
    

อินเดีย ราชสถาน โดยรถไฟ ODYSSEY | 1 
                                                                            ชัยทัวร์ 

                                                          โทร 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

      เที่ยวอินเดียแบบ Luxury กับ รถไฟหรู 5 ดาว Deccan Odyssey ห้องพักที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก 

ห้องสปา ห้องอาหารนานาชาติ และ Butler คอยดูแลตลอดการเดินทาง 
ให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรม ภูมิทัศน์อันหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ของประเทศอินเดีย  

ชม อุทยานประวัติศาสตร์จัมปาเนอร์ ศิลปะอิสลามผสมฮินดูที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับจากอดีต 
อูไดปูร์ นครที่ขึ้นชื่อในเรื่องความโรแมนติกของทะเลสาบ จ๊อดปูร ์นครสีฟ้า ชมความอลังการของป้อมเมห์รานการห์  

นครอัครา ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก รถพาดูสัตว์ที่ อุทยานแห่งชาติรันทัมบอร์ 
จัยปูร ์นครสีชมพู ชมป้อมแอมเบอร์ มรดกโลกของยูเนสโก 

 

อินเดีย ราชสถาน โดยรถไฟ ODYSSEY 
 

เดินทาง: ศุกร์ที่ 24 มกราคม – อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (10 วัน) 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
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    01. ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563              กรุงเทพฯ – มุมไบ 
 

 

16.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ  
18.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 317 (4.35 ชม. / Dinner) 
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมุมไบ (Mumbai) ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง 

เจ้าหน้าที่ Cox & Kings คอยต้อนรับ 
ที่พัก   HOTEL THE LEELA MUMBAI (5*)  หรือเทียบเท่า   

 

02. เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563                     มุมไบ   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม เมืองมุมไบ (Mumbai) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกขานว่า “บอมเบย์” ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอินเดีย ในฐานะเป็น 
เมืองท่า  มุมไบยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว ตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่ผุดขึ้นมากมาย  จนเปรียบเสมือนโลก  
2 ยุค  มารวมอยู่ด้ วยกัน  และยั ง เป็นเมืองที่มีการผลิตภาพยนตร์มากที่ สุดในโลก จนได้ชื่ อว่า  “บอลลีวู้ ด ”   
น าท่านชม ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India) สรา้งด้วยหินทรายสีน้ าผึ้ง ตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งทะเลอาระเบียน ถือได้ว่า
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1911 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ถึงการเสด็จมาเยือนอินเดียเป็นครั้งแรกของ
พระเจ้าจอร์จที่ 5 และพระราชินีแมรี่ เพื่อทรงร่วมงาน เดลีดารบัร และกองทัพอังกฤษชุดสุดท้ายที่ปกครองอินเดีย  
ชม พิพิธภัณฑ์ Dr. Bhau Daji Lad ที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1857 ถือเป็นพิพิธภัณฑที่เก่าแก่ที่สุดในมุมไบ ภายในจัดแสดง
วัตถุทางโบราณคดี, แผนท่ี, ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเมืองมุมไบ นอกจากนี้บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมีช้างหินแกะสลัก
จากถ้ าช้างตั้งประดับอยู่ ซึ่งนักส ารวจชาวโปรตุเกสเป็นผู้ค้นพบและได้พยายามย้ายช้างหินออกจากเกาะ แต่เรือขนส่ง
รับน ้าหนักไม่ไหวช้างหินจึงตกสู่ทะเล ต่อมาในช่วงการปกครองของอังกฤษ ได้มีการกู้ช้างหินขึ้นมาและน ามาตั้งไว้ที่
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

15.30 น. น าท่าน Check in ที่ Deccan Odyssey (Luxury Train) รถไฟหรูท่ีเกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลอินเดีย 
กับภาคเอกชน ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังคว้ารางวัล World Travel Award 2016 สาขารถไฟหรูชั้นน าของ 
เอเชียอีกด้วย 
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อาหารค่ าบนรถไฟ 

ที่พัก   DECCAN ODYSSEY LUXURY TRAIN   (PRESIDENTIAL SUITE  18  ตร.ม. / DELUXE CABIN  9   ตร.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

03. อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563             มุมไบ – วาโดดารา  
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

น าท่านชม เมืองวาโดดารา (Vadodara) ตั้งอยู่ในเขตของแคว้นคุชราต (Gujarat) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาอิสลามที่
เข้ามาเผยแพร่ในอินเดีย น าท่านสู่  อุทยานประวัติศาสตร์จัมปาเนอร์ ปวกัดห์  (Champaner-Pavagadh 

Archeological Park) ที่นี่เป็นที่เดียวในอินเดียที่ยังมีคงมีร่องรอยของศิลปะแบบอิสลามที่ไม่เคยถูกท าลายหรือ
เปล่ียนแปลงตั้งแต่สมัยก่อนจักรวรรดิโมกุล จนได้ประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ชม มัสยิดจามิ (Jami Masjid) ที่มี
ศิลปะผสมผสานระหว่างฮินดูกับอิสลาม 

อาหารกลางวันบนรถไฟ 

ชม พิพิธภัณฑ์มหาราชาฟาเทห์สิงห์ (Maharaja Fateh Singh Museum) ในอดีตเป็นสถานที่ศึกษาของเด็กๆ ใน
ราชวงศ์ และเป็นที่รวบรวมรูปสลักหินอ่อน ทองเหลืองปูนปั้นมากมาย ก่อนพาท่านไปจิบชายามบ่าย และชมการแสดง
ระบ าพื้นเมืองที ่พระราชวังลักษมีวิลาศ (Laxmi Vilas Palace) สุดยิ่งใหญ่ของเมืองวาโดดารา  เป็นแลนด์มาร์คส าคัญที่
มีชื่อเสียงของเมืองเลยก็ว่าได้ พระราชวังแห่งนี้ช่วงแรกถูกสร้างขึ้นโดยราชวงศ์ของเกควาด (Gaekwad) ในสมัยที่เริ่ม
ปกครองวาโดดารา หลังจากนั้นในระหว่างปีค.ศ. 1878-1890 มหาราชาซายาจ ราโอ ที่ 3 (Sayaji Rao III) ได้ปรับปรุงและ
ต่อเติมใหม่อย่างหรูหราฟู่ฟ่า โดยใช้เงินในการสร้างจ านวนมาก 

อาหารค่ าบนรถไฟ 
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04. จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563                  อูไดปูร์ 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

ถึง เมืองอุไดปูร์  (Udaipur) หรือ เมืองอุทัยปุระ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นราชสถาน และตั้งอยู่ริมทะเลสาบพิโชล่า เป็น
ราชธานีแห่งที่ 2 ของอาณาจักร Mewar อุไดปูร์เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้วยความโรแมนติกและเพียบพร้อม ไปด้วยความงดงาม
ของทะเลสาบ พระราชวัง และน้ าพุที่สวยงาม ชม พระราชวังหลวง (City Palace) ที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นราชสถาน มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 5 เอเคอร์ จริงๆ แล้วที่ City Palace แห่งนี้เป็นที่ตั้งของหลายราชวังจากหลายรัชสมัย พระราชวังหลังแรก   
เริ่มสร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 20  รวมทั้งสิ้น 22 รัชกาล จึงท าให้มีรูปแบบการสร้างที่สวยงาม
แปลกตาทั้งศิลปะแบบแคว้นราชสถานและการตกแต่งแบบโมกุล ชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วคริสตัล (Crystal Gallery) 

ที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังหลวง โดยมหาราชาสัชชัน สิงห์ (Maharana Sajjan Singh) ส่ังซื้อเครื่องแก้วจากบริษัท F & C 
ของเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1877 แต่พอถึงเวลาของมาส่งปรากฏว่า พระองค์ส้ินพระชนม์เสียก่อน 
บรรดาลูกหลานก็เลยเก็บเอาไว้ในสภาพหีบห่อเดิม จนกระทั่งมาถึงยุคของมหาราชา อรวินด์ สิงห์ ที่ตัดสินใจเปิดและน ามา
แสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว น าท่านน่ังเรือสู่ เกาะจักรมณเฑียร (Jagmandi Island) เกาะเล็กๆที่เป็นที่ตั้งของพระราชวัง
จักรมณเฑียร (Jagmandi Palace) ว่ากันว่ายอดโดมของพระราชวังนี้เป็นแรงบันดาลใจให้พระเจ้าชาห์ จาฮาน น าไปใช้
เป็นต้นแบบในการสร้างทัชมาฮาล 

อาหารกลางวันบนรถไฟ 

มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของเมือง หรือ เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย 
อาหารค่ าบนรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

05. อังคารที่ 28 มกราคม 2563                   จ๊อดปูร์  
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

ถึง เมืองจ๊อดปูร์ (Jodhpur) หรือ เมืองโยธะปุระ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐราชสถานรองจากจัยปูร์ มีอีกชื่อว่า 
“เมืองสีฟ้า” เนื่องจากบ้านเรือนต่างทาด้วยสีฟ้าเต็มไปหมด เหตุผลเชื่อกันว่าที่ตั้งของเมืองอยู่ในแถบทะเลทรายอันร้อนระอุ 
และสีฟ้าสามารถกันรังสีจากแสงแดดได้ดีกว่าสีอื่น อีกประการหนึ่งคือ สีฟ้าเป็นสีของวรรณะพราหมณ์ ซึ่งที่เมืองนี้มีชาว
วรรณะพราหมณ์อาศัยอยู่มากนั่นเอง ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถไฟ  
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อาหารกลางวันบนรถไฟ 

น าท่านเดินชมบ้านเรือนสีฟ้าที่เรียงรายอยูท่ั่วเมือง ผ่านชม ตลาดที่รายล้อมอยู่รอบหอนาฬิกา จากนั้นน าชม ป้อมเมห์ราน
การห์ (Mehrangarh Fort) นับเป็นป้อมปราการท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในอินเดียที่สามารถมองเห็นได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะ
อยู่ส่วนใดของเมือง ภายในตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง 

อาหารค่ าเมนูบาร์บีคิวที่ป้อมเมห์รานการห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06. พุธที่ 29 มกราคม 2563       ไสว มัดโฮปูร์ – อุทยานรันทัมบอร์ 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

รถไฟน าท่านสู่ เมืองไสว มัดโฮปูร์ (Sawai Madhopur) เป็นที่ตั้งของอุทยานรันทัมบอร์ (Ranthambore) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียตอนเหนือ และเป็นที่อนุรักษ์พันธุ์เสืออีกด้วย พาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านพื้นเมือง 
อาหารกลางวันบนรถไฟ 

หลังอาหารน าท่านเดินทางท่องซาฟารีในอุทยาน ซึ่งท่านมีโอกาสพบเห็นสัตว์เฉพาะถิ่นของอินเดีย เช่น  นิลกาย (Nilgai) 
หรือ กระทิงฟ้า (Blue Bull) สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมชนิดหน่ึง มีรูปร่างลักษณะคล้ายวัวผสมกับม้า ตัวผู้มีลักษณะเด่นท่ี สีล าตัว
เมื่อโตขึ้นจะเปล่ียนเป็นสีน้ าเงินเข้มขึ้นเรื่อย ๆ หรือสีเทาปนด า อันเป็นท่ีมาของชื่อ , ชินคารากาเซลล์ (Chinkara Gazell) 
สัตว์สายพันธุ์กวางที่มีถิ่นอาศัยแพร่กระจายในอินเดีย รวมไปถึงแถบอิหร่าน ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน  ลักษณะ
โดยทั่วไปมีขนสีน้ าตาลอมแดง และลายแถบด าบริเวณดวงตาถึงใบหน้า และส่วนเขาที่ยาวประมาณ 39 ซม.  
กวางป่า (Sambhar Deer)  นับเป็นกวางที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดที่พบได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวล าตัว
และหัว 180-200 เซนติเมตร ความยาวหาง 25-28 เซนติเมตร และหนักได้ถึง 185-220 กิโลกรัม โดยทั่วไปเพศผู้จะมีขนาด
ใหญ่กว่าเพศเมีย มีขนส้ันหยาบสีน้ าตาลแกมเหลือง บางตัวน้ าตาลแกมแดง (โอกาสในการเห็นสัตว์ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยตามธรรมชาติ) 

อาหารค่ าบนรถไฟ 
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07. พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563              อัครา 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

น าท่านสู่ เมืองอัครา (Agra) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัย

ราชวงศ์โมกุล ชม ป้อมอัครา (Agra Fort) หรือที่เรียกว่า พระราชวังอัครา (Agra Palace)  ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 3 สมัย 
โดยเริ่มต้นสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าอักบาร์มหาราช และเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของพระเจ้าชาห์ จาฮาน ผู้สร้างทัชมาฮาล  
ภายในพระราชวังซึ่งสร้างดว้ยหินอ่อนแกะสลัก น าท่านระลึกถึงพระเจ้าชาห์  จาฮาน ด้วยห้องมุขแปดเหล่ียม  อันเป็นห้องที่
สวยที่สุดในพระราชวัง เป็นท่ีประทับตลอดระยะเวลาที่ถูกพระราชบุตรพระนามว่า “โอรังเซป” คุมขังไว้จนวาระสุดท้ายแห่ง
ชีวิต  เพื่อท่ีพระองค์จะได้ทอดพระเนตรชมทัชมาฮาลตลอดเวลา  ก่อนมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย 

อาหารกลางวันที่โรงแรม 

ชม Itmad-Ud-Daulah หรือที่เรียกว่า Baby Taj เนื่องจากมีรูปแบบการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกับทัชมาฮาล สร้างด้วย
หินทรายแดง ตกแต่งด้วยหินอ่อน สร้างโดย Nur Jahan ธิดาของ Ghiyas Beg ผู้เป็นปู่ของพระนางมุมตัส  
ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) อนุสรณ์แห่งความรักหินอ่อนสีขาวละมุนสไตล์เปอร์เซีย เป็นที่ฝังพระศพของพระอัครมเหสี 
พระนางมุมตัส  ซึ่งสวรรคตหลังจากทรงมีพระประสูติกาลพระโอรสองค์ที่ 14 แก่ พระเจ้าชาห์ จาฮาน (Shah Jahan) 
กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์โมกุล 

อาหารค่ าบนรถไฟ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

08. ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563                           จัยปูร์ 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

น าท่านเที่ยวชม เมืองจัยปูร์ (Jaipur) หรือ ชัยปุระ ที่ท่านมหาราชาไสวจัยสิงห์ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นใน
ปีค.ศ. 1727 โดยเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานและได้ชื่อวา่ นครสีชมพู (Pink City) เนื่องจากในสมัยที่อินเดยีเป็นเมืองขึ้น
ของอังกฤษ ได้มีเจ้าชายเสด็จประพาสเมืองจัยปูร์  มหาราชาจึงมีรับส่ังให้ประชาชนทาสีบ้านเรือนให้เป็นสีชมพู เพื่อถวาย
พระเกียรตินั่นเอง ชม ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นพระราชวังที่ประทับของมหาราชามันสิงห์ 
(Maharaja Man Singh) และเป็นป้อมปราการระวังภัยจากศัตรู เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาท าให้ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์
เป็นอย่างมาก แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังฮาวามาฮาล (Hawa Mahal Palace) หรือ พระราชวังแห่งสายลม มีลักษณะ
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เป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล จุดเด่นคือ 
ลวดลายฉลุหินตามหน้าต่างช่องระบายอากาศที่บรรดานางสนมในวัง ใช้เป็นที่มองดูชีวิตของสามัญชนท่ัวไป  

อาหารกลางวันที่โรงแรม 

ชม พระราชวังหลวง (City Palace) ที่มหาราชาไสวจัยสิงห์ที่ 2 ทรงสร้างขึ้นและได้รับการดูแลต่อเติมโดยมหาราชา
ของจัยปูร์รุ่นต่อๆมา สถาปัตยกรรมของพระราชวังนี้ผสมผสานกันระหว่างราชวงศ์จัยปูร์กับโมกุ ล โดยนิยมใช้หินอ่อน
แกะสลักลวดลายประณีตบรรจง อาทิ นกยูง, ดอกไม้ และพระพิฆเนศได้อย่างอ่อนช้อย จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่น 
ชมบรรยากาศของเมือง หรือ เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย 

อาหารค่ าบนรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

09. เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563                                เดลี 
 

อาหารเช้าบนรถไฟ 

08.00 น. ได้เวลา Check out และอ าลารถไฟ Deccan Odyssey 
เจ้าหน้าที่ Cox & Kings และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่าน 
น าท่านชม กรุงเดลลี เริ่มจากประตูชัย (India gate) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญของทหารท่ีเดน่สง่าเสมือนประตูชยัใน
ปารีส ชื่นชมกับถนนหนทางโดยรอบประตูชัยที่ถูกขนานนามว่า ถนนชองป์ - เชลิเซ่ (Champs Elysees) แห่งอินเดีย  
จากนั้นผ่านชม อาคารรัฐสภา และ ท าเนียบประธานาธิบดี  ปัจจุบันเป็นที่พ านักของท่านประธานาธิบดีเป็นอินเดีย  และ 
มัสยิดจามา  มัสยิดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในอินเดีย  ซึ่งสร้างโดยกษัตริย์ชา จาฮาน  ในปี ค .ศ.1650  เป็นมัสยิดที่ใช้
แรงงานถึง  6,000  คน และใช้เวลาสร้างนานถึง 6 ปี  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านตลาดจานพัท (Janpath Market) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวมีสินค้า
หัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น ผ้าไหมอินเดีย, เครื่องประดับอัญมณี, ไม้จันหอม
แกะสลักของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ ตามอัธยาศัย   

17.00 น. น าท่านเข้าสู่ HOTEL JW MARRIOTT AEROCITY (5*)  

มีเวลาให้ท่านได้พักผ่อน อาบน้ า เปล่ียนเส้ือผ้า ตามอัธยาศัย 
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อาหารค่ าที่โรงแรม 

หลังอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563                  เดลี – กรุงเทพฯ 
 

00.20 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบิน TG 316 (3.55 ชม. / Breakfast) 

05.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 - กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 
หมายเหตุ ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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ตดิตอ่  :  เหมยีว /  ไปร์ท       โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 , 124 

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

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

   

อัตราคา่บรกิาร  ตั๋วเครื่องบิน (TG)  ค่าทัวร์   รวมทั้งสิ้น 

ท่านละ 
Economy เริ่มต้น  

17,000.-บาท 
167,000.-บาท 184,000 .-บาท  

ตั๋วชั้นธุรกิจ (TG) เริ่มต้น 37,000.-บาท - - 

พักเดี่ยว เพิม่ - 63,000.-บาท - 

พักห้อง Suite บนรถไฟ เพิ่ม - 73,000 .-บาท - 
 

อตัรานีร้วม 

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร โดยสายการบินไทย  
2. ห้องพักในโรงแรม และบนรถไฟ ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  
3. อาหารจดัเล้ียงตามรายการ  
4. ค่าพาหนะน าเทีย่วตามรายการ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตามรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)  
6. ประกันอุบัติเหตุ การเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 15 ปี  หรือ อายุ 75-85 ปี   ความคุ้มครองคงเหลือ  50% 
7. ค่าทิปพนักงานบริการบนรถไฟ, พนักงานขับรถ และมัคคเุทศก์ท้องถิ่น 
8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าหนังสือเดินทาง  
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวต่างๆ อาทิ คา่อาหาร  ค่าเครื่องดื่มพเิศษ  คา่โทรศัพท์  ค่าซักรดี  ฯลฯ 

 

ส ารองการเดนิทาง 

 ช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายุการใช้งานเหลืออยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
 ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 45 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ 

เอกสารการยืน่วซีา่ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใชง้านเหลือไมต่่ ากว่า 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน 
4. ชื่อ และที่อยู่ของสถานท่ีท างาน ส าหรับกรอกข้อมูลใน  Application Form 

 
 
 
 
 

www.chaitour.co.th 
 

mailto:outbound@chaitour.co.th


    

อินเดีย ราชสถาน โดยรถไฟ ODYSSEY | 10 

ข้อมูลส าหรับการยื่นวีซ่าอนิเดีย 
(รบกวนกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ............................................................................ นามสกุล.............................................................................. 
 กรณีเปลี่ยนชื่อ (ชื่อเดิม) ........................................................................................................................................ 
 กรณีเปลี่ยนนามสกุล (แต่งงานหรือเปลี่ยนนามสกุล)................................................................................................ 
2. วัน/เดือน/ปี เกิด.........................................   สถานที่เกิด ........................................................................................ 
 ถ้าต่างจังหวัดระบุเขต ............................................................................................................................................ 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน  (ต้องระบุ ทุกช่อง) 
 บ้านเลขที่....................หมู่บ้าน...........................................ถนน...........................ต าบล/แขวง................................

อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)................................................................. โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................................
โทรศัพท์ (ที่ท างาน)............................................................ อีเมล์........................................................................... 

4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 บ้านเลขที่....................หมู่บ้าน.............................................ถนน............................ต าบล/แขวง.............................

อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................................ 
5.   ข้อมูลหน้าพาสปอร์ต หมายเลขพาสปอร์ ............................................................................................................. 
 วันที่ออก..........................................วันหมดอายุ......................................... สัญชาติ.............................................. 
 พาสปอร์ตเล่มเก่า..................................................................................................................................................

วันที่ออก.......................................................................วันหมดอายุ...................................................................... 
6.  สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่าร้าง  หม้าย 
7. ที่ท างานปัจจุบัน(ชื่อบริษัทและที่อยู่) 
 ต าแหน่ง................................................................................................................................................................ 
 ชื่อบริษัท............................................................................................................................................................... 
 ที่ต้ัง...................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................

ที่ท างานเก่า(ชื่อบริษัทและที่อยู่) 
 ต าแหน่ง................................................................................................................................................................ 
 ชื่อบริษัท............................................................................................................................................................... 
 ที่ต้ัง...................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
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8.    กรณีสมรสจดทะเบียน ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส........................................................................................................... 
 นามสกุลเดิม ของคู่สมรส..................................................................................................................................... 
 วัน/ เดือน/ปี เกิด คู่สมรส..................................................................................................................................... 
 สถานที่เกิด เขตและจังหวัด.................................................................................................................................. 
 เบอร์โทร. ........................................................................................................................................................... 

 กรณีสมรสไม่จดทะเบียน ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส....................................................................................................... 
 วัน/ เดือน/ปี เกิด คู่สมรส..................................................................................................................................... 
  กรณีเปลี่ยนชื่อ (เดิม) ........................................................................................................................................

กรณีเปลี่ยนนามสกุล (เดิม) ................................................................................................................................  
 สถานที่เกิด เขตและจังหวัด..................................................................................................................................

เบอร์โทร. ........................................................................................................................................................... 
9.    ชื่อ-นามสกุลบิดา................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................................................................................................................. 
 สัญชาติ..............................................................................................................................................................

จังหวัด...............................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลมารดา............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................................................................................................
สัญชาติ..............................................................................................................................................................
จังหวัด............................................................................................................................................................... 

10.    เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอินเดียหรือไม่  เคย                    ไม่เคย 
ถ้าเคยรบกวนขอข้อมูลหน้าวีซ่าอินเดียอันเก่า 
หมายเลขวีซ่า............................................................................................................................................................. 
วันที่ออกวีซ่า...........................................................วันหมดอายุวีซ่า............................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่เคยเดินทางไปอินเดีย.................................................................... พ านักอยู่.......................................วัน 
ที่อยู่ที่ไปพักครั้งที่แล้ว................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
11. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอวีซา่ของอินเดยีหรือไม่ 
       เคย ถ้าเคย เมื่อปใีด...........................              ไม่เคย     
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12.  ท่านมีประวตัิการเดินทางตา่งประเทศภายใน 10 ปี หรือไม่(ถ้ามี โปรดระบุ) 
 .................................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................................. 
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