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ใบอนุญาตธรุกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20  ปี 

(พรีเมี่ยม ปากีสถาน 9D7N_มี.ค.-เม.ย._TG) 

เยอืนดนิแดนประวตัิศาสตร ์สมัผสัเสนห่แ์หง่เสน้ทางสายไหม “ปากสีถาน” 

กรงุอสิลามาบดั เมอืงตกัศลิา เมอืงมรัดาน เมอืงสวา๊ท เมอืงกลิกติ เมอืงฮุนซา่  

รับประทานอาหารค่ า บนยอดเขามนักาลา่ฮลิล ์ดืม่ด่ าไปกับววิยามค่ าคนื ของเมอืงอสิลามาบดั 

บินตรง+บินภายใน 1 ครัง้ พรอ้มพกัโรงแรมระดบั 5 ดาว 7 คนื 

อิม่อรอ่ยกบัอาหารไทยในอสิลามาบดั 

เดนิทางโดยสายการบินไทย(TG) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

ราคา 69,900.- บาท 16-24ม.ีค.62/23-31ม.ีค.62/30ม.ีค.-07เม.ย. 62 

ราคา 72,900.- บาท 13-21เม.ย.62 

** รวมคา่วซีา่ประเทศปากสีถานแลว้ ** 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพมหานคร-กรงุอสิลามาบดั 

16.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ การบินไทย Thai Airways เจ้าหน้าที่คอยให้การ

ต้อนรบัและอ านวยความสะดวกทางด้านเอกสารและสมัภาระการเดินทาง 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG350  

22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน สนามบินแห่งใหม่เปิดใช้บริการเมื่อ

เดือนพฤษภาคม 2018 (เวลาประเทศปากีสถานช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก  

พักค้างคืน ณ โรงแรม Pearl Continental Hotel 5*  หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     กรงุอสิลามาบดั-เมืองตกัศลิา-เมอืงมรัดาน-เมืองสวา๊ท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลา Taxila  เมืองแห่งศิลปะวิทยาการในอดีต เป็นหนึ่งในเมือง

มรดกโลกที่มีอายุราว 3000 ปี เป็นเมืองหลวงของอาณาจักร คันธารา ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ของศาสนาพุทธ ภายในเมืองพบซากเมืองโบราณที่ส าคัญหลายแห่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่ง

เรื่องของพทุธศาสนา เช่น เจดีย์ธรรมราชิกา ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าอโศก  

จากนั้น น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา Taxila Museum ที่รวบรวมโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูปแบบ            

คันทาระ เครื่องปั้นดินเผา เหรียญกษาปณ์ เป็นต้น  โดยท่าน เซอร์จอห์น มาร์แชล ในช่วงปี               

ค.ศ.1913-1934 น าท่านชมธรรมราชิกะสถูป เป็นหนึ่งในสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในปากีสถาน สร้างโดย             

พระเจ้าอโศกมหาราชในช่วง พุทธศตวรรษที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารรีิกธาตุ(ฟัน)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง ตั๊กติบัย Takht-i-Bahi อยู่ใน เมืองมัรดาน 

Mardan  เป็นโบราณสถานที่ส าคัญส าหรับพุทธศาสนา และยังถือเป็น

หนึ่งในพระธาตุที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในบรรดาพระพุทธศาสนาในอณาจักรคัน

ธารา พุทธอารามก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 1 และใช้จนถึงศตวรรษที่ 7 

ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรม

ของวัดพุทธสงฆ์ ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกใน

ปี พ. ศ. 2523  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคนื ณ โรงแรม Swat Serena Hotel 5*  โรงแรมที่ดทีี่สดุในเมอืง 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เมอืงสวา๊ท-เมืองกลิกติ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต Gilgit ผ่านเส้นทางถนน                    

คาราโครัมไฮเวย์ KKH ทางหลวงลอยฟ้าข้ามระหว่างประเทศที่สูงที่สุด

ในโลกมีความสูงอยู่ในช่วงระดับตั้งแต่  900 -4 ,700 เมตร จาก

ระดับน้ าทะเล ตลอดเส้นทางมีระยะทาง 1 ,300 กิโลเมตรซึ่งอยู่ใน

ปากีสถาน 887 กิโลเมตร และที่จีน 413 กิโลเมตร พาดผ่านตามแนว

เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกุช และเทือกเขาหิมาลัย โดยมี

จุดเริ่มต้นที่เมืองคัชการ์ประเทศจีนและส้ินสุดท่ีเมือง ฮาซันอับดาล ก่อน

ถึงอิสลามอาบาดเพียงไม่กี่กิโลเมตร ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพตามจุดที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้

ตลอดเส้นทาง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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จากนั้น น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองกิลกิต Gilgit  เมืองเอกของปากีสถานแถวตอนเหนือของ กิลกิต-บัลติ

สถาน เป็นเมืองที่ส าคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ จุดเริ่มแห่งการเดินทาง Trekking 

Himalayan Ranges และ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวคาริมมาบัด หรือ Hunza Valley หรือ การท่องเที่ยว 

Fairy Meadows หรอื เส้นทางสู่ชายแดนปากีสถาน-จีนที่ราบสูงคุณจีราบ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็แบบบฟุเฟต์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคนื ณ โรงแรม Gilgit Serena Hotel 5*  โรงแรมที่ดทีี่สดุในเมอืง 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง     เมืองกลิกติ-เมอืงฮนุซา่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางตาม ถนนหลวงคาราโครัม ผ่านความสวยงามของแม่น้ าฮุนซ่า และฟาร์มผลไม้ริมแม่น้ า 

รวมถึงหมู่บ้านต่างๆ ริมทาง ขนานกับเส้นทางสายไหมเก่า Old Silk Road ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้า

และวฒันธรรมซึ่งเป็นศนูย์กลางของอันตรกิริยาทางวัฒนธรรมผ่านภูมิภาคของทวีปเอเชียที่เชื่อมตะวันตก

และตะวันออกโดยการโยงพ่อค้าวาณิช ผู้แสวงบุญ นักบวช ทหาร ชนเร่ร่อนและผู้อาศัยในเมืองจากจีน

และอินเดียไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

จากนั้น น าท่านพักเพ่ือดื่มชา ณ จุดชมวิว รากาโพชิวิวพ้อยต์ Rakaposhi View Point 

เพ่ือชื่นชมกับ ยอดเขารากาโปชิ  Rakaposhi เป็นยอดเขาที่มีความสูงถึง 

7,788 เมตรจากระดับน้ าทะเล ติดอันดับที่ 12 ส าหรับยอดเขาที่สูงที่สุดใน

ปากีสถานและล าดับที่ 27 ของโลก ซึ่งยอดเขานี้ตั้งอยู่ในเขต นาการ์ Nagar  

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นคาริมอาบาด Karimabad  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนั้น น าท่านชม ป้อมปราการอัลติด ฟอร์ด Altit Fort เป็นป้อมปราการที่มีอายุ

เก่าแก่กว่า 1,100 ปี ตั้งอยู่บนริมหน้าผา ซึ่งถือเป็น ป้อมปราการที่เก่าแก่

ที่สุดใน กิลกิตบัลติสตาน น าท่านเข้า ชมภายในหอคอย ชิคารี ทาวเวอร์ Shikari Tower ที่มีความสูงกว่า 

1,000 ฟุต เหนือแม่น้ าฮุนซ่า เมื่อท่านมองลงมาท่านจะสามารถมองเห็น

วิวของหุบเขาฮุนซ่าในมุม 360 องศาและหมู่บ้านคาริมมาบัดได้อย่าง

งดงามย่ิงนัก นอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถมองเห็นยอดเขาที่ส าคัญ

ได้แก่ Ultar Sar, Rakaposhi, Bojahagur Duanasir II, Ghenta Peak, 

Hunza Peak, Passu Peak และ Bublimotin (Ladyfinger Peak) จากนั้น

น าท่านดื่มด่ ากับบรรยากาศที่แสนโรแมนติคบนยอดเขาดุลเคอร์ จัดว่า

เป็นหลังคาของฮุนซ่าบนรังพญานกอินทรีย์ ชมแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกดิน ที่สวยที่สุดแห่งของฮุน

ซ่าที่เนินเขา อีเกิ้ลเนสต์  Eagle Nest เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกท่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ให้

ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศของแสงสีส้มอมสีทองของพระอาทิตย์ก าลังจะลับขอบฟ้า และเบื้องล่างจะเป็น

ภาพของหมู่บ้าน ฮุนซ่า สีชมพู สีขาว มีแม่น้ าฮุนซ่าขนาบรายล้อมด้วยยอดเขาสูงเสียดฟ้าตั้งตระหง่าน

โดยรอบ  ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาที่มีรปูร่างโดดเด่นแปลกตาที่เรียกว่า Lady Finger รวมทั้งได้เห็น

ยอดเขาระดับโลกถึง 5 ยอดเขาด้วยกัน คือ Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak 

(7028M), Ultar Peak (7388M) และ Mountain Peak 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็แบบบฟุเฟต์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคนื ณ โรงแรม Hunza Serena Hotel 5*  โรงแรมทีด่ีทีส่ดุในเมอืง 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     เมอืงฮนุซา่-คนุจีรา๊บ-เมอืงฮนุซา่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอัตตาบัต Attabad Lake ผ่านอุโมงค์คอนกรีต ที่มีความยาวรวมกันทั้ง 3 

อุโมงค์ 7 กิโลเมตร ที่มีการสร้างโดยรฐับาลปากีสถานและจีน  
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จากนั้น น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์

ของวันนี้ ซึ่งเป็นความงดงามทางธรรมชาติโดยที่น้ าใน

ทะเลสาบนั้นจะมีสีดทอร์คอยส์ เกิดจากเหตุการณ์ดินถล่ม

ในวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2010 ปิดเส้นทางน้ าไหลของ

แม่น้ าฮุนซ่า โดยที่ในอดีตนั้นเคยเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่

ด้านล่าง ปัจจุบันท่านยังจะสามารถมองเห็นซากของเมือง

ที่จมอยู่ใต้น้ าของทะเลสาบอตัตาบตัแห่งนี้  

จากนั้น น าท่านสู่ หมู่บ้านฮุสซัยนี Hussaini เป็นหมู่บ้านที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพิสูจน์กับ

ความกล้ากับการเดินข้าม สะพานแขวนไม้ Hussaini Suspension Bridge สร้างขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้

เป็นสะพานข้ามแม่น้ าฮุนซ่า ซึ่งท่านจะเห็นความเชี่ยวกรากของ

สายน้ าที่ไหลอยู่ด้านล่าง พ้ืนสะพานสร้างด้วยแผ่นไม้หนาห่างกัน 

บริเวณสะพานท่านสามารถที่จะมองเห็นวิวของเทือกเขาพาสสุ 

Passu Cone เป็นเทือกเขาที่มียอดปลายแหลมลักษณะคล้ายกับ

ไอศครีมโคน เรียงกันเป็นจ านวนมาก หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า 

Cathedral Ridge เนื่องจากยอดเขามีปลายแหลมลักษณะคล้ายกับ

บอดโบสถ์ของศาสนาคริสต์  

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อเพ่ือชมความงดงามของ ธารน้ าแขง็พาสสุ Passu 

Glacier ที่มีความยามถึง 56 กิโลเมตร ที่เป็นธารน้ าแข็งจากการ

ไหลต่อมาจาก ธารน้ าแข็งบาตูร่า Batura Glacier และมี ยอดเขา

พาสสุ Passu Peak อยู่เป็นแบ็คกราว ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพดื่มด่ า

กับความงดงามของธรรมชาติ  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ซุส Sost เป็นหมู่บ้านที่เป็นประตูสู่

อุทยานแห่งชาติคุนจิราบ Khujerab National Park และพรมแดนของประเทศจีน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนั้น น าท่านผ่านการตรวจเอกสารการเดินทางที่ด่านเข้า อุทยานแหง่ชาติคุนจิราบ Khunjerab National Park 

น าท่านเดินทางเลียบล าธารน้ าที่ไหลที่เกิดจากการละลายของธารน้ าแข็งบนเขา (ส าหรับรายการ

ท่องเที่ยวอทุยานแหง่ชาตคินุจิราบ และถนนสายคนุจิราบ พาส บางครั้งอาจปดิไม่อนญุาตใหน้ักท่องเที่ยว

เข้าเนื่องจากปัญหาของสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออ านวยอันเกิดจากหิมะปกคลุมหนา หรือดินและหิมะ

จากบนภูเขาถล่ม โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

จากนั้น น าท่านั่งรถไต่เขาขึ้นสูงเรื่อย ๆ และท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่ท่านต้องประทับใจกับถนนที่สวยงามที่สุด

ของ คุนจิราบ พาส Khunjerab Pass ซึ่งมีความสูงถึง 4,693 เมตร จากระดับน้ าทะเล และเป็นเส้นทางสู่ 

แคว้นซินเจียง Xinjiang Region ของประเทศจีน (ถ้าท่านโชคดีท่านอาจได้ชม เสือดาวหิมะ Snow 

Leopard ) และสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งมีอยู่ชุกชุมบริเวณภูเขาแถบนี้ น า

ท่านถ่ายภาพและชมบรรยากาศ ประตูพรมแดนของประเทศปากีสถาน

และประเทศจีน ที่ตั้งอยู่บนความสูงคุนจิราบพาส รวมถึงเป็นที่ตั้งของ

ธนาคารปากีสถานที่น าเครื่องเอทีเอ็มมาตั้งให้ประชาชนได้กดเงินสด 

และเป็น เครื่องเอทีเอ็มที่ตั้งสูงที่สุดในโลก World’s Highest ATM และ

ดอกไม้ป่าในบริเวณทุ่งหญ้ามากมาย  

จากนั้น น าท่านเดินทางตามเส้นทางเดิมสู่ หมู่บ้านคาริมอาบัด Karimabad 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็แบบบฟุเฟต์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคนื ณ โรงแรม Hunza Serena Hotel 5*  โรงแรมทีด่ีทีส่ดุในเมอืง 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง     หมูบ่า้นคาริมาบดั-เมอืงกลิกติ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการ บัลติท ฟอร์ด Baltit Fort ที่ตั้ง

เด่นสง่าริมหน้าผาและเป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเขต 

กิลกิต-บัลติทสถาน เป็นป้อมปราการอายุกว่า 800 ปี ซึ่งถือเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองฮุนซ่า อดีตป้อมปราการนี้เป็น

ที่อยู่อาศัยของบรรดาผู้ปกครอง ต่อมาในศตวรรษที่ 16 เจ้าชาย

ต้องการที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงจาก บัลติทสถาน Baltistan 

(เมืองบัลติสตานหรือสกัรดู ถูกเรียกว่าเป็นลิตเติ้ลทิ เบต) จึงน า

ช่างฝีมือชาวบัลติทสถานมาปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

สินสอดทองหมั้นของเธอ ทางขึ้นบลัติส ฟอร์ด จะเป็นทางขึ้นเนินต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ใน

ตัวอาคาร มีหอคอยมีชื่อเรียกว่า ชิคาริ ทาวเวอร์ Shikari Tower ท่านสามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์ของ

หุบเขาฮุนซ่า ได้แบบพาโนราม่า ช่างเป็นภาพที่งดงามเสียเหลือเกิน หลังจากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้า

พ้ืนเมือง ท่านสามารถเลือกซื้อชุดแต่งกายพ้ืนเมือง หมวก ผ้าทอมือ ตามสไตล์พ้ืนเมืองได้ตามอัธยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต Gilgit ชมบ้านเรือนและวิถีชีวิตชาวบ้านแถบแคว้นกิลกิต บัลติทสถาน 

ซึ่งชาวกิสกิตส่วนใหญ่พวกเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นชาวกิลกิต บัลติท

สถาน ปากีสถาน ไม่ใช่เรียกเฉพาะค าว่าปากีสถาน กิลกิต บัลติทสถาน

เป็นเขตที่มีการท่องเที่ยวที่ดังทีสุดของปากีสถานทางตอนเหนือ 

เนื่องจากมีภูเขา หุบเขา และล าธารมากมาย ระหว่างทางท่านจะ

เพลิดเพลินกับต้นป๊อปล่าที่มีอยู่โดยทั่วไป ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชม 

พระพุทธรูป Kargah Buddha ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา 

มีความสูงประมาณ 50 เมตร ในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 7 และได้ถูกค้นพบ

พร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ ซึ่งมีความสูงประมาณ 400 เมตร ในช่วง ค.ศ. 

1938-1939 สถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นส านักสงฆ์ แต่ภายหลังได้มีการเคล่ือนย้าย จึงได้ทิ้ งไว้ว่างเปล่า 

เหลือแต่พระพุทธรูปแกะสลักเท่านั้น  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็แบบบฟุเฟต์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคนื ณ โรงแรม Gilgit Serena Hotel 5*  โรงแรมที่ดทีี่สดุในเมอืง 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง     เมอืงกลิกติ-กรงุอิสลามาบัด 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิ เมืองกลิกติ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงอิสลามาบดั 

-- / -- น. ออกเดินทางสู่ กรงุอสิลามาบัด โดยสายการบิน ปากสีถาน แอรไ์ลน์ Pakistan Airlines 

-- /-- น. เดินทางถึง กรุงอิสลามาบัด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว น าท่านสู่ย่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซัดดัร บาซาร์ ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางทางการค้าที่มีขนาดใหญ่ของ เมืองราวัลพินดี Rawalpindi เมืองหลวงเก่าของปากีสถาน ซึ่ง

เมืองนี้ท่านจะได้สัมผัสกับความวุ่นวายตามแบบฉบับเมืองหลวงอื่น ๆ ทั่วโลก จะมีความแตกต่างกับเมือง

อิสลามาบดั ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ ที่ได้รบัการแต่งตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960  

ค่ า รับประทานอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  The Monal Restaurant ซึ่งเป็นภัตตาคารที่ตั้งอยู่บน

เขา มัรกาล่าฮิลล์ ท่านสามารถมองเห็นวิว แสง สี ของเมืองอิสลามาบัดในยามค่ าคืนซึ่งมีความสวยงาม

จนไม่น่าเชื่อว่าท่านก าลังชมวิวในยามค่ าคืนอยู่ในปากีสถาน 
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พักคา้งคนื ณ โรงแรม Islamabad Sareena Hotel 5*  โรงแรมทีด่ีทีส่ดุในเมอืง 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     กรงุอิสลามาบดั-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเข้าชม มัสยิดไฟซอล Faisal Mosque สร้างเสร็จสมบูรณ์ใน

ปี 1986 ถูกออกแบบโดยชาวตุรกี จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับ

เมือนดต็นท์เบดูอินในทะเลทราย มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถาน 

เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ และใหญ่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของ

โลก ภายในสามารถจุคนได้กว่า 100,000 คน พร้อมทั้งอีกราว 

200,000 คน ส าหรับบริเวรลานกว้าง สร้างโดยกษัตริย์ไฟซา

ลแห่งซาอุดิอาระเบีย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 50 ล้าน

เหรยีญดอลล่าร์สหรฐั (ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้านในห้องที่ใช้ท าพิธกีรรมทางศาสนา) ให้ท่านได้

อิสระถ่ายเป็นเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

จากนั้น น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ปากีสถาน Monument of Pakistan และ พิพิธภัณฑ์ ลอคเวอซ่าร์ Lok Virsa 

หรือที่เรียกว่า National Institute of Folk & Traditional Heritage เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ศิลปะ

และวฒันธรรมท่ีรวบรวมความเป็นมาของการต่อประเทศปากีสถาน 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Pearl Continental Hotel 

จากนั้น  น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงอิสลามาบดั เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสาย การบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 350  

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง     กรงุเทพมหานคร 

06.25 น.  เดินทางถึง กรงุเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*** End of Service *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัที ่16-24มี.ค.62/23-31มี.ค.62/30ม.ีค.-07เม.ย. 62 

ผู้ใหญ ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900.-   

เด็ก ต่ ากว่า 12 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) 67,900.- 

เด็ก อายุต่ ากว่า 12 ปี(ไม่เสรมิเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 

ท่าน) 
66,900.- 

ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว 15,000.- 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัที ่13-21 เม.ย.62 

ผู้ใหญ ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  72,900.- 

เด็ก ต่ ากว่า 12 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) 70,900.- 

เด็ก อายุต่ ากว่า 12 ปี(ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 

ท่าน)  
69,900.- 

ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว 15,000.- 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ ามนัทีป่รบัขึน้ลง แต่จะปรบัตามความเปน็จรงิที่ 

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่23 ม.ค. 2562) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเที่ยวทราบกอ่นการเดนิทาง 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน า

ให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได้ 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

 กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรงุเทพฯ-อิสลามาบดั-กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย 

 ค่าภาษสีนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ ามันของสายการบินไทย 

 ค่าน้ าหนังกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน เมอืงกลิกติ-กรงุอิสลามาบตั (ชั้นประหยัด) สายการบิน Pakistan Airlines  

 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบใุนรายการเดินทาง หรือ เทียบเท่า (พักสองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบไุว้ในรายการท่องเที่ยว 

 ค่ารถรบัส่งและระหว่างการน าเที่ยวตามรายการระบุ 
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 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศปากีสถาน 

 มัคคุเทศก์ท้องถ่ินภาษาองักฤษ และหวัหน้าทัวร์คนไทยคอยดแูลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบตัิเหตุคุมครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ไมค่รอบคลมุผู้ทีม่อีายเุกนิ 85 ป)ี 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

 ค่าทิปไกด์ท่องถ่ิน / พนักงานขับรถ รวม USD 40 ต่อท่าน 

 หวัหน้าทัวร์ไทย 1,000.- บาท ต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมเติมระหว่างมื้อ

อาหาร 

 ค่าท าเอกสารผู้ถือหนังสือต่างด้าว เนื่องจากค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางชาวไทย 

 ค่านักหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม พรเีมี่ยม ปากสีถาน 9 วนั 

การช าระเงิน งวดที่1: ส ารองที่นั่งมัดจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 

งวดที่2: ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด   ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

ชื่อบญัชี  บริษัท เอฟวนีวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 968-0-091880 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกสกิรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บญัชีออมทรัพย์ 

กรณชี าระด้วยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรูดบตัร 3 % จากยอดที่ท าการรดู  

ทางบริษทัเอฟวนีวิ ฯ ไม่มนีโยบายใหท้่านช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารส่วนบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเป็นส าคญั 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ 

ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

กรณยีกเลกิทวัร์ โปรแกรม พรเีมี่ยม ปากสีถาน 9 วนั 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน) 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึง

และรกัษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ

มาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรอืการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสเีลือดหมู 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษที่ต้องนั่งรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่าน

จะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นที่

จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลังจากที่ได้ส ารองที่นั่ งบนเครื่องบินและ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

ตั๋วเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสาย

การบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์

นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก

บริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 ที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉกุเฉิน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะนั่งที่ทางสายการบินก าหนดไว้ เช่น 

ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินมีเหตุขัดข้อง ตัวอย่างเช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (ประตูฉุกเฉินมีน้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผู้ที่ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย 

และที่ส าคัญอ านาจในการตัดสินใจในการอนุมัติเรื่องที่นั่ง Long Leg นั้น จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เช็คอินของทางสาย

การบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมดัจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple 

Room ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะท า

ให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรอื อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงที่เป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะช่วง

ฤดูร้อนเท่านั้น 
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 โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้น

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเข้าห้องพกัของท่านเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่สะดวก

เจ้าหน้าที่จะบริการน ากระเป๋าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดบั 5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เที่ยวเท่ากับมาตรฐาน 5 ดาว สากล 

ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศปากีสถานเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรอืย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุี่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ าหอมยาสีฟนัเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีก

ครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส

พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรมั  

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋าที่

รวดเร็ว ขอแนะน าว่าท่านสามารถน ากระเป๋าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาว

ไทย และมัคคุเทศก์ท้องถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องพกัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ ประเทศปากสีถาน 

(ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 7 วนั ท าการ) 

สถานทูต ไม่อนญุาต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดังนั้นท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ 

เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และ ให้ แนบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งที่ทา่นจะเดนิทาง มาด้วย 

การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และ เตรยีมใหค้รบ และ กรุณาอยา่ดื้อและยดึตดิกับการยืน่ในอดตี 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รปูถา่ย ส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูต้องเปน็พืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เปน็สเีทา่ ใช้

ไมไ่ด)้ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีเป็นผู้หญิง ... หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ... นาง ... ต้องแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีเป็นผู้หญิง ... ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ... นาง ... ต้องแนบมา) 

7. สูติบัตร (กรณเีด็กต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสูติบตัรมา) 

8. กรณเีดก็อายตุ่ ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต หรือ

อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมาดา (ระบุชื่อมารดา) 

9. หลักฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรบัรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ต้องระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน    

3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบยีนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน 

- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรบัรองจากหน่วยงาน 

- กรณีเกษยีณอายุราชการ :  ถ่ายส าเนาบตัรขาราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา : ต้องมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชั้น ปีที่ศึกษา 

10. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถกูต้อง ใช้ทั้ง Bank Guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บัญชีออมทรัพย์ Saving Account ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวนัที่จะย่ืนวีซ่า 

- ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการ

รบัรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบญัชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วัน ก่อนยื่นวีซ่า) 

       ********** ข้อ 1 และ ข้อ 2 ตอ้งเป็น สมดุบัญชีออมทรพัย์เล่มเดยีวกันเท่านัน้ ********** 
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หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น 1 ข้ามไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนา

สมดุบญัชี 

- บัญชีฝากประจ า Fixed สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ Saving มาด้วย หาก

ต้องการใช้บญัชีฝากประจ า ต้องเตรียม ดังนี้ 

- หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบัญชีฝากประจ า Fixed Account ออกโดย ธนาคาร 

ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่จะย่ืนวีซ่า พร้อมทั้งถ่ายเอกสารสมุดบัญชี

เงินฝากเล่มเดียวกันกับที่ทางธนาคารออกหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน 

- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า มียอดไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการรบัรอง 1 ท่าน 

หมายเหตุ : หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือรับรองการเงิน Bank Guarantee ต้อง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร ต้องระบุชื่อผู้ถูก

รบัรองในจดหมายด้วย) 

- กรุณา แนบสูติบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, หรือ หลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณนีายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรบัรองจากนายจ้าง ระบวุ่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- หนังสือรบัรองเงินฝาก ดัง 11.1 และ 11.2 

สถานทตู ไมร่บั พจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต่้องแนบมา 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 

 
รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ       ผูจ้อง 
               (     ) 
                                              วนัท่ี       
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรตใิช้บริการ
ของเรา 


