
 

  

11 วนั แกรนด์ปากสีถาน ใบไม้เปลีย่นสี 

 

 
บินตรง กรุงเทพฯ - การาจี // ลาฮอร์ - กรุงเทพฯ โดย การบนิไทย  

(เที่ยวครบ 3 เมืองหลกั ปากสีถาน....พร้อมบินภายใน 3 เที่ยว...เที่ยวสบายๆ) 

27 ก.ย.-7 ต.ค. / 7-17 ต.ค. / 14-24 ต.ค. 2565 

99,900 บาท 
การาจี– ตักศิลา– อสิลามาบัด – สการ์ดู – กลิกติ – หุบเขาฮุนซา – หุบเขานาการ์ - ฮอปเปอร์ กลาเซียร์ 
อเีกลิเนสท์ – พาสสุ – ล่องเรือทะเลสาบอตัตาบัต – กลุมติ – สะพานฮุนเซน– ลาฮอร์ – ป้อมลาฮอร์ 



 

  

11 วนั แกรนด์ปากสีถาน ใบไม้เปลีย่นสี 

วนัแรก  กรุงเทพ – การาจี (พกัค้าง 2 คืน) 
 

16.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและหัวหน้าทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนัก 23 กก. ส าหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ)  และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่
เกิน 7 กก.  หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวคัซีนพาสปอร์ตการได้รับวคัซีน Covid 19 ขณะเชคอนิ 

19.35 น. ออกเดินทางสู่นครการาจี ประเทศปากีสถานโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG341  (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 
ชัว่โมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบิน 

 

22.35 น. เดินทางถึงสนามบินการาจี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว PC Continental Hotel Karachi*****  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
 

วนัทีส่อง การาจี - พระราชวงัโมฮัตตา – สุสานสถานชาค์คันดิ - มัสยดิทูบา – ตลาด Empress 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโมฮตัตา (Mohatta Palace) เป็นวงัหรูหราท่ีสร้างข้ึนในช่วงปลายทศวรรษ 1920 วงั
อนัสง่างามน้ีสร้างข้ึนในระดับต่างๆ และเป็นบ้านพกัฤดูร้อนส าหรับครอบครัว Mohatta เป็นเวลาสอง
ทศวรรษก่อนท่ีพวกเขาจะออกเดินทางไปอินเดียในปี 1947 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีส าคญัอีกแห่งของกรุง
การาจี ท่ียงัคงอนุรักษไ์ดอ้ยา่งดีเยีย่ม 



 

  

 
ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑบ์า้นคูอิด อิ อาซมั (Quaid e Azam) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์บา้นท่ีสามารถอนุรักษ์
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีอีกแห่งของการาจี เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินชีวติของมูฮมัหมดั อาลี จิน
นาห์ ผูก่้อตั้งประเทศปากีสถาน นบัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าเยอืนมากในกรุงการาจี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Western Style) 
 

 
 



 

  

บ่าย น าท่านเยอืนสุสานชาคค์นัดิ (Chaukandi Tombs) สุสานโบราณท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นมรดกโลก UNESCO 
World Heritage ในปี 2017 สร้างข้ึนโดยหินทรายช่วงศตวรรษท่ี 15-17 สร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบสินธุตอนล่าง นบัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวโบราณท่ีสวยงามใกลก้รุงการาจี ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชม
มสัยิดทูบา (Tooba Masjid) มสัยิดท่ีมีการออกแบบก่อสร้างเป็นโดมขนาดใหญ่ และไดรั้บการบนัทึกวา่เป็น
มสัยิดท่ีมีโดมขนาดใหญ่ท่ีสุดโดยไม่มีเสาค ้ากลางโดม และ ในปี 2018 ไดรั้บการบนัทึกวา่เป็นมสัยิดท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 18 ของโลกอีกดว้ย มสัยิดแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1966-1969 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินเล่นบริเวณ 
Empress Market สร้างข้ึนระหวา่งปี 1884 – 1889 เพือ่เป็นเกียรติแก่พระราชินีวคิตอเรีย แห่งองักฤษ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว PC Continental Hotel Karachi*****  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม อาคารฮินดูจิมกายา - บินภายในสู่อสิลามาบัด (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมอาคารฮินดู จิมกายา (Hindu Gymkhana) เป็นอาคารยคุอาณานิคมท่ีตั้งอยูบ่นถนน Sarwar 
Shaheed ในเมืองการาจี เป็นอาคารสาธารณะแห่งแรกในการาจีท่ีใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมยคุฟ้ืนฟูโมกุล 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 1925 โดยชาวฮินดูในการาจี เพื่อเป็นสโมสรเฉพาะส าหรับชุมชนของชาวฮินดู และยงัคงเป็น
ท่ีตั้งของสถาบนัศิลปะการแสดงแห่งชาติปากีสถาน เป็นหมู่อาคารโคโลเนียลท่ีสวยงามอีกแห่งของการาจี 

 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินการาจี 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินการาจี 
 

13.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินการาจีสู่สนามบินอิสลามาบดั (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินอิสลามาบดั 



 

  

 
 

 น าท่านเดินทางเขา้ชมมสัยิดไฟซาล (Faisal Mosque) (กรุณาแต่งกายสุภาพ ผูห้ญิงเตรียมผา้คลุมผมไปดว้ย) 
มสัยดิแห่งน้ีเปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือปี ค.ศ. 1987 สร้างโดยกษตัริยซ์าอุดิอาระเบีย King Faisal จึงน าพระ
นามของพระองค์ใช้เป็นช่ือมสัยิดแห่งน้ี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ให้มีลกัษณะคล้ายทรงเต็นท์ 8 
เหล่ียมของชาวเบดูอิน ซ่ึงมาถึงบริเวณน้ีเป็นพวกแรก มสัยิดไฟซาลสามารถจุคนไดถึ้ง 100,000 คน และ
บริเวณรอบนอกจุได้อีกกว่า 200,000 คน และมีเสามินาเรท (หอขาน) 4 ตน้ ขนาบส่ีมุม สูงตน้ละ 79 เมตร 
นับเป็นมสัยิดท่ีใหญ่และสวยงามประจ ากรุงอิสลามาบดั ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่อนุสาวรียป์ากีสถาน 
(Pakistan Monument) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติและพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาชาการ์ปาเรียนทาง
ตะวนัตก สร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของความสามคัคีของชาวปากีสถาน ออกแบบสร้างให้เหมือนรูปกลีบ
ดอกไมส่ี้กลีบ สร้างข้ึนจากหินแกรนิต โดยแต่ละกลีบนั้นเป็นตวัแทนแควน้ส าคญัของปากีสถานทั้ง 4 แห่ง
ไดแ้ก่ แควน้บาลูจิสถาน, แควน้สินธ์, แควน้ปัญจาบ และแควน้ไคเบอร์ปัคตูนควา โดยแต่ละกลีบจะมีภาพ
แกะสลกัของ สถานท่ีส าคญัของประเทศทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ มสัยิดแบดชาฮิ, ป้อมเมืองลาฮอร์, ช่องเขาไคเบอร์ 
และมินาร์ เอ ปากีสถาน ในใจกลางของอนุสาวรียจ์ะมีประติมากรรมรูปสามเหล่ียมท่ีมีฐานเป็นดาวห้าแฉก 
ลอ้มรอบไปดว้ยน ้ า ท่ีแสดงถึงบุคคลส าคญัอยา่ง มูฮมัหมดั อาลี จินนาห์ บิดาแห่งปากีสถานและมูฮมัมดั อิก
บาล กวีและนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงแห่งปากีสถาน ซ่ึงดวงดาวและพระจนัทร์ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนา
อิสลาม อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปและเก็บภาพตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว PC Continental Hotel Islamabad*****  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
วนัทีส่ี่ อสิลามาบัด - ตักศิลา (เมืองมรดกโลก)  



 

  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองตกัศิลา (Taxila) (ระยะทาง 34 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตั้งอยู่ในรัฐ
ปันจาบของปากีสถาน ปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยทางประวติัศาสตร์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
ในอดีต น าท่านชมสถานท่ีส าคญั อาทิเช่น พิพิธภณัฑ์ โบสถ์และเจดีย์ ท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท าให้องค์กร
ยเูนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1980 เมืองตกัศิลาน้ียงัมีช่ือเสียงในการท่ีเป็นศูนยก์ลางของการ
เรียนรู้ศิลปะแบบคานธีรา ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การศึกษา และพระพุทธศาสนา มีแหล่งโบราณคดี
กวา่ 50 แห่งกระจายอยูร่อบเมือง จุดชมเมืองท่ีส าคญัๆ อาทิเช่น เจดียธ์รรมยาสิกา, เมืองเก่าชีร์กปั,  อารามจู
เล่ียน, เทวาลยัจนัเดียล  อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าตามอธัยาศยั 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ตกัศิลา (Taxila Museum) พิพิธภณัฑ์ท่ีมีคอลเลกชันท่ีส าคญัและครอบคลุมของ
ศิลปะแบบคณัฑราช ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 1 ถึง 7 ศตวรรษ วตัถุมากท่ีสุดในคอลเลกชนัท่ีถูกขุดข้ึนมาจากซาก
ปรักหักพงัของตกัศิลาโบราณ นบัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บสะสมวตัถุโบราณท่ีขุดคน้พบในเมืองตกัศิลาไวเ้ป็น
จ านวนมาก และหลายช้ินยงัคงสภาพสมบูรณ์สะทอ้นให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองตกัศิลาในอดีตไดเ้ป็น
อย่างดี น าท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) ท่ีได้มีการเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดีภายใน
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว PC Continental Hotel Islamabad*****  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 
 

วนัที่ห้า บินภายในสู่เมืองสการ์ดู – กลิกติ - พระพุทธรูปคาร์กาห์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิสลามาบดั 



 

  

10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองสการ์ดู โดยเท่ียวบิน PK451 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง) 
11.55 น. เดินทางถึงสนามบินสการ์ดู 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านสู่เมืองกิลกิต (Gilgit) เป็นเมืองหลวงตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ห่างจากเมือง
อิสลามาบดัระยะทางโดยประมาณ 500 กิโลเมตร หากนัง่รถจะใชเ้วลาประมาณ 15-18 ชัว่โมง เมืองกิลกิตนั้น
เป็นเมืองส าคญัในอดีตเพราะเคยเป็นเมืองท่ีมีเส้นทางสายไหมตดัผา่นและเป็นเส้นทางเผยแพร่พุทธศาสนา
ไปยงัเมืองต่างๆ ปัจจุบนักลายเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีส าคญัไป ตามทางหลวงโคราคารัม (Karakoram) ท่ีมีเส้นทาง
เช่ือมต่อไปยงัเมืองสการ์ดู, เมืองจิตราล, เมืองเปศวาร์อิสลามาบดั และประเทศจีน น าท่านออกเดินทางไป
ตามถนนหลวงคาราโครัม ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของแม่น ้ าฮุนซารวมถึงหมู่บา้นต่างๆ ริมทาง
ขนานกบัเส้นทางสายไหมเก่า ซ่ึงในอดีตเป็นเส้นทางการคา้และวฒันธรรม น าท่านชมพระพุทธรูปคาร์กาห์ 
(Kargah Buddha) พระพุทธรูปยืนถูกแกะสลักไวบ้นหน้าผาในหุบเขาคาร์กาห์ (Kargah Valley) ในสมัย
คริสต์ศตวรรษท่ี 7  พระพุทธรูปมีลกัษณะเป็นพระยืน ในลักษณะแบบนูนต ่า องค์พระมีความสูง 50 ฟุต 
ปรากฏเด่นอยู่บนหน้าผาหินตั้งชนั ถูกคน้พบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 1939 ห่างจากองคพ์ระไปประมาณ 400 
เมตร ยงัคน้พบเจดีย ์3 องคด์ว้ยเช่นกนั ยงัมีต านานท่ีเก่ียวกบัพระพุทธรูปแกะสลกัคาร์กาห์น้ีท่ีถูกเล่าขานโดย
ชาวบ้านในท้องถ่ิน ตามต านานระบุว่าคร้ังหน่ึง บริเวณแถบน้ีมียกัษ์กินคนตนหน่ึงอาศยัอยู่ เรียกกันว่า 
“ยกัษิณี” (Yakhsni) ชาวบา้นนั้นไดรั้บความเดือดร้อนจากยกัษต์นน้ี จึงไดร้้องขอความช่วยเหลือจากนกับวช
ท่ีผา่นทางมาและนกับวชก็ไดต้รึงนางยกัษิณีตนน้ีไวท่ี้กอ้นหินเพื่อไม่ใหส้ร้างความเดือดร้อนใหก้บัชาวบา้น  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 



 

  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Serena Hotel Gilgit ****  หรือเทยีบเท่า  
 

 
 

วนัที่หก กลิกติ – จุดชมววิราคาโปชิ – สะพานฮุซเซน - พาสสุ - ล่องเรือทะเลสาบอตัตาบัต – ฮุนซา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสู่จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) สัมผสัความสวยงามของเทือกเขาราคาโปชิท่ี
ปกคลุมดว้ยหิมะอยา่งใกลชิ้ด ยอดเขาแห่งน้ีมีความสูง 7,790เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลและถูกจดัอนัดบัความ
สูงอยู่ในอนัดบัท่ี 27 ของโลก อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความวามพิสุทธ์ิของธรรมชาติและเทือกเขาแห่งน้ี
ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านสู่เมืองกุลมิต (Gulmit) แปลวา่ หุบเขาแห่งทุ่งดอกไม ้ตามความหมายของภาษา
ทอ้งถ่ิน มีพื้นท่ีครอบคลุมทางเหนือของหุบเขาฮุนซา เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่มีอายุมานานหลายทศวรรษ
ตั้งอยูบ่นความสูง 2,408 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองพาสสุ (Passu) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ บนทางหลวงคาราโครัมไฮเวย ์ติดกบัแม่น ้ าท่าน
จะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัยอดเขาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัทางแหลมของหลงัคาปราสาทจนไดช่ื้อวา่ Passu Cones 
หรือ Passu Cathedral จากนั้นน าท่านแวะชมธารน ้ าแข็งพาสสุ (Passu Glacier) ท่ีสามารถมองเห็นจากจุดพกั
รถ ส าหรับธารน ้ าแข็งพาสสุนั้นเป็นธารน ้ าแข็งท่ีเกิดจากหิมะท่ีตกมาสะสมจนหนา 50 – 60 เมตร แล้ว
เคล่ือนตวัลงมาตามไหล่เขาอย่างช้าๆ ท าให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะ พื้นดินท่ี
รองรับจึงเกิดเป็นร่องลึกและกวา้งเพราะมีน ้ าหนักของน ้ าแข็งกดทบั ธารน ้ าแข็งจะค่อยๆ ครูดบริเวณท่ี
รองรับจนเกิดหุบเขาตดัขวางรูปตวัยู เม่ือธารน ้ าแข็งไหลไปถึงตอนล่าง ธารน ้ าแข็งก็ค่อย แตกออกและ
ละลายกลายเป็นล าธาร น าท่านสู่สะพานฮุซเซนแห่งทะเลสาบโบริท (Hussaini suspension bridge) สะพาน



 

  

แขวนมีอายุนบัร้อยปี ถูกจดัให้เป็นสะพานท่ีน่ากลวัท่ีสุดในโลก สะพานมีลกัษะเป็นสะพานถูกขึงดว้ยสลิง
พาดดว้ยไมแ้บบห่างๆ ดงันั้นเวลาขา้มเราจะมองเห็นแม่น ้ าท่ีไหลอยูด่า้นล่างให้ท่านไดล้องเดินขา้มสะพาน
แห่งน้ี หรือถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือทะเลสาบอตัตาบตั เพื่อสัมผสั
ประสบการณ์ล่องเรือชมทะเลสาบอตัตาบตั (Attabad Lake) ชมความงดงามของทะเลสาบสีฟ้าราวกบัเทอร์
ควอยซ์ตดักบัเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซา เกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหว
เม่ือปี  2009 ลงมาปิดกั้นการไหลของน ้ าในแม่น ้ าฮุนซาจึงเกิดเป็นทะเลสาบแห่งน้ี  ทะเลสาบมีความยาว  21 
เมตร และลึก 103 เมตร ทางการจีนไดช่้วยสร้างอุโมงคผ์า่นภูเขาเพื่อเช่ือมกบัถนนคาราโครัมใหม่ท่ีใชก้นัอยู่
ในปัจจุบนั ทะเลสาบอตัตาบดัจึงกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือแห่ง 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Darbar Hotel **** หรือเทยีบเท่า   
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรับค้างคืน 1 คืน บน Eagle’s Nest Hotel 

 
วนัทีเ่จ็ด  ฮุนซา – หุบเขานาการ์ – ฮอปเปอร์ กลาเซียร์ – ป้อมปราการบาลติ - Eagle’s Nest   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่หุบเขานาการ์ (Nagar Valley) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร) มีความสูงจากระดับน ้ าทะเลท่ี 

2,438 เมตร อดีตเคยเป็นเมืองหลวงรัฐนาการ์ จนกระทัง่ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1974 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเต็มไปดว้ยความงดงามของตน้ไม ้ล าธาร ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของ แนวเทือกเขา
ราคาโปชิ และเทือกเขาอ่ืนๆ อีกกว่า 30 ยอดเขา อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพธรรมชาติตามอธัยาศยั จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่หุบเขาฮอปเปอร์ (Hopper Valley) เพื่อชมธารน ้ าแข็งฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) เป็นธาร
น ้ าแข็งท่ีมีความเก่าแก่จากการทบัถมของหิมะอย่างยาวนาน จากหิมะจนกลายเป็นหิน ได้มีบนัทึกว่าธาร



 

  

น ้าแขง็แห่งน้ีเป็น เคล่ือนไหวเร็วท่ีสุดในโลก จุดท่ีเราจะเขา้ไปชมนั้นจะเป็นจุดท่ีใกลธ้ารน ้าแขง็มากท่ีสุดซ่ึง 
เราสามารถเขา้ไปชมในจุดท่ีก าหนดเท่านั้น  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้ชมป้อมปราการบาลิต (Balit Fort) ตั้งอยูใ่นหุบเขาฮุนซาใกลเ้มืองคาริมาบดัทางตอนเหนือ
ของปากีสถาน โดยไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 ป้อมปราการ
มีความเก่าแก่ถึง 700 ปี ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสาน ระหวา่งแคช
เมียร์กบัทิเบต พระราชวงัได้มีการปรับปรุงและต่อเติมในส่วนต่าง ๆ เพิ่มข้ึน จนมีรูปแบบเหมือนดงัเช่น
ปัจจุบนั ทางข้ึนของป้อมปราการนั้นรถไม่สามารถข้ึนไปได ้จะตอ้งเดินเทา้ข้ึนไปเท่านั้น ตามทางท่ีเดินข้ึน
ไปท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และร้านมีขายของท่ีระลึกใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือตลอด
เส้นทางเช่นกนั เม่ือท่านข้ึนไปถึงแลว้ท่านไดพ้บกบัความสวยงามของป้อมปราการและเทือกเขาท่ีลอ้มรอบ 
และววิของหมู่บา้นท่ีลดหลัน่ลงไปเป็นขั้นๆ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Eagle’s Nest Hotel****  หรือเทยีบเท่า  
 



 

  

 
 
 

วนัทีแ่ปด  เลดีฟิ้งเกอร์ – สการ์ดู 
 

05.00 น. น าท่านชมความงดงามของพระอาทิตยข้ึ์นท่ียามเชา้ ณ จุดท่ีไดข้ช่ือวา่สวยท่ีสุดแห่งเทือกเขาน้ี บริเวณท่ี
ไดรั้บการขนานนามวา่ น้ิวมือของหญิงสาว หรือ Lady Finger และบริเวณน้ีสามารถเห็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด
ระดบัโลกถึง 5 เขา คือ รัคคาโปชิ, ดิราน, โกลเดนพีค, อลัเตอร์พีค และ มูโลไจแอนทพ์ีค อิสระใหท้่านได้
เก็บภาพความประทบัใจและความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบตามอธัยาศยั 

  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองสการ์ดู (Skardu) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นกิลกิต-บลัติสสถาน แห่งปากีสถานและท าหนา้ท่ี
เป็นเมืองหลวงของเขตสการ์ดู ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูงเกือบ 2,500 เมตร ในหุบเขาสการ์ดู ท่ีจุดบรรจบกนัของ
แม่น ้ าสินธุและแม่น ้ าสิการ์ เมืองน้ีเป็นประตูส าคญับนเส้นทางแยกคาราโครัมไฮเวยแ์ละเทือกเขาหิมาลยั 

https://hmong.in.th/wiki/Pakistan
https://hmong.in.th/wiki/Skardu_Valley
https://hmong.in.th/wiki/Indus_River
https://hmong.in.th/wiki/Shigar_River


 

  

ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักบับรรยากาศธรรมชาติแห่งเทือกเขาหิมาลยั และส่วนของคาราโครัมไฮเวย ์
รวมถึงสการ์ดูไฮเวยอี์กดว้ย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านชมป้อมปราการคาร์โปโช (Lharpocho Fort) ซ่ึงเป็นป้อมปราการท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 บน
ชะง่อนหินหน้าผาสูง และเป็นป้อมปราการท่ีไวป้้องกนัเมืองสการ์ดู ป้อมแห่งน้ีไดถู้กท าลายในช่วงการเขา้
ยึดครองของจกัรวรรดิโมกุล แต่ยงัคงความแข็งแกร่งและตั้งตระหง่านมาจนปัจจุบนั น าท่านเขา้ชมความ
ยิง่ใหญ่ของป้อมปราการหินแห่งน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านล่องเรือในทะเลสาบรูปหวัใจ (Heart Lake) ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบท่ีสวยงามมากอีกแห่งของเมืองสการ์ดู  

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Shangri La Resort Skardu****  หรือเทียบเท่า  
 
วนัทีเ่ก้า  สการ์ดู – ลาฮอร์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินสการ์ดู 
09.10 น.  ออกเดินทางสู่เมืองลาฮอร์ โดยเท่ียวบิน PK454 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 
10.30 น. เดินทางถึงสนามบินลาฮอร์ 



 

  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมสวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นกลุ่มสวนเปอร์เซีย  เร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1637 และสร้าง
เสร็จในปี ค.ศ. 1641 ควบคุมการสร้างโดยคาลิลุเลาะห์ ข่าน ขุนนางในราชส านกัจกัรพรรดิชาห์ชะฮนัแห่ง
จกัรวรรดิโมกุล ร่วมกบัอาลี มาร์ดาน ข่านและมุลละ อะลอล มอล์ก ตูนี แต่เดิมท่ีดินท่ีสร้างสวนเป็นของ
ตระกูลเมียนแห่งเมืองบกับนัปุระ ภายหลงัจกัรพรรดิชาห์ชะฮนั พระราชทานพระราชานุญาตให้ตระกูลน้ี
เป็นผูดู้แลสวนเป็นการตอบแทนท่ีถวายท่ีดิน สวนชาลิมาร์อยู่ในการดูแลของตระกูลเมียนนานกวา่ 350 ปี 
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1962 โมฮมัหมดั อยัยุบข่าน อดีตประธานาธิบดีปากีสถานประกาศให้สวนชาลิมาร์อยู่
ในการดูแลของรัฐ และในปี ค.ศ. 1981 สวนชาลิมาร์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม
ร่วมกบัป้อมลาฮอร์ น าท่านเดินทางสู่ชายแดนวากาห์ (Wagah Border) ซ่ึงเป็นจุดชายแดนปากีสถาน อินเดีย 
และ จะมีพิธีวากาห์ หรือ พิธีเดินเปล่ียนเวรยาม สวนสนามชายแดน Wagah-Attari เกิดข้ึนท่ีขอบประตูสอง
ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยต์กดินในแต่ละวนั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเมืองลาฮอร์ 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว PC Continental Hotel *****  หรือเทียบเท่า  
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://hmong.in.th/wiki/Wagah-Attari_border_ceremony


 

  

 
 
วนัทีสิ่บ  ลาฮอร์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมสุเหร่าบดัซาฮิ (Badshahi Mosque) หรือ สุเหร่าหลวง (Royal Mosque) ท่ีไดรั้บการกล่าวขาน

วา่เป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ดา้นหน้าของสุเหร่าเป็นลานกวา้ง มีหอสวดมนต์ท่ีจุคนไดร้าวสอง
พนัคน ลานกวา้งของมสัยดิน้ีจุคนไดร้าวหา้หม่ืนคน สุเหร่าบดัซาฮิถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ 100 ปีและไดรั้บ
การบูรณะให้อยู่ในสภาพท่ีเห็นในปี พ.ศ. 2503 ก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 9 จะเสด็จ
ประพาสสุเหร่าแห่งน้ีในอีกสองปีต่อมา น าท่านเขา้ชมป้อมปราการลาฮอร์ (Lahore Fortress) ไดรั้บการยก
ย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ในปี 1981 ป้อมปราการน้ีถูกสร้างในศตวรรษท่ี 11 หลัง
คริสตกาล เป็นสถานท่ีเพียงแห่งเดียวท่ีสามารถเห็นความแตกต่างของสถาปัตยกรรมโมกุล ในแต่ละยคุสมยั
ของผูป้กครองท่ีไดส้ร้างต่อเติม ป้อมลาฮอร์เป็นพระราชวงัโบราณสร้างโดยจกัรพรรดิอกับาร์ (Akbar The 
Great) ในระหว่างปี 2099-2149 บนฐานของเชิงเทินโบราณไดรั้บการต่อเติมโดยจกัรพรรดิโมกุลองค์ต่อๆ 
มา เช่น จะฮานกีร์และราชโอรสรวมไปถึงชาห์จะฮาน (Shah Jahan) ผูก่้อสร้างทชัมาฮาล น าท่านเขา้ชมความ
สวยงามและความยิง่ใหญ่ของป้อมลาฮอร์ ไดเ้วลา 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ลาฮอร์ (Lahore Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศปากีสถาน 
ภายในจดัแสดงส่ิงของทางประวติัศาสตร์ท่ีมีค่ามากมาย ซ่ึงมีห้องแสดงโชวห์ลายห้อง จาก คนัทราราฎษ ์
GANDHARA, ศาสนาพุทธ BUDDHIST, เจน JAIN, โมกุล MOGUL และ สมยัอาณานิคม พระพุทธรูปท่ีมี



 

  

ช่ือเสียงท่ีสุด คือพระพุทธรูปปางทุกขก์ริยาของพระพุทธเจา้ (สิทธตัถะ) ก็ถูกแสดงอยูท่ี่น่ี ไดเ้วลาน าท่านเขา้
ชมมสัยดิวาซิรข่าน (Wazir Jhan Masjid) เป็นอีกหน่ึงมสัยดิจากสถาปัตยกรรมโมกุลท่ีสามารถพบได้ในเมือง
ลาฮอร์ ข้ึนช่ือเร่ืองความงามของงานดินเผาเคลือบลงสีและงานกระเบ้ืองแบบกาชาน จากนั้นน าท่านเท่ียวชม
เมืองลาฮอร์ พร้อมเก็บภาพความสวยงามของเมือง 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

20.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลาฮอร์ 
23.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน TG346 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง) 
 

วนัทีสิ่บเอด็  กรุงเทพฯ 
 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 

  

11 วนั แกรนด์ปากสีถาน ใบไม้เปลีย่นสี 
 

อตัราค่าบริการ   ตุลาคม 2565 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายนุอ้ยกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อห้อง  
หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

99,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 16,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 94,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

25,000 – 40,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืนทั้งใบ (BKK-KHI//LHE-BKK) 16,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG / PK (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดโควดิและการรักษาในต่างประเทศ (ตอ้งมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น) 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าวซ่ีาปากีสถาน 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 



 

  

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรือสถานการณ์
อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 



 

  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน)เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

  

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 



 

  

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาปากสีถาน 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5 วนัท าการ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. หลกัฐานการได้รับวคัซีนครบโดส (ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือ Certificate Vaccine) 
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 3 รูป พืน้ฉากหลังรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) กรณีผู ้
เดินทางเป็น 

- เจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Statement) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา ยอ้นหลงั 6 เดือน 



 

  

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

11 วนั แกรนด์ปากสีถาน ใบไม้เปลีย่นสี 

ก าหนดการเดนิทางปี 2565 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท      27 ก.ย. -  7 ต.ค. 2565  7-17 ต.ค. 2565 
     14-24 ต.ค. 2565 

 
  
 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์
มือถือ ลูกคา้ 
(ตอ้งกรอกใน
ฟอร์มวซ่ีา) 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยืน่วซ่ีาเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       
       

       

       

       

       


