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สถำนที่ : ชัยปุระ-พุชการ์-

จ๊อดปูร์-อุดัยปูร์ ประเทศอินเดีย

เพื่ อชมไฮไลท์

ของทริปนี้

สแกน7-13 กุมภำพันธ์ 2562OUTBOUND
TRIP

QR code

DAY 1
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ-ชัยปุระ    

19.00 น.

22.05 น.

01.15 น. 

คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ
ชั้น 4 แถว D ประตทูี่ 3 สำยกำรบนิไทย
สมำยล์ เจ้ำหน้ำที่ 50 Plus Holiday พร้อม
ต้อนรบัและอ�ำนวยควำมสะดวก

ออกเดนิทำงสู ่ ชยัปรุะ ประเทศอนิเดยี 
โดยสายการบนิไทยสมายล์ เทีย่วบนิ
ที่ WE343 ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
4 ชั่วโมง 10 นำที

เดนิทำงถงึ สนำมบนิเมอืงชยัปรุะ (เวลำ
ในประเทศอนิเดยี ช้ำกว่ำประเทศไทย
1.30 ชม.) เข้ำพกัที่โรงแรม ITC RAJPUTANA,
JAIPUR ระดบั 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 
(พกั 2 คนื)

ซิตี้ พาเลส

     เที่ยวเมืองมหานครสีชมพู เพชรเม็ดงาม

แห่งดินแดนภารตะ ชมความงามปอมแอมเบอร์ 

ล่องเรอืทะเลสาบเมืองอุดัยปูร์ เวนิสแห่งตะวันออก 

ชมราชาสถานแห่งนครสีฟาเมืองจ๊อดปูร์ และทะเลสาบ

ศักดิ์สิทธิ์ที่พุชการ์

THE INCREDIBLE

INDIA

     “ไม่ไปคงไม่รู้ ไม่มาดูคงไม่เห็น” หรือ “อินเดีย 
ครัง้เดยีวไม่เคยพอ” 

เป็นประโยคที่ผูค้นมกัจะกล่ำวถงึควำมมหศัจรรย์ ไม่ซ�้ำ
แบบใคร และน่ำหลงใหลของดนิแดนภำรตะแห่งนี้ ไม่ว่ำ
จะเป็นควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรม ควำมหลำกหลำย
ทำงด้ำนวฒันธรรมวถิชีวีติของคนท้องถิ่น ถ้ำอยำกรูว่้ำ
เป็นอย่ำงไร คงต้องลองมำสมัผสัด้วยตวัเองนะจ๊ะนำยจำ
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DAY 2
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ปอมแอมเบอร์-พระราชวังฤดูร้อน-

พระราชวังสายลม-ซิตี้ พาเลส

ช่วงเช้า รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

น�ำชม “ปอมแอมเบอร์” (Amber Fort) 
พระรำชวงัแอมเบอร์ เป็นปรำสำทสูงใหญ่
บนยอดเขำ ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของแนว
ป้อมปรำกำรที่มีก�ำแพงเมืองทอดยำว
เลื้อยคดเคี้ยวไปตำมแนวเขำคล้ำยก�ำแพง
เมอืงจนี พระรำชวงัแอมเบอร์ ถกูสร้ำงขึ้น
ในปี ค.ศ.1592 โดยมหำรำชำแมน ซงิห์
ที่ 1 แห่งกองทพัพระเจ้ำอคับำร์ รำชวงศ์
โมกลุ เป็นป้อมปรำกำรหนิทรำยแดงที่
เป็นศลิปะสถำปัตยกรรมผสมผสำนของ
ทั้งโมกลุ (อสิลำม) และ ฮนิด ูที่เข้ำกนั
อย่ำงสวยงำมลงตวั

แวะเก็บภำพที่ พระราชวังฤดูร้อน
(Jal Mahal) วงัหนิทรำยที่ตั้งอยูใ่จกลำง
ทะเลสำบ คนท้องถิ่นเรยีกว่ำ The Water- 
Palace พระรำชวงัแห่งนี้มคีวำมสงู 5 ชั้น 
แต่ 4 ชั้นจะจมอยูใ่ต้น�้ำเมื่อทะเลสำบ
มรีะดบัน�้ำสงูสดุ ในอดตีสำมำรถเดนิทำง
เข้ำไปชมโดยกำรนั่งเรอืได้ แต่ปัจจบุนัไม่
ได้เปิดให้เข้ำชมแล้ว

น�ำชม พระราชวังสายลม (Hawa 
Mahal) สร้ำงจำกหนิทรำยสแีดงสดฉลุ
หนิให้เป็นช่องหน้ำต่ำงลวดลำยเลก็ ๆ 
ละเอยีดยบิมช่ีองหน้ำต่ำงถงึ 953 บำน 
แต่ปิดไว้ด้วยหนิทรำยฉลทุ�ำให้พระสนม
ที่อยูด้่ำนในสำมำรถมองออกมำข้ำงนอก
ได้โดยที่คนภำยนอกมองเข้ำไปข้ำงใน
ไม่เห็น และประโยชน์อีกอย่ำงคือเป็น
ช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มำของชื่อ 
“Palace Of Wind”

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร
ภำยในโรงแรม

พระราชวังสายลม

พระราชวังฤดูร้อน

ปอมแอมเบอร์

เที่ยง
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ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

เที่ยง

ช่วงบ่าย

DAY 3
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

อุดัยปูร์-ทะเลสาบพิโชลา

ช่วงเช้า

07.25 น.

08.30 น.

ทะเลสาบพิโชลา 

พระราชวังประจำาเมือง อุดัยปูร์

น�ำท่ำนชม “ซติี ้พาเลส” (City Palace) 
ซึ่งเดมิเป็นพระรำชวงัของมหำรำชใจ ซงิห์ 
(Jai Singh) พระรำชวงัถกูสร้ำงขยำยออก
ในสมยัหลงั  ปัจจบุนัได้รวมเป็นพพิธิภณัฑ์ 
Sawai Man Singh Museum ประกอบ
ด้วย 4 ส่วนที่น่ำสนใจคอื ส่วนแรก ส่วน
ของพระรำชวงั ส่วนที่สองเป็นส่วนของ
พพิธิภณัฑ์ ที่จดัแสดงฉลองพระองค์ของ
กษตัรย์ิและมเหส ีซึ่งมกีำรตดัเยบ็อย่ำง
วจิติร ส่วนที่สำมเป็นส่วนของอำวธุและ
ชดุศกึสงครำม ที่จดัแสดงไว้อย่ำงน่ำทึ่ง
มำกมำยหลำยหลำก บำงชิ้นกเ็ป็นอำวธุ
ได้อย่ำงน่ำพศิวง และส่วนที่สี่คอืส่วนของ
ศลิปะภำพวำด รปูถ่ำย รำชรถ และพรม
โบรำณซึ่งได้รบักำรจำรกึไว้ในประวตัศิำสตร์
ตรงกลำงอำคำรมีหม้อน�้ำขนำดมหึมำ
2 ใบ ท�ำจำกโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร
มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อกันว่ำเป็น

หม้อน�้ำที่กษตัรย์ิ Madho Singh ได้รบัมำ
จำกงำนรำชำภเิษกของ พระเจ้ำเอด็เวร์ิด
ที่ 7 ซึ่งบรรจุน�้ำจำกแม่น�้ำคงคำอัน
ศกัดิ์สทิธิ์ จำกนั้นอสิระให้ท่ำนชอปปิงที่
ตลำดท้องถิ่นตำมอธัยำศยั เพลดิเพลนิ
กบับรรยำกำศเมอืงสชีมพู

รบัประทำนอำหำรค�่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
เข้ำพกัที่โรงแรม ITC RAJPUTANA, JAIPUR 
ระดบั 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ

รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม เดนิทำงสูส่นำมบนิ

เดนิทำงสูเ่มอืงอดุยัปร์ู โดยสำยกำรบนิ 
Spice Jet

เดนิทำงถงึเมอืงอดุยัปูร์  เมอืงนี้ตั้งอยูร่มิ
ทะเลสำบพโิชล่ำ เป็นรำชธำนแีห่งที่สอง
ของอำณำจกัร Mewar เป็นเมอืงที่ขึ้นชื่อ
ด้ำนควำมโรแมนตกิและเพยีบพร้อมไป
ด้วยควำมงำมของทะเลสำบ พระรำชวงั 
และน�้ำพทุี่สวยงำม ได้ชื่อว่ำเป็น Venice 
Of The East ได้รบักำรยกย่องให้เป็นเมอืง
ที่สวยที่สดุ 1 ใน 7 ของโลก และอนัดบั 2 
ของเอเชีย เมืองอุดัยปูร์ตั้งชื่อตำม
มหำรำชำ อทุยั ซงิห์ ที่ 2 (Udai Singh II) 
ซึ่งสบืเชื้อสำยมำจำกรำชวงศ์ซโิซเดยี ที่
ครองอำณำจกัรเมวำร์ (Mewar) มำต่อ
เนื่องหลำยร้อยปี และที่ส�ำคญัรำชวงศ์นี้
นบัว่ำมคีวำมแขง็แกร่งมำกที่สดุในบรรดำ
กลุม่เจ้ำรำชปตุด้วยกนั เพรำะไม่ยอมก้ม
หวัให้ผูร้กุรำนต่ำงชำต ิทั้งยงัสำมำรถยนื
หยดัต่อสูก้บัจกัรวรรดโิมกลุได้นำนที่สดุ
อกีด้วย

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบพิโชลำ 
(Lake Pichola) ซึ่งมเีกำะส�ำคญั 2 เกำะ 
คอื จกันวิำส (Jag Niwas) เป็นที่ตั้งของ
พระรำชวงั Lake Palace ซึ่งสร้ำงโดย
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ช่วงค�่า

ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

มหำรำชำ จกตั ซงิห์ ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1746
พระรำชวงัแห่งนี้สร้ำงด้วยหนิอ่อนทั้งหลงั 
และเป็นแรงบันดำลใจให้ชำห์ จำฮำน 
(Shah Jahan) ได้ไปสร้ำงทชัมำฮำล จำกเดมิ
ที่เคยเป็นพระรำชวงัฤดรู้อน ปัจจบุนัเป็น
โรงแรมหรรูะดบั 5 ดำว

รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ห้องอำหำร
ภำยในโรงแรม เข้ำพกัที่โรงแรม TRIDENT 
UDAIPUR ระดบั 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 
(พกั 2 คนื)

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

น�ำชม พระราชวงัประจ�าเมือง หรือ
City Palace ส่วนหนึ่งดัดแปลงเป็น
พพิธิภณัฑ์เปดิให้บคุคลทั่วไปได้เข้ำชม 
พระรำชวังแห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นด้วยหิน
แกรนิต และหินอ่อน ภำยในประดับ
ประดำด้วยกระจกและแก้วหลำกหลำยส ี
นบัเป็นพระรำชวงัที่ใหญ่ที่สดุในแคว้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

เดนิทำงสูเ่มอืงรำนคัปร์ู น�ำชม วหิารเชน 
(Jain Temple) เป็นวหิำรของศำสนำเชน
สร้ำงโดยคหบด ีDharna Sah เมื่อเกอืบ 
500 ปีก่อน ภำยในประกอบด้วยห้องโถง
กว่ำ 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และ
เสำถึง 1,144 ต้น เสำแต่ละต้นจะถูก
แกะสลกัอย่ำงงดงำมมำก คดิเป็นพื้นที่
แกะสลกักว่ำ 3,000 ตำรำงเมตร ทั้งหมด
ถูกเก็บรักษำไว้อย่ำงดีเยี่ยม เมื่อสร้ำง
วดันี้จ�ำเป็นต้องสร้ำงเมอืงขึ้นมำเพื่อเป็น
ที่พกัอำศยัของคนงำนนบัหมื่น และเป็น
สถำนที่ส�ำคญัแห่งหนึ่งซึ่งผู้คนเดนิทำง
มำเพื่อแสวงบญุ ทั้งยงัเป็นสถำนที่ ๆ  ใหญ่
ที่สุด และมีควำมส�ำคัญมำกส�ำหรับ
ผูน้บัถอืศำสนำเชน เมอืงดงักล่ำวตั้งชื่อ

ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

DAY 4

DAY 5

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

พระราชวังประจ�าเมือง-ฟาเตห์

ประการห์ พาเลส

วหิารเชน
รำชำสถำน ปัจจบุนับำงส่วนยงัคงเป็น 
ที่ประทบัของรำชตระกลู และมกีำรจดั
แสดงวัตถุโบรำณที่มีค่ำให้ผู้คนเข้ำชม 
ให้ท่ำนได้ชอปปิงสนิค้ำพื้นเมอืงบรเิวณ
ถนนหน้ำวดัฮนิดตูำมอธัยำศยั

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

ชม ฟาเตห์ ประการห์ พาเลส (Fateh 
Prakash Palace) ซึ่งมหำรำชำองค์หนึ่ง
อยำกได้เฟอร์นเิจอร์ครสิตลัมำประดบัวงั 
แต่ไม่ชอบเครื่องเรอืนสไตล์ยโุรป จงึบญัชำ
ให้กรมช่ำงในรำชอำณำจกัร ท�ำเครื่อง
เรอืนต้นแบบจำกไม้ แกะสลกัลวดลำย
สวยงำม ก่อนส่งไปที่อังกฤษ เพื่อให้
บรษิทัครสิตลัท�ำเฟอร์นเิจอร์ตำมแบบนั้น 
เสรจ็แล้วจงึค่อยส่งกลบัมำประดบัที่วงั

รบัประทำนอำหำรค�่ำ ณ ห้องอำหำรภำยใน
โรงแรม เข้ำพักที่โรงแรม TRIDENT 
UDAIPUR ระดบั 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

วิหารเชน-ปอมเมห์รานการห์-

อนุสรณ์สถานจาสวานต์ ธาดา-

พระราชวังอูเมด ภาวัน

เที่ยง
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เที่ยง

ช่วงบ่าย
จันทาร์ มานทาร์

ปอมเมห์รานการห์

ว่ำ “รำนคัปร์ู” เพื่อเป็นเกยีรตแิด่ผูอ้นญุำต
ให้สร้ำงวดั

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร
ภำยในโรงแรม

เดนิทำงสูเ่มอืงจอดปร์ู เมอืงโรแมนตกิ
แห่งนครสฟ้ีำ หรอืที่เรยีกว่ำเมอืงโยธะปรุะ
นครแห่งนักรบ ที่ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้ำ
รำวกบัน�้ำทะเล เป็นเมอืงที่มขีนำดใหญ่
จัดเป็นอันดับสองในแคว้นรำชำสถำน
ถูกตั้งขึ้นเป็นรำชธำน ีโดย Rao Jodha

ชม ปอมเมห์รานการห์ (Mehrangarh 
Fort) เป็น 1 ใน 4 พระรำชวงัที่ใหญ่ที่สดุ
ในอนิเดยี ภำยในมพีระรำชวงัที่สวยงำม
และใหญ่ที่สุดรวมทั้งยังเป็นจุดชมวิว
ชมเมอืงสฟ้ีำที่ดทีี่สดุ ไม่มป้ีอมปรำกำร
แห่งไหนในรำชำสถำนเด่นสง่ำเทยีบเท่ำ 
Mehrangarh Fort มหำปรำกำรหนิถูกสร้ำง
บนเนนิเขำสงู 122 เมตร ใน ค.ศ. 1459 
เมื่อฤำษีท่ำนหนึ่งบอกแก่มหำรำชำ
จ๊อดธะ พระองค์ควรสร้ำงเมืองขึ้นที่นี่ 
เมืองจ๊อดปูร์ จึงเป็นศูนย์กลำงแห่ง
อำณำจกัรใหญ่แต่ครั้งโบรำณ ป้อมจงึ
ถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนำดใหญ่มหึมำ 
ป้อมเมห์รำนกำรห์นี้ ภำยในตกแต่งประดบั
ประดำด้วยแก้วหลำกส ีแบ่งเป็นห้องหรอื
ท้องพระโรงขนำดใหญ่อกีหลำยแห่ง อำทิ

ต�ำหนกั Moti Mahal, Sheesh Mahal, 
Phool Mahal

ชม อนุสรณ์สถานจาสวานต์ ธาดา 
(Jaswant Thada) สิ่งปลกูสร้ำงสขีำว
สะอำดตำ ที่สร้ำงด้วยหินอ่อนหลังคำ
ทรงปรำงค์ ปรำสำทประดบัโดยหนิอ่อน 
ตั้งอยู่ห่ำงจำกป้อมเมห์รำนกำรห์ไป
ประมำณ 1 กโิลเมตร อนสุรณ์นี้สร้ำงขึ้น
ในปี ค.ศ. 1899 เพื่ออทุศิให้กบัมหำรำชำ
จัสวันต์ ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Jaswant 
Singh II) หลงัจำกเสยีชวีติไปแล้ว 4 ปี
โดยเป็นมหำรำชำที่ได้รับกำรนับถือ
จำกประชำชนมำกมำย เป็นทั้งผู้ริเริ่ม
โครงกำรชลประทำน จำสวำนต์ ธำดำ
สร้ำงจำกหินอ่อนจำกแหล่งเดียวกับ
ที่น�ำไปสร้ำงทัชมำฮำล จำกนั้นน�ำชม 
พระราชวังอูเมด ภาวัน (Umaid 
Bhawan Palace) ซึ่งสร้ำงโดยมหำรำชำ
อเูมด ซงิห์ ปกครองในยคุ ค.ศ. 1911-1947 
ถอืเป็นสถำปัตยกรรมแบบหรูหรำโอ่อ่ำ
ยคุสดุท้ำยในสมยัอำณำนคิม
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02.15 น.

08.10 น.

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ
ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE344

ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ

DAY 6

DAY 7

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ทะเลสาบพุชการ์-royal Gaitor

tumbas-จันทาร์ มานทาร์ 

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ชัยปุระ-กรุงเทพฯ

ช่วงค�่า

รำยละเอียด คนละ

อัตรำค่ำบริกำร

ผูถื้อหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม 
พักห้องละ 2 คน (ช้ันทศันาจร)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิระหว่าง
ประเทศ ลดราคา

ไม่รวมวซ่ีา ลดราคา

69,500 บาท

74,500 บาท

17,000 บาท

13,500 บาท

3,000 บาท

หมำยเหตุ

• ลงทะเบยีนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 18 ธันวาคม 2561
• ผู้เดนิทำง 30 คน (สงวนสทิธิ์ส�ำหรบัผู้ถอืหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ตดิตำม 1 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ำน�้ำหนกักระเปำเดนิทำงในกรณเีกนิกว่ำสำยกำรบนิ
  ก�ำหนด (ไม่เกนิ 20 กก.)
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนอืจำกที่ระบไุว้ในรำยกำร เช่น
  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำซกัรดี
  เป็นต้น
• ค่ำภำษมีูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษหีกั ณ ที่จ่ำย

การส�ารองที่นั่ง
• มดัจ�ำ 20,000 บำท ภำยในวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561
• ช�ำระเงนิส่วนที่เหลอื ภำยในวนัที่ 4 มกรำคม 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภำยในวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561 : ไม่มคี่ำใช้จ่ำย
• ภำยในวนัที่ 3 มกรำคม 2562 : เกบ็ค่ำธรรมเนยีมคนละ 
  10,000 บำท
• ตั้งแต่วนัที่ 4 มกรำคม 2562 : สงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิใด ๆ 
  ทั้งสิ้น เนื่องจำกได้ส�ำรองค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำให้ผูเ้ดนิทำงแล้ว

รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ห้องอำหำร
ภำยในโรงแรม เข้ำพักที่โรงแรม ITC 
WELCOME, JODHPUR ระดบั 5 ดำว 
หรอืเทยีบเท่ำ  

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

เดนิทำงสูเ่มอืงพชุการ์ เมอืง 1 ใน 3 
มหำเทพในศำสนำฮนิดู

เดนิทำงถงึเมอืงพชุกำร์ น�ำชมโดยรอบ
ทะเลสาบพชุการ์ เตม็ไปด้วยวดัฮนิดู
มำกมำยกว่ำ 500 วัด ในเมืองพุชกำร์
นี้เป็นที่ตั้งของวัดพระพรหม (เทพเจ้ำ
ผูส้ร้ำงโลก) แห่งเดยีวในอนิเดยี

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

เดนิทำงสูเ่มอืงชยัปรุะ

ชม Royal Gaitor Tumbas สถำนที่
ถวำยเพลิงพระศพของมหำรำชำแห่ง
ชัยปุระ สร้ำงด้วยหินอ่อนเป็นรูปโดม
เป็นศลิปะแบบฮนิดู จำกนั้นชม จันทาร์ 
มานทาร์ (Jantar Mantar) บรเิวณของ
หอดดูำว มนีำฬิกำแดดที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
มคีวำมสงูถงึ 28 เมตร ว่ำกนัว่ำ มหำรำชำ
สะหวำย จยั ซงิห์ ที่ 2 ทรงสนพระทยั และ
มพีระปรชีำสำมำรถในเรื่องดำรำศำสตร์ 
จงึโปรดให้สร้ำงหอดดูำวแห่งนี้ขึ้น พร้อม
กับกำรสร้ำงพระรำชวังหลวง เพื่อใช้ดู
พระอำทติย์ พระจนัทร์ และดวงดำว ซึ่ง
เมอืงนี้ได้รบักำรประกำศให้เป็นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 2010

อิสระเพลิดเพลินกับกำรเลือกซื้อของที่
ระลกึตำมอธัยำศยั

รับประทำนอำหำรค�่ำ หลังอำหำรค�่ำ
เดนิทำงสู่สนำมบนิ เมอืงชยัปรุะ

ช่วงค�่า

ช่วงเช้า


