
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pakistan 7 Days 5 Nights 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

Program Tour 

 
เมืองธรรมชาตสุิดพสุิทธิ ์วัฒนธรรมเก่าแก่ทีง่ดงาม 

 

สอบถามเพิม่เตมิ 
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หมายเหต ุทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 30 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, 
รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การ
ล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง ทาํใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีชาํระแลว้ เพราะทางบรษัิท
ฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัร ์
จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบรษัิท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

ยนิดต้ีอนรับสู่ปฐมบทแหง่การเดนิทางภายใต้โปรแกรม 

“Pakistan 7 Days” 
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วันที ่1 |                         

วันที ่2 |                           

วันที ่3 |                            

วันที ่4 |                           

วันที ่5 |                             

วันที ่6 |                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด 
นดัหมายคณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์H ชัน้ 4 
(ประตู 4-5) โดยมีเจา้หนา้ท่ีสิริ ทัวรเ์ซ็นเตอรค์อย
อาํนวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเช็คอิน 
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบิน
ไทย เท่ียวบินท่ี TG349 เวลา 19.00 – 22.10 น. (ณ 
เวลาทอ้งถ่ินประเทศปากีสถาน) เพ่ือเดินทางไปยงั
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบัด ประเทศ
ปากีสถาน  

- เขา้พกั Islamabad Marriott Hotel หรอื
เทียบเท่า 

  

กิลกิต - อิสลามาบัด 
- พิพิธภัณฑ์ล๊อก เวิสซ่า พิพิธภัณฑ์ท่ีแสดงถึง

ประวัติศาสตร ์รวบรวมเรื่องราวขแงประเทศ
ปากีสถาน 

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบดั เพ่ือเดินทาง
ไปยงัท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG350 เวลา 23.20 - 06.25 (+1) น. (ณ 
เวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

อิสลามาบัด 
- มัสยิดไฟซอล มัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

ปากีสถาน 
- ดามันอีเกาะ จุดชมวิวเมืองอิสลามาบัด เห็น

ทิวทศันข์องเมืองแบบมมุกวา้ง 
- อนุสาวรียป์ากีสถาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

และพิพิธภณัฑม์รดกทางวฒันธรรม 
- เขา้พกั Islamabad Marriott Hotel หรอื

เทียบเท่า 

อิสลามาบัด - กูปิส - กิลกติ 

- หมู่บา้นกปิูส หมู่บา้นท่ีตัง้อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ แนวเทกิเขา และสายนํา้ 

- ทะเลสาบคาลธี 

- เมืองกิลกิต พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของเมืองนีเ้ต็มไป
ดว้ยภเูขา ซึง่ภเูขาท่ีนีมี้ความน่าสนใจอยา่งมาก 

- เขา้พกั Serena Hotel Gilgit หรอืเทียบเท่า 

 

กิลกิต - ฮุนซา 

- จดุชมวิวราคาโปชิ 
- ทะเลสาบอตัตาบดั 

- สะพานแขวนฮนุไชน่ี 

- จดุชมวิว Passu cones view point 
- เขา้พกั Luxus Hunza Attabad หรอืเทียบเท่า 

 

ฮุนซา – นาการ ์- กิลกิต 

- หมู่บา้นนาการ ์
- Hopper Glacier 
- ปอ้มปราการโบราณ Baltit Fort 
- ตลาดตารมิาบดั 
- หมู่บา้น Altit ในเมืองฮนุซา 
- เมืองกิลกิต 
- Serena Hotel Gilglt หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่7 |                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 

กรุงเทพมหานคร  

ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
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วันที ่1 | สนามบนิสุวรรณภมิู – อสิลามาบัด                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamabad Marriott Hotel หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

 

16.00 น. 
นัดหมายคณะพรอ้มกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอร ์D ชัน้ 4 (ประต ู9) โดยมีเจา้หนา้ท่ีสิร ิทวัรเ์ซ็นเตอรค์อยอาํนวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการ
เช็คอิน 

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG349 เวลา 19.00 – 22.10 น. (ณ 
เวลาทอ้งถ่ินประเทศปากีสถาน) เพ่ือเดินทางไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน 
เม่ือผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและได้สัมภาระเรียบร้อย รถโค้ชนําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอิสลามาบัด 
(Islamabad) และเขา้สูท่ี่พกั 
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วันที ่2 | อสิลามาบัด                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เมืองอิสลามาบัด (Islamabad) เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศปากีสถาน ตัง้อยู่ในอิสลามาบดัแคพิทัลเทรร์ิ
ทอรี ช่ือ อิสลามาบดั หมายถึง ท่ีอยู่ของชาวมสุลิมการ
ยา้ยเมืองหลวงใหม่ ทาํเลท่ีตัง้อยู่ใจกลางประเทศ การ
วางผังเมืองและออกแบบการก่อสรา้ง เลือกทาํเล ได้
เป็นอย่างดีอยู่บนพืน้ท่ีราบกวา้ง ราบรื่น เขียวขจี เต็ม
ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ท่ีปลูกตามแนวเมืองได้อย่ าง
เรียบรอ้ย และสวยงาม จากนั้นนาํทุกท่านเขา้ชมพิพิ
ภัณฑ์ตักศิลา (Taxila Museum) สถานท่ีจัดแสดง
พุทธประติมากรรมแบบ คันธาระ หรือพุทธศิลป์แบบ
กรีก ตั้งแต่ราวๆศตวรรษท่ี 1 ก่อนศริสตกาล จนถึง
ศตวรรษท่ี 5 ท่ีไดร้บัการยกย่องจาก UNESCO ว่าเป็น
ศิลปะพระพทุธประติมาท่ีงดงามท่ีสดุในโลก 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เท่ียวชมเมืองอิสลามาบดั โดยเริ่มท่ีชม มัสยิดไฟซอล 
(Faisal Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
สรา้งโดยกษัตริยไ์ฟซอลแห่งราชวงศซ์าอดิุอาระเบียใช้
เงินงบประมาณการสรา้งสงูถึง 50 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐัฯ ไปต่อกันท่ีจุดชมวิว Daman - e - Koh ซึ่งเป็น
จดุชมวิวท่ีงดงามของทัง้เมือง ซึ่งคณุจะไดเ้ห็นมสัยิดไฟ
ซอล  หรือเ ข่ือน Rawal และสุดท้ายนําทุกท่านชม 
อนุสาวรียป์ากีสถาน (The Pakistan Monument) เป็น
อนุสาวรีย์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตั้งอยู่
บริเวณเนินเขาชาการป์าเรียนทางตะวันตก ในกรุง
อิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน อนุสาวรียแ์ห่งนีถู้ก
สรา้งขึน้เพ่ือเป็นสญัลกัษณข์องความสามคัคีของชาว
ปากีสถาน ท่ีตั้งของอนุสาวรีย์อยู่ยนท่ีสูงทาํให้ผู้คน
สามารถมองเห็นไดจ้ากทั่วบริเวณเมืองหลวงของกรุง
อิสลามาบัด และยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม
ประจาํเมือง 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

Islamabad Marriott Hotel หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
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วันที ่3 | อสิลามาบัด - กูปิส – กลิกติ                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serena Hotel Gilgit หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน 

 

นาํทกุท่านเดินทางสูส่นามบินอิสลามาบดั เพ่ือเดินทาง
ขึน้สู่เมืองกิลกิต โดยเครื่องบินภายในประเทศ ใชเ้วลา
บินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื ้ออํานวยและ
เครื่องบินภายในประเทศไม่สามารถออกเดินทางได ้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าใชจ้่าย เน่ืองจาก
ทางบรษัิทจะตอ้งทาํการเปล่ียนแผนการเดินทางโดยรถ
โคช้ ซึ่งจะใชเ้วลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง และแวะ
พกัเพิ่ม 1 คืน 

เมืองกิลกิต (Gilgit) ท่ีตัง้อยู่บนเชิงเขาคาราโครมั พืน้ท่ี
สว่นใหญ่ของเมืองนีเ้ต็มไปดว้ยภเูขาซึง่ภเูขาท่ีนีมี้ความ
น่าสนใจอย่างมากเพราะไดช่ื้อวา่เป็นดินแดนแห่งความ
งามบรสิทุธท่ี์ถกูตกสาํรวจจากชาวโลก นอกจากนีเ้มือง
กิลกิตยงัเป็นเมืองสาํคญัท่ีเสน้ทางสายไหมในอดีตตดั
ผ่านและใช้เป็นเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจาก
อินเดียสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชีย ทาํใหพ้บหลกัฐานทาง
พทุธศาสนาในเมืองนีเ้ป็นจาํนวนมาก  

แวะถ่ายรูปหมู่บ้านกูปิส (Gupis Valley) เป็นเมืองท่ี
เต็มไปดว้ยภูมิทัศนท่ี์สวยงามและทิวทัศนอ์ันตระการ
ตา สายนํา้สีฟ้าครามของแม่นํา้ท่ีไหลผ่านไปตามถนน
และทุ่งนา 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ก่อนเดินทางเขา้สู่เมืองกิลกิต มาแวะถ่ายรูปกับอีก 1 
จุด ของเมืองกูปิสคือทะเลสาบคาลธี (Khalti Lake) 
ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดขึน้เน่ืองจากมีแม่นํา้อยู่ใกลห้มู่บา้น 
ในช่วงฤดูรอ้นนํา้ในทะเลสาบจะเป็นสีฟ้าเขม้สวยงาม
และมีเสน่หเ์ป็นอย่างมาก 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที ่4 | กลิกติ – ฮุนซา                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eagle’s Nest Hotel หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นาํท่านขึน้สู่หุบเขาฮุนซา (Hunza Valley) โดยใชเ้สน้ทาง 
Old Silk Road ซึ่ง เ ป็นถนนการค้าเก่าแก่ ท่ีใช้ม้าเป็น
พาหนะเป็นหลกั   มีทิวทศันท่ี์สวยงามของนาขัน้บนัได ซึ่ง
โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมไปด้วยหิมะ 
ด้านล่างเป็นแม่นํ้าใส ดอกไม้ป่าขึ ้นกระจายแซมทั่ ว
บรเิวณ ไดช่ื้อวา่เป็น ดินแดนท่ีมีประชากรอายยืุนยาวท่ีสดุ
ในโลก เน่ืองจากมีโอโซนในปริมาณสูงท่ีเป็นผลมาจาก
ความมหศัจรรยแ์ห่งเทือกเขาหิมาลยั ทาํใหอ้ากาศบรสิทุธ์ิ
เป็นอย่างมาก อีกทัง้โอโซนยงัมีผลต่อพืชและผกัท่ีปลกูใน
บริเวณนีมี้เชือ้โรคตํ่าและวิถีแห่งธรรมชาติดัง้เดิมของชาว
ฮนุซา่ทาํใหป้ระชากรมีสขุภาพดี 

จากนัน้นาํทุกท่านไปแวะถ่ายรูปกับจุดชมวิวราคาโปชิ 
(Rakaposhi View Point) ยอดเขาท่ีมีความสูง 7,788 ม. 
สูงเป็นอันดับ 11 จากยอดเขาสูงทั้งหมดของปากีสถาน 
ยอดเขาราคาโปชิและธารนํา้แข็งท่ีละลายลงมาใหผู้ค้นได้
ด่ืมกินตลอดฤดรูอ้น ดนู่าต่ืนตาต่ืนใจสวยเกินบรรยาย 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านไปพบกับทะเลขนาดใหญ่มหึมาสีเขียวอมฟ้า
เทอรค์อยส ์หรือ “ทะเลสาบอัตตาบัด” (Attabad Lake)  
เกิดจากดินถลม่เพราะแผ่นดินไหวลงมากัน้แม่นํา้ฮนุซาจน
กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ และเห็นยอดเขาท่ีสะทอ้น
ลงบนผิวนํา้ยามแดดส่อง และต่อไปแวะชมสะพานแขวน
ฮุนไชน่ี (Hussaini Suspension Bridge) ข้ามทะเลสาบ
บอริท ซึ่งไดร้บัฉายาว่าเป็นสะพานแขวนท่ีอันตรายท่ีสดุ
ในโลก เพราะขึงดว้ยลวดสลิงธรรมดา สว่นพืน้ก็ใชท้่อนไม้
วางพาดห่างๆ กนั จึงมีช่องว่างระหว่างไมก้่อใหเ้กิดความ
ต่ืนเตน้ระหว่างเดินข้ามไป จากนั้นเดินทางไปจุดชมวิว 
Passu Cones View Point จุดชมวิวตระการตายอดเขา
เรียงรายสูงตระหง่านเหนือหมู่บา้น Passu ในทางตอน
เหนือของประเทศปากีสถาน เม่ือทกุท่านไดเ้ห็นวิวในจดุนี ้
จะไม่สามารถหยดุกดชตัเตอรก์ลอ้งได ้

รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที ่5 | ฮุนซา – นาการ ์– กลิกติ                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางหมู่บ้านนาการ ์หรือ หุบเขานาการ ์
(Nagar Valley) ณ ท่ีแห่งนีมี้ธรรมชาติท่ีเขียวชอุ่ม อยู่
ใกลก้ับหุบเขากิลกิต ท่ีมีความสูงจากระดับนํา้ทะเลท่ี 
2,438 เมตร หุบเขานาการเ์ป็นสถานท่ีนิยมสาํหรบัการ
ช ม ทัศ นี ย ภ า พ ข อ ง ย อ ด เข า โด ย ร อ บ ทั้ ง ย อด เขา 
Rakaposhi ยอดเขา Diran และอ่ืน ๆ กว่า 30 ยอดเขา 
และจากนัน้นาํทกุท่านไปสวนอีก 1 ความมหศัจรรยข์อง
ธรรมชาตินั้น ก็ คือ  ฮอปเปอร์กลา เ ซีย  (Hopper 
Glacier) ซึ่งนบัเป็นจดุเขา้ชมกลาเซียท่ีใกลม้าก ทกุท่าน
จะไดเ้ห็นธารนํา้แข็งท่ีสั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบ
เปล่ียนจากนํา้แข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นได้ จากความ
เก่าแก่สีออกเทาของกลาเซียแห่งนี ้

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํทกุท่านชมปอ้มปราการเก่าแก่ Batit Fort โบราณอายุ
ราวๆ 800 ปี ในอดีตฮนุซาเป็นรฐัอิสระ ท่ีเป็นผูค้รองนคร 
มุมมองบนป้อมสามารถมองเห็นบ้านเรือและบรรดา
ชาวบา้น รวมถึงภเูขาท่ีรายลอ้มหมู่บา้นไดอ้ย่างสวยงาม 
เดินทางต่อไปยังเมืองตาริมาบัด เย่ียมชมย่านการคา้ 
ตลาดคาริมาบัด (Karimabad Market) ชมวิถีชีวิตของ
คนพืน้เมืองท่ีอยู่อย่างพอเพียงอิสระเดินเล่นชมรา้นคา้
จาํหน่ายของระลึกท่ีตั้งทั้งแถวของถนนสายหลักของ
เมือง และไปต่อกันท่ีหมู่บา้น Altit หมู่บา้นในหุบเขาฮุน
ซา เมืองโบราณของชนเผ่าเตอรก์นิกชาวฮั่น และหมู่บา้น
แห่งนีมี้ปอ้มปราการอนัเก่าแก่อายกุว่า 1,000 ปี จากนัน้
ไปชม Royal Garden ชมความสวยงามของพันธุ์ไม้
นานาๆชนิด นาํคณะเดินทางกลบัสู่เมืองกิลกิต (Gilgit)   
( 100 km / 2.30 hr ) 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

Serna Hotel Gilgit หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
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วันที ่6 | กลิกติ – อสิลามาบัด – กรุงเทพมหานคร                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางสูส่นามบินกิลกิตเพ่ือเดินทางสูเ่มืองอิสลามาบดั (Islamabad) โดยเครื่องบินภายในประเทศ 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที 

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวยและเครื่องบินภายในประเทศไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิท
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ใชจ้่าย เน่ืองจากทางบรษัิทจะตอ้งทาํการเปล่ียนแผนการเดินทางโดยรถโคช้ ซึง่จะใช้
เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง และแวะพกัเพิ่ม 1 คืน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํทกุท่านเขา้ชมพิพธิภณัฑล๊์อก เวิสซา่ (Lok Virsa Heritage Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์แสดงถงึประวติัศาสตรท่ี์
รวบรวมเรื่องราวของประเทศปากีสถานในยคุโบราณจนกระทงัถึงปัจจบุนั ไดจ้ดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการ
แต่งกายของชนเผ่าต่างๆ รวมทั้งเรื่องราวของการสรา้งชาติและประวัติของบุคคลสาํคัญต่างๆ ของประเทศ
ปากีสถาน ใหผู้ค้นท่ีมาเย่ียมชมไดศ้กึษา 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
เม่ือไดเ้วลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบัด เพ่ือทาํการเช็คอินและเดินทางกลบั
กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG350 เวลา 23.20 – 06.25 (+1) น. (ณ เวลาทอ้งถ่ินประเทศ
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วันที ่7 | กรุงเทพมหานคร                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางกลบัถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพโดยเท่ียวบินท่ี TG350 เวลา 06.25 น. 
(เวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

 

“ขอขอบพระคณุสาํหรบัความสนใจ และความไวว้างใจในการรว่มเดินทางไปเปิดประสบการณก์บัเรา แลว้พบ
กนัใหม่กบัการเดินทางในภาคตอ่ไป ขอบคณุครบั/คะ่” 
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หมายเหตุ : โปรแกรมนีท้างบรษัิทไดจ้ดัเตรยีม Complimentary เสรมิพิเศษเพ่ือใหก้ารรบัประทานอาหารของทา่นมี

รสชาติมากยิ่งขึน้ เชน่ นํา้พรกิแหง้ นํา้จิม้ตา่งๆ บะหม่ีกึ่งสาํเรจ็รูป หรอืขนม บรกิารใหร้ะหวา่งการเดินทาง  

 

เงือ่นไขและคาํแนะนาํสาํหรับการซือ้ทวัร ์

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL 

 สอบถามเพิ่มเติม ฿67,800 ฿50,500 ฿4,900 17,200 

ค่าทวัรต่์อทา่นรวม : 
 คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบัระหวา่งประเทศและบินภายใน รวมคา่ภาษีสนามบิน  
 คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุตามมาตรฐานประเทศปากีสถาน 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีระบตุามโปรแกรม 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาว หรอื เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีที

ทา่นมขีอ้จาํกดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศปากีสถาน (แบบเขา้-ออก ครัง้เดียว) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท MSIG Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจาก

อบุติัเหต ุ, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ์ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

โรคประจาํตวั (หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความ

ล่าช้าของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม

เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร)์ 

 คา่ทิปคนขบัรถ 

ค่าทวัรไ์มร่วม : 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์
 คา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านตอ้งการใชบ้รกิาร ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิาร

ในแตล่ะโรงแรม 

 คา่ทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่ งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบรษัิทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม 
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การจองทวัร ์(How to make your reservation) : 
1. หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กัและเช่ือถือได ้ซึ่ง

จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละ ชาํระเงนิมดัจาํล่วงหนา้ 20,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทาง

หนึ่งท่าน ภายใน 7 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจาํดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด 
ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรต่์อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์าํหรบับคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายท่ีุมีความจาํเป็นตอ้งใช ้วีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเท่ียว 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์และตอ้งการแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง หรอืกลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร ์อาทิ ผูท่ี้ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั, พดูจาหยาบ

คาย, สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรบัเง่ือนไขระหว่างทวัร ์ท่ีมีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรม
ทวัร,์ ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งทาํการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่ง
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอ่ืนหรอืโปรแกรมท่องเท่ียวได ้

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดอืนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงือ่นไขการยกเลกิตามระยะวนัเวลา*** 

• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 60 วนั คืนเงนิมดัจาํทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หกัมดัจาํ 20,000 บาท/ทา่น 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร ์
• ยกเลิกในวนัเดินทาง 3 วนั หรอื NO SHOW  หกั 100% ของคา่ทวัร ์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง และสามารถหาบคุคลมาแทนได ้โดยสามารถย่ืนขอวีซา่

ไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเท่านัน้ (แต่จะตอ้งไม่
อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุติั
วีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหน้ับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอ้มกัน
ทัง้หมด เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักลา่วขา้งตน้ หากในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บั
การพิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนาํใหท้่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กว่า
การย่ืนขอวีซา่แบบกรุป๊ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบลว่งหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั (โดยจะคืนค่าทวัรใ์หแ้ก่ผูเ้ดินทางเต็มจาํนวน ยกเวน้คา่วีซา่ในกรณีท่ีมี
การย่ืนแลว้) 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัอนัไดแ้ก่ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัด
หยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกนั
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  
ท่ีระบคุวามรบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชน์
ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ  

• ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระมาแลว้
ทัง้หมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถทาํไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั 

โดยไม่เสียคา่ใชจ้่าย  
ต๋ัวเคร่ืองบนิ (Air Ticket) : 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรยีกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุป๊ โดยจะเป็นไปตามสายการ
บินซึง่เป็นผูก้าํหนด และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้นัน้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินนัน้สามารถทาํ REFUND ไดห้รอืไม่ 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) : 
• การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมนํา้มันเชือ้เพลิงของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge 
/ Tax YQ) : 

ตามท่ีสายการบินไดแ้จง้ยกเลิกการเก็บคา่ธรรมเนียมจนถึงปัจจบุนั หากมีการเปล่ียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิ่มท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) : 
• หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกตา่งกนั และอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนักบักลุม่คณะของทา่นตามท่ีตอ้งการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตส้ดุ โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณอทุยาน
แห่งชาติ หรอืเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอณุภมูิเฉล่ียไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสตอ่ปี จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศในหอ้งพกั 
โดยมกัจะมีเครื่องปรบัอากาศหรอืพดัลมใหบ้รกิารเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3 - 4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดงักลา่ว 
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• โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไม่มี
อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั
ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งท่ีใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม เพ่ือใหเ้ป็น
หอ้งพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือการเปิดรบัจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวนัเวลา
เดินทางดงักลา่วท่ีคณะจะเขา้ชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคืนเงินคา่ Entrance 
Fee ตามท่ีระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ 

• และหากมีการลา่ชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง ท่ีเป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ี
ดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้ กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
• ค่าทัวรนี์ไ้ม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถ
ใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้

• สาํหรบันํา้หนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (สาํหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หากสมัภาระของท่านมีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีกาํหนด 

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

• ในบางรายการทวัร ์ท่ีตอ้งมีการบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหมี้
นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั หรือ 23 กิโลกรมั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของสายการบินนัน้ ๆ บรษัิท ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่รบัภาระค่าใชจ้่ายในนํา้หนกัส่วนท่ีเกิน ทัง้นีเ้จา้หนา้ท่ีจะทาํการส่ง “ใบเตรียมตวัสาํหรบัการเดินทาง” 
ใหแ้ก่ท่านในช่วงก่อนวนัเดินทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

• กระเป๋า สมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือน และมีขนาดใหญ่เกินกวา่ขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้บน
ยานพาหนะในการเดินทาง ไดแ้ก่ เครื่องบิน รถโคช้ รถไฟ เป็นตน้ โปรดพิจารณาในการใชง้านดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึ่งสายการบินจะรบัผิดชอบต่อการสญูหาย หรือสญูเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดขึน้
เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบินนัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรอือเมรกิา มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ 

จะมีขอ้กาํหนดท่ีชดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี่ ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 
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การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) : 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วีซ่าของประเทศปากีสถาน ใช้เวลายืน่ประมาณ 10 วันทาํการ 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ+ พาสปอรต์เลม่เก่า (ถา้มี) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม x 4 ซม.จาํนวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาํ และหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 

เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูปไม่สวมแว่นตา ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลมุถึงศีรษะและดา้นบนของหวัไหล่ โดย
ตอ้งเห็นใบหนา้ 70 - 80 % ของภาพและตอ้งเห็นหแูละคิว้อย่างชดัเจน  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /สาํเนาทะเบียน
สมรส, หย่า / สาํเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์ 

4. หนงัสือรบัรองการทาํงานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านทาํงานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดย
ระบุตาํแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทาํงานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือ
เดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนงัสือรบัรองบรษัิทพรอ้มวตัถปุระสงคท่ี์คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 
6. กรณีท่ีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี “หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ  
7. Statement บญัชีเงินฝากออมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทางยอ้นหลงั 6 เดือน ( ภาษาองักฤษ ) โดยตอ้งอพัเดท

ถึงเดือนปัจจบุนัและออกโดยธนาคารรบัรอง ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนไม่ตํ่า
กวา่ 6 หลกั  

***สถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. กรณีท่ีเด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยท่ี

บิดา, มารดา จะตอ้งไปย่ืนเรื่องแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ท่ีว่า
การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารบัรองจากทาง
ราชการอย่างถกูตอ้ง 

9. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวี
ซา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษัิทฯ  

หมายเหต ุ: ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอทกุกรณี 
หลังจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถอืวา่ 

ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่นไข ทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไวข้้างต้นทุกประการ 


