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โปรแกรมการเดินทาง 16 - 22  พฤศจิกายน 2565 

วนัแรก กรุงเทพฯ- อสิลามาบัด                                                                                               (-/-/-) 
15.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์การบินไทย หมายเลข  H พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทั  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 
หมายเหต ุ ท่านตอ้งแสดงวคัซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารไดรั้บวคัซีน Covid 19  

19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG349 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง 

22.10น.  เดินทางถึง อสิลามาบัด หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่โรงแรม 
ท่ีพกั Islamabad Hill View Hotel หรือเทียบเท่า  

 
วนัที่สอง อสิลามาบัด – บินภายในสู่เมืองกลิกติ – พระพุทธรูปคาร์กาห์ - สะพานกลิกติ – ตลาด

พื้นเมือง    (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.50 น. ออกเดินทางสู่ กิลกิต โดยสายการบิน Pakistan International Airlines เท่ียวบินท่ี PA 605 
 ชมความงามแนวเทือกเขาหิมาลยั และ คาราโครัม 
11.05 น. ถึง สนามบินกิลกิต เมืองเอกของจงัหวดั Gilgit-Baltistan ทางภาคเหนือของประเทศปากีสถานอีกทั้งยงัเป็น

เมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางภาคเหนืออีกดว้ยในอดีตเมืองแห่งน้ีเคยตั้งอยูใ่นเส้นทางสายไหมและเป็น
อดีตเมืองแห่งพระสงฆ ์นกัแสวงบุญชาวพุทธนิยมมาเยอืนและแวะพกั แมก้ระทัง่พระถงัซ าจัง๋  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านชม พระพุทธรูป 
“พระพุทธรูปคาร์กาห์” (Kargah Buddha) 
มรดกแห่งพุทธศาสนาท่ียงัคงเหลืออยูใ่น 
“ปากีสถาน” พระพุทธรูปท่ีถูกแกะสลกัไวบ้น
หนา้ผา ในหุบเขาคารกาห์ (Kargah Valley) ใน
สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถูกคนพบพร้อมกบัเจดีย ์
3 องคซ่ึ์งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 
เคยตานานท่ีเก่ียวกบัพระพุทธรูปแกะสลกัคาร์กาห์น้ีท่ีถูกเล่าขานโดยชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ตามต านานระบวุา่ 
กาลคร้ังหน่ึง บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยูข่องยกัษกิ์นคนนางหน่ึง ท่ีเรียกกนัวา่ “ยกัษิณี” (Yakhsni) ชาวบา้นท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากยกัษต์นน้ีไดร้้องขอความช่วยเหลือจากนกับวชท่ีผา่นทาง และนกับวชก็ไดต้รึงนาง
ยกัษิณีตนน้ีไวท่ี้กอ้นหิน 
น าชม สะพานกลิกติ (Gilgit Bridge) สะพานขึงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ยาว 182 เมตร และกวา้ง 2 เมตรอีกทั้ง
ยงัมีความกวา่แก่ร่วม 400 ปี สะพานแห่งน้ีสร้างเพ่ือใหช้าวเมืองเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางขา้ม
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แม่น ้า กิลกิต เน่ืองจากในอดีตการเดินทางขา้มฝ่ังแม่น ้านั้นตอ้งใชเ้รือซ่ึงก่อใหเ้กิดความยากล าบากมากมาย 
จากนั้นน าท่านสัมผสัวิถีชีวิตของผูค้น น าท่านเดินเล่นบริเวณ ตลาดของเมืองกลิกติ (Gilgit Bazzr)   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี Gilgit Serena Hotel หรือ  OR Mandarin Inn  

    

วนัที่สาม กลิกติ – จุดชมววิลาคาโปชิ - คาริมาบัด - ป้อมโบราณอลัติทและบัลติท - ฮุนซ่า   (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                        
เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

น าท่านทางต่อสู่ คาริมาบัด (Karimabad Hunza) โดยเส้นทางคาราโครัม (KKH) เส้นทางท่ีสูงท่ีสุดในโลก
ดว้ยจุดสูงสุด 4,693 เมตรจากระดบัน ้าทะเล อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในเส้นทางท่ีสวยงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลก  ใช้เวลาในการก่อสร้าง 19 ปี ตั้งแต่ปี (ค.ศ.1959 - ค.ศ.1978) เส้นทางน้ีทอดยาวผ่าน
เทือกเขาส าคญัอาทิ เช่น เทือกเขาคาราโครัม , เทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาฮินดูกูซ ตลอดเส้นทางท่านจะได้
สัมผสัความงดงามของธรรมชาติท่ีสวยสดงดงาม ให้ท่านแวะถ่ายรูป จุดชมวิวลาคาโปชิ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามไม่ควรพลาดการเก็บภาพอนัสวยงามของท่ีน่ี  และ คาริมาบาด คือ เมืองท่ีไดรั้บรางวลั World Award 
of Tourism ในปี ค.ศ. 2000 อีกทั้งยงัเป็นเมืองเอกของหุบเขาฮุนซ่า ในอดีตเมืองแห่งน้ีมีช่ือวา่ Baltit อีกทั้งยงั
เป็นเมืองพกัส าหรับคาราวาลท่ีจะเดินทางต่อไปตามสถานท่ีต่างๆ เช่น คณะนักเดินทาง พ่อคา้ท่ีจะเดินทาง
ไปเมืองต่างๆในเทืองเขาฮินดูกูซ ดงันั้นเมืองน้ีจึงเป็นเมืองท่ีส าคญัและมีราชวงศป์กครองพร้อมทั้งสร้างป้อม
ปราการและพระราชวงัอีกดว้ย ถึงคาริมาบดั  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
จากนั้น  น าท่านชมป้อมโบราณอายปุระมาณ1,100 ปี ช่ือป้อมอลัติท (Altit Fort) และป้อมบัลติท (Baltit Fort) 

สัญลกัษณ์ของหุบเขาฮุนซ่า เป็นท่ีอยูใ่นอดีตของเหล่า ผูป้กครอง
ฮุ่นซ่าท่ีมีอายปุระมาณ 700 ปี แต่ไดมี้การบูรณะ ซ่อมแซมเสมอมา 
ทั้ง สถาปัตยกรรมแบบ บลัติสถานผสมผสานกบัทิเบต และใน
ปัจจุบนับลัติตฟอร์ดยงัอยูใ่นรายช่ือพิจารณาเป็นมรดกโลกของ 
Unesco อีกดว้ย ชมหมู่บา้นอายกุวา่ 1,000 ปี ชนเผา่ท่ีมีอายยุนืมาก
ท่ีสุดในโลก ซ่ึงถือไดว้า่เป็นชุมชนแรกๆ ในแควน้กิลกิต-บลัติ
สถาน ลกัษณะโดยทัว่ไปจะเป็นคนผิวขาวมีในตาสีฟ้า หนา้คม 
เหมือนคนชาวยโุรป เพราะเป็นลูกหลานของพระเจา้อเลก็ซาน
เดอร์ท่ีกรีฑาทพัไปตีชมพูทวีป เม่ือประมาณ 326 ปีก่อนคริสตกาล

...อายขุองพวกเขามากกวา่สตรีชาวญ่ีปุ่ นท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหญิงท่ีมีอายยุนืมากท่ีสุดในโลกท่ีเพ่ิงจะเสียชีวิตไป
ขณะท่ีมีอาย ุ117 ปี แต่กล่าวกนัวา่ ชนเผา่ฮุนซาสมีอายถึุง 120 หรือ 130 ปี ซ่ึงอายขุนาดน้ีถือวา่เป็นเร่ืองปกติ 
และชาวฮุนซาสท่ีมีอาย ุ90 ปี ก็ยงัไม่ถือวา่แก่.....น าท่านเดินและชมวิวรอบเมืองฮุนซ่าไดจ้ากท่ีน่ี 

ค ่า  บริการอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระตามอธัยาศยั 
 ท่ีพกั Hunza Serena Hotel  หรือเทียบเท่า   
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วนัที่ส่ี ฮุนซา – ทะเลสาบอตัตาบัต -  สะพานแขวนพสัสุ – บาตูร่ากลาเซียร์ – พสัสุกลาเซียร์ – 
วหิารแห่งพสัสุ -กลิกติ   (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                              

เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น.  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกุลมิต (Gulmit)  ระหว่างทางน าท่านชม ‘ทะเลสาบอัตตาบัต’ (Attabad Lake 

หรือ  Gojal Lake) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากดินถล่ม
เพราะแผ่นดินไหวเม่ือปี 2009 ลงมากั้นแม่น้าฮุนซ่า 
จนกลาย เ ป็นทะเลสาบสี เทอควอยส์แบบน้ี ซ่ึง
ทะเลสาบน้ีมีความยาว 21 เมตร และความลึก  103 
เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินท่ีถล่มลงมา
จนกลายเป็นเข่ือนกั้นทะเลสาบ การเดินทางข้ึนเหนือ
ไปจีนก่อนหน้าน้ี ต้องใช้ทางเรือเท่านั้น ทางจีนได้
ช่วยสร้างอุโมงค์ลอดเขาเพ่ือเช่ือมต่อเส้นทางคารา
โครัมใหม่ จนทะเลสาบอัตตาบัตกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตในปัจจุบัน  และจุน้าได้มากกว่า 
410,000,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากการชมวิวธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่ตระการตาท่ีมีเทือกเขาขนาดมหึมาโอบ
ลอ้มทะเลสาบไวแ้ลว้  
น าท่านแวะบนัทึกภาพกบั  สะพานแขวนพสัสุ  (Passu Bridge) หรือ  สะพานฮุซไซนี (Hussani Bridge) ถือ
ไดว้า่เป็นสะพานวดัใจ เลยก็วา่ได ้เป็นการสร้างโดยใชส้ลิงธรรมดา น่ีคือสะพานแขวนอายเุป็นร้อยปี แขวน
อยูเ่หนือทะเลสาบโบริท สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1978 แต่ชาวปากีสถานก็ใชเ้ป็นเส้นทางสรรจรอยูเ่ป็นประจาแต่
ดว้ยบริเวณรอบ ๆ มีสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงามมาก ๆ ถือเป็นอีกหน่ึงจุดสาหรับนกัถ่ายรูป นกัโพสตรู์ปท่ีไม่
ควรพลาดระหวา่งทาง                                                                                                       

  เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าชม บาตูร่ากลาเซียร์ (Batura Glacier) หน่ึงในธารน ้าแข็งท่ียาวท่ีสุดในโลกซ่ึงมีความยาวถึง 57 
กิโลเมตร และจุดสูงสุดของธารน ้าแขง็น้ีสูงถึง 7,795 เมตร 
น าชม  พัสสุกลาเซียร์(Passu Glacier) ให้ท่านได้
เพลินเพลินกับความมหัสจรรย์ของธารน ้ าแข็งอัน
สวยงามโดยมีวิวดา้นหลงัธารน ้าแข็งเป็นภูเขาน ้าแขง็
สีขาวตดักบัทอ้งฟ้าสีน ้ าเงินอนัสวยสดงดงาม น าชม 
ทิวเขาวิหารแห่งพัสสุ (Passu Cathedrals) ให้ชม
ความแปลกตาของสันเขาท่ียอดแหลมทรงกรวยคลา้ย
หอระฆงัวิหารแบบกอธิคทางฝ่ังยโุรปนบัร้อยยอดอนั
เป็นท่ีมาของช่ือ วิหารแห่งพสัสุ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง กลิกติ   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
  พกัท่ี Gilgit Serena Hotel หรือ  OR Mandarin Inn  
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วนัที่ห้า กลิกติ (Gilgit) - เส้นทางคาราโครัม – ชีลาส (Chilas) –  บีสชาม                        (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. เมืองกิลกิต ซ่ึงปัจจุบนัทาหนา้ท่ีเป็นสถานีชายแดน

ส าหรับพ้ืนท่ีชนเผา่ในทอ้งถ่ิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของเมืองมุ่งเนน้ไปท่ีการเกษตร เป็นหลกั โดยมีขา้ว
สาลี ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และขา้วบาร์เลยเ์ป็นพืชผล
ส่วนใหญ่ ผ่านเมืองชีลาส (Chilas) น าท่านแวะชม 
โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ของเมืองชีลาส ซ่ึงโขดหินจารึกเหล่าน้ี
จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม เส้นทางท่ีเคยมีพ่อคา้วาณิชมากมายผา่นไปมา โดยท่ีเมือง
ชีลาสน้ี ถือเป็นจุดศูนยร์วมโขดหินจารึกภาพโบราณท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด มีการคน้พบหลกัฐานมากกวา่ 20,000 
ช้ินเก่ียวกบัศิลปะโบราณและภาพเขียน   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสู่เมือง บีสชาม (Besham) เมืองท่าส าคญั

เส้นทางสายไหมสมยัก่อน โดยใชเ้ส้นทางสายคารา
โครัมไฮเวย ์ตลอดเส้นทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัความ
งามของธรรมชาติท่ีปรากฎบนเส้นทางสายน้ี ชมวิว
ระหวา่งสองขา้งทาง  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
ท่ีพกั  Besham Hotel  หรือเทียบเท่า  

 
วนัที่หก  บีสชาม – พพิธิภัณฑ์ตักศิลา – มหาวทิยาลัยจูเลยีน  - มัสยดิไฟซาล – อสิระช็อปป้ิง         

(B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ตักศิลา ใหท้่านพกัผอ่น
ตามอธัยาศยัหรือเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ 2 ขา้งทาง
จนถึงเมืองตกัศิลา 
น าท่านชม พพิธิภัณฑ์เมืองตักศิลา (Taxila) ยเูนสโกไ้ด้
ใหค้วามส าคญักบั เมืองตกัศิลา และไดรั้บการประกาศ
วา่เป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร์ เป็นเมือง
โบราณท่ีเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยั อเลก็ซานเดอร์ 
มหาราช  หลงัจากพระเจา้อเลกซานเดอร์สวรรคต พระ
เจา้อโศกมหาราช ทรงวางรากฐานพุทธศาสนาในเมือง
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ตกัศิลาต่อในพุทธศตวรรษท่ี 10-11 พวกฮัน่ขาวไดท้ าลายวดัพุทธศาสนาในเมืองตกัศิลาเป็นเมือง  โบราณ
ท่ีอุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเก่าแก่ของพุทธศิลปะงดงามสมยัคนัธาระ พระพุทธรูป
งดงามราวเทพบุตรกรีก จากนั้นชม  มหาวิทยาลยัจูเลยีน ซ่ึงไดรั้บการบูรณะใหม่ท าใหเ้ห็นโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลยัทางพุทธศาสนาอนัเก่าแก่ตั้งอยูก่ลางเนินเขา Margalla ช่ือของมนัคือการรวมกนัของคา
ภาษาเปอร์เซียสองคา ซ่ึงรวมกนัหมายถึงตีนเขา อยูห่่างจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,400 ฟุตและห่างจาก
เมืองอิสลามาบดัเกือบ 500 ฟุต เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสาหรับผูอ้ยูอ่าศยัและผูม้าเยอืนเมืองหลวง  

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหาร น าท่านกลบัสู่เมืองอสิลามาบัด  
น าท่านชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซ่ึง
เป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  สร้างโดยกษตัริย ์        
ไฟซาลแห่งราชวงศซ์าอุดิอาระเบียใชเ้งิน
งบประมาณ การสร้างสูงถึง 50 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือปี 
1987 ออกแบบโดยชาวตุรกี 
จากนั้นน าท่านอสิระช้อปป้ิงสมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่สนามบิน   

23.20น.    ออกเดินทางจาก อสิลามาบัด โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG350 
 

วนัที่เจ็ด   กรุงเทพ                                                                                                                                                                
06.25น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่     ท่านละ  72,900   บาท 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่   ท่านละ   9,500   บาท 

อตัราค่าบริการรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในไป กิลกิต 
ค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าวีซ่าท่องเท่ียวประเทศปากีสถาน 
 ค่าท่ีพกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
 ไกดท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ)  

       ค่าหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 10 ท่านขึน้ไป 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 500,000-1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน (คนละ 5 USD / วนั = 40 USD ตลอดการเดินทาง)  
 หวัหนา้ทวัร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 
 ค่าประกนัโควิดท่ีคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
 ค่ากกัตวัหรือค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีผลโควิดเป็นบวกในระหวา่งท่ีอยูท่ี่ปากีสถานหรือกลบัไทยแลว้ 

 
เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. กรุณาจองท่ีนัง่ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท เม่ือท าการจอง 
พร้อมกบัส่งหนา้พาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมลก์ารบินไทยและเอกสารส าหรับการท าวีซ่า  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 

หลังจากการจองและมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการมัดจ า ท่านละ 

10,000 บาท และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียม 

วีซ่า, ตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น 

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

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทวัร์ และค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการไปแลว้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

3. ทวัร์ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

หมายเหตุ 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านั้น 
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
4. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
5. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถท าการ Refund เปล่ียนช่ือ เปล่ียนเส้นทาง เล่ือนวนัได ้
6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 
7. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
8. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าหอ้งพกั ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ท่ีบริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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10. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
11. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั

ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

 

 
 
 

วซ่ีาปากสีถาน 
แบบฟอร์มขอขอ้มูลส าหรับประกอบการขอวีซ่าเขา้ประเทศปากีสถาน 

1.ข้อมูลส่วนตัวผู้ขอวีซ่า 
1.1 ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………..                                                                               
1.2 กรุ๊ปเลือด………………………………………………………1.3 ลกัษณะเด่น/ต าหนิ………………………………... 
1.4 สัญชาติ………………………………………………………...1.5 ศาสนา…………………………………………….. 
1.6 ท่ีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………………………………………………………... 
1.7 เบอร์โทรศพัท…์………………………………………………. 1.8 อีเมลล…์…………………………………………. 
1.9 สถานภาพ   ⬜︎  โสด   ⬜︎  แต่งงาน  ⬜︎  หมา้ย  ⬜︎  หยา่  

⬜︎  ไม่ไดจ้ดทะเบียน  ⬜︎  จดทะเบียน 
1.10 อาชีพ………………………………………………………….ต าแหน่งงาน………………………………………….. 
เบอร์โทรศพัทส์ถานท่ีท างานปัจจุบนั……………………………………………………………………………………….. 
    กรณีท่ีเกษียณแลว้  
    อาชีพก่อนเกษียณ……………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………. 
    เร่ิมท างานตั้งแต่วนัท่ี……………………………………………ถึงวนัท่ี……………………………………………....... 
    ท่ีอยูท่ี่ท างานและเบอร์โทร……………………………………………………………………………………………….. 
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2.ข้อมูลผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการเดินทาง (Sponsor ถ้ามี) 
2.1 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………………. 
2.2 อาชีพ…………………………………………………………..2.3.อีเมลล…์………………………………………….. 
2.4. เบอร์โทรศพัท…์……………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.ข้อมูลด้านสมาชิกในครอบครัว (ภาษาองักฤษ) 
3.1 ช่ือบิดา…………………………………………………………สัญชาติ ……………………………………………….                                                                                
3.2 ช่ือมาดา………………………………………………………...สัญชาติ………………………………………………..                                                                            
3.3 ช่ือคู่สมรส……………………………………………………...สัญชาติ………………………………………………  
      วนัเดือนปีเกิด…………………………………………………..จงัหวดัท่ีเกิด…………………………………………..                                                         
      อาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………. 
คุณมีลูกหรือไม่  (ถา้มี) 

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกดิ 
  
  
  

 
3.4 มีสมาชิกในครอบครัวร่วมเดินทางดว้ยหรือไม่  (ถา้มี) 

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกดิ พาสปอร์ตเลขที่ ที่อยู่ 
    
    
    

 
4. บุคคลที่ติดต่อได้กรณฉุีกเฉิน (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศพัท…์…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. คุณเคยไปปากสีถานภายใน 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่   ถ้าเคย  

วันที ่ เมืองที่ไป วัตถุประสงค์ในการไป กีว่ัน 

    

    

    
 
 



จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท แพนด้า ฮอลเิดย์     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 
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6.ประเทศที่เคยไปมาภายใน 2 ปี  

วันที ่ เมืองที่ไป วัตถุประสงค์ในการไป กีว่ัน 

    

    

    
 

 
เอกสารที่ต้องแนบวีซ่า  

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ (ถา้มีอายนุอ้ยกวา่ 6 เดือน 
กรุณาไปท าใหม่)  

2. ส าเนาพาสปอร์ต 1 ใบ 
3. รูปถ่ายสี 2 x 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 2 รูป 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
6. ส าเนาใบสมรส/ใบหยา่/ใบมรณะ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ)  
7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. ส าเนาใบสูติบตัร (กรณีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
9. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) ระบุ ต าแหน่ง เงินเดือน และ วนัเดือนปี ท่ีเร่ิมเขา้ท างาน (ฉบบัจริง) 

กรณีเจา้ของบริษทั  หนงัสือรับรองบริษทั (แปลเป็นภาษาองักฤษ)และหลกัฐานการเงินของบริษทั 
ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพยส่์วนตวั อพัเดทปัจจุบนัถึงยอ้นหลงั 



 

 


