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กาํหนดการเดินทาง 

เมษายน 4-11  เมษายน 2563 78,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลา 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ อิสลามาบดั BKK-ISB TG-349 19.00–22.10 06.50 ชม. 

วนัที่เจ็ด อิสลามามดั กรุงเทพฯ ISB-BKK TG-350 23.20-06.25 05.33 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสลามาบดั  

16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกบัเจา้หน้าท่ี ของบริษัทฯ ท่ีชั้น
4 แถว C เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG)  ประตู 2 โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ 
คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

19.00 น. “ ออกเดินทางสู่ อิสลามาบดั โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-349   

22.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน 
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันทาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

พกัที่ SERENA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง เมืองอิสลามาบดั-เมืองกิลกิต-ยอดเขาคาราโปชิ-ป้อมปราการบอลทิต-เมืองฮุนซ่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง  

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต โดย สายการบิน ปากีสถานแอรไ์ลน ์
เที่ยวบินที่ PK605 

 

08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกิลกิต หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นํา
ท่านสู่เมืองกิลกิต เป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน 
ห่างจากเมืองอิสลามาบดัระยะทางโดยประมาณ 500 กิโลเมตร หากนัง่รถจะใช้
เวลาประมาณ15-18 ชัว่โมง เมืองกิลกิตน้ันเป็นเมืองสาํคญัในอดีตเพราะเคย
เป็นเมืองท่ีมีเสน้ทางสายไหมตดัผ่านและเป็นเสน้ทางเผยแพร่พุทธศาสนาไปยงั
เมืองต่าง ๆ ปัจจุบนักลายเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีสาํคญัไปตามทางหลวงโคราคารัม 
(KARAKORAM) ท่ีมีเสน้ทางเช่ือมต่อไปยงัเมืองสการดู์, เมืองจิตราล, เมืองเปศ
วารอิ์สลามาบดั และประเทศจีนหลงัจากน้ันออกเดินทางไปตามถนนหลวงคารา
โครมัท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของแมน้ํ่าฮุนซ่ารวมถึงหมูบ่า้นต่างๆ ริมทาง
ขนานกบัเสน้ทางสายไหมเก่า (OLD SILK ROAD) ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้
และวฒันธรรม นําท่านสู่จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ ท่านจะไดช่ื้นชมความ
สวยงามของเทือกเขาราคาโปชิท่ีปกคลุมดว้ยหิมะอย่างใกลชิ้ด ยอดเขาแห่งน้ีมี
ความสูง 7,790เมตรเหนือระดับน้ําทะเลและถูกจดัอนัดบัความสูงอยู่ในอนัดับ
ท่ี 27 ของโลก 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

บ่าย นําท่านชม ป้อมปราการบอลทิต ตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซ่าไกลเ้มืองคาริมาบดัทาง

ตอนเหนือของปากีสถาน โดยไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004ป้อมปราการมีความเก่าแก่ถึง 700 ปี ในอดีตเคย

เป็นพระราชวงัหลวงท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสาน ระหว่างแคชเมียรก์บั

ทิเบต พระราชวังได้มีการปรับปรุงและต่อเติมในส่วนต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน จนมี

รูปแบบเหมือนดงัเช่นปัจจุบนั ทางข้ึนของป้อมปราการน้ันรถไม่สามารถข้ึนไปได ้

จะตอ้งเดินเทา้ข้ึนไปเท่าน้ัน ตามทางท่ีเดินข้ึนไปท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับวิว

ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และรา้นมีขายของท่ีระลึกใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือตลอด
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เสน้ทางเช่นกัน เม่ือท่านข้ึนไปถึงแลว้ท่านไดพ้บกับความสวยงามของป้อม

ปราการและเทือกเขาท่ีลอ้มรอบอยู่ทุก ๆ ดา้น และวิวของหมู่บา้นท่ีลดหลัน่ลง

ไปเป็นขั้น ๆหลงัจากน้ันนําท่านสู่เมืองคาลิมาบดัซ่ึงอยู่ดา้นล่างของป้อมบลัทิต

ชาวบา้นในเมืองน้ีส่วนใหญ่จะมีอาชีพปลกูผลไมเ้มืองหนาวเช่น แอปเป้ิล และแอ

ปริคอท เน่ืองจากอากาศในหุบเขาแห่งน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ปล่อยอิสระ

ใหท่้านเลือกซ้ือของฝาก ผลไมส้ด และผลไมอ้บแหง้ ก่อนนําท่านกลบัสู่เมืองฮุน

ซ่า 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัที่ SERENA HUNZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม เมืองฮุนซ่า-นากาวลัเลย-์HOPPER VALLEY-GLACIER HOPPER-หมู่บา้นโบราณ-ยอดเขาดุยเคอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.30 น. นําท่านเดินทางสู่ นากาวัลเลย ์มีความสูงจากระดับน้ําทะเลท่ี 2438 เมตร 

อดีตน้ันเคยเป็นเมืองหลวงรัฐนากา จนกระทัง่ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1974 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเต็มไปดว้ยความงดงามของตน้ไม ้ลาํธารตลอด

ทาง ท่านจะไดช่ื้นชมความงามของ เทือกเขาราคาโปชิ และเทือกเขาอีกหลาย ๆ 

และอ่ืน ๆ อีกกวา่ 30 ยอดเขา 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ HOPPER VALLEY เพ่ือชมธารน้ําแข็งฮ๊อปเปอร ์

(GLACIER HOPPER) เป็นธารน้ําแข็งท่ีมีความเก่าแก่จากการทับถมของหิมะ

ท่ีมาอย่างยาวนาน จากหิมะจนกลายเป็นหินมีบนัทึกว่าธารน้ําแข็งแห่งน้ีเป็น 

เคล่ือนไหวเร็วท่ีสุดในโลก จุดท่ีเราจะเขา้ไปชมน้ันจะเป็นจุดท่ีใกลธ้ารน้ําแข็ง

มากท่ีสุด เราสามารถเขา้ไปชมในจุดท่ีกาํหนดเท่าน้ัน 

  

เทเที่ยง รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 

บ่าย จากน้ันนําท่านสู่ หมู่บา้นโบราณ ในอดีตน้ันมีความเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นทางผ่านของเสน้ทางสายไหมจึงทาํใหค้นจากหลายเมืองผ่านมาพกั

ท่ีหมูบ่า้นแห่งน้ี และนําท่านเดินทางต่อสู่ ยอดเขาดุยเคอร ์เพ่ือชมความงดงาม

ของพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าตามแนวเทือกเขาสุดแสนโรแมนติก 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัที่ THE EAGLE NEST HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่ LADY FINGER-นัง่เรือชมทะเลสาบอตัตาบตั-เมืองกุลมิต-สะพานฮุซเซน-ธารนํ้าแข็งพสัสุ-

KHUNJERAB PASS-เมืองฮุนซ่า 

05.30 น. เชา้น้ีนําท่านชมความงดงามของพระอาทิตยข้ึ์นท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง ท่านจะ

ไดเ้ก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตยย์ามเชา้กระทบยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุม โดย

จุดน้ี ท่านะจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างลกัษณะแปลกตาจนถูกขนานนามวา่ น้ิว

มือของหญิงสาว หรือ Lady Finger และรวมถึงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดระดบัโลกถึง 5 

เขา คือ รคัคาโปชิ, Diran, Golden Peak, Ulter Peak และ Mulogianting Peak 

 

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 เดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือนําท่าน นัง่เรือชมทะเลสาบอัตตาบัต (จะใชเ้วลา

ประมาณ 30 นาที) ท่านจะไดช้มความงดงามของทะเลสาบสีฟ้าราวกับเทอร์

ควอยซต์ดักบัเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซ่า เกิดจาก

ดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเม่ือปี  2009 ลงมาปิดกั้นการไหลของน้ําในแม่น้ําฮุน

ซ่าจึงเกิดเป็นทะเลสาบแห่งน้ี  ทะเลสาบมีความยาว  21 เมตร และลึก 103 

เมตร ทางการจีนไดช้่วยสรา้งอุโมงคผ่์านภูเขาเพ่ือเช่ือมกบัถนนคาราโครมัใหม่ท่ี

ใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั ทะเลสาบอตัตาบดัจึงกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึน

ช่ือแห่งหน่ึงของปากีสถานเช่นกนั จากน้ันนําท่านสู่ เมืองกุลมิต   แปลว่า หุบ

เขาแห่งทุ่งดอกไม ้ตามความหมายของภาษาทอ้งถ่ิน มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทาง

เหนือของหุบเขาฮุนซ่า เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่มีอายุมา 

นานหลายทศวรรษตั้งอยูบ่นความสูง 2,408 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล   

นําท่านสู่สะพานวดัใจหรือสะพานฮุซเซน แห่งทะเลสาบโบริทสะพานแขวนมี

อายุนับรอ้ยปี ถูกจัดใหเ้ป็นสะพานท่ีน่ากลัวท่ีสุดในโลก สะพานมีลักษะเป็น

สะพานถูกขึงดว้ยลิงพาดดว้ยไมแ้บบห่างๆ ดงัน้ันเวลาขา้มเราจะมองเห็นแม่น้ํา

ท่ีไหลอยู่ดา้นล่างเดินทางสู่เมือง PASSU เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ บนทางหลวงคารา

โครมัไฮเวย ์ติดกบัแม่น้ํา ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัยอดเขาท่ีมีลกัษณะคลา้ย

กบัทางแหลมของหลังคาปราสาทจนไดช่ื้อว่า PASSU CONES หรือ PASSU 

CATHERDRAL  จากน้ันนําท่านชม ธารนํ้าแข็งพสัสุ โดยท่ีท่านตอ้งใชเ้วลาเดิน

ประมาณ 1 กิโลเมตร  PASSU GLACIER น้ันเป็นธารน้ําแข็งท่ีเกิดจากหิมะท่ีตก

มาสะสมจนหนา 50 – 60 เมตร แลว้เคล่ือนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างชา้ ๆ 

ทาํใหเ้กิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะ พ้ืนดินท่ีรองรบัจึงเกิด

เป็นร่องลึกและกวา้งเพราะมีน้ําหนักของน้ําแข็งกดทับ ธารน้ําแข็งจะค่อย ๆ 

ครูดบริเวณท่ีรองรับจนเกิดหุบเขาตัดขวางรูปตัวยู เม่ือธารน้ําแข็งไหลไปถึง

ตอนล่างธารน้ําแข็งก็ค่อย ๆ แตกออกแลว้ก็จะละลายกลายเป็นลาํธาร   

     

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ KHUNJERAB NATIONAL PARK โดยเราจะผ่าน KHUNJERAB 

PASS เป็นเสน้ทางท่ีราบสูงผ่านเทือกเขาคาราโครัม เป็นเสน้ทางชายแดน

ระหว่างปากีสถานกับตอนใตข้องมณฑลซินเจียงประเทศจีน มีระดับความสูง 

4,693เมตร ถือว่าเป็นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศท่ีสูงท่ีสุดในโลก ใน

อดีตอุทยานแห่งน้ีจดัตั้งข้ึนปกแกะพนัธ์มาโคโปโล เสือดาวหิมะ และแกะภูเขา 

ระหว่างทางน้ันจะเราจะไดพ้บกบังดงามของเทือกเขาท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ 

สลับกับทอ้งฟ้าท่ีสวยงามสองขา้งทาง และในบางพ้ืนท่ีท่านจะไดพ้บกับ แกะ

พันธ์มาโคโปโล เป็นแกะพันธุ์ท่ีมีเขางอโคง้สวยงาม จากน้ันนําท่านสู่ ด่าน

พรมแดนที่สูงที่สุดในโลก เป็นจุดท่ีมีความสูงท่ีสุดของถนนหลวงลอยฟ้าคารา

โครมัยไ์ฮเวย ์ในสมยัก่อนเป็นเสน้ทางสายไหมระหว่างประเทศจีน อินเดีย และ

อฟักานิสถานเพ่ือทําการคา้ขาย ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่เมือง

ฮุนซ่า เพ่ือเขา้โรงแรมท่ีพกั 

    

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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พกัที่ SERENA HUNZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่หา้ เมืองฮุนซ่า-เมืองกิลกิต-ตลาดพ้ืนเมือง-พระพุทธรูปคารก์าห ์  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (ระยะทาง 105 กิโลเมตร) ระหว่างทางท่านจะ

ไดช้มทัศนียภาพความ งดงามของภูเขา แม่น้ํา ทั้งสองขา้งทาง และจะแวะให้

ท่านเลือกซ้ือของฝากท่ี ตลาดพ้ืนเมือง ก่อนท่ีจะถึงเมืองกิลกิต 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  

 นําท่านไปชม พระพุทธรูปคารก์าห ์พระพุทธรูปยืนถูกแกะสลกัไวบ้นหน้าผาใน

หุบเขาคารก์าห ์ใน  สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 7  พระพุทธรูปมีลกัษณะเป็นองคพ์ระ

ยืน ในลกัษณะแบบนูนตํา่ องคพ์ระมีความสูง 50 ฟุต ปรากฏเด่นอยู่บนหน้าผา

หินตั้งชนั ถูกคน้พบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 1939 ห่างจากองคพ์ระไปประมาณ 

400 เมตร ยงัคน้พบเจดีย ์3 องคด์ว้ยเช่นกนั ยงัมีตาํนานท่ีเก่ียวกบัพระพุทธรูป

แกะสลกัคารก์าหน้ี์ท่ีถูกเล่าขานโดยชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ตามตํานานระบุว่าครั้ง

หน่ึง บริเวณแถบน้ีมียักษ์กินคนตนหน่ึงอาศัยอยู่  เรียกกันว่า “ยักษิณี” 

(YAKHSNI) ชาวบา้นน้ันไดร้ับความเดือดรอ้นจากยกัษ์ตนน้ีไดร้อ้งขอความ

ช่วยเหลือจากนักบวชท่ีผ่านทางมาและนักบวชก็ไดต้รึงนางยกัษิณีตนน้ีไวท่ี้กอ้น

หินเพ่ือไม่ใหส้รา้งความเดือดรอ้นใหก้บัชาวบา้นอีก (จากจุดจอดรถจะตอ้งเดิน

เขา้ไปประมาณ 15 นาที) 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัที่ SERENA HOTEL GILGIT หรือเทียบเท่า  

วนัที่หก เมืองกิลกิต-เมืองอิสลามาบดั-จุดชมวิว-มสัยดิไฟซาล-อนุสาวรียป์ากีสถาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองไปยงั เมืองอิสลามาบดั 

เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนข้ึนเคร่ือง 

 

08.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสลามบดั โดย สายการบิน ปากีสถาน แอรไ์ลน์ เท่ียวบิน

ท่ี PK606 

 

09.50 น. เดินทางถึงเมืองอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน  

 นําท่านสู ่จุดชมวิวของเมือง DAMAN-E KOH เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น

เมืองไดแ้บบพาโนรามาตั้งอยูบ่นเทือกเขา MARGALLA HILLS ทางตอนเหนือ

ของกรุงอิสลามาบดั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 WIDE RICE @ SERENA HOTEL ISLAMABAD 

 

 จากน้ันนําท่านชม มัสยิดไฟซาล เป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองอิสลามาบดั ชาว

มุสลิมจะเขา้มาใชเ้พ่ือประกอบศาสนกิจ มสัยิดแห่งน้ีเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ

เม่ือปี ค.ศ. 1987 สรา้งโดยกษัตริยซ์าอุดิอาระเบีย King Faisal จึงนําพระนาม

ของพระองคใ์ชเ้ป็นช่ือมสัยิดแห่งน้ี โดยใหน้ายช่างชาวตุรกีออกแบบใหเ้ป็นทรง

เต็นท์ 8 เหล่ียมของชาวเบดูอินหรือพวกเร่ร่อนซ่ึงมาถึงบริเวณน้ีเป็นพวกแรก 
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มสัยิดไฟซาลสามารถจุจุคนไดถึ้ง 100,000 คน และบริเวณรอบนอกจุไดอี้ก

กว่า 200,000 คน และมีเสามินาเร็ท (หอขาน) 4 ตน้ ขนาบส่ีมุม สูงตน้ละ 

79 เมตร (การเขา้ชมควรแต่งกายสุภาพ มิดชิด ไม่ส่งเสียงดัง และก่อน

ถ่ายภาพควรขอขออนุญาตก่อนทุกครั้ง)  

หลังจากน้ันนําท่านไปยงั อนุสาวรียป์ากีสถาน เป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติและ

พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาชาการป์าเรียนทางตะวนัตก ถูกสรา้ง

ข้ึนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชาวปากีสถาน อนุสาวรีย์น้ันถู  
กสรา้งใหเ้หมือนรูปกลีบดอกไมส่ี้กลีบ สรา้งข้ึนจากหินแกรนิต โดยแต่ละกลีบ

น้ันเป็นตัวแทนแควน้สาํคญัของปากีสถานทั้ง 4 แห่งไดแ้ก่ แควน้บาลูจิสถาน,

แควน้สินธ,์แควน้ปัญจาบ และแควน้ไคเบอรปั์คตูนควา โดยแต่ละกลีบจะมีภาพ

แกะสลกัของ สถานท่ีสาํคญัของประเทศทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ มสัยิดแบดชาฮิ, ป้อม

เมืองลาฮอร,์ ช่องเขาไคเบอร ์และมินาร ์เอ ปากีสถาน ในใจกลางของอนุสาวรีย์

จะมีประติมากรรมรูปสามเหล่ียมท่ีมีฐานเป็นดาวหา้แฉก ลอ้มรอบไปดว้ยน้ํา ท่ี

แสดงถึงบุคคลสาํคญัอยา่ง มฮูมัหมดั อาลี จินนาห ์บิดาแห่งปากีสถานและมูฮมั

มัด อิกบาล กวีและนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงแห่งปากีสถาน ซ่ึงดวงดาวและ

พระจนัทรย์งัเป็นสญัลกัษณข์องศาสนาอิสลามอีกดว้ย  

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร MONEL RESTAURANT  

พกัที่ SERENA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่เจ็ด เมืองอิสลามาบดั-เมืองตกัศิลา-พิพิทธภณัฑต์กัศิลา- CENTAURUS DEPARTMENT STORE-สนามบิน

เมืองอิสลามาบดั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.50 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองตกัศิลา ตั้งอยู่ในรฐัปันจาบของประเทศปากีสถาน ห่าง
จากเมืองหลวงไปโดยประมาณ 1 ชัว่โมง ปัจจุบนัเหลือแต่ซากเมืองใหเ้ห็นใน
เมืองมีสถานท่ีสําคัญคือพิพิธภัณฑ์ โบสถ์และเจดียอ์ยู่เป็นจาํนวนมาก องคก์ร
ยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1980เมืองตกัศิลายงัมีช่ือเสียงในการ
ท่ี เ ป็น ศูนย์กลางของการ เ รียน รู ้ศิ ลปะแบบคานธีรา  ประ ติมากรรม 
สถาปัตยกรรม การศึกษา และพระพุทธศาสนา มีแหล่งโบราณคดีว่า 50 แห่ง
กระจายอยูใ่นบริเวณ 30 กม. รอบเมือง จุดชมเมืองท่ีสาํคญัๆ น้ันแบ่งไดด้งัน้ีคือ 
พิพิธภณัฑต์กัศิลา , เจดียธ์รรมยาสิกา, 
เมืองเก่าชีรก์ปั , อารามจูเล่ียน , เทวาลยัจนัเดียล 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารอิตาเล่ียน  

 นําท่านซ้ือของฝากท่ี CENTAURUS DEPARTMENT STORE เป็นหา้งขนาดใหญ่
ปล่อยใหท่้านเดินเลือกซ้ือของฝากอยา่งอิสระ 

 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ อิสลามาบตั เพ่ือเดินทางกลบัสู่ 
กรุงเทพฯ 

 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-350  

วนัที่เจ็ด กรุงเทพฯ  

06.25 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : 4-11 เมษายน 63 (อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน ข้ึนไป) 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

78,900.- 
9,000.- 

78,900.- 
75,900.- 
17,000.- 

 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิท่ีสายการบิน 

ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 พ.ย. 2562 ) 

 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 30,000 
บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ  
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทยคอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ
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เดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยเูอส ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 35 ยเูอส 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูเอส (ข้ึนอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้
จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี
ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ํา่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
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โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ชาํระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนัก
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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ในระหวา่งการเดินทาง 
การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


