aravalli สถานีรถไฟทีใ่ กล้ทส่ี ุดถึง Ranakpur คือสถานีรถไฟ Falna Ranakpur เป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่
มีช่อื เสียงมากทีส่ ุดใน Pali ราชสถาน ชมวิ หารเชน 1 ใน 5 วัดที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่สดุ ของศาสนาเชนชื่อว่าวัดอธิ
นาถ ทีเ่ มืองรานัคปูร์ เป็ นวิหารของศาสนาเชน สร้างขึน้ โดยคหบดี Dharna Sah เมือ่ ราว 500 ปี ก่อน ภายใน
ประกอบด้วยห้องโถงกว่า 24 ห้อง โดมทัง้ หมด 80 โดม และ เสาจํานวนถึง 1114 ต้น โดยเสาแต่ละต้นจะถูก
แกะสลักอย่างงดงามมาก
รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหาร
เดิ นทางสู่เมืองอุไดร์ปรู ์ มนตราแห่งมหานที ได้รบั การการันตีว่าเป็ นเมืองทีด่ ที ส่ี ุดอันดับหนึ่งของโลก
ประจําปี 2009 จากผลสํารวจของนิตยสารทราเวล & เลเชอร์ ทําให้ใคร ๆ ต่างก็อยากเดินทางไปสัมผัสกับ
ความงดงามของเมือง อูไดปูร์ หรือ อุทยั ปุระ (Udaipur) ประเทศอินเดีย อูไดปูร์ เมืองริมทะเลสาบแห่งแคว้น
ราชสถาน (Rajastan) ทีถ่ ูกเปรียบเปรยให้เป็ น "เวนิสแห่งโลกตะวันออก" สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทาง
ไปล่องเรือ ในทะเลสาบ พิ โคลา (Pichola Lake) ชมทิ วทัศน์รอบทะเลสาบยามเย็น มีเกาะอยู่ 2 เกาะ
คือ Jag Niwas เป็ นทีต่ งั ้ ของ Lake Palace สร้างโดย Maharana Jagat Singh II เมื่อปี ค.ศ. 1743 ใช้เป็ น
พระราชวังฤดูรอ้ น ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว และเกาะ Jag Mandir ทีส่ ุดแสนโรแมนติกเปรียบเหมือน
อยูท่ ่ามกลางมหาสมุทรอันงดงาม
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ตั ตาคารในโรงแรม
Crimson park at Udaipur 4* หรือระดับใกล้เคียง
เมืองอุไดร์ปรู ์ เมืองพุชการ์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนาท่าน ชม ซิ ตี้ พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว มีส่วนหนึ่งจัดทําเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
เปิ ดให้เข้าชม สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับด้วยกระจกและแก้วหลากสี ปั จจุบนั บางส่วน
ยังคงเป็ นทีป่ ระทับของราชตระกูล มีการจัดแสดงโบราณวัตถุทม่ี คี ่า จากนัน้ นาท่านชม ฟาเตห์ ประการห์
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พาเลซ (Fateh Prakash Palace) ภายในเป็ นเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการแกะสลักสวยงาม ในสมัยอาณาจักรเมวาร์
รุง่ เรือง เจ้าครองนครได้สร้าง "พระราชวัง" (City Palace) ทีข่ น้ึ ชื่อว่าเป็ นพระราชวังทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด หรูหรา
งดงามทีส่ ุดในแคว้นราชาสถาน อาจเพราะตัง้ อยูร่ มิ "ทะเลสาบฟิ โชล่า" (Lake Pichola) และถูกโอบกอดไว้
ด้วยบ้านเรือนสีขาวนวลตา มีเทือกเขาสูงน่าเกรงขามคอยยืดมองทุกชีวติ ในเมือง วัดน้อยใหญ่ท่ีไม่เคยไร้เงาผู้
อวบอิม่ ไปด้วยศรัทธา จึงทําให้"พระราชวัง" แห่งนี้มคี วามลงตัวทีเ่ ข้ากันดี ในแบบฉบับทีไ่ ม่เหมือนใคร
แต่ปัจจุบนั "พระราชวัง" ถูกแบ่งออกเป็ น พิพธิ ภัณฑ์พระราชวัง และ โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว ซึง่
พิพธิ ภัณฑ์พระราชวัง ยังเปิ ดให้ชมความสวยงาม สัมผัสถึงร่องรอยความงดงามในอดีตของห้องต่าง ๆ ได้
เช่น ห้องเขียนหนังสือทีท่ ่านราชบุตร ใช้รา่ งประวัตศิ าสตร์ของแว่นแคว้นนี้ เมือ่ 130 กว่าปี ก่อน, ชมพระ
ตําหนักของนางสนมของมหาราชา ฯลฯ ส่วนสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่น ๆ ทีน่ ่าสนใจ ได้แก่ พระราชวังฤดูร้อน
หรือ Lake Palace ตัง้ อยู่กลางทะเลสาบฟิ โช สร้างด้วยหินอ่อนทัง้ หลัง เมือ่ ปี 1746 โดยมหาราชาจากัต
ซิงห์ ที่ 2 และปั จจุบนั ดัดแปลงมาเป็ นโรงแรมหรู 5 ดาว ชื่อ Taj Hotel Resorts and Palaces ชมวัด
Jagdish Temple วัดฮินดูขนาดใหญ่และมีช่อื เสียงมากทีส่ ุดในเมืองอูไดปูร์ สร้างขึน้ อุทิศพระวิษณุ ผูร้ กั ษา
จักรวาล ในปี ค.ศ.1651 โดย Maharana Jagat Singh มหราชาผูป้ กครองอูไดปูร์ ช่วงปี ค.ศ. 1628-1653.
ตามแบบอินโด-อารยัน
รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรม
ออกเดิ นทางสู่เมืองพุชการ์ เมืองเกิ ดของ 1 ใน 3 มหาเทพในศาสนาฮิ นดู พระพรหม ระหว่างทางชมวิว
ทิวทัศน์แบบชนบทของดินแดนเมืองภารตะ พุชการ์ (Pushkar) เป็ นเมืองเก่าแก่เล็กๆตัง้ อยูใ่ นเขตอัจเมอร์
(Ajmer) ในรัฐราชสถาน (Rajasthan) ของประเทศอินเดีย ลักษณะทีต่ งั ้ ของเมืองทีเ่ ห็นเด่นชัดคือ มีทะเลสาบพุ
ชการ์ (Pushkar Lake) ตรงกลาง ส่วนบ้านเรือนตัง้ อยูร่ ายรอบทะเลสาบ และถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ซึง่ ถือว่ามี
ภูมปิ ระเทศทีส่ วยงามมาก วิวของทะเลสาบทีม่ ภี เู ขาห้อมล้อมเกือบ 360 องศา เป็ นภาพทีช่ วนให้นกั ท่องเทีย่ ว
ต่างพากันหลงใหลในเมืองเล็กๆ แห่งนี้เลยทีเดียว
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ตั ตาคารในโรงแรม
Pushkar bagh resort 4* หรือระดับใกล้เคียง
เมืองพุชการ์ เมืองชัยปุระ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านกราบองค์พระพรหม เป็ นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมรู ติ ) ในคติของศาสนาฮินดู เป็ นเทพเจ้าแห่งการ
สร้างสรรค์ ความเมตตา เป็ นพระผูส้ ร้างโลกและให้กําเนิดสิง่ ต่าง ๆ ในจักรวาล และให้กําเนิดคัมภีรพ์ ระเวท
จากซ้ายบน เทวรูปพระพรหม พระอิศวรและพระอุมาเทวี และศิวลึงค์และโยนีศลิ ปะเขมรโบราณ.พระพรหมมีส่ี
พักตร์ พระศอสวมลูกประคํา พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อนํ้า มีพาหนะเป็ นหงส์ หรือ ห่าน
พระชายา คือ พระสุรสั วดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้
ในคัมภีรม์ ตั สยาปุราณะเล่าว่า พระพรหมเดิมทีมถี งึ ห้าพักตร์ การทีม่ หี า้ พักตร์เกิดจาก การทีพ่ ระพรหมให้ได้
กําเนิดผูห้ ญิงนางหนึ่งชื่อ ศตรูป ขึน้ มา ความงามของศตรูปทําให้พระองค์หลงใหล เมือ่ ศตรูปนี้เคลื่อนไปทาง
ใด พระพรหมก็จะหันพระพักตร์เพื่อมองตามไปด้วย แต่ว่ามีครัง้ หนึ่งทีพ่ ระพรหมไปดูแคลนพระศิวะเข้า ทําให้
พระศิวะพิโรธ และใช้ไฟบรรลัยกัลป์ จากพระเนตรทีส่ ามทีก่ ลางพระนลาฏเผาพระพักตร์ทอ่ี ยูด่ า้ นบนเศียรของ
พระพรหม จนเหลือเพียงสีพ่ กั ตร์ แต่อกี ความเชื่อหนึ่งเล่าว่า เพราะพักตร์ดา้ นบนของพระพรหมนัน้ เจิดจรัส
มาก ทําให้พวกสุระและอสุระทนไม่ได้ จึงขอร้องให้พระศิวะเป็ นผูต้ ดั ให้ และชมทะเลสาบศักดิ์ สิทธิ์ ประจา
เมือง เมืองพุชการ์น้เี ป็ นเมืองศักดิสิ์ ทธิของชาวฮิ
นดู ซึง่ มีผคู้ นเดินทางมาแสวงบุญอยูเ่ ป็ นประจํา ชาวฮินดู
์
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เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า
พักที่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

นิยมมาทีน่ ่เี พื่ออาบนํ้า ทําพิธชี าํ ระล้างบาปทีท่ ่านํ้า (Ghat) ซึง่ อยูโ่ ดยรอบทะเลสาบพุชการ์ (ทํานองเดียวกับที่
แม่น้ําคงคา) ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นทะเลสาบของเทพเจ้า เพราะมีตํานานหลายเรือ่ งเล่าสืบต่อกันมาถึงกําเนิดของ
ทะเลสาบพุชการ์แห่งนี้
1. บ้างก็ว่าเกิดจากการทีพ่ ระพรหมทิง้ ดอกบัวลงมาบนพืน้ โลก และได้เกิดเป็ นทะเลสาบรองรับดอกบัวนัน้ ไว้
2. บ้างก็เล่าว่า ตอนทีพ่ ระศิวะเสียภรรยาคนแรกไปคือพระนางสตี ก็ทรงโศกเศร้าเสียใจมาก นํ้าพระเนตรหลัง่
รินไปทัว่ ก่อให้เกิดแหล่งนํ้าศักดิสิ์ ทธิขึ์ น้ สองแห่ง หนึ่งในนัน้ คือ ทะเลสาบพุชการ์นนั ่ เอง
3. บางตํานานกล่าวว่า ทีน่ ่เี ป็ นจุดทีม่ หาเทพทําดอกบัวร่วงลงมาบนพืน้ โลก และกลายเป็ นพระพรหมจึง
เปรียบเสมือนเป็ นบ้านเกิดขององค์มหาเทพพระพรหมผูย้ งิ่ ใหญ่
ให้ท่านอิสระมีเวลาช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ตลาดซือ้ ของทีน่ ่รี าคาแสนถูกมาก
รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหาร
เดิ นทางสู่ ชมเมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) เหตุทเ่ี รียกเมืองนี้ว่านครสีชมพูนนั ้ เพราะเป็ นสีทก่ี ษัตริยพ์ อพระทัย
มากและเมือ่ ครัง้ ทีเ่ จ้าฟ้ าชายแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สงให้
ั ่ ประชาชนทาสี
บ้านเรือนทุกหลังให้เป็ นสีชมพูอมส้ม เพื่อต้อนรับเจ้าฟ้ าชายแห่งอังกฤษจนทําให้เจ้าฟ้ าทรงพอพระทัยมาก
และถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษ จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่านมหาราชา
ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็ นผูส้ ร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีอ่ อกแบบวางผัง
เมืองได้สวยงาม
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ตั ตาคารในโรงแรม
Crimson park at Jaipur 4* หรือระดับใกล้เคียง
เมืองชัยปุระ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวิ นด์” (Hawa Mahal)
พระราชวังแห่งสายลม ซึง่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้
สร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปนู แห้ง สถาปั ตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็ น
ทัง้ ช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิในราชสํ
านักแอบมองดูชวี ติ ความเป็ นอยูใ่ นตัวเมือง รวมทัง้ ขบวนแห่งต่างๆ
์
โดยทีบ่ ุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่านัน้ ได้ และนัน่ คือทีม่ าของคําว่า “ฮาวา” ซึง่ แปลว่าสายลม
ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งจัยปูรเ์ มืองสีชมพู ชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึง่ เดิมเคยเป็ น
ราชธานีของเมืองจัยปูร์ สร้างอยูบ่ นเนินเขาสูงตรงตําแหน่งเดิมทีเ่ คยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มา
ก่อน สร้างขึน้ โดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิน้ ลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้ อมแห่งนี้
เป็ นต้นแบบทีด่ ขี องสถาปั ตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็ นป้ อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา โดยมี
ทะเลสาบ Maota อยูเ่ บือ้ งล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า ทัศนียภาพเมือ่ มองลงมาจากป้ อมเป็ นสิง่
ทีน่ ่าประทับใจมาก (นําท่านนัง่ รถจิป๊ ขึน้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย)
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ตั ตาคาร
นําท่าน ชมซิ ตี้พาเลช (City Place) ซึง่ ครอบคลุม พืน้ ทีถ่ งึ 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตัง้ แต่สมัยมหา
ราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรือ่ ยมาเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบราชสถาน ทีแ่ สดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล
ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์ แม้ยคุ นี้จะไม่มมี หาราชาอีก
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ต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้กย็ งั เป็ นสมบัตสิ ่วนพระองค์ และชาวเมืองจัยปูรบ์ างส่วนก็ยงั นับถือพระองค์อยู่
แม้พระองค์จะไม่มอี ํานาจใดๆ หอดูดาวจันทรามันตรา (Jantar Mantar observatory) ประเทศอินเดีย เป็ น
อนุสรณ์สถานทางด้านดาราศาสตร์ ทีส่ ร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในเมืองชัยปุระ สร้างโดยมหาราชา ไสว
สิงห์ท่ี 2 (ค.ศ.1699 ‟ 1743) ผูม้ คี วามสามารถทางด้านดาราศาสตร์แห่งราชวงศ์โมกุล และเป็ นผูส้ ร้างเมืองชัย
ปุระแห่งนี้ หอดูดาวจันทรามันตรา เป็ นหอดูดาวแห่งแรกและเป็ น 1 ใน 5 หอดูดาวทีท่ รงสร้างขึน้ มีสภาพ
สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ทส่ี ุด หอดูดาวอีก 4 แห่งถูกสร้างขึน้ ใน เมืองต่างๆ ดังนี้ กรุงนิวเดลี (Delhi) เมืองอุ
ชเชน (Ujjain) เมืองพาราณสี (Varanasi) และ เมืองมธุรา (Matura)ภายในบริเวณหอดูดาวจันทรามันตรา มีสงิ่
ปลูกสร้างมากมายหลายแบบ โดยใช้อฐิ ในท้องถิน่ สร้างอย่างถาวร แต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์ และ
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ออกแบบสําหรับการสังเกตตําแหน่งทางดาราศาสตร์ดว้ ยตาเปล่าเท่านัน้ ซึง่ ทีแ่ ห่งนี้
ยังบอกถึงการรวมหลายๆ สถาปั ตยกรรม และเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ เช่น นาฬิกาจาก
แสงอาทิตย์ การค้นหาเส้นทางจากการตกกระทบของแสง เส้นรุง้ แวง และอื่นๆ โดยเฉพาะนาฬิกาแดด สูงถึง
28 ม. ทีย่ งั เทีย่ งตรงอยู่ บอกเวลาทีเ่ มืองจัยปูรโ์ ดยเฉพาะ และมีการตัง้ กล้องดูดาวและอุปกรณ์ต่างๆทีย่ งั ใช้ได้
จนกระทังถึ
่ งปั จจุบนั นอกจากนี้พน้ื ทีบ่ างส่วนของหอสามารถใช้ดดู าวได้ดว้ ยตาเปล่าได้อกี ด้วย
หลังจากนัน้ อิ สระช้อปปิ้ งตามอัยธยาศัย ที่ตลาดเมืองชัยปุระ
เย็น

รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองชัยปุระ

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
02.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 0815
08:15 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
ค่าบริ การรวม :
„ ค่าตัวเครื
๋ อ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชัยปุระ– กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE
„ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน
„ ค่าทีพ่ กั โรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
„ ค่าอาหารทุกมือ้ ตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
„ ค่าหัวหน้าทัวร์ทค่ี อยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
„ ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
„ นํ้าดื่ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
„ ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
** ค่าวีซ่าอิ นเดีย
ค่าบริ การไม่รวม :
*ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ พนักงานขับรถ 30 เหรียญดอลล่าสหรัฐค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 300 บาทต่อท่าน
„ พนักงานบริการยกกระเป๋ า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
„ ค่าธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
„ ค่าทําเอกสารผูถ้ อื ต่างด้าว
„ ค่าวีซ่าทีม่ คี ่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
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„ ค่านํ้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
„ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. สแกนหน้ าหนังสือเดิ นทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. สแกนรูปถ่ายหน้ าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รปู ถ่ายเล่น) ขนาด 2x2 นิ้ วแบบสี่เหลี่ยมจัตรุ สั 1 ใบ
3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าอิ นเดีย ทางบริษทั ฯจะส่งให้อีกครังค่ะ
4. ส่งมาที่ taraarryatravel@gmail.com ทางเราจะยื่นวีซ่า แบบ E VISA
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 21 วัน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจําทัง้ หมด
์
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตี มัดจํากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้)ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 ‟ 15 วัน เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
„บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี
ย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า„บริษทั ฯ มีสทิ ธิที์ ่
์
จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้„รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุ การณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ฯโดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ„บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจ
คนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสงิ่ ของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ ความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้
ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน„รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้
สํารองทีน่ งั ่ บนเครือ่ ง และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม„บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย„บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่
ถึง 15 ท่าน„การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
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