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Rajasthan India 10 Days 
ราชาสถาน (राजस्थान) 10 วัน 

 

 

 

X  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

69,900. - 
มัดจ าท่านละ 20,000. - 

06 – 15 เม.ย.61 13 – 22 เม.ย.61 27 เม.ย. – 06 พ.ค.61 

08 – 17 มิ.ย.61 27 ก.ค. – 05 ส.ค.61 10 – 19 ส.ค.61 

14 – 23 ก.ย.61 12 – 21 ต.ค.61 19 – 28 ต.ค.61 01 – 10 ธ.ค.61 

 

ราชาสถาน มหาดินแดนแห่งราชา ที่เตม็ไปดว้ยสีสันและเวียงวังอย่างย่ิงใหญ่ 
พร้อมล่องเรือชมความงามทะเลสาบพิโชลาทีเ่มืองอดุัยปูร์ 

 

วันแรก  (1) : กรุงเทพ – เดลลี – อัครา 
วันที่สอง  (2) : อัครา – ชัยปุระ 
วันที่สาม  (3) : ชัยปุระ   
วันที่สี ่   (4) : พุชการ์ เมืองที่โด่งดังจากซีรี่ย์ “ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ”     
วันที่ห้า  (5) : พุชการ์ – จัยซัลแมร ์
วันที่หก  (6) : จัยซัลแมร์ 
วันที่เจ็ด  (7) : จัยซัลแมร์  - จ๊อดปูร์   
วันที่แปด  (8) :  จ๊อดปูร์ – อุดัยปูร์   
วันที่เก้า  (9) : อุดัยปูร์ – เดลลี  - กรุงเทพ 
วันที่สิบ  (10): กรุงเทพ                             
 
 
 
 
 

บินตรงโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ และบินภายในโดยแอร์ อินเดีย 
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วันแรก (1)  กรุงเทพ – เดลลี – อัครา  
  

 04.30 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินไทย    
07.35 น.  เดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ TG 323 
10.35 น.   เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี กรุงเดลี (DELHI) เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณ

การณ์ว่าก่อสร้างเมื่อ 5000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันมีอายุ
ประมาณ 300 ปี ก่อนคริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่งถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบัน 
พ้ืนที่เขตเดลีเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจากสหราช
อาณาจักรได้ยึดครองอินเดียเมื่อ ค.ศ. 1857 ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังกัลกัตตา แต่เดลีก็ได้กลับมาเป็น
เมืองหลวงอีกครั้งใน ค.ศ. 1911 โดยมีการสร้างเมืองใหม่ข้ึนมา และใช้ชื่อว่า “นิว เดลี” 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม  
บ่าย  น าท่านผ่านชม ที่ท าการของคณะรัฐมนตรี, ท าเนียบประธานาธิบดี, ประตูชัย (INDIA GATE) ซึ่ง

เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองเดลลีของอังกฤษมาก่อน รัฐบาลอังกฤษสร้างอินเดียเกต ขึ้นในปี 1931 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารอินเดียที่ผู้เสียชีวิตลงในสงครามโลกครั้งที่ 1   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมืองอัครา  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง  

เย็น  ถึงเมืองอัครา / เข้าสู่ที่พัก  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Clarks Shiraz หรือ Crystal Sarovar Premiere หรือ  
  Four Point By Sheraton หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง (2)  อัครา – ชัยปุระ  
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
  น าชมความงาม“ทัชมาฮาล”อนุสรณ์สถานแห่งความรักอมตะที่ถูกสร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์

อันงามวิจิตร จนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพระเจ้าชาร์เจฮาน ทรงรับสั่ง
ให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์จากการมีพระ 

  ประสูติกาลในปี ค.ศ.1631 สถานที่แห่งนี ้ใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 คน 
ออกแบบและตกแต่งจากช่างฝีมือเอกของโลกในยุคนั้น ประดับประดาด้วยอัญมณีและหินสีนานา
ชนิดบนหินอ่อนสีขาว ภายในมีที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาลและพระเจ้าชาร์เจฮานไว้
เคียงคู่กับทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันดร์กาล  จากนั้น น าท่านชม“อัคราฟอร์ท”สร้างด้วยหินทราย
สีแดงริมฝั่งแม่น้ ายมุนาพระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปีค.ศ.1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่น
หลานคือพระเจ้าชาร์เจฮานซี่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง  มีก าแพง
สูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร โดยรอบภายในมีสิ่งปลูกสร้างมากมายจนเป็นเสมือนเมือง
เล ็กๆ เมืองอัคราในป้อมแห่งนี ้ท ่านจะได้ชมท้องพระโรงอันรโหฐานซึ ่งใช้เป็นที ่ร ับรองราช
อาคันตุกะและทูตานุทูตอิหร่านและหอคอยรูปแปดเหลี่ยมสถานที่คุมขังพระเจ้าชาร์เจฮาน7 ปีจาก
สถานที ่แห ่งนี ้จะสามารถมองเห ็นท ัชมาฮาลในม ุมมองเด ียวก ับที ่พระเจ ้าชาร ์เจฮานได้
ทอดพระเนตรในวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1857
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1911
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เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย       น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะ เมืองฟาเตห์ปู

สิครี (Fatehpur Sikri) อดีตเมืองหลวงของ จักรวรรดิโมกุล ระหว่างปี ค.ศ. 1571-1585 เมืองที่พระ
เจ้าอัคบามหาราช ทรงสร้างขึ้นเพ่ือหวังจะให้เป็น เมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ ไม่มีแม่น้ า
ไหลผ่านท าให้แห้งแล้ง จนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมือง และย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึง
เมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะ ได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุก
ศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง ชัยปุระ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Golden Tulip หรือ Fortune Select Metropolitan หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม (3)   ชัยปุระ   
  
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชมพระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่อง
หน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุท าให้นางใน
ฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็น
และประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind”   จากนั้น 
น าท่านชม "ป้อมแอมเบอร์" (Amber Fort) พระราชวังแอมเบอร์ เป็นปราสาทสูงใหญ่บนยอดเขา
สูง ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของแนวป้อมปราการที่มีก าแพงเมืองทอดยาวเลื้อยคดเคี้ยวไปตามแนวเขาคล้าย
ก าแพงเมืองจีนชมภายในพระราชวังแอมเบอร์ สร้างขึ้นในปี 1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์ที่ 1 แห่ง
กองทัพพระเจ้าอัคบาร์ราชวงศ์โมกุล เป็นป้อมปราการหินทรายแดงที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรม
ผสมผสานของทั้งโมกุล(อิสลาม) และ ฮินดูที่เข้ากันอย่างสวยงามลงตัว  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย  น าท่านชม “ซิตี้ พาเลส” (CITY PALACE) ซ่ึงเดิมเปน็พระราชวงัของมหาราชใจสงิห์ (Jai Singh)  
  พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh 

Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตรส่วนที่สาม เป็น
ส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็นอาวุธได้
อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการ
จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ าขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร 
มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน้ าที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษก
ของพระเจ้าเอ็ดเวิล์ด ที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ าจากแม่น้ าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ … จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาด
ท้องถิ่น ตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองสีชมพู  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Golden Tulip หรือ Fortune Select Metropolitan หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่ (4)   ชัยปุระ – พุชการ์ เมืองที่โด่งดังจากซีรี่ย์ “ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ”     
 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชการ์ (Pushkar) เป็นเมืองเก่าแก่เล็กๆเมืองหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอัจเมอร์  
(Ajmer ) ในแคว้นราชสถาน (Rajasthan) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลาวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
บ่าย         น าท่านชมโดยรอบทะเลสาบพุชการ์ เมืองหนึ่งของอินเดียที่ดังจากซีรี่ย์ “ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ” หรือใน

นามสมมุติว่า ถนนหนุมาน เต็มไปด้วยวัดฮินดูมากมายกว่า 500 วัด และในเมืองพุชการ์นี้ยังเป็นที่ตั้ง
ของวัดพระพรหม (เทพเจ้าผู้สร้างโลก) แห่งเดียวในอินเดีย  (ซึ่งบางแหล่งข้อมูลก็กล่าวว่าเป็นวัดพระ
พรหมแห่งเดียวในโลก) ซึ่งเชื่อกันว่า มีอายุเก่าแก่ถึง 2 ,000 ปีทีเดียว  เมืองนี้ ถือเป็นเป็นเมือง
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ซึ่งมีผู้คนเดินทางมาแสวงบุญอยู่เป็นประจ า ชาวฮินดูนิยมมาที่นี่เพ่ืออาบน้ า ท า
พิธีช าระล้างบาปที่ท่าน้ า (Ghat) ซึ่งอยู่โดยรอบทะเลสาบพุชการ์ (ท านองเดียวกับที่แม่น้ าคงคา) ซึ่ง
เชื่อกันว่าเป็นทะเลสาบของเทพเจ้า เพราะมีต านานหลายเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงก าเนิดของทะเลสาบ
พุชการ์แห่งนี้ 1. บ้างก็ว่าเกิดจากการที่พระพรหมทิ้งดอกบัวลงมาบนพ้ืนโลก และได้เกิดเป็นทะเลสาบ
รองรับดอกบัวนั้นไว้ 2. บ้างก็เล่าว่า ตอนที่พระศิวะเสียภรรยาคนแรกไปคือพระนางสตี ก็ทรงโศกเศร้า
เสียใจมาก น้ าพระเนตรหลั่งรินไปทั่วก่อให้เกิดแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสองแห่งหนึ่งในนั้นคือทะเลสาบพุ
ชการ์นั่นเอง 3.บางต านานกล่าวว่าที่นี่เป็นจุดที่มหาเทพท าดอกบัวร่วงลงมาบนพ้ืนโลกและกลายเป็น
พระพรหมจึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านเกิดขององค์มหาเทพพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่  

  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองใน ถนนหนุมาน หรือชิมความหลากหลายขนมหวานสไตล์
อินเดีย  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Westin Resort & Spa หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า (5)  พุชการ์ – จัยซัลแมร์  
 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  ท่านเดินทางสู่ เมืองจัยแซลเมียร์ ระยะทาง 300 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง) เมืองจัย

แซลเมียร์ (Jaisalmer) คือเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกลางที่ราบ
ทะเลทรายธาร์ มีก าแพงสูงใหญ่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวันตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีต
เคยเป็นเส้นทางการค้าที่ส าคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากหินทราย
สีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น หิน  เหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีทองอร่าม
ตาและที่มาของชื่อ “นครสีทอง” และด้วยเหตุที่จัยแซลเมียร์เคยเป็นเส้นทางการค้าที่ส าคัญ ท าให้
พ่อค้าในตระกูลดังๆ หลายๆคน ร่ ารวยเป็นอภิมหาเศรษฐี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ออกเดินทางต่อสู่ จัยซัลแมร์ 
เย็น           ถึงเมืองจัยซัลแมร์ / เข้าที่สู่พัก  
ค่ า             รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
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เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Fort Rajwada หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก (6)  จัยซัลแมร์  
 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
               ชมความสวยงามของ ป้อมจัยแซลเมียร์ (Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ สร้างโดย Bhatti 

Rajput rule Rawal Jaisal ในปีค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ โดยป้อมนี้ถือว่าเป็นป้อมที่สร้างล าดับที่ 2 
ของรัฐราชสถาน ชมความสวยงามของปราสาททรายที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางทะเลทราย ภายในป้อม
มีบ้านพักของชาวบ้านที่พ านักอยู่อาศัยมานานนับร้อยปี ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองจัยแซล
เมียร์โดยรอบ จากนั้นน าท่านชมคฤหาสน์ของเสนาบดีหลังแรกคือ Nathmal Ji Ki Haveli สูง 5 ชั้น 
ที่สร้างโดย Lalu และ Hathi 2 พ่ีน้องศิลปินและสถาปนิกเอก ที่สร้างอย่างวิจิตรบรรจง ด้วยการฉลุ
ลายผนังอย่างละเอียดอ่อนและอีกหลังคือ Patwon ki Haveli ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจัยแซลเมียร์ ซึ่ง
ภายในจะจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
บ่าย น าท่านชม ทะเลสาบกาดซิซาร์ (Gadsisar Lake) โอเอซิสขนาดมหึมาท่ามกลางทะเลทราย ซึ่ง

ทะเลสาบนี้เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของเมืองจัยแซลเมียร์ รอบๆ ทะเลสาบจะมีวัดเล็กๆ ในช่วงฤดูหนาว
จะได้พบเห็นนกนานาชนิดโดยรอบทะเลสาบ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายทาร์ ห่างจากตัว
เมืองออกไปราว 45 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังใน จัยแซลเมียร์ สนุกสนานกับการ 
ขี่อูฐ ชม Sam Sand Dunes ในยามเย็น  

เย็น          รับประทานอาหารค่ า ที่ แค้มป์ SAM SAN DUNES  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Fort Rajwada หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด (7)  จัยซัลแมร์  - จ๊อดปูร์   
 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางจากสู่ เมืองจ๊อดปูร์ (Jodhpur) เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า (ใช้เวลาประมาณ 5 
ชั่วโมง) เมืองจ๊อดปูร์ หรือ เมืองโยธะปุระ นครแห่งนักรบ ที่ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าราวกับน้ าทะเล เป็น
เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในแคว้นราชาสถาน ถูกตั้งขึ้นเป็นราชธานี โดย Rao Jodha แห่ง
ราชวงศ์ Rathor 

เที่ยง        ถึง เมืองจ๊อดปูร์  / รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรม 
บ่าย         น าท่านชม ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย 

ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด รวมทั้งยังเป็นจุดชมวิวชมเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด ไม่มีป้อม
ปราการแห่งไหน ในราชาสถานเด่นสง่าเทียบเท่า Mehrangarh Fort มหาปราการหินถูกสร้างบนเนิน
เขาสูง 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมื่อฤาษีท่านหนึ่งบอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ (Jodha-นักรบ) พระองค์
ควรสร้างเมืองขึ้นที่นี่ เมืองจ๊อดปูร์ จึงเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรใหญ่แต่ครั้งโบราณ ป้อมจึงถูกเสริม
เติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา ป้อมเมห์ รานการห์นี้ ภายในตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วหลากสี 



 Update 22-01-18  

  Copyright © 2017 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095                             6 
 

แบ่งเป็นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อาทิ ต าหนัก Moti Mahal, Sheesh Mahal, 
Phool Mahal  

ค่ า            รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Park Plaza หรือเทียบเท่า 
 

วันที่แปด (8)  จ๊อดปูร์ – อุดัยปูร์   
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
               น าท่านชม “ Jaswant Thada”   อาคารที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และเป็นที่ฝังศพของมหา

ราชา Jaswant Singh ที่สอง และสมาชิกคนอื่นๆ ในราชวงศ์ ชม พระราชวังอูเมด ภาวัน (Umaid  
              Bhawan Palace) ซึ่งสร้างโดยมหาราชอูเมดซิงห์  ปกครองในยุค ค.ศ. 1911-1947  ถือเป็น

สถาปัตยกรรมแบบหรูหราโอ่อ่ายุคสุดท้ายในสมัยอาณานิคม  
11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
บ่าย        น าท่านเดินทางสู่เมืองอุดัยปูร์ เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งที่สองของอาณาจักร  

MEWAR เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านความโรแมนติกและเพียบพร้อมไปด้วยความงามของทะเลสาบ 
พระราชวัง และน้ าพุที่สวยงาม  ได้ชื่อว่าเป็น VENICE OF THE EAST ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่
สวยที่สุด 1 ใน 7 ของโลก และอันดับ 2 ของเอเชีย เมืองอุทัยปุระตั้งชื่อตามมหาราชา อุทัย ซิงห์ ที่ 2 
(UDAI SINGH II)  ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ซิโซเดีย ที่ครองอาณาจักรเมวาร์ (MEWAR) มาอย่าง
ต่อเนื่องหลายร้อยปี และที่ส าคัญราชวงศ์นี้นับว่ามีความแข็งแกร่งมากที่สุดในบรรดากลุ่มเจ้าราชปุต
ด้วยกัน เพราะไม่ยอมก้มหัวให้ผู้รุกรานต่างชาติ ทั้งยังสามารถยืนหยัดต่อสู้กับจักรวรรดิโมกุลได้นาน
ที่สุดอีกด้วย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  ชั่วโมง  

.....น.     ถึงเมืองอุดัยปูร์  น าท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบพิโชลา (LAKE PICHOLA) ซึ่งมีเกาะส าคัญ 2 
เกาะ คือ จัก นิวาส(JAG NIWAS) เป็นที่ตั้งของพระราชวัง LAKE PALACE สร้างโดยมหาราชา จกัต 
ซิงห์ ที่ 2 ในปีค.ศ1746 พระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และเป็นแรงบันดาลใจให้ชาห์ จา
ฮาน (SHAH JAHAN) ได้ไปสร้างทัชมาฮาล  เดิมเป็นพระราชวังฤดูร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมหรูระดับ 
5 ดาว / อิสระเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย  

ค่ า          รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Golden Tulip หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เก้า (9)  อุดัยปูร์ – เดลลี  - กรุงเทพ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
น าท่านชม วัดฮินดูจักดิช  (JAGDISH TEMPLE) สร้างโดยมหาราชา จกัต ซิงห์ ที่ 1 ในปี ค.ศ.1651 
(JAGAT SINGH I , ค.ศ.1628-1652) เพ่ืออุทิศถวายแด่พระวิษณุ เป็นวิหารที่ใหญ่ และสง่างามที่สุด
ของอุทัยปุระ มีบันไดสูง 7.5 เมตร น าไปสู่ประตูทางเข้าวิหาร  จากนั้นชม พระราชวังประจ าเมือง 
หรือ CITY PALACE ส่วนหนึ่งดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม พระราชวังแห่งนี้
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ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ภายในประดับประดาด้วยกระจกและแก้วหลากสี นับเป็น
พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นราชาสถาน ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูล และมี
การจัดแสดงวัตถุโบราณท่ีมีค่าให้ผู้คนเข้าชม  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
    น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  
15.25 น.    ออกเดินทางสู่ เดลลี โดยเที่ยวบิน AI472  
16.50 น.    เดินทางถึง สนามบินภายในประเทศเดลลี  / อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าชั้นน า GUGAON    
ค่ า     รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเดลลี   
23.30 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG316 
 

วันที่สิบ (10)  กรุงเทพ   
 

05.25 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
(หามีเล่มเก่าให้ถือไปด้วย)  
2. ส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด  
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จ านวน 2 รูป  
4. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงส าเนาใบอนุญาตท างานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบ
ถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)  
5. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
6. ส าเนาสูติบัตร (ส าหรับเด็กที่ยังไม่ถึงวัยท าบัตรประชาชน) 
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อัตราค่าบริการทัวรร์าชสถาน 10 วัน (TG) 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย แอร์เวย์และตั๋วบินภายใน และค่าภาษี
สนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย พร้อมเจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
6. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  
8. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเครื่อง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณา

ดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข 
การส ารองท่ี 

งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่ง มัดจ าท่านละ 20,000 บาท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

• SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

รายละเอียดอัตราค่าบริการส าหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 10 ท่านขึ้นไป ราคาปกติ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   69,900.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน) ท่านละ   67,900.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน) ท่านละ  65,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ ท่านละ   10,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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• BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่า น
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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