
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ประวตัวิทิยากรดานถายภาพ 
 

คุณวสันต วณชิชากร 
 ชางภาพบานนอก หรือคุณเคี้ยง วสันต วณิชชากร เริ่มตนการเปนชางภาพจาก

หนังสือพิมพเดอะเนชั่น จากนั้นไปประกอบธุรกิจสวนตัวที่ปราจีนบุรี และกลับมาอีกครั้ง

ในสํานักขาวเอพีประจําประเทศไทย คุณเคี้ยงมักจะเขียนเสมอในการเร่ืองการถายภาพวา 

“ถาเราเปนนักถายภาพ เปนชางภาพ ภาพที่เราถายออกมาก็คือ ความคิดคือตัวตนของ

เรา ที่ถายทอดออกมาจากสมองผานสายตาที่มองเห็น ภาพมันจึงเปนหนาตางแสดงคุณคา

และคุณภาพของผูถายไดเปนอยางด”ี 

ผลงานสําคัญ 

- รูปทหารยื่นมือมารับดอกกุหลาบในลวดหนาว ไดรับรางวัล The 45th Most Powerful Photo of 2013 

จากภาพทั้งหมดท่ัวโลก 

- ภาพน้ําตาของผูหญิงคนหนึ่งไหลลงภาพในหลวง ไดรับรางวัลโหวตภาพยอดเยี่ยม ผานเวปไซตของ

กระทรวงวัฒนธรรม 

- ภาพในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระท่ีนั่ง อนันตสมาคม 

ในครั้งนี้ชางภาพบานนอก คุณวสันต วณิชชากร จะรวมเดินทางแนะนําพูดคุยเรื่องการถายภาพอยางเปน

กันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กาํหนดการเดนิทาง 

20-28 ตลุาคม 2561  
 

วันเสารท่ี 20 ตุลาคม 2561 | Day 1 กรุงเทพ-อิสลามาบัด : Meal (-/-/-) 

 

16.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อทําการเช็คอินและโหลดกระเปา ที่เคานเตอร H สายการบินไทย 

ประตู 4 (น้ําหนักกระเปาโหลดใตทองเคร่ืองได 30 กก.)   

19.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 349 ไปยังอิสลามาบัด ใชเวลาเดินทาง 4 ชม. 

22.10 น. เดินทางถึง อิสลามบัดโดยสวัสดิภาพ จากนั้นทําทานเขาสูที่พัก 

Hotel : Hill View Hotel หรือเทียบเทา 

 

วันอาทิตย ที่ 21 ตุลาคม 2561 | Day 2  Islamabad – Gilgit – Hunza- Baltit fort :  Meal (B/L/D) 

04.00 ปลุกตื่นเพื่อเดินทางไปยังสนามบิน 

06.15 ออกเดินทางจากสนามบิน Isalamabad ไปยัง Gilgit ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที (นน.กระเปาไม

เกิน 20 กก.) 

รับประทานอาหารเชา 

จากนั้นเดินทางโดยใชรถบนเสนทาง Karakorum Highway สู Hunza Valley (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 

ชม.) สภาพถนนของคาราโคลัมจะเปนเสนทางลัดเลาะไปตามภูเขาและแมน้ําสินธ ุ(Indus) ซึ่งแมน้ํานี้เมื่อ

ผานไปเมืองใหนก็จะถูกเรียกไปตามชื่อเมืองที่ผานไป  เสนถนนที่ลัดเลาะภูเขาก็จะคดเด้ียว ถนนจะเต็มไปดวย

รถบรรทุกที่บรรจงกันแตงแตมศิลปะบนรถบรรทุกท่ีสวยงามมาก  จนมีหนงัสือเลมหนึ่งเขียนออกมาเกี่ยวกบั 

Art of Truck in Pakistan นั่งดูไปเพลินๆ ก็จะถึงเวลาทานขาวกลางวัน 

รับประทานอาหารกลางวัน 

เดินทางตอไปยัง Hunza Valley (หุบเขาหรรษา) เขาที่พัก Serena Hotel ใหทานไดพักผอน จากนั้นก็พาทาน

เดินไปยัง Hunza Bazar ซึง่ไมไกลจากที่พัก แวะถายบรรยาการศของรานคาและผูคนที่มาจับจายสินคา 

สามารถเลือกซื้อของงฝากไดเปนชอปพรอมถายภาพ สินคาเชน ผาแคชเมียร ถั่วอัลมอนด Wallnut ที่อรอย

และราคาไมแพง เดินผาน Bazar ขึ้นไปบนเนินเพื่อไปเก็บแสงเย็นที่ Batit Fort เปนปอมปราการอายุ เกาแก

กวา 800 ป ในอดีตที่ Hunza เปนรัฐอิสระ ท่ีนี่เปนท่ีประทับของผูครองนคร มุมมองบนปอมสามารถมองเห็น

บานเรือนและบรรดาราษฎรไดชัด รวมท้ังภูเขาสีขาวท่ีรายลอมหมูบาน ทั้ง Rakaposhi (7788m) Diran Peak 

(7266m)  จากนั้นเดินทางกลับที่พกั 

ที่พัก : Serena  Hunza Hotel หรือเทียบเทา  

 



Karakorum Highway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunza Valley from Batit Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันจันทรท่ี 22 ตุลาคม 2561 | Day 3   Karimabad- Nagar Valley - Hopar Glacier  :  Meal (B/L/D) 

 

ปลุกตืน่เพื่อเก็บแสงเชาบริเวณหนาที่พักและเดินเลนบริเวณสวนหนาที่พัก  

หลังรับประทานอาหารเชา เดินชมวิถีชีวิตของหมูบานเพื่อเก็บบรรยากาศของใบไมเปล่ียนสีและวิถีชีวิตของคน

ในหมูบาน Karimabad เราจะเดินเลาะมีลําธารเล็กๆไหลที่เกิดจาก Glacier ไหลรอบหมูบานน้ําจะเปนสีดํา

กระท่ังน้ําในโรงแรมก็จะมีสีออกเทาเนื่องจากเปนน้ําที่ไหลจากกลาเซียเปนน้ําแรธรรมชาติจริงๆ ประมาณ 1 

ชม. จากนั้นเดินทางตอไปยัง Nagar Valley หมูบานที่เปนเปนมุสลิมคอนขางเครง เด็กสาวที่นี่หามถายภาพ

ยกเวนพวกเธอจะอนุญาต แตผูชายสามารถถายภาพได จากนั้นเดินทางตอไปยัง Hopar Glacier  

รับประทานอาหารกลางวัน 

หลังรับประทานอาหารกลางวันเดินทางไปชม Hopar Glacier ในมุมสูง ถายภาพธารน้ําแข็งที่เคลื่อนเร็วที่สุด

ในโลก ที่นี่จะมีความหนาวเย็นทานควรเอาเสื้อแจ็คแกตกันหนาวติดตัวไปดวย หากทานตองการลงไป

ถายภาพกลาเซียดานลางจะใชเวลาขึ้นลงประมาณ 1 ชม. ซึ่งการถายภาพมุมสงูจะสวยกวา สวนบริเวณขอบ

กลาเซียก็จะมีรานขายของที่ระลึกเปนหินประดับ Lapis Lazuii เปนหินสีน้ําเงิน ราคาไมสูงมาก  แหลง

กําเนิดอยุในปากีสถานและอัฟกานิสถาน 

เดินทางกลับไปยัง  Doiker Village   เพื่อไปเก็บแสงเย็นบนจุดชมวิวท่ีสวยที่สุดคือ โรงแรม Eagle Nest ซึ่ง

ทานจะเห็นพระอาทิตยตกกระทบใบไมเปล่ียนสีที่สวยมาก ในบริเวณโรงแรมดานหลังเปนจุดชมวิวที่ดีที่สุดหรือ

หนาหองพักของทานเอง ในมุมนี้ทานจะเห็น Finger Lady ชัดเจน หากทานตองการเที่ยวชมหมูบานดานลาง 

ทานสามารถทําไดแตไมควรไปทานเดียว โดยใหแจงไกดหรือหัวหนาทัวรกอนลงไปดานลาง และใหเตรียมเสื้อ

กันหนาวถุงมือ ผาพันคอและไฟฉายไปดวย เพราะบริเวณนี้ สูงประมาณ 2200 เมตรในเวลาเย็นจะหนาวมาก 

ตอนกลางคืน จะเปนคืน 13 ค่ําทานสามารถถายภาพกลางคืนในแสงจันทรที่สาดสองลงมาเห็นหมูบาน

ขางลาง 

รับประทานอาหารเย็น 

ที่พัก : Eagle Nest หรือเทียบเทา  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoper Glacier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eagle Nest Night View  

 
 

 

 

 

วันอังคารท่ี 23 ตุลาคม 2561 | Day 4 AltabadLake - Khunjelab- Passu Village :  Meal (B/L/D) 



 

เชาปลุกตื่นเก็บแสงเชาบริเวณจุดชมวิว Eagle Nest เพื่อชมพระอาทิตยขึ้นจะเห็น วิวพาโนรามาของเทือกเขา

สีขาว สูงมากกวา 7000 เมตร  Rakaposhi,Diran,Golden Peak,Ultar I Ultar II และ Lady finger   หลัง

รับประทานอาหารเชา Check Out ออกเดินทางไปยัง Passu เที่ยวชม Alttabad Lake และ Hussain Bridge 

06.30 รับประทานอาหารเชา 

07.30  ออกเดินทางไปยังชายแดนปากีสถาน-จีน โดยระหวางทางจะแวะลองเรือในทะเลสาบสีฟาเทอควอยซ 

Attabad Lake  ไมใชทะเลสาบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเกิดจากดินถลมครั้งใหญ ปดทางไหลของน้ํา จนเออ

ลนข้ึนมาเปนทะเลสาบ หมูบานหลายแหงตองจมอยูใตน้ํา ในชวงที่น้ําทวมถนนถูกตัดขาด คนที่จะไปหมูบาน 

Passu ตองเอารถมาลองเรือ หรือลองเรือเพื่อตอรถไป แตรัฐบาลจีน เขามาชวยแกไขปญหา โดยการทําถนน

เสนใหมให และเจาะอุโมงคผานภูเขาหลายลูก ทําใหการเดินทางไปมาสะดวกสบายขึ้นมาก (สวนหนึ่งเพราะ

เสนทางนี้เปนทางหลักในการขนสินคาจากจีน เขาปากีสถาน) เรือที่อยูในทะเลสาบจึงกลายเปนเรือนําเที่ยวไป

แทบทั้งหมด) จากนั้นเดินทางตอไปยังชายแดนปากีสถาน-จีน ใชเวลาเดินทาง (3 ชม.) ขาม Kunjerab pass 

(5,000 เมตร) บริเวณชายแดนจีนปากีสถานจะไมมีจุดนาสนใจมากนัก แตระหวางทางไปจะมีภูเขาหิมะที่

สวยงาม ดังนั้น Kunjerab Border จึงเปนจุดผานแดนระหวางประเทศที่สูงที่สุดในโลก  ***และหากมีหิมะตก

ปกคลุมหนาจนมีการสั่งปดถนน ทําไมใหสามารถขามพาสไดเราจะยกเลิกการเดินทางไปยัง Khunjerab** 

รับประทานอาหารกลางวัน 

เดินทางไปยัง Passu Glacier ใหทานไดเดินไปยังบริเวณ Passu Glacier เพื่อสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด 

จากนั้นเดินทางตอไปยัง เปนหมูบานเล็กๆ Passu Village เดินชมรอบหมูบานซึ่งสวนใหญจะเปนชาว Wakhi/ 

Gujali  ในหมูบานนี้ผูหญิงสามารถถายภาพได หนาตาของคนในหมูบาน จะออกไปทางยุโรป ตาสีเขียวผิว

ขาวอมชมพู สวยงามและหลอเหลา ชนเผาวากิ จะอาศัย อยูบริเวณฉนวนวาการ อัฟฟานิสถาน จีน และ

ปากสีถาน ผูหญิงของชนเผานี้ มักจะมีไดเรียนหนังสือมีอิสระมากกวาเผาอื่น ของชาวมุสลิมหมูบานใกลคารา

โครัมไฮยเวย และลอมรอบไปดวยภูเขาหนามทุเรียน (Passu Cone) วิวอลังการมาก  ที่โรงแรมเราสามารถ

ถายแสงเย็นที่พระอาทิตยจับยอดเขา Passu Cathedral ได โดยยอดที่สูงที่สุดของ Passu Cathedal จะเปนจุด

ที่แสงพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก จะตกกระทบยอดนี้ทั้งสองเวลา เลยทําใหชื่อวา Tupopdan - 

"mouthful of sun mountain " ความสูงคือ 6106 เมตร จากระดับน้ําทะเล 

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม 

พักที่ โรงแรม Sarai Hotel 

 

 

 

 

Altabad Lake 



 
 

Passu Village 

 
 

 

 

 

 

วันพุธ ที่ 24  ตุลาคม 2561 | Day 5  Passu Village-Hussani Bridge-Gakuch  :  Meal (B/L/D)  



 

เชาถายแสงเชาของพระอาทิตยจับยอดเขา Passu Cathedral  

รับประทานอาหารเชา 

หลังจากรับประทานอาหารเชา ออกเดินทางตอไปยังสะพานฮุสเซน Hussain Bridge 

สะพานฮุสเซนแหงทะเลสาบโบริท ในประเทศปากีสถาน ไดถูกจัดใหเปนสะพานที่นากลัวที่สุดในโลก ชองวาง

ระหวางไมกระดานที่กวาง สะพานที่ยาวมากและแกวงไปมา ไมสามารถที่จะรับรองความปลอดภัยของผูที่ใช

สะพานเปนเสนทางสัญจรไดเลย แตถึงแมวาสะพานฮุสเซนแหงนี้จะนากลวัเพียงไร มันก็ยังคงถูกใชเปน

เสนทางสัญจรเพื่อเดินทางขามทะเลสาบโบริทอยูเปนประจํา  

รับประทานอาหารกลางวัน 

จากเดินทางตอไปยัง Gakuch แวะชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ตลาด Gakuch ระหวางทางจะเลาะแมน้ํา Ghizer 

ซึ่งมีสีเขียวเทอควอยซสวยมาก ที่พักคืนนี้จะเปนสามดาวมาตรฐาน เนื่องจากเปนเมืองเล็กๆ แตทําเลของ

โรงแรมใกลแมน้ํา Ghizer ทานสามารถเดินไปเก็บวิวแมน้ําไดใกล 

รับประทานอาหารเย็น  

ที่พัก Panorama View 

 

Passu Cathedral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัส ที่ 25   ตุลาคม 2561 | Day 6   Gakuch-Gupis-Gilgit  :  Meal (B/L/D) 



เชาปลุกตื่น เก็บแสงเชาริมแมน้ําหรือวิวดาดฟาโรงแรม 

หลังจากรับประทานอาหารเชาออกเดินทางไปยัง Gupis Valley ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ใหทานได

เพลิดเพลินกับการแวะถายภายในหมูบาน Gupis ที่มีทะเลสาบสะทอนน้ําสวยงาม แมน้ําสีเทอรควอยซตัดกับ

ใบไมสีเหลืองของฤดูใบไมรวง  

รับประทานอาหารกลางวัน -เดินทางกลับไปยังกิลกิต ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.  

ที่พัก Serena Hotel Gilgit 

Ghizer River 

 
Gaguch Village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร ที่ 26  ตุลาคม 2561 | Day 7   Gilgit-Chilas-Besham :  Meal (B/L/D) 



 

รับประทานอาหารเชา 

วันนี้เราจะออกเดินทางแตเชาตรูเพราะวันนี้เปนวันที่เดินทางไกลบนเสนทางสายคาราโคลัม เมื่อออกจาก 

Gilgit เราจะแวะชมถายรูปกับจุดเชื่อมตอระหวาง 3 เทือกเขาสําคัญคือ Karakoram Himalaya และ Hindu 

Kush  เสนทางจะคดเดี้ยวเลาะแมน้ํา  Indus และ Gilgit  

รับประทานอาหารกลางวัน 

หลังจากผานเมือง Chilas เราจะมีตํารวจนําขบวนตลอดเสนทาง เนื่องจากเปนขอตกลงระหวางจีนและ

ปากีสถานในการดูแลนักทองเที่ยวจากประเทศจีน ดังนั้นปากีสถานจึงมีมาตรการดูแลนักทองเที่ยวจากประเทศ

อื่นดวย ระหวางแวะชม รองรอยแกะสลักรูปหินเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งเดินทางมายงัประเทศปากีสถาน 

จากนั้นเดินทางตอไปยัง Besham โดยชวงนี้จะเปนชวงที่รถบรรทุกเยอะมากอาจจะทําใหการจราจรติดขัดใน

ชวงเวลาเลิกงาน ดังนั้นอาจไปถึง Besham ดกึ โดยวันนี้จะใชเวลาเดินทางประมาณ (10-12 ชม) 

Hotel : Hilton Besham หรอืเทียบเทา 

 

Buddha Incription 

 
 

 

 

 

 

วันเสาร ท่ี 27  ตุลาคม 2561 | Day 8  Besham-Isalamabad  :  Meal (B/L/D) 



 

รับประทานอาหารเชาแตเชาตรู 

ออกเดินทางไปยังอิสลามาบัด ใชเวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชม. ระหวางทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน 

จากนั้นเดินทางตอเขาไปยัง Islamabad แวะใหทานชอปปงยังพลาซาเพื่อเลือกซือ้ของใชของฝาก หากยงัมพีอ

มีเวลาจะนําทานไปยังมัสยดิ Faisal Mosque เพื�อเก็บแสงเยน็  

รับประทานอาหารเย็น และเลี้ยงอําลา 

20.30 เดินทางถึงสนามบินอิสลามาบัด 

23.30 ออกเดินทางจากปากีสถาน โดยสารการบินไทยเที่ยวบินท่ี TG350  

Faisal Mosque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย ที่ 28  ตุลาคม 2561 | Day 9  

 

06.15 น. เดินทางถึงไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

อตัราคาบรกิาร จํานวน 12 ทานยนืยนัการออกเดนิทาง Group Size 15-17 ทาน   



 

วนัเดนิทาง ราคาตอทานพกั2-3ทาน/หอง 

(ไมรวมตัว๋การบนิไทย) 

ราคาตอทานพกั2-3ทาน/หอง 

(รวมตัว๋การบนิไทย) 

พกัเดีย่ว 

20-28 ต.ค. 61 45,900 บาท 63,900 บาท 7,900  บาท 

*เที่ยวบินการบินไทย เดินทางไป Islamabad มีวันละ 1 เที่ยวบิน ทานสามารถจองการเดินทางได หรือจะให

ทางบริษัทจองใหได โดยคิดคาใชจายตั๋วตามที่จองจริง หรือทานสามารถแลกไมลสะสมการบินไทยไปได 

 

อตัราคาบรกิารรวม 

1.รถcoaster สําหรับเดินทาง 

2.Domestic Flight Islamabad-Gilgit 

3.ที่พัก 4 ดาว พักหองละ 2-3 ทาน โดยในบางเมืองเปนเมืองเล็ก ไมมี 4 ดาวจะใชโรงแรมมาตรฐานแทน 

4.วีซาเขาประเทศปากีสถาน 30 วัน  

5.ประกันภัยเขาประเทศปากีสถาน 

6.Dtac Sim Inter ทานละ 1 ซิม แพคเก็ตเลนเน็ตได 8 วัน ในประเทศปากีสถาน (โดยสามารถเลนอินเตอรเน็ตได

บางเมือง)  

7.อาหารตามมื้อระบุ 

8.คาทิปเด็กยกกระเปา 

 

อตัราคาบรกิารไมรวม 

1.คาตัวเคร่ืองบินระหวางประเทศ (หากทานตองการใหเราชวยซื้อใหราคาประมาณ 16xxx-18xxxบาท ตามราคา

หนาตั๋วจริง)  

2. คาทิปคนขับรถ ไกด วิทยากร และหัวหนาทัวร 

3.คาใชจายสวนตัว เชน มินิบาร คาโทรศัพท  

การชําระเงิน 

งวดแรก หลังยืนยันการจองภายใน 3 วัน มัดจํา 25,000 บาท 

งวดที่สอง สวนที่เหลือกอนเดินทาง 30 วัน  

โอนเงิน ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ชื่อบัญชี นิสิตา วองวิทยา เลขท่ีบัญชอีอมทรัพย 070-2-92566-5 

 

 

 

 

 



การยกเลกิการเดนิทาง 

1.สําหรับผูเดินทางที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา 

2.ยกเลิกกอนเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

3.ยกเลิกกอนเดินทาง 44-30 วัน เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 

4.ยกเลิกการเดินทาง 29-15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท 

5.ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 %ของคาทัวร 

6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง เนื่องจากถูกปฏิเสธการเขาออกเมืองจากประเทศไทย หรือประเทศปากีสถาน ไมมี

การคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.ในกรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ

เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน 

คาธรรมเนียมวีซา คาตั๋วในประเทศปากีสถาน และคาใชจายอื่น ๆ รวม 10,000 บาท 

8.กรุปที่ตองเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือมัดจําคาทั่พักโดยตรงหรือการผาน

ตัวแทนในตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงินได รวมทั้งเที่ยวบินพิเศษ เชน Extra flight หรือ Charter flight จะไมมีการ

คืนมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เนื่องจากเปนการเหมาจาย 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทญ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย 

การถูกทําราย ความลาชาของเที่ยวบิน หรือจากอุบัติเหตุ การสูญหายของสิ่งของ  

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคืน

คาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทส หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิ่งผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับ

ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 



7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้น ๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใด ๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่

อื่นๆมาให โดยขอสงวนสทิธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ 

บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ิ ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

14. โรงแรมที่พักในประเทศปากีสถานมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ปากีสถานตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือ 

Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบ

ของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกนัอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน และไมสามารถเสริม

เตยีงไดตามที่ตองการ 

15. กระเปาสัมภาระตาง ๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สญูหาย 

ลาชา หรืออุบัติเหตุตาง ๆ ใด ๆทั้งสิ้น กรุณาตรวจสอบกระเปาของทานกอนขึ้นรถเมื่อทําการCheckout จาก

โรงแรมวากระเปาของทานไดถูกนําขึ้นรถเรียบรอย และบางโรงแรมไมมีพนักงานยกกระเปาทานอาจตองยก

กระเปาของทานเอง โดยหากทานไมสามารถยกไดใหแจงทางหัวหนาทัวรเพื่อทําการชวยเหลือ 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

17. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้น

ทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 



เอกสารที่ตองเตรยีมมีดงันี ้(ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต) 

- Visa Application Form (ลูกคากรอกในสวนขอมูลท่ีกรอกไดเชนขอมูลสวนตัว ขอมูลการทํางาน)  

- รูป 2 นิ้วพื้นหลังขาว 2 ใบ  

- Passport ฉบับจริง วันหมดอายุตองมากกวา 6 เดือน ในวันที่เดินทาง 

- สําเนาพาสปอรต  

- สําเนาบัตรปชช. ทะเบียนบาน  

- ใบรับรองเงินเดือน+นามบัตร (ถามี)  

-  ฺBank statement  

- Invitation Letter (จากทัวร) 

- ใบจองโรงแรม (จากทัวร) 

- ใบจองตั๋วเคร่ืองบิน (จากทัวร) 

- เวลาในการทําวีซา 7-10 วันทําการ (ไมนับวันหยุดของสถานทูต) 

เวลานัดหมาย 8.45 เจอกันหนาสถานฑูตปากีสถาน สุขุมวิทซอย 3 (BTS นานา) 

เวลาในการทําวีซา 9.00-12.00  วันหยุดสถานทูตปากีสถาน ศุกร-เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

 

 

 

 

 

 




