
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pakistan 7 Days 5 Nights 

เมืองธรรมชาตสุิดพสุิทธิ์ วัฒนธรรมเกา่แก่ทีง่ดงาม 

10 – 16 เมษายน 2563 
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หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวรก์่อน 30 วัน โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, 
รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีที่เกิดเหตุการณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การ ถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษัท
ฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวร ์
จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางภายใต้โปรแกรม 

“Pakistan 7 Days” 
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วันที ่1 |                          10/4/63 

วันที ่2 |                          11/4/63 

วันที ่3 |                           12/4/63 

วันที ่4 |                          13/4/63 

วันที ่5 |                            14/4/63 

วันที ่6 |                            15/4/63 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด 
นดัหมายคณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์H ชัน้ 4 
(ประตู 4-5) โดยมีเจา้หน้าที่สิริ ทัวรเ์ซ็นเตอรค์อย
อ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบิน
ไทย เที่ยวบินที่ TG349 เวลา 19.00 – 22.10 น. (ณ 
เวลาทอ้งถิ่นประเทศปากีสถาน) เพื่อเดินทางไปยัง
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบัด ประเทศ
ปากีสถาน  

- เขา้พกั Islamabad Marriott Hotel หรือ
เทียบเท่า 

  

ฮุนซา 

- ปอ้มปราการโบราณ Baltit Fort 
- ตลาดตารมิาบดั 
- หมู่บา้น Altit ในเมืองฮนุซา 
- ชมพระอาทิตยต์กที่ Duiker Sunset 
- Eagle’s Nest Hotel หรือเทียบเท่า 

 

ฮุนซา – นาการ ์- กิลกิต 

- หมู่บา้นนาการ ์
- Hopper Glacier 
- เมืองกิลกิต 
- Serena Hotel Gilglt หรือเทียบเท่า 

กิลกิต - อิสลามาบัด 

- พิพิธภณัฑต์กัศิลา แห่งรวมภมูิปัญญาและวตัถุ
ล  า้ค่านบัแสนชิน้ 

- มัสยิดไฟซอล มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ปากีสถาน 

- ดามันอีเกาะ จุดชมวิวเมืองอิสลามาบัด เห็น
ทิวทศันข์องเมืองแบบมมุกวา้ง 

- อนุสาวรีย์ปากีสถาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
และพิพิธภณัฑม์รดกทางวฒันธรรม 

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบัด เพื่อเดินทาง
ไปยงัท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสายการบินไทย 
เที่ยวบินที่ TG350 เวลา 23.20 - 06.25 (+1) น. (ณ 
เวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

กิลกิต - ฮุนซา 

- จดุชมวิวราคาโปชิ 
- ทะเลสาบอตัตาบดั 

- สะพานแขวนฮนุไชนี่ 
- จดุชมวิว Passu cones view point 
- Luxus Hunza Attabad หรือเทียบเท่า 

 

อิสลามาบัด - กูปิส - กิลกิต 

- หมู่บา้นกูปิส หมู่บา้นที่ตัง้อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ แนวเทิกเขา และสายน า้ 

- ทะเลสาบคาลธี 

- เมืองกิลกิต พืน้ที่สว่นใหญ่ของเมืองนีเ้ต็มไป
ดว้ยภเูขา ซึ่งภเูขาที่นีม้ีความน่าสนใจอย่างมาก 

- Serena Hotel Gilgit หรือเทียบเท่า 
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วันที ่7 |                           16/4/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
กรุงเทพมหานคร  

ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
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วันที ่1 | สนามบนิสุวรรณภูมิ – อิสลามาบดั                                       10/4/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamabad Marriott Hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

16.00 น. 
นัดหมายคณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอร ์D ชัน้ 4 (ประต ู9) โดยมีเจา้หนา้ที่สิร ิทวัรเ์ซ็นเตอรค์อยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการ
เช็คอิน 

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349 เวลา 19.00 – 22.10 น. (ณ 
เวลาทอ้งถิ่นประเทศปากีสถาน) เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน  
เมื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและได้สัมภาระเรียบร้อย รถโค้ชน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสลามาบัด 
(Islamabad) และเขา้สูท่ี่พกั 
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วันที ่2 | อิสลามาบัด - กูปิส – กิลกิต                                                11/4/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอิสลามาบดั เพื่อเดินทาง
ขึน้สู่เมืองกิลกิต โดยเครื่องบินภายในประเทศ ใชเ้วลา
บินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื ้ออ านวยและ
เครื่องบินภายในประเทศไม่สามารถออกเดินทางได้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าใชจ้่าย เน่ืองจาก
ทางบรษิัทจะตอ้งท าการเปลี่ยนแผนการเดินทางโดยรถ
โคช้ ซึ่งจะใชเ้วลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 

เมืองกิลกิต (Gilgit) ที่ตัง้อยู่บนเชิงเขาคาราโครมั พืน้ที่
สว่นใหญ่ของเมืองนีเ้ต็มไปดว้ยภเูขาซึ่งภเูขาที่นีม้ีความ
น่าสนใจอย่างมากเพราะไดช้ื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความ
งามบริสทุธท์ี่ถูกตกส ารวจจากชาวโลก นอกจากนีเ้มือง
กิลกิตยังเป็นเมืองส าคัญที่เสน้ทางสายไหมในอดีตตัด
ผ่านและใช้เป็นเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจาก
อินเดียสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชีย ท าใหพ้บหลกัฐานทาง
พทุธศาสนาในเมืองนีเ้ป็นจ านวนมาก  

แวะถ่ายรูปหมู่บ้านกูปิส (Gupis Valley) เป็นเมืองที่
เต็มไปดว้ยภูมิทัศนท์ี่สวยงามและทิวทัศนอ์ันตระการ
ตา สายน า้สีฟ้าครามของแม่น า้ที่ไหลผ่านไปตามถนน
และทุ่งนา 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ก่อนเดินทางเขา้สู่เมืองกิลกิต มาแวะถ่ายรูปกับอีก 1 
จุด ของเมืองกูปิสคือทะเลสาบคาลธี (Khalti Lake) 
ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดขึน้เนื่องจากมีแม่น า้อยู่ใกลห้มู่บา้น 
ในช่วงฤดูรอ้นน า้ในทะเลสาบจะเป็นสีฟ้าเขม้สวยงาม
และมีเสน่หเ์ป็นอย่างมาก 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Serena Hotel Gilgit หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที ่3 | กิลกิต – ฮุนซา                                                                 12/4/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxus Hunza Attabad หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้สู่หุบเขาฮุนซา (Hunza Valley) โดยใชเ้สน้ทาง 
Old Silk Road ซึ่ ง เป็นถนนการค้าเก่าแก่ที่ ใช้ม้า เ ป็น
พาหนะเป็นหลกั   มีทิวทศันท์ี่สวยงามของนาขัน้บนัได ซึ่ง
โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมไปด้วยหิมะ 
ด้านล่างเป็นแม่น ้าใส ดอกไม้ป่าขึ ้นกระจายแซมทั่ ว
บรเิวณ ไดช้ื่อว่าเป็น ดินแดนที่มีประชากรอายุยืนยาวที่สุด
ในโลก เนื่องจากมีโอโซนในปริมาณสูงที่เป็นผลมาจาก
ความมหศัจรรยแ์ห่งเทือกเขาหิมาลยั ท าใหอ้ากาศบริสุทธิ์
เป็นอย่างมาก อีกทัง้โอโซนยงัมีผลต่อพืชและผกัที่ปลกูใน
บริเวณนีม้ีเชือ้โรคต ่าและวิถีแห่งธรรมชาติดัง้เดิมของชาว
ฮนุซ่าท าใหป้ระชากรมีสขุภาพดี 

จากนั้นน าทุกท่านไปแวะถ่ายรูปกับจุดชมวิวราคาโปชิ 
(Rakaposhi View Point) ยอดเขาที่มีความสูง 7,788 ม. 
สูงเป็นอันดับ 11 จากยอดเขาสูงทั้งหมดของปากีสถาน 
ยอดเขาราคาโปชิและธารน า้แข็งที่ละลายลงมาใหผู้ค้นได้
ด่ืมกินตลอดฤดรูอ้น ดนู่าต่ืนตาต่ืนใจสวยเกินบรรยาย 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไปพบกับทะเลขนาดใหญ่มหึมาสีเขียวอมฟ้า
เทอรค์อยส ์หรือ “ทะเลสาบอัตตาบัด” (Attabad Lake)  
เกิดจากดินถลม่เพราะแผ่นดินไหวลงมากัน้แม่น า้ฮุนซาจน
กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ และเห็นยอดเขาที่สะทอ้น
ลงบนผิวน า้ยามแดดส่อง และต่อไปแวะชมสะพานแขวน
ฮุนไชนี่  (Hussaini Suspension Bridge) ข้ามทะเลสาบ
บอริท ซึ่งไดร้บัฉายาว่าเป็นสะพานแขวนที่อันตรายที่สุด
ในโลก เพราะขึงดว้ยลวดสลิงธรรมดา สว่นพืน้ก็ใชท้่อนไม้
วางพาดห่างๆ กนั จึงมีช่องว่างระหว่างไมก้่อใหเ้กิดความ
ต่ืนเต้นระหว่างเดินข้ามไป จากนั้นเดินทางไปจุดชมวิว 
Passu Cones View Point จุดชมวิวตระการตายอดเขา
เรียงรายสูงตระหง่านเหนือหมู่บ้าน Passu ในทางตอน
เหนือของประเทศปากีสถาน เมื่อทุกท่านไดเ้ห็นวิวในจุดนี ้
จะไม่สามารถหยดุกดชตัเตอรก์ลอ้งได ้

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที ่4 | ฮุนซา                                                                            13/4/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทุกท่านชมป้อมปราการเก่าแก่ Batit Fort โบราณ
อายุราวๆ 800 ปี ในอดีตฮุนซาเป็นรัฐอิสระ ที่เป็นผู้
ครองนคร มุมมองบนป้อมสามารถมองเห็นบา้นเรือ
และบรรดาชาวบา้น รวมถึงภูเขาที่รายลอ้มหมู่บา้นได้
อย่างสวยงาม เดินทางต่อไปยังเมืองตาริมาบดั เยี่ยม
ชมย่านการคา้ ตลาดคารมิาบดั (Karimabad Market) 
ชมวิถีชีวิตของคนพืน้เมืองที่อยู่อย่างพอเพียงอิสระเดิน
เล่นชมรา้นคา้จ าหน่ายของระลึกที่ตัง้ทัง้แถวของถนน
สายหลักของเมือง และไปต่อกันที่หมู่บ้าน Altit 
หมู่บา้นในหุบเขาฮุนซา เมืองโบราณของชนเผ่าเตอรก์
นิกชาวฮั่น และหมู่บา้นแห่งนีม้ีป้อมปราการอนัเก่าแก่
อายุกว่า 1,000 ปี จากนั้นไปชม Royal Garden ชม
ความสวยงามของพนัธุไ์มน้านาๆชนิด 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเยี่ยมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด Duiker 
Sunset วิวสุดโรแมนติก แสงสุดท้าย กระทบเหลี่ยม
มมุยอดเขาหิมะจนกลายเป็นสีทอง 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Eagle’s Nest Hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที ่5 | ฮุนซา – นาการ ์– กิลกิต                                                      14/4/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางหมู่บ้านนาการ ์หรือ หุบเขานาการ ์
(Nagar Valley) ณ ที่แห่งนีม้ีธรรมชาติที่เขียวชอุ่ม อยู่
ใกลก้ับหุบเขากิลกิต ที่มีความสูงจากระดับน า้ทะเลที่ 
2,438 เมตร หุบเขานาการเ์ป็นสถานที่นิยมส าหรบัการ
ชมทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบทั้งยอดเขา 
Rakaposhi ยอดเขา Diran และอ่ืน ๆ กว่า 30 ยอดเขา 
และจากนั้นน าทุกท่านไปสวนอีก 1 ความมหัศจรรย์
ของธรรมชาตินั้นก็คือ ฮอปเปอร์กลาเซีย (Hopper 
Glacier) ซึ่งนับเป็นจุดเข้าชมกลาเซียที่ใกล้มาก ทุก
ท่านจะไดเ้ห็นธารน า้แข็งที่สั่งสมกาลเวลามายาวนาน
จนแทบเปลี่ยนจากน า้แข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นได ้จาก
ความเก่าแก่สีออกเทาของกลาเซียแห่งนี ้

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองกิลกิต (Gilgit)  

( 100 km / 2.30 hr ) 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Serna Hotel Gilgit หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที ่6 | กิลกิต – อิสลามาบัด – กรุงเทพมหานคร                              15/4/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินกิลกิตเพื่ อเ ดินทางสู่ เมือง อิสลามาบัด (Islamabad) โดยเครื่องบิน
ภายในประเทศ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาท ี
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยและเครื่องบินภายในประเทศไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบริษัทจะตอ้งท าการเปลี่ยนแผนการเดินทางโดยรถโคช้ ซึ่งจะใช้
เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 
เมืองอิสลามาบัด (Islamabad) เป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน ตัง้อยู่ในอิสลามาบดัแคพิทัลเทรร์ิทอรี 
ชื่อ อิสลามาบดั หมายถึง ที่อยู่ของชาวมสุลิมการยา้ยเมืองหลวงใหม่  ท าเลที่ตัง้อยู่ใจกลางประเทศ การวางผัง
เมืองและออกแบบการก่อสรา้ง เลือกท าเล ไดเ้ป็นอย่างดีอยู่บนพืน้ที่ราบกวา้ง ราบรื่น เขียวขจี เต็มไปดว้ยตน้ไม้
ใหญ่ที่ปลูกตามแนวเมืองไดอ้ย่างเรียบรอ้ย และสวยงาม จากนัน้น าทุกท่านเขา้ชมพิพิภัณฑต์ักศิลา (Taxila 
Museum) สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมแบบ คันธาระ หรือพุทธศิลป์แบบกรีก ตัง้แต่ราวๆศตวรรษที่ 1 
ก่อนศริสตกาล จนถึงศตวรรษที่ 5 ที่ไดร้บัการยกย่องจาก UNESCO ว่าเป็นศิลปะพระพุทธประติมาที่งดงาม
ที่สดุในโลก 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เที่ยวชมเมืองอิสลามาบดั โดยเริ่มที่ชม มสัยิดไฟซอล (Faisal Mosque) ซึ่งเป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย สรา้ง
โดยกษัตริยไ์ฟซอลแห่งราชวงศซ์าอดิุอาระเบียใชเ้งินงบประมาณการสรา้งสงูถึง 50 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัฯ 
ไปต่อกนัที่จุดชมวิว Daman - e - Koh ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามของทัง้เมือง ซึ่งคณุจะไดเ้ห็นมสัยิดไฟซอล หรือ
เขื่อน Rawal และสดุทา้ยน าทกุท่านชม อนสุาวรียป์ากีสถาน (The Pakistan Monument) เป็นอนสุาวรียแ์ห่งชาติ
และพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาชาการป์าเรียนทางตะวนัตก ในกรุงอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน 
อนุสาวรียแ์ห่งนีถู้กสรา้งขึน้เพื่อเป็นสญัลกัษณข์องความสามัคคีของชาวปากีสถาน ที่ตัง้ของอนุสาวรียอ์ยู่ยนที่
สงูท าใหผู้ค้นสามารถมองเห็นไดจ้ากทั่วบรเิวณเมืองหลวงของกรุงอิสลามาบดั และยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมประจ าเมือง 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เมื่อไดเ้วลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบัด เพื่อท าการเช็คอินและเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG350 เวลา 23.20 – 06.25 (+1) น. (ณ เวลาทอ้งถิ่นประเทศ
ไทย) 
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วันที ่7 | กรุงเทพมหานคร                                                             16/4/63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพโดยเที่ยวบินที่ TG350 เวลา 06.25 น. 
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

 

“ขอขอบพระคณุส าหรบัความสนใจ และความไวว้างใจในการรว่มเดินทางไปเปิดประสบการณก์บัเรา แลว้พบ
กนัใหม่กบัการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคณุครบั/ค่ะ” 
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หมายเหตุ : โปรแกรมนีท้างบรษิัทไดจ้ดัเตรียม Complimentary เสรมิพิเศษเพื่อใหก้ารรบัประทานอาหารของท่านมี

รสชาติมากยิ่งขึน้ เช่น น า้พริกแหง้ น า้จิม้ต่างๆ บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป หรือขนม บริการใหร้ะหว่างการเดินทาง  

 

เงือ่นไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทัวร ์

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL 

❖ 10 – 16 Apr 2020 ฿67,800 ฿50,500 ฿4,900 17,200 

ค่าทัวรต์่อท่านรวม : 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัระหว่างประเทศและบินภายใน รวมค่าภาษีสนามบิน  
✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุตามมาตรฐานประเทศปากีสถาน 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ระบตุามโปรแกรม 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที

ท่านมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศปากีสถาน (แบบเขา้-ออก ครัง้เดียว) 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจาก

อบุติัเหต ุ , ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ์ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจาก
โรคประจ าตวั (หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความ
ล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร)์ 

✓ ค่าทิปคนขบัรถ 

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์
 ค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านตอ้งการใชบ้รกิาร ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิาร

ในแต่ละโรงแรม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่ งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 
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การจองทัวร ์(How to make your reservation) : 
1. หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึ่ง

จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละ ช าระเงนิมดัจ าล่วงหนา้ 20,000 บาทต่อผูเ้ดนิทาง

หนึ่งท่าน ภายใน 7 วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่ก าหนด 
ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวรต์่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบับคุคลดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้วีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเที่ยว 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์และตอ้งการแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง หรือกลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิ ผูท้ี่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั, พดูจาหยาบ

คาย, สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทัวร ์ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรม
ทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดินทางบงัคับใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่ง
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้

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

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

• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 วนั หกั 50% ของค่าทวัร ์
• ยกเลิกในวนัเดินทาง 3 วนั หรือ NO SHOW  หกั 100% ของค่าทวัร ์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบคุคลมาแทนได ้โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ (แต่จะตอ้งไม่
อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุติั
วีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหน้ับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอ้มกัน
ทัง้หมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักลา่วขา้งตน้ หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้บั
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ลเร็วกว่า
การย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบลว่งหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั (โดยจะคืนค่าทวัรใ์หแ้ก่ผูเ้ดินทางเต็มจ านวน ยกเวน้ค่าวีซ่าในกรณีที่มี
การย่ืนแลว้) 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันไดแ้ก่ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกนั
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  
ที่ระบุความรบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชน์
ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ  

• ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องมาจากการกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวรท์ี่ท่านช าระมาแลว้
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั 

โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการ
บินซึ่งเป็นผูก้  าหนด และทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้นัน้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนัน้สามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 

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

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร ,์ ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน์, สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 
ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge 
/ Tax YQ) : 

ตามที่สายการบินไดแ้จง้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมจนถึงปัจจุบนั หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิ่มท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
• หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมี
ความแตกต่างกนั และอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนักบักลุม่คณะของท่านตามที่ตอ้งการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตสุ้ด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ที่เมืองที่มีอณุภมูิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศในหอ้งพกั 
โดยมกัจะมีเครื่องปรบัอากาศหรือพดัลมใหบ้ริการเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

• ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้ 3 - 4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดงักลา่ว 
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• โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดั และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั
ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ป็น
หอ้งพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือการเปิดรบัจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลา
เดินทางดงักลา่วที่คณะจะเขา้ชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงินค่า Entrance 
Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้  

• และหากมีการล่าชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่
ดังกล่าวได ้ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้ กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
• ค่าทัวรน์ีไ้ม่ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถ
ใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้

• ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หากสมัภาระของท่านมีน า้หนกัเกินกว่าที่ก าหนด 

• ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 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 ์ที่ตอ้งมีการบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหม้ี
น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั หรือ 23 กิโลกรมั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของสายการบินนัน้ ๆ บรษิัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่รบัภาระค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนท่ีเกิน ทัง้นีเ้จา้หนา้ท่ีจะท าการส่ง “ใบเตรียมตวัส าหรบัการเดินทาง” 
ใหแ้ก่ท่านในช่วงก่อนวนัเดินทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

• กระเป๋า สมัภาระที่มีลอ้เลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้บน
ยานพาหนะในการเดินทาง ไดแ้ก่ เครื่องบิน รถโคช้ รถไฟ เป็นตน้ โปรดพิจารณาในการใชง้านดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึ่งสายการบินจะรบัผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึน้
เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
▪ ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป หรืออเมรกิา มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ 

จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 
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การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) : 
❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศปากีสถาน ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ+ พาสปอรต์เลม่เก่า (ถา้มี) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม x 4 ซม.จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 

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

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /ส าเนาทะเบียน
สมรส, หย่า / ส  าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์ 

4. หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดย
ระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อ
เดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอหนงัสือรบัรองบรษิัทพรอ้มวตัถปุระสงคท์ี่คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 
6. กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี “หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ  
7. Statement บญัชีเงินฝากออมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทางยอ้นหลงั 6 เดือน ( ภาษาองักฤษ ) โดยตอ้งอพัเดท

ถึงเดือนปัจจบุนัและออกโดยธนาคารรบัรอง ควรเลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่า
กว่า 6 หลกั  

***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่

บิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่า
การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถกูตอ้ง 

9. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

หมายเหต ุ: ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่นไข ทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


