บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด
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อินเดีย รำชสถำน โดยรถไฟ ODYSSEY
เดินทำง: ศุกร์ที่ 7 – อำทิตย์ที่ 16 ธันวำคม 2561 (10 วัน)

เที่ยวอินเดียแบบ Luxury กับ รถไฟหรู 5 ดาว Deccan Odyssey ห้ องพักที่เพียบพร้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก
ห้ องสปา ห้ องอาหารนานาชาติ และ Butler คอยดูแลตลอดการเดินทาง
ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสวัฒนธรรม ภูมิทศั น์อนั หลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ของประเทศอินเดีย
ชม อุทยานประวัตศิ าสตร์ จัมปาเนอร์ ศิลปะอิสลามผสมฮินดูที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับจากอดีต
อูไดปูร์ นครที่ขึ ้นชื่อในเรื่ องความโรแมนติกของทะเลสาบ จ๊ อดปูร์ นครสีฟ้า ชมความอลังการของป้อมเมห์รานการห์
นครอัครา ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก รถพาดูสตั ว์ที่ อุทยานแห่ งชาติรันทัมบอร์
จัยปูร์ นครสีชมพู ชมป้อมแอมเบอร์ มรดกโลกของยูเนสโก
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01. ศุกร์ที่ 7 ธันวำคม 2561

กรุงเทพฯ – มุมไบ

16.30 น.
18.55 น.
22.00 น.

พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (ROW D) เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยต้ อนรับ
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 317 (4.35 ชม. / Dinner)
เดินทางถึง สนามบินเมืองมุมไบ (Mumbai) ผ่านขันตอนตรวจคนเข้
้
าเมือง
เจ้ าหน้ าที่ Cox & Kings คอยต้ อนรับ
ที่พกั HOTEL TAJ MAHAL PALACE & TOWERS (5*) - Sea view Room หรื อเทียบเท่า
02. เสำร์ที่ 8 ธันวำคม 2561

มุมไบ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชม เมืองมุมไบ (Mumbai) ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยถูกเรี ยกขนานนามว่า “บอมเบย์” ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกของอินเดีย ในฐานะเป็ น
เมืองท่า มุมไบยังเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า การท่องเที่ยว ตึกรามบ้ านช่องสมัยใหม่ผดุ ขึ ้นมากมาย จนเปรี ยบเสมือนโลก
2 ยุ ค มารวมอยู่ ด้ วยกั น และยั ง เป็ นเมื อ งที่ มี ก ารผลิ ต ภาพยนตร์ มากที่ สุ ด ในโลก จนได้ ชื่ อ ว่ า “บอลลี ว้ ู ด”
นาท่านชม ประตูส่ อู ินเดีย (Gateway of India) สร้ างด้ วยหินทรายสีน ้าผึ ้ง ตังตระหง่
้
านอยูร่ ิ มฝั่ งทะเลอาระเบียน ถือได้ ว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1911 เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถาน ถึงการเสด็จมาเยือนอินเดียเป็ นครัง้ แรกของ
พระเจ้ า จอร์ จ ที่ 5 และพระราชิ นี แ มรี่ เพื่ อ ทรงร่ ว มงาน เดลีด ารบัร และกองทัพ อัง กฤษชุด สุด ท้ า ยที่ ป กครองอิ น เดี ย
ชม พิพิธภัณฑ์ Dr. Bhau Daji Lad ที่ก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ.1857 ถือเป็ นพิพิธ ภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ในมุมไบ ภายในจัดแสดง
วัตถุทางโบราณคดี, แผนที,่ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ของเมืองมุมไบ นอกจากนี บ้ ริ เวณหน้ าพิพิธภัณฑ์ยงั มีช้างหินแกะสลัก
จากถา้ ช้ างตังประดั
้
บอยู่ ซึ่ง นักสารวจชาวโปรตุเกสเป็ นผู้ค้นพบและได้ พยายามย้ ายช้ างหินออกจากเกาะ แต่เรื อขนส่ง
รับนา้ หนักไม่ไหวช้ างหินจึงตกสู่ทะเล ต่อมาในช่วงการปกครองของอังกฤษ ได้ มีการกู้ช้างหินขึ ้นมาและนามาตัง้ ไว้ ที่
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
อาหารกลางวันที่โรงแรม
15.30 น.
นาท่าน Check in ที่ Deccan Odyssey (Luxury Train) รถไฟหรูที่เกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลอินเดีย
กับภาคเอกชน ที่ต้องการส่งเสริ มการท่องเที่ยว และยังคว้ ารางวัล World Travel Award 2016 สาขารถไฟหรูชนน
ั ้ าของ
เอเชียอีกด้ วย
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อาหารค่าบนรถไฟ
ที่พกั DECCAN ODYSSEY LUXURY TRAIN (PRESIDENTIAL SUITE 18 ตร.ม. / DELUXE CABIN 9 ตร.ม.)

03. อำทิตย์ที่ 9 ธันวำคม 2561

มุมไบ – วำโดดำรำ

อาหารเช้ าบนรถไฟ
นาท่านชม เมืองวาโดดารา (Vadodara) ตังอยู
้ ่ในเขตของแคว้ นคุชราต (Gujarat) ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ นของศาสนาอิสลามที่
เข้ ามาเผยแพร่ ใ นอิ น เดี ย น าท่ า นสู่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ จั ม ปาเนอร์ ปวกั ด ห์ (Champaner-Pavagadh
Archeological Park) ที่ นี่เ ป็ นที่ เดี ยวในอิ นเดี ยที่ ยัง มี คงมีร่ องรอยของศิลปะแบบอิสลามที่ไม่เ คยถูกท าลายหรื อ
เปลี่ยนแปลงตังแต่
้ สมัยก่อนจักรวรรดิโมกุล จนได้ ประกาศเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก ชม มัสยิดจามิ (Jami Masjid) ที่มี
ศิลปะผสมผสานระหว่างฮินดูกบั อิสลาม
อาหารกลางวันบนรถไฟ
ชม พิพิธภัณฑ์ มหาราชาฟาเทห์ สิงห์ (Maharaja Fateh Singh Museum) ในอดีตเป็ นสถานที่ศึกษาของเด็กๆ ใน
ราชวงศ์ และเป็ นที่รวบรวมรู ปสลักหินอ่อน ทองเหลืองปูนปั น้ มากมาย ก่อนพาท่านไปจิบชายามบ่าย และชมการแสดง
ระบาพื ้นเมืองที่ พระราชวังลักษมีวิลาศ (Laxmi Vilas Palace) สุดยิ่งใหญ่ของเมืองวาโดดารา เป็ นแลนด์มาร์ คสาคัญที่
มีชื่อเสียงของเมืองเลยก็ว่าได้ พระราชวังแห่งนี ้ช่วงแรกถูกสร้ างขึ ้นโดยราชวงศ์ของเกควาด (Gaekwad) ในสมัยที่เริ่ ม
ปกครองวาโดดารา หลังจากนันในระหว่
้
างปี ค.ศ. 1878-1890 มหาราชาซายาจ ราโอ ที่ 3 (Sayaji Rao III) ได้ ปรับปรุ งและ
ต่อเติมใหม่อย่างหรูหราฟู่ ฟ่ า โดยใช้ เงินในการสร้ างจานวนมาก
อาหารค่าบนรถไฟ
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04. จันทร์ที่ 10 ธันวำคม 2561

อูไดปูร์

อาหารเช้ าบนรถไฟ
ถึง เมืองอุไดปูร์ (Udaipur) หรื อ เมืองอุทยั ปุระ ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของแคว้ นราชสถาน และตังอยู
้ ่ริมทะเลสาบพิโชล่า เป็ น
ราชธานีแห่งที่ 2 ของอาณาจักร Mewar อุไดปูร์เป็ นเมืองที่ขึ ้นชื่อด้ วยความโรแมนติกและเพียบพร้ อม ไปด้ วยความงดงาม
ของทะเลสาบ พระราชวัง และน ้าพุที่สวยงาม ชม พระราชวังหลวง (City Palace) ที่ใหญ่ที่สดุ ของแคว้ นราชสถาน มีพื ้นที่
ทังหมดประมาณ
้
5 เอเคอร์ จริ งๆ แล้ วที่ City Palace แห่งนี ้เป็ นที่ตงของหลายราชวั
ั้
งจากหลายรัชสมัย พระราชวังหลังแรก
เริ่ มสร้ างตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 16 เรื่ อยมาจนถึงศตวรรษที่ 20 รวมทังสิ
้ ้น 22 รัชกาล จึงทาให้ มีรูปแบบการสร้ างที่สวยงาม
แปลกตาทังศิ
้ ลปะแบบแคว้ นราชสถานและการตกแต่งแบบโมกุล ชม พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วคริ สตัล (Crystal Gallery)
ที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในพระราชวังหลวง โดยมหาราชาสัชชัน สิงห์ (Maharana Sajjan Singh) สัง่ ซื ้อเครื่ องแก้ วจากบริ ษัท F & C
ของเมืองเบอร์ มิงแฮม ประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1877 แต่พอถึงเวลาของมาส่งปรากฏว่า พระองค์สิ ้นพระชนม์เสียก่อน
บรรดาลูกหลานก็เลยเก็บเอาไว้ ในสภาพหีบห่อเดิม จนกระทัง่ มาถึงยุคของมหาราชา อรวินด์ สิงห์ ที่ตดั สินใจเปิ ดและนามา
แสดงในพิพิธภัณฑ์ดงั กล่าว นาท่านนัง่ เรื อสู่ เกาะจักรมณเฑียร (Jagmandi Island) เกาะเล็กๆที่เป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
ง
จักรมณเฑียร (Jagmandi Palace) ว่ากันว่ายอดโดมของพระราชวังนี ้เป็ นแรงบันดาลใจให้ พระเจ้ าชาห์ จาฮาน นาไปใช้
เป็ นต้ นแบบในการสร้ างทัชมาฮาล
อาหารกลางวันบนรถไฟ
มีเวลาให้ ทา่ นเดินเล่นชมบรรยากาศของเมือง หรื อ เลือกซื ้อสินค้ าต่างๆ ตามอัธยาศัย
อาหารค่าบนรถไฟ

05. อังคำรที่ 11 ธันวำคม 2561

จ๊อดปูร์

อาหารเช้ าบนรถไฟ
ถึง เมืองจ๊ อดปูร์ (Jodhpur) หรื อ เมืองโยธะปุระ เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของรัฐราชสถานรองจากจัยปูร์ มีอีกชื่อว่า
“เมืองสีฟ้า” เนื่องจากบ้ านเรื อนต่างทาด้ วยสีฟ้าเต็มไปหมด เหตุผลเชื่อกันว่าที่ตงของเมื
ั้
องอยูใ่ นแถบทะเลทรายอันร้ อนระอุ
และสีฟ้าสามารถกันรังสีจากแสงแดดได้ ดีกว่าสีอื่น อีกประการหนึ่งคือ สีฟ้าเป็ นสีของวรรณะพราหมณ์ ซึ่งที่เมืองนี ้มีชาว
วรรณะพราหมณ์อาศัยอยูม่ ากนัน่ เอง ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัยบนรถไฟ หรื อ เยือน หมู่บ้านชาวบิชนอย (Bishnoi

อินเดีย ราชสถาน โดยรถไฟ ODYSSEY | 5
Village) ชนพื ้นเมืองของอินเดียที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 540 ปี ให้ ทา่ นได้ ชมวิถีชีวิตและสินค้ าพื ้นเมือง เช่น เครื่ องปั น้ ดินเผา
และทดลองทาด้ วยตัวท่านเอง, ชมแหล่งผลิตพรมอินเดียที่ถกั ทอด้ วยฝี มือของชาวบ้ าน และให้ ทา่ นเลือกซื ้อเป็ นที่ระลึก
อาหารกลางวันบนรถไฟ
นาท่านเดินชมบ้ านเรื อนสีฟ้าที่เรี ยงรายอยูท่ วั่ เมือง ผ่านชม ตลาดที่รายล้ อมอยูร่ อบหอนาฬิกา จากนันน
้ าชม ป้อมเมห์ ราน
การห์ (Mehrangarh Fort) นับเป็ นป้อมปราการที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในอินเดียที่สามารถมองเห็นได้ อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะ
อยูส่ ว่ นใดของเมือง ภายในตกแต่งประดับประดาด้ วยแก้ วหลากสี แบ่งเป็ นห้ องหรื อท้ องพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง
อาหารค่าเมนูบาร์ บีคิวที่ป้อมเมห์รานการห์

06. พุธที่ 12 ธันวำคม 2561

อัครำ

อาหารเช้ าบนรถไฟ
นาท่านสู่ เมืองอัครา (Agra) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัย
ราชวงศ์โมกุล ชม ป้อมอัครา (Agra Fort) หรื อที่เรี ยกว่า พระราชวังอัครา (Agra Palace) ซึ่งใช้ เวลาก่อสร้ างถึง 3 สมัย
โดยแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ในสมัยของพระเจ้ าชาห์ จาฮาน ผู้สร้ างทัชมาฮาล ภายในพระราชวังซึ่งสร้ างด้ วยหินอ่อนแกะสลักให้
ท่านระลึกถึงพระเจ้ าชาห์ จาฮาน ด้ วยห้ องมุขแปดเหลี่ยม อันเป็ นห้ องที่สวยที่สุดในพระราชวัง เป็ นที่ประทับตลอด
ระยะเวลาที่ถกู พระราชบุตรองค์ที่ 5 ของพระองค์คมุ ขังไว้ จนวาระสุดท้ ายแห่งชีวิต เพื่อที่พระองค์จะได้ ทอดพระเนตรชม
ทัชมาฮาลตลอดเวลา ก่อนมีเวลาให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง ตามอัธยาศัย

อาหารกลางวันบนรถไฟ
ชม Itmad-Ud-Daulah หรื อที่เรี ยกว่า Baby Taj เนื่องจากมีรูปแบบการก่อสร้ างที่คล้ ายคลึงกับทัชมาฮาล สร้ างด้ วย
หินทรายแดง ตกแต่งด้ วยหินอ่อน สร้ างโดย Nur Jahan ธิดาของ Ghiyas Beg ผู้เป็ นปู่ ของพระนางมุมตัส
ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) อนุสรณ์แห่งความรักหินอ่อนสีขาวละมุนสไตล์เปอร์ เซีย เป็ นที่ฝังพระศพของพระอัครมเหสี
พระนางมุมตัส ซึ่งสวรรคตหลังจากทรงมีพระประสูติกาลพระโอรสองค์ที่ 14 แก่ พระเจ้ าชาห์ จาฮาน (Shah Jahan)
กษัตริ ย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์โมกุล
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อาหารค่าบนรถไฟ

07. พฤหัสบดีที่ 13 ธันวำคม 2561

ไสว มัดโฮปูร์ – อุทยำนรันทัมบอร์

อาหารเช้ าบนรถไฟ
รถไฟนาท่านสู่ เมืองไสว มัดโฮปูร์ (Sawai Madhopur) เป็ นที่ตงของอุ
ั้
ทยานรันทัมบอร์ (Ranthambore) ซึง่ เป็ นหนึ่งใน
อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สดุ ของอินเดียตอนเหนือ และเป็ นที่อนุรักษ์ พนั ธุ์เสืออีกด้ วย นอกจากนันท่
้ านยังมีโอกาสพบเห็น
สัตวเฉพาะถิ่นของอินเดีย เช่น นิลกาย (Nilgai) หรื อ กระทิงฟ้ า (Blue Bull) สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมชนิดหนึ่ง ในวงศ์ววั และ
ควาย (Bovidae) จัดเป็ นเพียงสัตว์ชนิดเดียวเท่านันที
้ ่อยู่ในสกุล Boselaphus มีรูปร่ างลักษณะคล้ ายวัวผสมกับม้ า ตัวผู้มี
ลักษณะเด่น ที่ สีลาตัวเมื่อโตขึ ้นจะเปลีย่ นเป็ นสีน ้าเงินเข้ มขึ ้นเรื่ อย ๆ หรื อสีเทาปนดา อันเป็ นที่มาของชื่อ , ชินคารา
กาเซลล์ (Chinkara Gazell) สัตว์สายพันธุ์กวางที่มีถิ่นอาศัยแพร่กระจายในอินเดีย รวมไปถึงแถบอิหร่ าน ปากีสถาน และ
อัฟกานิ สถาน ลัก ษณะโดยทั่ว ไปมีข นสีนา้ ตาลอมแดง และลายแถบดาบริ เวณดวงตาถึงใบหน้ า และส่วนเขาที่ยาว
ประมาณ 39 ซม. นอกจากนี ้ในช่วงฤดูหนาวสีขาวบริ เวณหน้ าท้ องและต้ นคอ จะยิ่งเด่นชัดขึ ้น ทัง้ นี ้เป็ นการปรับตัวให้
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อม เพื่อหลบเลีย่ งผู้ลา่ อย่างเช่น เสือ, สิงโต เป็ นต้ น, กวางป่ า (Sambhar Deer) นับเป็ นกวางที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ที่พบได้ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวลาตัวและหัว 180-200 เซนติเมตร ความยาวหาง
25-28 เซนติเมตร และหนักได้ ถึง 185-220 กิโลกรัม โดยทัว่ ไปเพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย มีขนสันหยาบสี
้
น ้าตาล
แกมเหลือง บางตัวน ้าตาลแกมแดง
อาหารกลางวันบนรถไฟ
พาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านพื ้นเมือง และพักผ่อนจิบชายามบ่ายที่ Sawai Madhopur Lodge โรงแรมหรู ที่ใช้ เป็ นตาหนักล่า
หนักของเหล่าเชื ้อพระวงศ์แห่งจัยปูร์ หรื อ ชัยปุระ
อาหารค่าบนรถไฟ
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08. ศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561

จัยปูร์

อาหารเช้ าบนรถไฟ
นาท่านเที่ยวชม เมืองจัยปูร์ (Jaipur) หรื อ ชัยปุระ ที่ทา่ นมหาราชาไสวจัยสิงห์ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็ นผู้สร้ างขึ ้นใน
ปี ค.ศ. 1727 โดยเป็ นเมืองหลวงของรัฐราชสถานและได้ ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink City) เนื่องจากในสมัยที่อินเดียเป็ นเมืองขึ ้น
ของอังกฤษ ได้ มีเจ้ าชายเสด็จประพาสเมืองจัยปูร์ มหาราชาจึงมีรับสัง่ ให้ ประชาชนทาสีบ้านเรื อนให้ เป็ นสีชมพู เพื่อถวาย
พระเกียรตินนั่ เอง ชม ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ซึ่งแต่เดิมใช้ เป็ นพระราชวังที่ประทับของมหาราชามันสิงห์
(Maharaja Man Singh) และเป็ นป้อมปราการระวังภัยจากศัตรู เนื่องจากตังอยู
้ บ่ นยอดเขาทาให้ ได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์
เป็ นอย่างมาก แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังฮาวามาฮาล (Hawa Mahal Palace) หรื อ พระราชวังแห่ งสายลม มีลกั ษณะ
เป็ นอาคาร 5 ชัน้ สร้ างด้ วยหินทรายออกแดงคล้ ายสีปนู แห้ ง เป็ นรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์เปอร์ เซียกับโมกุล จุดเด่นคือ
ลวดลายฉลุหินตามหน้ าต่างช่องระบายอากาศที่บรรดานางสนมในวัง ใช้ เป็ นที่มองดูชีวิตของสามัญชนทัว่ ไป

อาหารกลางวันที่โรงแรม
ชม พระราชวังหลวง (City Palace) ที่มหาราชาไสวจัยสิงห์ที่ 2 ทรงสร้ างขึ ้นและได้ รับ การดูแลต่อเติมโดยมหาราชา
ของจัยปูร์รุ่นต่อๆมา สถาปั ตยกรรมของพระราชวังนี ้ผสมผสานกันระหว่างราชวงศ์จัยปูร์กับโมกุล โดยนิยมใช้ หินอ่อน
แกะสลักลวดลายประณีตบรรจง อาทิ นกยูง, ดอกไม้ และพระพิฆเนศได้ อย่างอ่อนช้ อย จากนันมี
้ เวลาให้ ทา่ นเดินเล่น
ชมบรรยากาศของเมือง หรื อ เลือกซื ้อสินค้ าต่างๆ ตามอัธยาศัย
อาหารค่าบนรถไฟ

09. เสำร์ที่ 15 ธันวำคม 2561

เดลี– กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าบนรถไฟ
08.00 น. ได้ เวลา Check out และอาลารถไฟ Deccan Odyssey
เจ้ าหน้ าที่ Cox & Kings และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้ อนรับท่าน
นาท่านชม กรุ งเดลลี เริ่ มจากประตูชัย (India gate) สัญลักษณ์แห่งความกล้ าหาญของทหารที่เด่นสง่าเสมือนประตูชยั ใน
ปารี ส ชื่นชมกับถนนหนทางโดยรอบประตูชัยที่ถูกขนานนามว่า ถนนชองป์ - เชลิเซ่ (Champs Elysees) แห่งอินเดีย
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จากนันผ่
้ านชม อาคารรัฐสภา และ ทาเนียบประธานาธิบดี ปั จจุบนั เป็ นที่พานักของท่านประธานาธิ บดีเป็ นอินเดีย และ
มัสยิดจามา มัสยิดที่ใหญ่และสวยงามที่สดุ ในอินเดีย ซึ่งสร้ างโดยกษัตริ ย์ชา จาฮาน ในปี ค.ศ.1650 เป็ นมัสยิดที่ใช้
แรงงานถึง 6,000 คน และใช้ เวลาสร้ างนานถึง 6 ปี
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้งที่ ย่ านตลาดจานพัท (Janpath Market) แหล่ง ช้ อปปิ ้งยอดนิยมสาหรั บนักท่องเที่ยวมีสินค้ า
หัตถกรรม และงานฝี มือพื ้นเมืองต่าง ๆ มากมาย ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ เช่น ผ้ าไหมอินเดีย, เครื่ องประดับอัญมณี , ไม้ จนั หอม
แกะสลักของตกแต่งประดับบ้ าน ฯลฯ ตามอัธยาศัย
17.00 น.

นาท่านเข้ าสู่ HOTEL JW MARRIOTT AEROCITY (5*) หรือเทียบเท่ า

มีเวลาให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อน อาบน ้า เปลีย่ นเสื ้อผ้ า ตามอัธยาศัย
อาหารค่าที่โรงแรม

หลังอาหาร นาท่านสูส่ นามบิน

10. อำทิตย์ที่ 16 ธันวำคม 2561
00.20 น.

05.45 น.

ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบิน TG 316 (3.55 ชม. / Breakfast)
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

- กลับถึงบ้ านด้ วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

กรุงเทพฯ
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อัตรำค่ำบริกำร

169,000.- บาท
49,000.- บาท
63,000.- บาท

@ ท่านละ
@ พักเดีย่ ว เพิม่
@ พักห้ อง Presidential Suite เพิ่ม

หมายเหตุ: - อัตราค่าบริ การนี ้ ต้ องมีผ้ เู ดินทางไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน
อัตรำนีร
้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันทั
้ ศนาจร โดยสายการบินไทย
2. ห้ องพักในโรงแรม และบนรถไฟ ตามรายการ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี ้ยงตามรายการ
4. ค่าพาหนะนาเทีย่ วตามรายการ พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตามรายการ
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าภาษี สนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
6. ประกันอุบตั ิเหตุ การเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ผู้เดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครองคงเหลือ 50%
7. ค่าทิปพนักงานบริ การบนรถไฟ, พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ ดแู ลท่านตลอดการเดินทาง
อัตรำนีไ้ ม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
สำรองกำรเดินทำง
ชาระมัดจาท่านละ 30,000 บาท พร้ อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุการใช้ งานเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน) เมื่อจอง
ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริง
เอกสำรกำรยืน
่ วีซำ่
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้ งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน
4. ชื่อ และที่อยูข่ องสถานที่ทางาน สาหรับกรอกข้ อมูลใน Application Form
ติดต่อ : เหมียว / ไปร์ท

Line ID: @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 122 , 124

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

โทรสำร. 0 2211 0119

