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      เท่ียวอินเดียแบบ Luxury กบั รถไฟหรู 5 ดาว Deccan Odyssey ห้องพกัท่ีเพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก 

ห้องสปา ห้องอาหารนานาชาต ิและ Butler สว่นตวัคอยดแูลตลอดการเดนิทาง 
ให้ทา่นได้สมัผสัวฒันธรรม ภมูิทศัน์อนัหลากหลาย และอดุมสมบรูณ์ของประเทศอินเดีย  

สอ่งสตัว์ท่ีอทุยานแหง่ชาต ิRanthambore    นครอคัรา ชมทชัมาฮาล อนสุรณ์แหง่ความรัก จยัปร์ู นครสีชมพ ู  
ชมป้อมแอมเบอร์ มรดกโลกของยเูนสโก  อไูดปร์ู นครแห่งทะเลสาบ 

ชมพระราชวงัหลวงท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่แคว้นราชสถาน  เมืองวาโดดารา ชมสวนจมัปาเนอร์ ศลิปะอิสลามผสมฮินดท่ีูไมเ่คย
เปล่ียนแปลงนบัจากอดีต เมืองออรังคบตั ชมถ า้แอลโลร่า ศนูย์รวมศรัทธาแหง่สามศาสนา 

 

Indian Odyssey Journey 
 

เดินทำง: เสำร์ที่ 12 – อำทิตย์ที่ 20 มกรำคม 2562 (9 วัน) 

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
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01. เสำร์ที่ 12 มกรำคม 2562                   กรุงเทพฯ – เดลลี   
 

05.00 น. พร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D)  
07.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 323 (4.25 ชม. / Breakfast) 
09.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิราคานธี กรุงเดลลี (Delhi) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย 

เจ้าหน้าที่ Cox & Kings คอยต้อนรับ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านชม กรุงเดลลี เร่ิมจากประตูชัย (Gate of India) สญัลกัษณ์แห่งความกล้าหาญของทหารที่เด่นสง่าเสมือน
ประตชูยัในปารีส ช่ืนชมกบัถนนหนทางโดยรอบประตชูยัที่ถกูขนานนามว่า ถนนชองป์ - เชลิเซ่ (Champs Elysees) แห่ง
อินเดีย  จากนัน้ผา่นชม อาคารรัฐสภา และ ท าเนียบประธานาธิบดี  ปัจจบุนัเป็นท่ีพ านกัของทา่นประธานาธิบดีเป็นอินเดีย  
และ มสัยิดจามา  มสัยิดที่ใหญ่และสวยงามที่สดุในอินเดีย  ซึง่สร้างโดยกษัตริย์ชา จาฮาน  ในปี ค.ศ.1650  เป็นมสัยิดที่ใช้
แรงงานถึง  6,000  คน และใช้เวลาสร้างนานถึง 6 ปี แวะเยี่ยมชม  ราชกัจ (Rajghat) สถานที่สลายร่างของมหาบรุุษผู้
ปฏิรูปสงัคมการเมืองการปกครองของอินเดีย ทา่นมหาตม  คานธี  
17.00 น. น าทา่น Check in ที่ Deccan Odyssey (Luxury Train) รถไฟหรูที่เกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลอินเดีย 
กบัภาคเอกชน ที่ต้องการสง่เสริมการทอ่งเที่ยว และยงัคว้ารางวลั World Travel Award 2016 สาขารถไฟหรูชัน้น าของ 
เอเชียอีกด้วย 

อาหารค ่าบนรถไฟ 

ที่พกั   DECCAN ODYSSEY LUXURY TRAIN   (PRESIDENTIAL SUITE  18  ตร.ม. / DELUXE CABIN  9   ตร.ม.) 
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02. อำทิตย์ที่ 13 มกรำคม 2562           ไสว มัดโฮปูร์ – อุทยำนรันทัมบอร์ 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

รถไฟน าทา่นสู ่เมืองไสว มัดโฮปูร์ (Sawai Madhopur) เป็นท่ีตัง้ของอุทยานรันทัมบอร์ (Ranthambore) ซึง่เป็นหนึ่งใน
อทุยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สดุของอินเดียตอนเหนือ และเป็นที่อนรัุกษ์พนัธุ์เสืออีกด้วย นอกจากนัน้ท่านยงัมีโอกาสพบเห็น 
สตัวเฉพาะถ่ินของอินเดีย เช่น  นิลกาย (Nilgai) หรือ กระทิงฟ้า (Blue Bull) สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชนิดหนึ่ง ในวงศ์ววัและ
ควาย (Bovidae) จดัเป็นเพียงสตัว์ชนิดเดียวเท่านัน้ที่อยู่ในสกุล Boselaphus มีรูปร่างลกัษณะคล้ายววัผสมกบัม้า ตวัผู้มี
ลกัษณะเดน่ ที่ สลี าตวัเมื่อโตขึน้จะเปลีย่นเป็นสนี า้เงินเข้มขึน้เร่ือย ๆ หรือสเีทาปนด า อนัเป็นท่ีมาของช่ือ , ชินคารา 
กาเซลล์ (Chinkara Gazell) สตัว์สายพนัธุ์กวางที่มีถ่ินอาศยัแพร่กระจายในอินเดีย รวมไปถึงแถบอิหร่าน ปากีสถาน และ
อัฟกานิสถาน  ลกัษณะโดยทั่วไปมีขนสีน า้ตาลอมแดง และลายแถบด าบริเวณดวงตาถึงใบหน้า และส่วนเขาที่ยาว
ประมาณ 39 ซม. นอกจากนีใ้นช่วงฤดูหนาวสีขาวบริเวณหน้าท้องและต้นคอ จะยิ่งเด่นชัดขึ น้ ทัง้นีเ้ป็นการปรับตัวให้
กลมกลนืกบัสภาพแวดล้อม เพื่อหลบเลีย่งผู้ลา่อยา่งเช่น เสอื, สงิโต เป็นต้น, กวางป่า (Sambhar Deer)  นบัเป็นกวางที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุที่พบได้ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีความยาวล าตวัและหวั 180-200 เซนติเมตร ความยาวหาง 
25-28 เซนติเมตร และหนกัได้ถึง 185-220 กิโลกรัม โดยทัว่ไปเพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย มีขนสัน้หยาบสีน า้ตาล
แกมเหลอืง บางตวัน า้ตาลแกมแดง 

อาหารกลางวนับนรถไฟ 

พาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านพืน้เมือง และพกัผ่อนจิบชายามบ่ายที่ Sawai Madhopur Lodge โรงแรมหรูที่ใช้เป็นต าหนกัลา่
หนกัของเหลา่เชือ้พระวงศ์แหง่จยัปร์ู หรือ ชยัปรุะ 

อาหารค ่าบนรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. จันทร์ที่ 14 มกรำคม 2562                   อัครำ 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

น าท่านสู่ เมืองอัครา (Agra) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมยั

ราชวงศ์โมกุล ชม ป้อมอัครา (Agra Fort) หรือที่เรียกว่า พระราชวงัอคัรา (Agra Palace)  ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 3 สมยั 
โดยแล้วเสร็จสมบรูณ์ในสมยัของพระเจ้าชาห์ จาฮาน ผู้สร้างทชัมาฮาล  ภายในพระราชวงัซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนแกะสลกัให้
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ท่านระลึกถึงพระเจ้าชาห์  จาฮาน ด้วยห้องมุขแปดเหลี่ยม  อนัเป็นห้องที่สวยที่สุดในพระราชวัง เป็นที่ประทับตลอด
ระยะเวลาที่ถกูพระราชบตุรองค์ที่ 5 ของพระองค์คมุขงัไว้จนวาระสดุท้ายแหง่ชีวิต  เพื่อท่ีพระองค์จะได้ทอดพระเนตรชม 
ทชัมาฮาลตลอดเวลา  ก่อนมีเวลาให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมือง ตามอธัยาศยั 

อาหารกลางวนับนรถไฟ 

ชม Itmad-Ud-Daulah หรือท่ีเรียกวา่ Baby Taj เน่ืองจากมีรูปแบบการก่อสร้างท่ีคล้ายคลงึกบัทชัมาฮาล สร้างด้วย
หินทรายแดง ตกแตง่ด้วยหินออ่น สร้างโดย Nur Jahan ธิดาของ Ghiyas Beg ผู้ เป็นปู่ ของพระนางมมุตสั  
ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) อนสุรณ์แห่งความรักหินอ่อนสีขาวละมนุสไตล์เปอร์เซีย เป็นที่ฝังพระศพของพระอคัรมเหส ี
พระนางมมุตสั  ซึ่งสวรรคตหลงัจากทรงมีพระประสตูิกาลพระโอรสองค์ที่ 14 แก่ พระเจ้าชาห์ จาฮาน (Shah Jahan) 
กษัตริย์องค์ที่ 5 แหง่ราชวงศ์โมกลุ 

อาหารค ่าบนรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

04. อังคำรที่ 15 มกรำคม 2562                    จัยปูร์  
 

น าทา่นเที่ยวชม เมืองจัยปูร์ (Jaipur) หรือ ชยัปรุะ ที่ทา่นมหาราชาไสวจยัสิงห์ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึน้ใน
ปีค.ศ. 1727 โดยเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานและได้ช่ือวา่ นครสชีมพ ู(Pink City) เนื่องจากในสมยัที่อินเดยีเป็นเมืองขึน้
ขององักฤษ ได้มีเจ้าชายเสด็จประพาสเมืองจยัปร์ู  มหาราชาจึงมีรับสัง่ให้ประชาชนทาสีบ้านเรือนให้เป็นสีชมพ ูเพื่อถวาย
พระเกียรตินัน่เอง ชม ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นพระราชวงัที่ประทบัของมหาราชามนัสิงห์ 
(Maharaja Man Singh) และเป็นป้อมปราการระวงัภยัจากศตัรู เนื่องจากตัง้อยูบ่นยอดเขาท าให้ได้เปรียบทางยทุธศาสตร์
เป็นอยา่งมาก แวะถ่ายรูปกบั พระราชวังฮาวามาฮาล (Hawa Mahal Palace) หรือ พระราชวังแห่งสายลม มีลกัษณะ
เป็นอาคาร 5 ชัน้ สร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปนูแห้ง เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกบัโมกุล จุดเด่นคือ 
ลวดลายฉลหุินตามหน้าตา่งช่องระบายอากาศที่บรรดานางสนมในวงั ใช้เป็นท่ีมองดชีูวิตของสามญัชนทัว่ไป  

อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 

ชม พระราชวังหลวง (City Palace) ที่มหาราชาไสวจัยสิงห์ที่ 2 ทรงสร้างขึน้และได้รับการดูแลต่อเติมโดยมหาราชา
ของจัยปูร์รุ่นต่อๆมา สถาปัตยกรรมของพระราชวงันีผ้สมผสานกันระหว่างราชวงศ์จัยปูร์กับโมกุล โดยนิยมใช้หินอ่อน
แกะสลกัลวดลายประณีตบรรจง อาทิ นกยงู, ดอกไม้ และพระพิฆเนศได้อยา่งออ่นช้อย จากนัน้มีเวลาให้ทา่นเดินเลน่ 
ชมบรรยากาศของเมือง หรือ เลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ตามอธัยาศยั 

อาหารค ่าบนรถไฟ 
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05. พุธที่ 16 มกรำคม 2562             อูไดปูร์ 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

ถึง เมืองอุไดปูร์  (Udaipur) หรือ เมืองอทุยัปรุะ ตัง้อยูท่างตอนใต้ของแคว้นราชสถาน และตัง้อยู่ริมทะเลสาบพิโชลา่ เป็น
ราชธานีแหง่ที่ 2 ของอาณาจกัร Mewar อไุดปร์ูเป็นเมืองที่ขึน้ช่ือด้วยความโรแมนติกและเพียบพร้อม ไปด้วยความงดงาม
ของทะเลสาบ พระราชวงั และน า้พทุี่สวยงาม ชม พระราชวังหลวง (City Palace) ที่ใหญ่ที่สดุของแคว้นราชสถาน มีพืน้ที่
ทัง้หมดประมาณ 5 เอเคอร์ จริงๆ แล้วที่ City Palace แหง่นีเ้ป็นท่ีตัง้ของหลายราชวงัจากหลายรัชสมยั พระราชวงัหลงัแรก   
เร่ิมสร้างตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 16 เร่ือยมาจนถึงศตวรรษที่ 20  รวมทัง้สิน้ 22 รัชกาล จึงท าให้มีรูปแบบการสร้างที่สวยงาม
แปลกตาทัง้ศิลปะแบบแคว้นราชสถานและการตกแต่งแบบโมกุล ชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วคริสตัล (Crystal Gallery) 

ที่ตัง้อยู่ภายในพระราชวงัหลวง โดยมหาราชาสชัชนั สิงห์ (Maharana Sajjan Singh) สัง่ซือ้เคร่ืองแก้วจากบริษัท F & C 
ของเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษเมื่อปี ค.ศ. 1877 แต่พอถึงเวลาของมาสง่ปรากฏว่า พระองค์สิน้พระชนม์เสียก่อน 
บรรดาลกูหลานก็เลยเก็บเอาไว้ในสภาพหีบหอ่เดิม จนกระทัง่มาถึงยคุของมหาราชา อรวินด์ สงิห์ ท่ีตดัสนิใจเปิดและน ามา
แสดงในพิพิธภณัฑ์ดงักลา่ว น าทา่นนัง่เรือสู ่เกาะจักรมณเฑียร (Jagmandi Island) เกาะเล็กๆที่เป็นที่ตัง้ของพระราชวงั
จกัรมณเฑียร (Jagmandi Palace) ว่ากนัว่ายอดโดมของพระราชวงันีเ้ป็นแรงบนัดาลใจให้พระเจ้าชาห์ จาฮาน น าไปใช้
เป็นต้นแบบในการสร้างทชัมาฮาล 

อาหารกลางวนับนรถไฟ 

มีเวลาให้ทา่นเดินเลน่ชมบรรยากาศของเมือง หรือ เลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ตามอธัยาศยั 
อาหารค ่าบนรถไฟ 
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06. พฤหัสบดีที่ 17 มกรำคม 2562                         วำโดดำรำ  
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

น าท่านชม เมืองวาโดดารา (Vadodara) ตัง้อยู่ในเขตของแคว้นคชุราต (Gujarat) ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของศาสนาอิสลามที่
เ ข้ามาเผยแพร่ในอินเดีย น าท่านสู่  อุทยานประวัติศาสตร์จัมปาเนอร์ ปวกัดห์ (Champaner-Pavagadh 

Archeological Park) ที่นี่เป็นที่เดียวในอินเดียที่ยังมีคงมีร่องรอยของศิลปะแบบอิสลามที่ไม่เคยถูกท าลายหรือ
เปลี่ยนแปลงตัง้แต่สมยัก่อนจกัรวรรดิโมกุล จนได้ประกาศเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ชม มัสยิดจามิ (Jami Masjid) ที่มี
ศิลปะผสมผสานระหวา่งฮินดกูบัอิสลาม 

อาหารกลางวนับนรถไฟ 

ชม พิพิธภัณฑ์มหาราชาฟาเทห์สิงห์ (Maharaja Fateh Singh Museum) ในอดีตเป็นสถานที่ศึกษาของเด็กๆ ใน
ราชวงศ์ และเป็นที่รวบรวมรูปสลกัหินอ่อน ทองเหลืองปนูปัน้มากมาย ก่อนพาท่านไปจิบชายามบ่าย และชมการแสดง
ระบ าพืน้เมืองที่ พระราชวังลักษมีวิลาศ (Laxmi Vilas Palace) สดุยิ่งใหญ่ของเมืองวาโดดารา  เป็นแลนด์มาร์คส าคญัที่
มีช่ือเสียงของเมืองเลยก็ว่าได้ พระราชวงัแห่งนีช้่วงแรกถูกสร้างขึน้โดยราชวงศ์ของเกควาด (Gaekwad) ในสมยัที่เร่ิม
ปกครองวาโดดารา หลงัจากนัน้ในระหวา่งปีค.ศ. 1878-1890 มหาราชาซายาจ ราโอ ที่ 3 (Sayaji Rao III) ได้ปรับปรุงและ
ตอ่เติมใหมอ่ยา่งหรูหราฟู่ ฟ่า โดยใช้เงินในการสร้างจ านวนมาก 

อาหารค ่าบนรถไฟ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

07. ศุกร์ที่ 18 มกรำคม 2562                 ออรังคบัต – ถ  ำแอลโลร่ำ 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

พกัผ่อนสบายๆ ตามอธัยาศยับนรถไฟ ก่อนถึง เมืองออรังคบัต (Aurangabad) ที่อบอวลไปด้วยอิทธิพลของมุสลิม 
เบกมั (สสุาน) ของจกัรพรรดิออรังเซบ   

อาหารกลางวนับนรถไฟ 

ชม ถ า้แอลโลร่า (Ellora Cave) อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของออรังคบตั ระยะทางประมาณ  30กิโลเมตร (ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง)  ประกอบไปด้วยถ า้ทัง้หมด 34 คหูา  เป็นวดัถ า้ศาสนาพทุธ (ถ า้หมายเลข 1-12) เทวาลยัถ า้ในศาสนา



    

Indian Odyssey Journey | 7 

พราหมณ์ – ฮินด ู(ถ า้หมายเลข 14-16) และวิหารถ า้ในศาสนาเชน ( ถ า้หมายเลข 30 และ 32) สร้างโดยการเจาะช่องกลาง
หน้าผา และแกะสลกัเนือ้หินเพื่อตกแต่งภายใน กลุ่มถ า้เรียงตัวเป็นรูปเกือกม้าจากตะวันออกไปตะวนัตกไปตามแนว
แม่น า้วโฆระ (Waghora – แปลว่า เสือ ในภาษามราฐีท้องถ่ิน) ที่ไหลเลียบตีนผาเบือ้งลา่ง ซึ่งถ า้ทกุถ า้ถกูเช่ือมถึงกนัโดย
ระเบียงทางเดินหินด้านหน้า 

อาหารค ่าบนรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08. เสำร์ที่ 19 มกรำคม 2561                              มุมไบ – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

08.00 น. ได้เวลา Check out และอ าลารถไฟ Deccan Odyssey 
เจ้าหน้าที่ Cox & Kings และมคัคเุทศก์ท้องถ่ินคอยต้อนรับทา่น 

น าชม เมืองมุมไบ (Mumbai) ซึ่งครัง้หนึ่งเคยถูกเรียกขานว่า “บอมเบย์” ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของอินเดีย ในฐานะเป็น 
เมืองทา่  มมุไบยงัเป็นศนูย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว ตึกรามบ้านช่องสมยัใหม่ผดุขึน้มากมาย  จนเปรียบเสมือนโลก  
2 ยุค  มารวมอยู่ ด้ วยกัน  และยัง เ ป็นเมืองที่มีการผลิตภาพยนตร์มากที่สุดในโลก จนได้ ช่ือว่า  “บอลลีวู้ ด ”   
น าทา่นชม ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India) สร้างด้วยหินทรายสนี า้ผึง้ ตัง้ตระหง่านอยูริ่มฝ่ังทะเลอาระเบียน ถือได้ว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมมุไบ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1911 เพื่อเป็นอนสุรณ์สถาน ถึงการเสด็จมาเยือนอินเดียเป็นครัง้แรกของ
พระเจ้าจอร์จที่ 5 และพระราชินีแมร่ี เพื่อทรงร่วมงาน เดลีดารบัร และกองทัพอังกฤษชุดสุดท้ายที่ปกครองอินเดีย  
ชม พิพิธภัณฑ์ Dr. Bhau Daji Lad ที่ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1857 ถือเป็นพิพิธภณัฑที่เก่าแก่ที่สดุในมมุไบ ภายในจดัแสดง
วตัถทุางโบราณคดี, แผนท่ี, ภาพถ่ายประวตัิศาสตร์ของเมืองมมุไบ นอกจากนีบ้ริเวณหน้าพิพิธภณัฑ์ยงัมี ช้างหินแกะสลกั
จากถ า้ช้างตัง้ประดบัอยู่ ซึ่งนกัส ารวจชาวโปรตุเกสเป็นผู้ ค้นพบและได้พยายามย้ายช้างหินออกจากเกาะ แต่เรือขนส่ง
รับน า้หนักไม่ไหวช้างหินจึงตกสู่ทะเล ต่อมาในช่วงการปกครองของอังกฤษ ได้มีการกู้ ช้างหินขึน้มาและน ามาตัง้ไว้ที่
พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
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น าท่านสกัการะบชูา เทพผู้ เติมเต็ม สิทธิวินายัก พระพิฆเณศวร แห่งความส าเร็จ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่มมุไบ ซึ่งเป็นเมือง
หลวงของรัฐมหาราษฎร์ ปัจจบุนัถือเป็นเทพประจ ารัฐและส าคญัที่สดุ จากนัน้อิสระให้ท่านเดินเลน่ช้อปปิง้ที่ ตลาดครอว์
ฟอร์ด (Crowford Market) ที่ครอบคลมุสนิค้าหลากหลาย เช่น ผลไม้, เคร่ืองเทศ และเสือ้ผ้า ฯลฯ 

17.00 น. น าทา่นเข้าสู ่HOTEL THE LALIT MUMBAI (5*) หรือเทียบเท่า  

มีเวลาให้ทา่นได้พกัผอ่น อาบน า้เปลีย่นเสือ้ผ้า ตามอธัยาศยั 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านสูส่นามบิน 
23.20 น. ออกเดินทางกลบัโดยเที่ยวบิน TG 318 (4.15 ชม. / Dinner) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

09. อำทิตย์ที่ 20 มีนำคม 2561                 กรุงเทพฯ 
 

05.05 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 - กลบัถงึบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจย่ิง 
หมายเหตุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อตัรำคำ่บรกิำร       

 @   ทา่นละ         166,000.-  บาท  

 @   พกัเดีย่ว เพิม่                             56,000.-  บาท  
 

หมายเหตุ:  - อตัราคา่บริการนี ้ต้องมีผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น 
 

อตัรำนี รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ทศันาจร โดยสายการบินไทย  
2. ห้องพกัในโรงแรม และบนรถไฟ ตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  
3. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ  
4. คา่พาหนะน าเทีย่วตามรายการ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม)  
6. ประกนัอบุตัิเหต ุการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ผู้ เดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี  หรือ อาย ุ75-85 ปี   ความคุ้มครองคงเหลอื  50% 
7. คา่ทิปพนกังานบริการบนรถไฟ, พนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  
 

อตัรำนี ไมร่วม 

1. คา่หนงัสอืเดินทาง  
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆ อาทิ คา่อาหาร  คา่เคร่ืองดื่มพเิศษ  คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด  ฯลฯ 

 

ส ำรองกำรเดนิทำง 

 ช าระมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายกุารใช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
 ช าระสว่นท่ีเหลอืภายในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 
กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

- ยกเลกิหลงัวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 เสยีคา่ใช้จา่ย 20 % 
- ยกเลกิหลงัวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 เสยีคา่ใช้จา่ย 50 % 
- ยกเลกิหลงัวนัท่ี 12  ธนัวาคม2562 เสยีคา่ใช้จา่ย 100 % 

 

เอกสำรกำรยืน่วซีำ่ 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) มีอายกุารใช้งานเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายส ีฉากหลงัขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน 
4. ช่ือ และที่อยูข่องสถานท่ีท างาน ส าหรับกรอกข้อมลูใน  Application Form 
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ตดิตอ่  :  เหมยีว / ไปรท์       โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122, 124 

Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสำร. 0 2211 0119 
 

จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

www.chaitour.co.th 
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