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Code: IH14-PAK- KarakoramHighway-97TG-Mar-Apr-89-A230109 

 

9 วนั 7 คนื ปากสีถาน คาราโครมัไฮเวย ์

 

 

 

 

บนิตรง กรงุเทพฯ - อสิลามาบดั // ลาฮอร ์- กรงุเทพฯ โดย การบนิไทย  

(พรอ้มบนิภายใน 2 เทีย่ว...ไมเ่หนือ่ยมาก....ชว่งซากรุะบาน..สวยงามมาก) 

24 มนีาคม – 1 เมษายน 2566 / 7-15 เมษายน 2566 

89,900 บาท 

อสิลามาบดั – ตกัศลิา – กลิกติ (บนิภายใน 2 เทีย่ว) – หบุเขาฮนุซา  

(มนีาคม - กลางเมษายน ชมซากรุะบาน) – หบุเขานาการ ์– ฮอปเปอร ์กลาเซยีร ์– อเีกลิเนสท ์– พาสส ุ– 

ลอ่งเรอืทะเลสาบอตัตาบตั – กลุมติ – สะพานฮนุเซน – ลาฮอร ์ 
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วนัแรก  กรงุเทพ – อสิลามาบดั (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

16.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวร ์เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ เคาน์เตอร ์สายการบนิไทย (TG) อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิสมัภาระน ้าหนัก 23 กก. ส าหรับโหลด (ทา่นละ 1 ใบ)  และ ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 

7 กก.  

19.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิลามาบัด ประเทศปากสีถานโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG349  (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 5.10 ชัว่โมง) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า ระหวา่งเทีย่วบนิ 

22.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิลามาบดั น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Pearl Continental Hotel*****  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่อง อสิลามาบดั - ตกัศลิา (เมอืงมรดกโลก) – เทีย่วชมเมอืงอสิลามาบดั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางเขา้ชมมัสยดิไฟซาล (Faisal Mosque) (กรุณาแต่งกายสภุาพ ผูห้ญงิเตรยีมผา้คลุมผมไป

ดว้ย) มัสยดิแห่งนี้เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเมือ่ปี ค.ศ. 1987 สรา้งโดยกษัตรยิซ์าอดุอิาระเบยี King Faisal 

จงึน าพระนามของพระองคใ์ชเ้ป็นชือ่มัสยดิแห่งนี้ ออกแบบโดยสถาปนกิชาวตุรก ีใหม้ลีักษณะคลา้ยทรง

เต็นท ์8 เหลีย่มของชาวเบดูอนิ ซึง่มาถงึบรเิวณนี้เป็นพวกแรก มัสยดิไฟซาลสามารถจุคนไดถ้งึ 100,000 

คน และบรเิวณรอบนอกจุไดอ้กีกว่า 200,000 คน และมเีสามนิาเรท (หอขาน) 4 ตน้ ขนาบสีม่มุ สงูตน้ละ 

79 เมตร นับเป็นมสัยดิทีใ่หญแ่ละสวยงามประจ ากรงุอสิลามาบดั  

 

 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่อนุสาวรีย์ปากสีถาน (Pakistan Monument) เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาตแิละ

พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาชาการป์าเรยีนทางตะวันตก สรา้งขึน้เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของความ

สามคัคขีองชาวปากสีถาน ออกแบบสรา้งใหเ้หมอืนรปูกลบีดอกไมส้ีก่ลบี สรา้งขึน้จากหนิแกรนติ โดยแต่ละ

กลบีนัน้เป็นตัวแทนแควน้ส าคัญของปากสีถานทัง้ 4 แห่งไดแ้ก่ แควน้บาลูจสิถาน, แควน้สนิธ,์ แควน้

ปัญจาบ และแควน้ไคเบอรปั์คตนูควา โดยแตล่ะกลบีจะมภีาพแกะสลักของ สถานทีส่ าคัญของประเทศทัง้ 4 

แห่ง ไดแ้ก ่มัสยดิแบดชาฮ,ิ ป้อมเมอืงลาฮอร,์ ชอ่งเขาไคเบอร ์และมนิาร ์เอ ปากสีถาน ในใจกลางของ

อนุสาวรียจ์ะมปีระตมิากรรมรูปสามเหลี่ยมที่มฐีานเป็นดาวหา้แฉก ลอ้มรอบไปดว้ยน ้า ที่แสดงถงึบุคคล

ส าคัญอยา่ง มฮูัมหมัด อาล ีจนินาห ์บดิาแห่งปากสีถานและมฮูัมมัด อกิบาล กวแีละนักปรัชญาทีม่ชี ือ่เสยีง

แห่งปากสีถาน ซึง่ดวงดาวและพระจันทรย์ังเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอสิลาม อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปและ

เก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงตักศลิา (Taxila) (ระยะทาง 34 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยูใ่นรัฐ

ปันจาบของปากสีถาน ปัจจบุนัเหลอืเพยีงรอ่งรอยทางประวัตศิาสตรท์ีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุ่งเรอืงใน

อดตี น าท่านชมสถานทีส่ าคัญ อาทเิชน่ พพิธิภัณฑ ์โบสถแ์ละเจดยี์ ทีม่อียู่เป็นจ านวนมาก ท าใหอ้งคก์ร

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1980 เมอืงตักศลิานี้ยังมชีือ่เสยีงในการทีเ่ป็นศูนยก์ลางของการ

เรยีนรูศ้ลิปะแบบคานธรีา ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม การศกึษา และพระพุทธศาสนา มแีหล่งโบราณคดี

กว่า 50 แห่งกระจายอยู่รอบเมอืง จุดชมเมอืงทีส่ าคัญๆ อาทเิชน่ พพิธิภัณฑต์ักศลิา, เจดยีธ์รรมยาสกิา, 

เมอืงเกา่ชรีก์ปั,  อารามจูเลีย่น, เทวาลัยจันเดยีล  อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงเกา่ตาม

อธัยาศัย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Pearl Continental Hotel*****  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่าม บนิภายในสูเ่มอืงกลิกติ – หบุเขาฮนุซา – ป้อมปราการบาลติ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (Breakfast Box) 

 

05.00 น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิลามาบดั 

06.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงกลิกติ โดยเทีย่วบนิ PK601 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกลิกติ 

 

น าท่านสู่เมอืงกลิกติ (Gilgit) เป็นเมอืงหลวงตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากสีถาน ห่างจากเมอืง

อสิลามาบัดระยะทางโดยประมาณ 500 กโิลเมตร หากน่ังรถจะใชเ้วลาประมาณ 15-18 ชัว่โมง เมอืงกลิกติ

นัน้เป็นเมอืงส าคัญในอดีตเพราะเคยเป็นเมอืงที่มเีสน้ทางสายไหมตัดผ่านและเป็นเสน้ทางเผยแพร่พุทธ

ศาสนาไปยงัเมอืงตา่งๆ ปัจจบุนักลายเป็นจดุเชือ่มตอ่ทีส่ าคัญไป ตามทางหลวงโคราคารัม (Karakoram) ที่

มเีสน้ทางเชือ่มตอ่ไปยงัเมอืงสการด์,ู เมอืงจติราล, เมอืงเปศวารอ์สิลามาบดั และประเทศจนี  

 

น าท่านออกเดนิทางไปตามถนนหลวงคาราโครัม ท่านจะไดส้ัมผัสกับความสวยงามของแม่น ้าฮุนซารวมถงึ

หมูบ่า้นตา่งๆ รมิทางขนานกบัเสน้ทางสายไหมเกา่ ซึง่ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้และวัฒนธรรม  

 

น าทา่นสูจ่ดุชมววิยอดเขาราคาโปช ิ(Rakaposhi View Point) สมัผัสความสวยงามของเทอืกเขาราคาโปชทิี่

ปกคลมุดว้ยหมิะอยา่งใกลช้ดิ ยอดเขาแหง่นีม้คีวามสงู 7,790เมตรเหนอืระดับน ้าทะเลและถูกจัดอันดับความ

สงูอยูใ่นอนัดับที ่27 ของโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความวามพสิทุธิข์องธรรมชาตแิละเทอืกเขาแหง่นีต้าม

อธัยาศัย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ในโรงแรม 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้ชมป้อมปราการบาลติ (Balit Fort) ตัง้อยูใ่นหุบเขาฮนุซาใกลเ้มอืงคารมิาบัดทางตอน

เหนอืของปากสีถาน โดยไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 2004 ป้อม

ปราการมคีวามเก่าแก่ถงึ 700 ปี ในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงที่มสีถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสาน 

ระหวา่งแคชเมยีรก์บัทเิบต พระราชวังไดม้กีารปรับปรงุและตอ่เตมิในสว่นต่าง ๆ เพิม่ขึน้ จนมรีูปแบบเหมอืน

ดังเชน่ปัจจุบัน ทางขึน้ของป้อมปราการนัน้รถไมส่ามารถขึน้ไปได ้จะตอ้งเดนิเทา้ขึน้ไปเท่านัน้ ตามทางที่

เดนิขึน้ไปทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม และรา้นมขีายของทีร่ะลกึใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืก

ซือ้ตลอดเสน้ทางเชน่กนั เมือ่ทา่นขึน้ไปถงึแลว้ทา่นไดพ้บกบัความสวยงามของป้อมปราการและเทอืกเขาที่

ลอ้มรอบ และววิของหมูบ่า้นทีล่ดหลั่นลงไปเป็นขัน้ๆ  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคาลมิาบัด (Karimabad) ซึง่อยูด่า้นล่างของป้อมบัลทติชาวบา้นในเมอืงนี้

สว่นใหญจ่ะมอีาชพีปลกูผลไมเ้มอืงหนาวเชน่ แอปเปิล และแอปรคิอท เนือ่งจากอากาศในหบุเขาแหง่นีจ้ะมี

อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ปลอ่ยอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ผลไมส้ด และผลไมอ้บแหง้ กอ่นน าท่านกลับสู่

เมอืงฮนุซา 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Darbar Hotel/ Legend Hotel / Roomy Dastan Hotel**** หรอืเทยีบเทา่   

(กรณุาเตรยีมเสือ้ผา้ 1 คนื ส าหรบัพกัคา้งที ่Eagle’s Nest Hotel) 

 

วนัทีส่ ี ่  ฮนุซา – หบุเขานาการ ์– ฮอปเปอร ์กลาเซยีร ์– เทอืกเขาดยุเกอร ์- Eagle’s Nest   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสูหุ่บเขานาการ ์(Nagar Valley) (ระยะทาง 35 กโิลเมตร) มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลที ่

2,438 เมตร อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงรัฐนาการ ์จนกระทั่งล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1974 ปัจจุบันเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีเ่ต็มไปดว้ยความงดงามของตน้ไม ้ล าธาร ท่านจะไดส้ัมผัสกับความสวยงามของ แนวเทอืกเขา

ราคาโปช ิและเทอืกเขาอืน่ๆ อกีกวา่ 30 ยอดเขา อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพธรรมชาตติามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่บุเขาฮอปเปอร ์(Hopper Valley) เพือ่ชมธารน ้าแข็งฮอปเปอร ์(Hopper Glacier) 

เป็นธารน ้าแข็งทีม่คีวามเกา่แกจ่ากการทับถมของหมิะอยา่งยาวนาน จากหมิะจนกลายเป็นหนิ ไดม้บีันทกึว่า

ธารน ้าแข็งแหง่นีเ้ป็น เคลือ่นไหวเร็วทีส่ดุในโลก จดุทีเ่ราจะเขา้ไปชมนัน้จะเป็นจดุทีใ่กลธ้ารน ้าแข็งมากทีส่ดุ

ซึง่ เราสามารถเขา้ไปชมในจุดทีก่ าหนดเท่านัน้ (ชว่งกลางเดอืนเมษายน เป็นชว่งซากรุะบาน บรเิวณหุเขา

ฮนุซา และ นาการ ์จงึเป็นชว่งทีส่วยงามมากทีค่วรมาชมเมอืงนี)้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นโบราณ (Altit Village) ซึง่เคยเจรญิรุง่เรอืงเป็นอยา่งมากในอดตี เนือ่งจากเป็น

ทางผา่นของเสน้ทางสายไหม จงึท าใหค้นจากหลายเมอืงผา่นมาพักทีห่มูบ่า้นแหง่นี้  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูย่อดเขาดยุเคอร ์(Duiker) เพือ่ชมความงดงามของพระอาทติยต์กดนิตามแนว

เทอืกเขา อสิระใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากบัรรยากาศสวยงามแหง่เทอืกเขาดยุเคอร ์

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Eagle’s Nest Hotel****  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ เลดี ้ฟิงเกอร ์– ลอ่งเรอืทะเลสาบอลัตาบตั - กลุมติ – สะพานฮซุซา - เมอืงพาสส ุ 

 

05.00 น. น าทา่นชมความงดงามของพระอาทติยข์ึน้ทีย่ามเชา้ ณ จดุทีไ่ดข้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่เทอืกเขานี ้บรเิวณที่

ไดรั้บการขนานนามวา่ นิว้มอืของหญงิสาว หรอื Lady Finger และบรเิวณนีส้ามารถเห็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ

ระดับโลกถงึ 5 เขา คอื รัคคาโปช,ิ ดริาน, โกลเดนพคี, อลัเตอรพ์คี และ มโูลไจแอนทพ์คี อสิระใหท้า่นได ้

เก็บภาพความประทับใจและความสวยงามของธรรมชาตโิดยรอบตามอธัยาศัย 

 

  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืทะเลสาบอตัตาบตั เพือ่สมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืชมทะเลสาบอตัตาบตั (Attabad 

Lake) ชมความงดงามของทะเลสาบสฟ้ีาราวกบัเทอรค์วอยซต์ดักบัเทอืกเขาทีม่หีมิะปกคลมุ ทะเลสาบ

ตัง้อยูใ่นหบุเขาฮนุซา เกดิจากดนิถลม่เพราะแผน่ดนิไหวเมือ่ปี  2009 ลงมาปิดกัน้การไหลของน ้าในแมน่ ้า

ฮนุซาจงึเกดิเป็นทะเลสาบแหง่นี ้ ทะเลสาบมคีวามยาว  21 เมตร และลกึ 103 เมตร ทางการจนีไดช้ว่ย

สรา้งอโุมงคผ์า่นภเูขาเพือ่เชือ่มกบัถนนคาราโครัมใหมท่ีใ่ชก้นัอยูใ่นปัจจบุนั ทะเลสาบอตัตาบดัจงึกลายเป็น

หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วขึน้ชือ่แหง่หนึง่ของปากสีถานเชน่กนั  

 

ไดเ้วลาน าทา่นสูเ่มอืงกลุมติ (Gulmit) แปลวา่ หบุเขาแหง่ทุง่ดอกไม ้ตามความหมายของภาษาทอ้งถิน่ มี

พืน้ทีค่รอบคลมุทางเหนอืของหบุเขาฮนุซา เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แกม่อีายมุานานหลายทศวรรษตัง้อยูบ่น

ความสงู 2,408 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล  

 

จากนัน้น าทา่นสูส่ะพานฮซุเซน แหง่ทะเลสาบโบรทิ (Hussaini suspension bridge) สะพานแขวนมอีายนัุบ

รอ้ยปี ถกูจดัใหเ้ป็นสะพานทีน่่ากลวัทีส่ดุในโลก สะพานมลีักษะเป็นสะพานถูกขงึดว้ยสลงิพาดดว้ยไมแ้บบ
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หา่งๆ ดังนัน้เวลาขา้มเราจะมองเห็นแมน่ ้าทีไ่หลอยูด่า้นลา่งใหท้า่นไดล้องเดนิขา้มสะพานแหง่นี ้หรอืถา่ยรปู

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพาสส ุ(Passu) ซึง่เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ บนทางหลวงคาราโครัมไฮเวย ์ตดิกบัแมน่ ้าทา่น

จะไดต้ื่นตาตื่นใจไปกับยอดเขาที่มีลักษณะคลา้ยกับทางแหลมของหลังคาปราสาทจนไดช้ือ่ว่า Passu 

Cones หรอื Passu Cathedral  

 

จากนัน้น าทา่นชมธารน ้าแข็งพาสส ุ(Passu Glacier)โดยตอ้งใชเ้วลาเดนิประมาณ 1 กโิลเมตร  ส าหรับธาร

น ้าแข็งพาสสนัุน้เป็นธารน ้าแข็งทีเ่กดิจากหมิะทีต่กมาสะสมจนหนา 50 – 60 เมตร แลว้เคลือ่นตัวลงมาตาม

ไหล่เขาอยา่งชา้ๆ ท าใหเ้กดิการสกึกร่อนลกึลงไปเพราะความหนักของหมิะ พืน้ดนิทีร่องรับจงึเกดิเป็นร่อง

ลกึและกวา้งเพราะมีน ้าหนักของน ้าแข็งกดทับ ธารน ้าแข็งจะค่อยๆ ครูดบรเิวณที่รองรับจนเกดิหุบเขา

ตัดขวางรปูตัวย ูเมือ่ธารน ้าแข็งไหลไปถงึตอนลา่ง ธารน ้าแข็งก็คอ่ย แตกออกและละลายกลายเป็นล าธาร 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Darbar Hotel/ Legend Hotel / Roomy Dastan Hotel**** หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีห่ก  เมอืงกลิกติ – พระพุทธรปูคารก์าห ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงกลิกติ (ระยะทาง 97 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) ระหวา่งทาง

กลับทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพความ งดงามของภเูขา แมน่ ้า ทัง้สองขา้งทาง นับเป็นอกีทัศนียภาพทีส่วยงาม

ทางตอนเหนอืของปากสีถาน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าท่านชมพระพุทธรูปคารก์าห ์(Kargah Buddha) พระพุทธรูปยนืถูกแกะสลักไวบ้นหนา้ผาในหุบเขาคาร์

กาห ์(Kargah Valley) ในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่7  พระพุทธรูปมลีักษณะเป็นพระยนื ในลักษณะแบบนูนต ่า 

องคพ์ระมคีวามสงู 50 ฟตุ ปรากฏเด่นอยูบ่นหนา้ผาหนิตัง้ชนั ถูกคน้พบในชว่งปี ค.ศ. 1938 – 1939 ห่าง

จากองคพ์ระไปประมาณ 400 เมตร ยังคน้พบเจดยี ์3 องคด์ว้ยเชน่กัน ยังมตี านานทีเ่กีย่วกับพระพุทธรูป

แกะสลักคารก์าหน์ี้ทีถู่กเล่าขานโดยชาวบา้นในทอ้งถิน่ ตามต านานระบวุ่าครัง้หนึง่ บริเวณแถบนี้มยีักษ์กนิ

คนตนหนึง่อาศัยอยู ่เรยีกกันว่า “ยักษิณี” (Yakhsni) ชาวบา้นนัน้ไดรั้บความเดอืดรอ้นจากยักษ์ตนนี้ จงึได ้

รอ้งขอความชว่ยเหลอืจากนักบวชทีผ่่านทางมาและนักบวชก็ไดต้รงึนางยักษิณีตนนี้ไวท้ีก่อ้นหนิเพือ่ไมใ่ห ้

สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัชาวบา้นอกี น าทา่นเทีย่วชมและเก็บภาพความสวยงาม 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Serena Hotel Gilgit ****  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จ็ด  กลิกติ - อสิลามาบดั - ลาฮอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

10.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกลิกติ 

12.35 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิลามาบดั โดยเทีย่วบนิ PK606 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.05 ชัว่โมง) 

13.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิลามาบดั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลาฮอร ์(Lahore) (ระยะทาง 370 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมอืง

หลวงของแควน้ปัญจาบ ประเทศปากสีถาน และมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับสองของประเทศ เมือ่พูดถงึ

ลาฮอรแ์ลว้ บา้งอาจนกึถงึพธิสีวนสนามระหว่างทหารปากสีถานและอนิเดยี ทีเ่กดิขึน้บรเิวณพรมแดนของ

ประเทศทัง้สอง บา้งก็อาจนกึถงึลาฮอรใ์นแง่ทีค่รัง้หนึง่ เมอืงๆ นี้เคยเป็นศูนยก์ลางของจักรวรรดโิมกลุอัน

ยิง่ใหญ ่ทีม่จัีกรพรรดผิูย้ ิง่ใหญ ่ไมว่า่จะเป็นพระเจา้อกับารม์หาราช จักรพรรดชิาหช์ะฮนั (พระองคเ์ดยีวกับที่

ทรงสรา้งทัชมาฮาล) และออรังเซพผูม้ัง่คั่ง ตา่งเคยพ านักอยูท่ีน่ี่  

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Pearl Continental Hotel Lahore*****  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีแ่ปด  ลาฮอร ์- กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเขา้ชมป้อมปราการลาฮอร ์(Lahore Fortress) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร 

UNESCO ในปี 1981 ป้อมปราการนี้ถกูสรา้งในศตวรรษที ่11 หลังครสิตกาล เป็นสถานทีเ่พยีงแห่งเดยีวที่

สามารถเห็นความแตกตา่งของสถาปัตยกรรมโมกลุ ในแตล่ะยคุสมยัของผูป้กครองทีไ่ดส้รา้งตอ่เตมิ ป้อมลา

ฮอรเ์ป็นพระราชวังโบราณสรา้งโดยจักรพรรดอิกับาร ์(Akbar The Great) ในระหวา่งปี 2099-2149 บนฐาน

ของเชงิเทนิโบราณไดรั้บการตอ่เตมิโดยจักรพรรดโิมกลุองคต์่อๆ มา เชน่ จะฮานกรีแ์ละราชโอรสรวมไปถงึ

ชาหจ์ะฮาน (Shah Jahan) ผูก้อ่สรา้งทัชมาฮาล น าทา่นเขา้ชมความสวยงามและความยิง่ใหญ่ของป้อมลา

ฮอร ์ 

 

 ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมสวนชาลมิาร ์(Shalimar Garden) เป็นกลุ่มสวนเปอรเ์ซยี  เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1637 

และสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1641 ควบคุมการสรา้งโดยคาลลิุเลาะห ์ขา่น ขนุนางในราชส านักจักรพรรดชิาห์

ชะฮันแห่งจักรวรรดโิมกลุ ร่วมกับอาล ีมารด์าน ขา่นและมลุละ อะลอล มอลก์ ตูนี แต่เดมิทีด่นิทีส่รา้งสวน

เป็นของตระกูลเมยีนแห่งเมอืงบักบันปุระ ภายหลังจักรพรรดชิาหช์ะฮัน พระราชทานพระราชานุญาตให ้

ตระกลูนีเ้ป็นผูดู้แลสวนเป็นการตอบแทนทีถ่วายทีด่นิ สวนชาลมิารอ์ยูใ่นการดูแลของตระกลูเมยีนนานกว่า 

350 ปี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1962 โมฮัมหมัด อัยยบุขา่น อดตีประธานาธบิดปีากสีถานประกาศใหส้วนชา

ลมิารอ์ยู่ในการดูแลของรัฐ และในปี ค.ศ. 1981 สวนชาลมิารไ์ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมรว่มกบัป้อมลาฮอร ์ 

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมสเุหรา่บดัซาฮ ิ(Badshahi Mosque) หรอื สเุหรา่หลวง (Royal Mosque) ทีไ่ดรั้บการ

กลา่วขานวา่เป็นสเุหรา่ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ดา้นหนา้ของสเุหรา่เป็นลานกวา้ง มหีอสวดมนตท์ีจ่คุนได ้

ราวสองพันคน ลานกวา้งของมัสยดินี้จุคนไดร้าวหา้หมืน่คน สเุหร่าบัดซาฮถิูกปล่อยใหร้กรา้งเกอืบ 100 ปี

และไดรั้บการบรูณะใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่ห็นในปี พ.ศ. 2503 กอ่นทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที ่9 จะ

เสด็จประพาสสเุหรา่แหง่นีใ้นอกีสองปีตอ่มา 

 

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%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


Page 13 of 19 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑล์าฮอร ์(Lahore Museum) ซึง่เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศปากสีถาน 

ภายในจัดแสดงสิง่ของทางประวัตศิาสตรท์ีม่คี่ามากมาย ซึง่มหีอ้งแสดงโชวห์ลายหอ้ง จาก คันทราราฎษ์ 

GANDHARA, ศาสนาพุทธ BUDDHIST, เจน JAIN, โมกลุ MOGUL และ สมัยอาณานคิม พระพุทธรูปทีม่ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุ คอืพระพทุธรปูปางทกุขก์รยิาของพระพทุธเจา้ (สทิธตัถะ) ก็ถกูแสดงอยูท่ีน่ี ่ 

 

ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมมัสยดิวาซริขา่น (Wazir Jhan Masjid) เป็นอกีหนึง่มัสยดิจากสถาปัตยกรรมโมกลุที่

สามารถพบไดใ้นเมอืงลาฮอร ์ขึน้ชือ่เรือ่งความงามของงานดนิเผาเคลอืบลงสแีละงานกระเบือ้งแบบกาชาน 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงลาฮอร ์พรอ้มเก็บภาพความสวยงามของเมอืง 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

20.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลาฮอร ์

23.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิ TG346 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่กา้  กรงุเทพฯ 

 

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
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9 วนั 7 คนื ปากสีถาน คาราโครมัไฮเวย ์ 

 

อตัราคา่บรกิาร   มนีาคม - เมษายน 2566 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายนุอ้ยกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง  

หรอืพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

89,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 13,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 93,800 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(TG) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

35,000 – 50,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนืทัง้ใบ (BKK-ISB//LHE-BKK) 17,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่9 ธันวาคม 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG / PK (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ (ตอ้งมใีบเสร็จโรงพยาบาลเทา่นัน้) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่ปากสีถาน 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรอืสถานการณ์

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิท  ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 
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 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคล

ธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 
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 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 

20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
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เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


