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ไฮไลท์โปรแกรม 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางหลวงที่สูงและสวยที่สุดในโลก 

สว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหมโบราณ 

เลยีบแมน่ า้สนิธุแหลง่อารยธรรมอนัเก่าแก่ 

 

คาราโครมัไฮเวย+์แม่น ้ าสนิธุ

สนิธุ 

 

 

 

 

กิลกิต-บลัติสถานบา้นของภูเขาที่สูง 

ติดอนัดบัโลกม ี107 ยอดสูงกวา่ 7,000 เมตร  

   และ 5 ยอดสูงเกิน 8,000 เมตร ใน 14 ยอด 

ที่สูงที่สุดในโลก 

 

บา้นของภเูขาสูง 

 

 

 

 

จุดที่เทอืกเขาหมิาลยั เทอืกเขาฮนิดูกูช 

เทอืกเขาคาราโครมั มาบรรจบกนั 

มแีมน่ า้กิลกิตและแมน่ า้สนิธุ 

กัน้ระหวา่งกลาง 

-  

จุดเช่ือมต่อสามเทือกเขาส าคญั 
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หุบเขาที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง 

ผูค้นทีน่ี่อายุยนืเฉลีย่ถงึ 120 ปีอากาศบริสุทธ์ิ  
 

 

-  
 

หบุเขาฮนุซ่า 

 

 

 

คุนจริาบพาสสูง 4,693 เมตร 

ระหวา่งจนี-ปากีสถาน บนเทอืกเขาคาราโครมั 

เป็นที่อาศยัของสตัวส์งวนหายาก  

เช่น แกะมารโ์คโปโล 
 

-  

ด่านการคา้ที่สูงที่สุดในโลก 

 

 

 

 

ไมต่อ้งกงัวลเร่ืองอาหารการกิน 

เพราะเรามอีาหารไทยเสริม 

ตลอดการเดนิทาง เช่น น า้พริกกะปิ 

แกงสม้ ตม้ย า ผดัผกั  
 

-  

มีอาหารไทยบรกิาร 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

(วนัพุธที่ 8 เมษายน 2563) 

วนัแรก กรุงเทพฯ -  อิสลามาบัด - มัณเซห์รา                                                                        (-/-/-)                                                                                                                                                                                                             
16.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ J พบเจ้าหน้าท่ีบริษัท   

คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 
19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 349 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง 
22.10น. เดินทางถึง อิสลามาบัด หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม เมืองมณั

เซห์รา 
ท่ีพกั Karakuram Hotel หรือเทียบเท่า  

(วนัพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563) 

วนัที่สอง มัณเซห์รา - ชีลาส                                                                                                   (B/L/D)                                        
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

น าท่านออกเดินทางโดยรถไปยงั เมืองชีลาส ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 12 ชัว่โมง บนเส้นทางหลวงคารา
โครัม หรือเรียกอีกอยา่งว่า  “คาราโครัม ไฮเวย์” เส้นทางในฝันของนกัเดินทางมืออาชีพ เป็นท่ีรู้จกักนั
ในช่ือท่ีเรียกสั้ นๆว่า KKH เป็นถนนท่ีเช่ือมโลกสองโลกเข้าด้วยกันคือ โลกตะวันตก และโลก
ตะวนัออก โดยผ่านเอเชียกลาง ดินแดนท่ีเป็นท่ีชุมนุมของเทือกเขาส าคญัของโลกถึงสามเทือกเขา
ดว้ยกนัคือ เทือกเขาหิมาลายนั คาราโครัมและฮินดูกูซ KKH เร่ิมสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1960-1980 เพื่อเช่ือม
สองปะเทศเขา้ดว้ยกนัคือ ปากีสถานและจีน รวมทั้งยงัสามารถเปิดเสน้ทางสู่ประเทศอ่ืนๆในแถบเอเชีย
กลางเช่น ทาจิคสถาน อฟักานิสถาน เป็นตน้ เป็นระยะทาง 413 กิโลเมตร เขา้สู่เสน้ทางสายไหมโบราณ 
(Ancient Silk Road) 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
จากนั้น น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองชีลาส  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 

   ท่ีพกั Shangri-La Resort Chilas หรือเทียบเท่า 
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 (วนัศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563) 

วนัที่สาม ชีลาส - เส้นทางสายไหมโบราณ - จุดชมววิยอดเขาราคาโปชิ - ฮุนซ่า                          (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

น าท่านมุ่งหนา้สู่ หุบเขาฮุนซ่า แวะถ่ายรูปกบั เส้นทางสายไหมโบราณ ท่ีรู้จกักนัในช่ือ Kinu-Kutto และ 
จุดชมววิยอดเขาราคาโปชิ ซ่ึงมีระดบัความสูง 7,788 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล 

 เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง คาริมาบัด เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ในเขต Hunza Valley เขาฮุนซ่าสูงจาก

ระดบัน ้ าทะเล 2,438 เมตร และมีพ้ืนท่ีประมาณ   7,900 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลกัคือเมืองบัลติท 
(Baltit) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือเมืองคาริมาบดั (Karimabad) ในอดีตฮุนซ่าเป็นรัฐอิสระท่ีมีอ  านาจปกครอง
ตนเองเป็นเวลากว่า 900 ปี ชาวฮุนซ่าส่วนใหญ่  นับถือมุสลิมนิกายอิสไมล่ีชีอะ (Ismaili Shia) ใชภ้าษา
ดั้ งเดิมคือภาษา Brushuski แต่ก็สามารถเข้าใจภาษาอูรดู  (Urdu)และภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษา 
Brushuski เป็นภาษาทอ้งถ่ินเฉพาะ พูดกนัเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีฮุนซ่า ชมทศันียภาพของ เส้นทางหลวงคา
ราโครัม (Karakoram  Highway) ผ่านหุบเขาผลไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์ อนัเป็นเมือง
โบราณท่ีช่อนตวัอยุใ่นหุบเขา ห่างจากมลพิษทั้งปวง ไม่น่าแปลกเลยท่ีคนในฮุนซ่ามีอายุเฉล่ียยาวนาน
มากเป็น อนัดบัตน้ของโลกถึง 85 ปี คนแก่หลายๆคนมีอายถึุง 120 ปี เพราะเมืองจะถูกโอบลอ้มโดยยอด
เขาสูงมากมาย ท่ีมีความสูงมากกว่า 7,000 เมตร. เท่ียวชมเมืองท่ีมีสีสนัสวยหวานดว้ยดอกไมเ้มืองหนาว 
สายน ้ า Hunza River สีฟ้า ทอดตวัโคง้ ยาวงดงามราวภาพวาดข้ึน 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร…น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 ท่ีพกั Eagle Nest Resort หรือเทียบเท่า 
  
 
 

 
 
 

(วนัเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563) 

วนัที่ส่ี ดรุยเกอร์ - กราเซียฮอปเปอร์ –  ป้อมอัลตทิ – ป้อมบลัตทิ - ตลาดคาริมาบัด       (B/L/D)                                    
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เชา้ตรู่ ปลุกท่านต่ืนมา ด่ืมด ากบับรรยากาศอนัสดช่ืนบน ยอดเขา Duiker จดัว่าเป็นหลงัคาของฮุนซ่าบนรัง
พญาอินทรี Eagle Nest ชมแสงแรกของพระอาทิตยข้ึ์น เป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตยก์ระทบยอดเขาหิมะ ชมทศันียภาพของหมุ่บา้นฮุนช่าท่ีอยู่
เบ้ืองล่าง สีเหลืองสลบัสีส้ม มีแม่น ้ าฮุนซ่าขนาบรายลอ้มดว้ยยอดเขาสูงเสียดฟ้าตระหง่าน โดยรอบ ณ 
จุดน้ีท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตาท่ีเรียกว่า Lady Finger รวมทั้งไดเ้ห็นยอดเขา
ระดบัโลกถึงหา้เขาดว้ยกนั ทั้ง Rakaposhi (7,788M),  Diran (7,265M), Golden Peak(7,028M) , Ulter 
Peak (7,388M) และ Mountain Peak  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่  Hopper  Valley ชม กราเซียร์ฮอปเปอร์ (Hopper Glacier)  ซ่ึงนับเป็นจุดเขา้ชมกรา

เซียร์ท่ีใกลม้าก ท่านจะไดเ้ห็นกราเซียร์ท่ีสัง่สมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปล่ียนจากน ้ าแข็งกลายเป็น
หินซ่ึงเห็นไดจ้ากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียร์แห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
น าท่านเดินทางไปชม Altit Fort ป้อมปราการเก่าแก่ท่ีสุดใน Gilgit อายุกว่า 1100 ปี เดิมเคย เป็นท่ีอยู่
ของผูป้กครองแควน้ก่อนจะยา้ยขา้มฝ่ังแม่น้าํไปยงั Baltit Fort และน าท่านชมป้อมเมืองโบราณ ป้อมบัล
ติท (Bltit Fort)  ป้อมปราการอายุกว่า 800 ปี เป็นป้อมปราการอาย ุเก่าแก่กว่า 800 ปี ในอดีตท่ี Hunza 
เป็นรัฐอิสระ ท่ีน่ีเป็นท่ีประทบัของกษตัริย ์

จากนั้น      น าท่านชม ย่านการค้าของเมืองคาริมาบัด ชมวิถีชีวิตของคนพ้ืนเมืองท่ีอยูอ่ยา่งพอเพียง อสิระให้ช้อปป้ิง   
                     สินค้าพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั  
 ค  ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 ท่ีพกั Eagle Nest Resort หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 

 

(วนัอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563) 

วนัที่ห้า พาสสุ - ทะเลสาบอัตตาบัด - สะพานแขวน - ภูเขาฟันเล่ือย - คุนจริาบพาส    (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมือง พาสสุ (Passu) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี
ระดับความสูง 2,400 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเลน าท่าน ล่องเรือในทะเลสาบอัตตาบัด  ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบท่ีท่ีตั้งช่ือตามช่ือ หมู่บา้น เกิดเน่ืองจากแผน่ดินถล่มเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2553 และท าให้
เกิดเข่ือนและทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือว่า ทะเลสาบ Attabad ท าให้ชาวบา้นในหมู่บา้น Attabad 
เสียชีวิตทนัที 20 คน และจ านวนท่ีเหลือกว่า 6 พนัคนท่ีอยูต่น้แม่น ้ าตอ้งอพยพหนีน ้ าในทะเสสาบท่ี
สูงข้ึนเร่ือยๆและถูกตดัขาดจากแผน่ดิน  ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ ถ่ายรูปกบั ภูเขาฟันเล่ือย, ววิเมืองพาสสุ,
สะพานแขวน แลว้เดินทางต่อสู่ เมืองซุส (Sost) เมืองชายแดนของปากีสถาน  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยงั ด่านคุนจริาบพาส  ชายแดนปากีสถาน-จีน ลดัเลาะไปตามช่องเขาท่ีสวยงาม

ทิวทศัน์สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยเทือกเขาสูงมีหิมะปกคลุมสวยงาม ท่านสามารถถ่ายรูปกบัเส้น
แบ่งเขตแดนและหลักกิโลเมตร1 ,880 ของถนนสายมิตรภาพจีน-ปากีสถานในฝ่ังปากีสถาน   
บริเวณชายแดนยงัเป็นอุทยานแห่งชาติคุนจิราบ ซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของสตัวส์งวนหายาก เช่น แกะมาร์โค
โปโลในสมยัโบราณกองคาราวานในเส้นทางสายไหม เมื่อมาถึงคาชการ์ก็จะแบ่งเป็น 2 สาย  
สายท่ีหน่ึงเดินทางออกจากเขตจีนผ่านด่านท่ีเมืองคาชการ์เพื่อเดินทางสู่เปอร์เซียและเมอดิเตอร์เร
เนียน สายท่ีสองใชเ้สน้ทางสายคาชการ์-ถ่าซ่ือกูเ้อ่อร์ กั้นออกพรมแดนเขา้สู่ปากีสถาน อฟักานิสถาน 
อินเดีย หรือเดินทางต่อเขา้เปอร์เซียและเมดิเตอร์เรเนียน สนุกสนานกบัการเล่นหิมะ  

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบั เมืองพาสสุ  
ค ่า                บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  

 ท่ีพกั Passu Tourist Lodge หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 

(วนัจนัทร์ที่ 13 เมษายน 2563) 

วนัที่หก พาสสุ – ชีลาส – ยอดเขานังกาปาร์บัต                                                                   (B/L/D)                                                                                  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 น าท่านเดินทางออกจากฮุนซ่าสู่ ชีลาส บนถนนสายคาราโครัมไฮเวย์ โดยระหว่างทางแวะชม  

จุดที่  เ ช่ือมต่อระหว่างเทือกเขาส าคัญของโลกถึง 3 เทือกเขา ประกอบด้วย เ ทือกเขาหิมาลัย  
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เทือกเขาคาราโครัม  และเทือกเขาฮินดุกุช  ล้วนเป็นเทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดของโลก เช่น ยอดเขา 
Everest  อันดับ 1 ของโลกอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย  ยอดเขา K2. อันดับ2 ของโลกอยู่ในเทือกเขา 
Karakorum ระหว่างทางชมวิวของ ยอดเขา Nanga Parbat Mountain (8126m) 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองชีลาส 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 ท่ีพกั Shangri-La resort Chilas หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

(วนัอังคารที่ 14 เมษายน 2563) 

วนัที่เจด็  ชีลาส – ชาตอิัส - มัณเซราห์                                                                                       (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

ออกเดินทางจาก เมืองชีลาส บนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย ์เรียบไปตาม แม่น ้า Indus River ชมความ
งามตามเส้นทางท่ีมีน ้ าตกสายเล็ก ๆ  อนัเกิดจากหิมะ และ กราเซียร์ละลาย แวะชม Shatial ภาพวาด
บนหิน เก่ียวกบัพุทธศาสนาริมแม่น ้ าสินธุ 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
จากนั้น น าท่านเดินทางเลียบตามไหล่เขาจนถึงเมือง มณัเซราห์  ในตอนเยน็ 
 ค  ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม   

พกัท่ี Karakuram Hotel หรือเทียบเท่า 

(วนัพุธที่ 15 เมษายน 2563) 

วนัที่แปด 
มัณเซราห์ - ตกัศิลา - มหาวทิยาลัยจูเลียน - พพิธิภณัฑสถานเมืองตกัศิลา - อิสลามาบัด 
มัสยิดไฟชอล - อิสระช้อปป้ิง                                                                                   (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลา (Taxila) ซ่ึงอยู่ห่าง 35 
กิโลเมตร ก่อนถึงเมือง อิสลามาบัด  ยูเนสโกได้ให้ความส าคัญกับเมืองตักศิลา และได้รับการ
ประกาศว่าเป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองโบราณท่ีเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยั  
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อเล็กซานเดอร์  มหาราช   หลังจากพระเจ้าอเลกซานเดอร์สวรรคต พระเจ้าอโศกมหาราช  
ทรงวางรากฐานพุทธศาสนาในเมืองตกัศิลาต่อในพุทธศตวรรษท่ี 10-11 พวกฮัน่ขาวไดท้ าลายวดั
พุทธศาสนาในเมืองตกัศิลาเป็นเมืองโบราณท่ีอุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเก่าแก่ 
น าชม มหาวิทยาลยัจูเลยีน ซ่ึงไดรั้บการบูรณะใหม่ ท าให้เห็นโครงสร้างของมหาวิทยาลยัทางพุทธ
ศาสนาอนัเก่าแก่ ชม พิพิธภัณฑสถานเมืองตักศิลา เหมือนไดย้อ้นเวลากลบัไปในอดีต 2,000 ปีท่ี
แลว้   

 เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท่ีตกัศิลา  
จากนั้น น าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ เมืองหลวง อสิลามาบัด น าท่านชมเมืองหลวง จากนั้นน าท่านชม มสัยดิไฟชอล 

เป็นมัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี  
ลกัษณะคลา้ยเต็นทก์ลางทะเลทราย  และให้ท่านอสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.20น. ออกเดินทางจาก อสิลามาบัด โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี TG350  
 
 
 

 

(วนัพฤหัสที่ 16 เมษายน 2563) 

วนัที่เก้า กรุงเทพฯ                                                                                                                    (-/-/-) 
06.25น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

 
 

 

อัตราค่าบริการ (ลูกค้าเก่าท่ีจองผ่านไลน์ ลดเพิ่มให้ 2,000 บาท ต่อท่าน) 
ผู้ใหญ่ ท่านละ  54,900  บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12ปี (ไม่มีเตยีง) ท่านละ  50,999  บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ ท่านละ  8,500  บาท 

หัวหน้าทัวร์: คุณปุย (081-6430491) 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 
 ค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าวีซ่าท่องเท่ียวประเทศปากีสถาน 
 ค่าท่ีพกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ไกดท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการน าเท่ียวตามรายการท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 10 ท่านข้ึนไป กรณีท่ี 6-9 ท่าน กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดโ้ดยไมม่ี
หวัหนา้ทวัร์ไทย 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 500,000/2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน (คนละ 7 USD / วนั / คน)  
 หวัหนา้ทวัร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. กรุณาจองท่ีนัง่ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 1เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท เม่ือท าการจอง 

พร้อมกบัส่งหนา้พาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมลข์องการบินไทย และเอกสารส าหรับการท าวีซ่า  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 

ยกเลิกทัวร์ใดๆหลงัจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีด  าเนินการ

ไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป - เก็บค่าธรรมเนียม10,000 บาท และค่าใช้จ่ายท่ีด  าเนินการไปแลว้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทวัร์ และค่าใชจ่้ายท่ีด  าเนินการไปแลว้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

ข้อมูลเกีย่วกบัวซ่ีา  

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างนอ้ย 2 หน้า (ถา้มีอายุนอ้ยกว่า 6 
เดือน กรุณาไปท าใหม่)  

2. ส าเนาพาสปอร์ต 1 ใบ 
3. รูปถ่ายสี 2 น้ิวจ  านวน 2 ใบ  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 1 แผน่ 
6. ส าเนาใบสมรส/ใบหยา่/ใบมรณะ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ)  
7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) ระบุ ต าแหน่ง เงินเดือน และ วนัเดือนปี ท่ีเร่ิมเขา้ท างาน (ฉบบัจริง) 
หมายเหตุ 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินท างเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 
การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
4. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
5. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถท าการ Refund เปล่ียนช่ือ เปล่ียนเสน้ทาง เล่ือนวนัได ้
6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 
7. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
8. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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กรุณากรอกข้อมูลเพ่ือใช้ท าวซ่ีาปากีสถาน 

 
1. ช่ือ-นามสกุล .....................................................................เบอร์โทรศพัท.์.......................................................................... 
2. กรุ๊ปเลือด............................................................................................................................................................................. 
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