รห ัสโปรแกรม : 17900 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง
เมษำยน
4-11 เมษำยน 2563
ตำรำงเที่ยวบิน
วันบิน
เมือง
CODE
เที่ยวบิน
เวลำ
กรุงเทพฯ อิสลำมำบัด
วันที่แรก
TG-349
19.00–22.10
BKK-ISB
วันที่เจ็ด อิสลำมำมัด กรุงเทพฯ
TG-350
23.20-06.25
ISB-BKK
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสลำมำบัด
16.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่ ช้นั
4 แถว C เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) ประตู 2 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

19.00 น. “ ออกเดินทางสู่ อิสลามาบัด โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG-349
22.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนเมืองอิสลำมำบัด ประเทศปำกีสถำน
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นทาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
พักที่
SERENA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สอง เมืองอิสลำมำบัด-เมืองกิลกิต-ยอดเขำคำรำโปชิ-ป้ อมปรำกำรบอลทิต-เมืองฮุนซ่ำ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง
07.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองกิลกิต โดย สำยกำรบิน ปำกีสถำนแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ PK605
08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกิลกิต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นา
ท่านสู่เมืองกิลกิ ต เป็ นเมืองหลวงตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของประเทศปากีสถาน
ห่างจากเมืองอิสลามาบัดระยะทางโดยประมาณ 500 กิโลเมตร หากนัง่ รถจะใช้
เวลาประมาณ15-18 ชัว่ โมง เมืองกิลกิตนั้นเป็ นเมืองสาคัญในอดีตเพราะเคย
เป็ นเมืองที่มีเส้นทางสายไหมตัดผ่านและเป็ นเส้นทางเผยแพร่พุทธศาสนาไปยัง
เมืองต่าง ๆ ปั จจุบนั กลายเป็ นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญไปตามทางหลวงโคราคารัม
(KARAKORAM) ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองสการ์ดู , เมืองจิตราล, เมืองเปศ
วาร์อิสลามาบัด และประเทศจีนหลังจากนั้นออกเดินทางไปตามถนนหลวงคารา
โครัมท่านจะได้พบกับความสวยงามของแม่น้ าฮุ นซ่ารวมถึงหมู่บา้ นต่างๆ ริมทาง
ขนานกับเส้นทางสายไหมเก่า (OLD SILK ROAD) ซึ่งในอดีตเป็ นเส้นทางการค้า
และวัฒนธรรม นาท่านสู่จุดชมวิว ยอดเขำรำคำโปชิ ท่านจะได้ชื่นชมความ
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78,900.ระยะเวลำ
06.50 ชม.
05.33 ชม.

เที่ยง
บ่ำย

คำ่
พักที่
วันที่สำม
เช้ำ
09.30 น.

เทเที่ยง
บ่ำย

สวยงามของเทือกเขาราคาโปชิที่ปกคลุมด้วยหิมะอย่างใกล้ชิด ยอดเขาแห่งนี้ มี
ความสูง 7,790เมตรเหนื อระดับน้ าทะเลและถูกจัดอันดับความสูงอยู่ในอันดับ
ที่ 27 ของโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม ป้ อมปรำกำรบอลทิต ตั้งอยู่ในหุบเขาฮุ นซ่าไกล้เมืองคาริมาบัดทาง
ตอนเหนื อของปากีสถาน โดยได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004ป้ อมปราการมีความเก่าแก่ถึง 700 ปี ในอดีตเคย
เป็ นพระราชวังหลวงที่มีสถาปั ตยกรรมรูปแบบผสมผสาน ระหว่างแคชเมียร์กบั
ทิ เ บต พระราชวัง ได้มี ก ารปรับ ปรุ ง และต่ อ เติ ม ในส่ ว นต่ า ง ๆ เพิ่ ม ขึ้ น จนมี
รูปแบบเหมือนดังเช่นปั จจุบนั ทางขึ้ นของป้ อมปราการนั้นรถไม่สามารถขึ้ นไปได้
จะต้องเดิ นเท้าขึ้ นไปเท่านั้ น ตามทางที่ เดิ นขึ้ นไปท่ านจะได้เพลิ ดเพลินกับวิว
ทิวทัศน์ ที่สวยงาม และร้านมีขายของที่ ระลึกให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อตลอด
เส้นทางเช่ นกัน เมื่ อท่ า นขึ้ นไปถึ ง แล้ว ท่ านได้พ บกั บ ความสวยงามของป้ อ ม
ปราการและเทือกเขาที่ลอ้ มรอบอยู่ทุก ๆ ด้าน และวิวของหมู่บา้ นที่ลดหลัน่ ลง
ไปเป็ นขั้น ๆหลังจากนั้นนาท่านสู่เมืองคาลิมาบัดซึ่งอยู่ดา้ นล่างของป้ อมบัลทิต
ชาวบ้านในเมืองนี้ ส่วนใหญ่จะมีอาชีพปลูกผลไม้เมืองหนาวเช่น แอปเปิ้ ล และแอ
ปริคอท เนื่ องจากอากาศในหุบเขาแห่งนี้ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ปล่อยอิสระ
ให้ท่านเลือกซื้ อของฝาก ผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ก่อนนาท่านกลับสู่เมืองฮุ น
ซ่า
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
SERENA HUNZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
เมืองฮุนซ่ำ-นำกำวัลเลย์-HOPPER VALLEY-GLACIER HOPPER-หมู่บำ้ นโบรำณ-ยอดเขำดุยเคอร์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ นำกำวัลเลย์ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลที่ 2438 เมตร
อดี ตนั้ นเคยเป็ นเมืองหลวงรัฐ นากา จนกระทัง่ ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1974
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงดงามของต้นไม้ ลาธารตลอด
ทาง ท่านจะได้ชื่นชมความงามของ เทือกเขาราคาโปชิ และเทือกเขาอีกหลาย ๆ
และอื่น ๆ อีกกว่า 30 ยอดเขา
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ HOPPER VALLEY เพื่ อชมธารน้ าแข็งฮ๊อปเปอร์
(GLACIER HOPPER) เป็ นธารน้ าแข็งที่มีความเก่าแก่จากการทับถมของหิมะ
ที่มาอย่างยาวนาน จากหิมะจนกลายเป็ นหินมีบันทึ กว่าธารน้ าแข็งแห่งนี้ เป็ น
เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลก จุดที่ เราจะเข้าไปชมนั้นจะเป็ นจุดที่ ใกล้ธารน้ าแข็ง
มากที่สุด เราสามารถเข้าไปชมในจุดที่กาหนดเท่านั้น
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้ น น าท่ า นสู่ หมู่ บ ำ้ นโบรำณ ในอดี ต นั้ น มี ค วามเฟื่ องฟู เ ป็ นอย่ า งมาก
เนื่ องจากเป็ นทางผ่านของเส้นทางสายไหมจึงทาให้คนจากหลายเมืองผ่านมาพัก
ที่หมูบ่ า้ นแห่งนี้ และนาท่านเดินทางต่อสู่ ยอดเขำดุยเคอร์ เพื่อชมความงดงาม
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ของพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าตามแนวเทือกเขาสุดแสนโรแมนติก
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
พักที่
THE EAGLE NEST HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สี่ LADY FINGER-นั ่งเรือชมทะเลสำบอัตตำบัต-เมืองกุลมิต-สะพำนฮุซเซน-ธำรน้ ำแข็งพัสสุKHUNJERAB PASS-เมืองฮุนซ่ำ
ึ้ ่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ ง ท่านจะ
05.30 น. เช้านี้ นาท่านชมความงดงามของพระอาทิตย์ขนที
ได้เก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเช้ากระทบยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม โดย
จุดนี้ ท่านะจะได้เห็นยอดเขาที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตาจนถูกขนานนามว่า นิ้ ว
มือของหญิงสำว หรือ Lady Finger และรวมถึงยอดเขาที่สูงที่สุดระดับโลกถึง 5
เขา คือ รัคคาโปชิ, Diran, Golden Peak, Ulter Peak และ Mulogianting Peak
gเช้ำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ท่ าเรื อ เพื่ อนาท่ าน นั ่งเรือชมทะเลสำบอัตตำบัต (จะใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที) ท่านจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบสีฟ้าราวกับเทอร์
ควอยซ์ตดั กับเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม ทะเลสาบตั้งอยู่ในหุบเขาฮุ นซ่า เกิดจาก
ดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อปี 2009 ลงมาปิ ดกั้นการไหลของน้ าในแม่น้ าฮุ น
ซ่าจึงเกิดเป็ นทะเลสาบแห่งนี้ ทะเลสาบมีความยาว 21 เมตร และลึก 103
เมตร ทางการจีนได้ช่วยสร้างอุโมงค์ผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมกับถนนคาราโครัมใหม่ที่
ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั ทะเลสาบอัตตาบัดจึงกลายเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้ น
ชื่อแห่งหนึ่ งของปากีสถานเช่นกัน จากนั้นนาท่านสู่ เมืองกุลมิต แปลว่า หุบ
เขาแห่งทุ่ งดอกไม้ ตามความหมายของภาษาท้องถิ่ น มีพื้ นที่ ครอบคลุ มทาง
เหนื อของหุบเขาฮุ นซ่า เป็ นเมืองที่มีความเก่าแก่มีอายุมา
นานหลายทศวรรษตั้งอยูบ่ นความสูง 2,408 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
นาท่านสู่สะพำนวัดใจหรือสะพำนฮุซเซน แห่งทะเลสาบโบริท สะพานแขวนมี
อายุ นับร้อยปี ถู ก จัดให้เป็ นสะพานที่ น่ากลัวที่ สุดในโลก สะพานมีลักษะเป็ น
สะพานถูกขึงด้วยลิงพาดด้วยไม้แบบห่างๆ ดังนั้นเวลาข้ามเราจะมองเห็นแม่น้ า
ที่ไหลอยู่ดา้ นล่างเดินทางสู่เมือง PASSU เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ บนทางหลวงคารา
โครัมไฮเวย์ ติดกับแม่น้ า ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับยอดเขาที่มีลกั ษณะคล้าย
กับทางแหลมของหลังคาปราสาทจนได้ชื่อว่า PASSU CONES หรือ PASSU
CATHERDRAL จากนั้นนาท่านชม ธำรน้ ำแข็งพัสสุ โดยที่ท่านต้องใช้เวลาเดิน
ประมาณ 1 กิโลเมตร PASSU GLACIER นั้นเป็ นธารน้ าแข็งที่เกิดจากหิมะที่ตก
มาสะสมจนหนา 50 – 60 เมตร แล้วเคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้า ๆ
ทาให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะ พื้ นดินที่รองรับจึงเกิด
เป็ นร่องลึก และกว้างเพราะมีน้ าหนั ก ของน้ าแข็งกดทับ ธารน้ าแข็งจะค่อย ๆ
ครูดบริ เวณที่ รองรับจนเกิ ดหุ บเขาตัดขวางรูปตัวยู เมื่อธารน้ าแข็งไหลไปถึ ง
ตอนล่างธารน้ าแข็งก็ค่อย ๆ แตกออกแล้วก็จะละลายกลายเป็ นลาธาร
เที่ยง
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
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คำ่
พักที่
วันที่หำ้
gเช้ำ

เที่ยง

คำ่
พักที่

นาท่านเดินทางสู่ KHUNJERAB NATIONAL PARK โดยเราจะผ่าน KHUNJERAB
PASS เป็ นเส้นทางที่ ราบสูงผ่ านเทื อกเขาคาราโครัม เป็ นเส้นทางชายแดน
ระหว่างปากีสถานกับตอนใต้ของมณฑลซิ นเจียงประเทศจีน มีระดับความสูง
4,693เมตร ถือว่าเป็ นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศที่สูงที่ สุดในโลก ใน
อดีตอุทยานแห่งนี้ จัดตั้งขึ้ นปกแกะพันธ์มาโคโปโล เสือดาวหิมะ และแกะภูเขา
ระหว่างทางนั้นจะเราจะได้พบกับงดงามของเทือกเขาที่ ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ
สลับกับท้องฟ้ าที่ สวยงามสองข้างทาง และในบางพื้ นที่ ท่านจะได้พบกับ แกะ
พัน ธ์ม าโคโปโล เป็ นแกะพัน ธุ ์ที่ มีเ ขางอโค้ง สวยงาม จากนั้ น นาท่ า นสู่ ด่ ำ น
พรมแดนที่สูงที่สุดในโลก เป็ นจุดที่มีความสูงที่สุดของถนนหลวงลอยฟ้ าคารา
โครัมย์ไฮเวย์ ในสมัยก่อนเป็ นเส้นทางสายไหมระหว่างประเทศจีน อินเดีย และ
อัฟกานิ สถานเพื่อทาการค้าขาย ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมือง
ฮุ นซ่า เพื่อเข้าโรงแรมที่พกั
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
SERENA HUNZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
เมืองฮุนซ่ำ-เมืองกิลกิต-ตลำดพื้ นเมือง-พระพุทธรูปคำร์กำห์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (ระยะทาง 105 กิโลเมตร) ระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมทัศนี ยภาพความ งดงามของภูเขา แม่น้ า ทั้งสองข้างทาง และจะแวะให้
ท่านเลือกซื้ อของฝากที่ ตลำดพื้ นเมือง ก่อนที่จะถึงเมืองกิลกิต
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำร
นาท่านไปชม พระพุทธรูปคำร์กำห์ พระพุทธรูปยืนถูกแกะสลักไว้บนหน้าผาใน
หุบเขาคาร์กาห์ ใน สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 พระพุทธรูปมีลกั ษณะเป็ นองค์พระ
ยืน ในลักษณะแบบนูนตา่ องค์พระมีความสูง 50 ฟุต ปรากฏเด่นอยู่บนหน้าผา
หินตั้งชัน ถูกค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 1939 ห่างจากองค์พระไปประมาณ
400 เมตร ยังค้นพบเจดีย ์ 3 องค์ดว้ ยเช่นกัน ยังมีตานานที่เกี่ยวกับพระพุทธรูป
แกะสลักคาร์กาห์นี้ที่ถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตามตานานระบุว่าครั้ง
หนึ่ ง บริ เ วณแถบนี้ มี ย ัก ษ์ กิ น คนตนหนึ่ งอาศั ย อยู่ เรี ย กกั น ว่ า “ยัก ษิ ณี ”
(YAKHSNI) ชาวบ้านนั้ นได้รับความเดื อดร้อนจากยักษ์ตนนี้ ได้รอ้ งขอความ
ช่วยเหลือจากนักบวชที่ผ่านทางมาและนักบวชก็ได้ตรึงนางยักษิ ณีตนนี้ ไว้ที่กอ้ น
หินเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กบั ชาวบ้านอีก (จากจุดจอดรถจะต้องเดิน
เข้าไปประมาณ 15 นาที)
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
SERENA HOTEL GILGIT หรือเทียบเท่ำ
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วันที่หก
เช้ำ

เมืองกิลกิต-เมืองอิสลำมำบัด-จุดชมวิว-มัสยิดไฟซำล-อนุสำวรียป์ ำกีสถำน
รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้ นเครื่องไปยัง เมืองอิสลำมำบัด
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง
08.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสลำมบัด โดย สายการบิน ปากีสถาน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน
ที่ PK606
09.50 น. เดินทางถึงเมืองอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน
นาท่านสู่ จุดชมวิวของเมือง DAMAN-E KOH เป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
เมืองได้แบบพาโนรามาตั้งอยูบ่ นเทือกเขา MARGALLA HILLS ทางตอนเหนื อ
ของกรุงอิสลามาบัด
เที่ยง
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
WIDE RICE @ SERENA HOTEL ISLAMABAD
จากนั้ นนาท่านชม มัสยิดไฟซำล เป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสลามาบัด ชาว
มุสลิมจะเข้ามาใช้เพื่อประกอบศาสนกิจ มัสยิดแห่งนี้ เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการ
เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างโดยกษัตริยซ์ าอุดิอาระเบีย King Faisal จึงนาพระนาม
ของพระองค์ใช้เป็ นชื่อมัสยิดแห่งนี้ โดยให้นายช่างชาวตุรกีออกแบบให้เป็ นทรง
เต็นท์ 8 เหลี่ยมของชาวเบดูอินหรือพวกเร่ร่อนซึ่งมาถึงบริเวณนี้ เป็ นพวกแรก
มัสยิดไฟซาลสามารถจุจุคนได้ถึง 100,000 คน และบริเวณรอบนอกจุได้อีก
กว่า 200,000 คน และมีเสามินาเร็ท (หอขาน) 4 ต้น ขนาบสี่มุม สูงต้นละ
79 เมตร (การเข้า ชมควรแต่ ง กายสุ ภ าพ มิ ด ชิ ด ไม่ ส่ ง เสี ย งดัง และก่ อ น
ถ่ายภาพควรขอขออนุ ญาตก่อนทุกครั้ง)
หลังจากนั้ นนาท่านไปยัง อนุ สำวรียป์ ำกีสถำน เป็ นอนุ สาวรียแ์ ห่งชาติ และ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณเนิ นเขาชาการ์ปาเรียนทางตะวันตก ถูกสร้าง
ขึ้ นเพื่ อ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ข องความสามัค คี ข องชาวปากี ส ถาน อนุ ส าวรี ย ์น้ั น ถู
กสร้างให้เหมือนรูปกลีบดอกไม้สี่กลีบ สร้างขึ้ นจากหินแกรนิ ต โดยแต่ละกลีบ
นั้นเป็ นตัวแทนแคว้นสาคัญของปากีสถานทั้ง 4 แห่งได้แก่ แคว้นบาลูจิสถาน,
แคว้นสินธ์,แคว้นปั ญจาบ และแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา โดยแต่ละกลีบจะมีภาพ
แกะสลักของ สถานที่สาคัญของประเทศทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มัสยิดแบดชาฮิ , ป้ อม
เมืองลาฮอร์, ช่องเขาไคเบอร์ และมินาร์ เอ ปากีสถาน ในใจกลางของอนุ สาวรีย ์
จะมีประติมากรรมรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็ นดาวห้าแฉก ล้อมรอบไปด้วยน้ า ที่
แสดงถึงบุคคลสาคัญอย่าง มูฮมั หมัด อาลี จินนาห์ บิดาแห่งปากีสถานและมูฮมั
มัด อิ ก บาล กวี แ ละนั ก ปรัช ญาที่ มี ชื่ อ เสี ย งแห่ ง ปากี ส ถาน ซึ่ ง ดวงดาวและ
พระจันทร์ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามอีกด้วย
คำ่
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร MONEL RESTAURANT
SERENA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
พักที่
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วันที่เจ็ด

เมืองอิสลำมำบัด-เมืองตักศิลำ-พิพิทธภัณฑ์ตกั ศิลำ- CENTAURUS DEPARTMENT STORE-สนำมบิน
เมืองอิสลำมำบัด
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
08.50 น. นาท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลำ ตั้งอยู่ในรัฐปั นจาบของประเทศปากีสถาน ห่าง
จากเมืองหลวงไปโดยประมาณ 1 ชัว่ โมง ปั จจุบนั เหลือแต่ซากเมืองให้เห็นใน
เมืองมีสถานที่สาคัญคือพิพิธภัณฑ์ โบสถ์และเจดี ยอ์ ยู่เป็ นจานวนมาก องค์กร
ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี 1980เมืองตักศิลายังมีชื่อเสียงในการ
ที่ เป็ นศู น ย์ ก ลางของการเรี ย นรู ้ ศิ ลปะแบบคานธี รา ประติ มากรรม
สถาปั ตยกรรม การศึกษา และพระพุทธศาสนา มีแหล่งโบราณคดีว่า 50 แห่ง
กระจายอยูใ่ นบริเวณ 30 กม. รอบเมือง จุดชมเมืองที่สาคัญๆ นั้นแบ่งได้ดงั นี้ คือ
พิพิธภัณฑ์ตกั ศิลำ , เจดียธ์ รรมยำสิกำ,
เมืองเก่ำชีรก์ ปั , อำรำมจูเลี่ยน , เทวำลัยจันเดียล
เที่ยง
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรอิตำเลี่ยน
นาท่านซื้ อของฝากที่ CENTAURUS DEPARTMENT STORE เป็ นห้างขนาดใหญ่
ปล่อยให้ท่านเดินเลือกซื้ อของฝากอย่างอิสระ
คำ่
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ อิสลามาบัต เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ
23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-350
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
06.25 น.
เดินทางมาถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่ำทัวร์ตอ่ ท่ำน : 4-11 เมษำยน 63 (อัตรำค่ำบริกำรนี้ สำหรับผูเ้ ดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำน ขึ้ นไป)
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ ท่านละ
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
 เด็กอายุตา่ กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
 ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน ลดท่านละ

78,900.9,000.78,900.75,900.17,000.-

รำคำอำจมีกำรปรับขึ้ น-ลง ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับขึ้ นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบิน
ประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่ 12 พ.ย. 2562 )
กำรจองทัวร์
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 30,000
บำท/ท่ำน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้ำ 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
6
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ค่ำทัวร์รวม :

ค่ำทัวร์ไม่รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาล
ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอำยุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็ น 35 ยูเอส
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็ น 24 ยูเอส (ขึ้ นอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาใน
ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้น
จะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
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 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
กำรยกเลิก :
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

 คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ ยื่นและตัว๋
เครื่ องบิ น ที่ ออกล่ วงหน้าและกรุ๊ป ที่ เดิ นทางช่ ว ง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจา
ที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน
 หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
หมำยเหตุ :
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผูเ้ ดินทำง ตำ่ กว่ำ 10 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทำง
ทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
 รายการอาจมีก ารเปลี ่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่ อ งจากความล่า ช้า ของสายการบิน โรงแรมที ่พ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุก ารณ์ท างการเมือง และภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่น อกเหนื อการควบคุม ของทางบริษัท ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิ ด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูก ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ ย วตามรายการ ไม่สามารถขอหัก ค่าบริ การคื นได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั ๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลกู ค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้อง
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ชาระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง
แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยูน่ อกเหนื อจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯแจ้งแล้วข้ำงต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุ โรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มีอุณหภมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่ มีจ ะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุ งใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
การบินจะรับผิ ดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนัก
กระเป๋าจริง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ในระหว่างการเดินทาง
กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว
 หากท่ า นเดิ น ทางเป็ นครอบครัว ใหญ่ หรื อ เดิ น ทางพร้อ มสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต ้อ งได้รับ การดู แ ลพิ เ ศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
หลังจำกกำรจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษทั ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นทุกประกำร
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