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DE-PK01 : ทวัรป์ากสีถาน คาราโครมัไฮเวย ์11 วนั 9 คนื (TG) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัทีA 1 :: กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - อสิลามาบดั 

17.00 น. 

คณะพรอ้มกนัทีH ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ช ั
น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย 
(TG) โดยมเีจา้หนา้ทีHจากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้ับทา่น 

19.00 น. 

ออกเดนิทางสู ่อสิลามาบดั โดย การบนิไทย เทีHยวบนิทีH TG 349 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัHวโมง) 

22.00 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิสิลามาบดั ประเทศปากสีถาน 

หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีHพัก 

พัก Grand Ambassador Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีA 2 :: อสิลามาบดั - ถนนสายคาราโครมัยไ์ฮเวย ์- เบชาม - ชลีาส 

เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางบน ถนนสายคาราโครมัไฮเวย ์อนัเลืHองชืHอ (KKH / KARAKORUM HIGHWAY) 

ถนนสายคาราโครัมไฮเวย ์หรอืทางหลวงลอยฟ้าทีHสงูทีHสดุในโลก มคีวามสงูอยูใ่นชว่งตั hงแต ่900-4,000 เมตรจากระดับนํhาทะเล 
ตลอดระยะทางทีHมคีวามยาวกวา่ 1,300 กโิลเมตร พาดผา่นตามแนวเทอืกเขาคาราโครัม เทอืกเขาฮนิดกูชู และเทอืกเขาหมิาลยั โดย
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มจีดุเริHมตน้จากเมอืงโอเอซสิทีHเมอืงคชัการ ์(Kashkar) ประเทศจนี สิhนสดุทีHเมอืงราวลัพนิด ี(Rawal Pindi) ประเทศปากสีถาน (**
เมอืงราวลัพนิด ี- เมอืงแฝดของอสิลามาบดั) ถนนหลวงคาราโครัมนีhจงึถอืไดว้า่เป็นถนนสายมติรภาพระหวา่งประเทศจนีและ
ปากสีถาน โดยการกอ่สรา้งเริHมตน้ขึhนในปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) และเปิดใหใ้ชง้านไดปี้ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) มคีนงาน
ปากสีถานกวา่ 800 คนและคนงานจนีอกีกวา่ 200 คน เสยีชวีติตลอดระยะเวลา 20 ปีในการกอ่สรา้งเสน้ทางสายนีh ในฝัHงประเทศ
ปากสีถาน ถนนสายนีhจะเป็นทีHรูจั้กกนัอย่างเป็นทางการ คอื ถนนหลวงสาย N-35 ในขณะทีHในฝัHงประเทศจนีจะใชช้ืHอวา่ China 
National Highway สาย 314 (G314) การเดนิทางในประเทศปากสีถานในครัhงนีh จงึเป็นการยอ้นเสน้ทางสายคาราโครัมไฮเวยข์ึhนไป
ทางทศิเหนอืสู ่Khunrejab Pass พรมแดนประเทศปากสีถานและจนี และเป็นจดุเชืHอมตอ่ของถนนสายคาราโครัมไฮเวยใ์นสอง
ประเทศนัHนเอง 

เทีAยง 

รับประทานอาหารกลางวนั ทีHเมอืง Abbotabad Indus 

เย็น 

เดนิทางถงึ เมอืงชลีาส 

รับประทานอาหารคํHา ณ ภัตตาคาร 

พัก Shangrila Chilas Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีA 3 :: ชลีาส - กลิกติ - คารมิาบดั - ฮนุซาวลัเลย่ ์

เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อําลาเมอืงชลีาส และออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงกลิกติ (Gilgit) 

เมอืงกลิกติ (Gilgit) เป็นเมอืงหลกัของเขต Gilgil- Balgistan (ระยะทางแค ่130 กวา่กโิลเมตร แตต่อ้งใชเ้วลาขบัรถนานเกอืบ 3 
ชัHวโมง เพราะถนนเล็กและแคบ) 

ระหวา่งทางแวะ จดุชมววิยอดเขา นนัการ ์พารบ์ทั (Nanga Parbat) 

นันการ ์พารบ์ัท (Nanga Parbat) เป็นยอดเขาทีHสงูเป็นอนัดับ 9 ของโลก มคีวามสงูถงึ 8,126 เมตร และไดรั้บการขนานนามจากนัก
ปีนเขาทัHวโลกวา่เป็นอกีหนึHง “Killer Mountain” ยอดเขาทีHคร่าชวีตินักปีนเขาผูรั้กความทา้ทายมาแลว้มากมาย (นอกเหนอืจากยอด
เขา K2 ทีH สงูเป็นอนัดับสองของโลก ก็อยูใ่นประเทศปากสีถานเชน่กนั) 

จากจดุนีh นัHงชมววิทวิทศัน์สวยงามเพลนิๆ อกีประมาณหนึHงชัHวโมง เราก็จะถงึอกีหนึHงจุดสําคัญทีHไมค่วรพลาด นัHนก็คอื จดุชมววิ Zero 
Point ทีHสามารถมองเห็นยอดเขาสามยอดทีHมาบรรจบกนั คอื เทอืกเขาคาราโครัม เทอืกเขาฮนิดกูชู และเทอืกเขาหมิาลยั การัน
ตคีวามสวยงามคุม้คา่กับการเดนิทาง 

เทีAยง 

รับประทานอาหารกลางวนั ทีHเมอืง Gilgit 

ออกเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงฮุนซา และกอ่นถงึตวัเมอืงฮนุซา แวะถา่ยรูปจดุชมววิอกีหนึHงแห่ง ทีHสามารถมองเห็น ยอดเขาคาราโปช ิ
(Karaposhi View Point) ยอดเขาทีHมคีวามสงู 7,790 เมตรและตดิอนัดับทีH 27 ของโลก 

เย็น 

เดนิทางถงึ เมอืงคารมิาบดั (ฮุนซา่วลัเลย่)์ รับประทานอาหารเย็น 

พัก Hunza Embassy Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีA 4 :: ทะเลสาบ Attabad - หมูบ่า้น Gulmit - ยอดเขาใบเลืAอย Passu Cathedral - ธารนํ 
าแข็ง Passu 
glacier - Khunjerab Pass (ชายแดนปากสีถาน-จนี) - พาสส ุ

เชา้ 
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รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทกุทา่น น ัAงเรอืชมทะเลสาบ Attabad 

ทะเลสาบ Attabad เกดิจากแผน่ดนิถลม่ปิดทับทางเดนิของแมนํ่hาสนิธ ุในปี ค.ศ 2010 และทําใหร้ะดับนํhาของแมนํ่hาอกีฝัHงคอ่ยๆ 
สงูขึhนเรืHอยๆ จนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อย่างทีHเห็นในปัจจบุนั 

เมืHอลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบมาถงึ หมูบ่า้น Gulmit แลว้เราจะเปลีHยนมานัHงรถจี|ป เพืHอไปชม ยอดเขาใบเลืAอย Passu Cones หรอื 
Passu Cathedral และ ธารนํ
าแข็ง Passu Glacier ความมหัศจรรยแ์ละสวยงามของธรรมชาตอินัแสนน่าทึHง 

เทีAยง 

รับประทานอาหารกลางวนั ทีHหมูบ่า้น Gulmit 

จากนัhนนัHงรถตอ่ไปยัง Khunjerab Pass หรอื พรมแดนระหวา่งประเทศปากสีถานและจนี จดุเชืHอมตอ่ถนนทางหลวงคารา
โครัมไฮเวยข์องทั hงสองประเทศ 

เย็น 

รับประทานอาหารคํHา ณ โรงแรมทีHพัก 

พัก Sarai Silk Route หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีA 5 :: ทะเลสาบ Borith - ฮนุซา่วลัเลย่ ์- ป้อมปราการ Altit - จดุชมววิ Eagle’s Nest 

เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นัHงรถไปชมความงดงามของ ทะเลสาบ Borith 

เทีAยง 

รับประทานอาหารกลางวนั ในเมอืง Passu 

จากนัhน น ัAงเรอืขา้มทะเลสาบ Attabad กลับไปยังฮนุซา่วลัเลย่ ์

นัHงรถตอ่เพืHอไปถา่ยรูปทีH ป้อมปราการ Altit และไปรอดวูวิพระอาทติยต์กดนิสวยๆ ทีH จดุชมววิของโรงแรม Eagle’s Nest 

คํAา 

รับประทานอาหารเย็น และพักผอ่นตามอธัยาศัย 

พัก Eagle Nest Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีA 6 :: ฮนุซาวลัเลย่ ์- จดุชมววิ Duicker - Nagar Valley - Hopper Valley - Baltit Fort - Karimabad 
Bazaar 

เชา้ 

วนันีhตอ้งตืHนกนัแตเ่ชา้ตรู่สกัหน่อย เพืHอไปรอถา่ยแสงเชา้กนัทีH Duicker จดุถา่ยภาพทีHสงูกวา่ 7,000 เมตร และเป็นจดุทีHดทีีHสดุในการ
เก็บภาพสวยๆ ของหบุเขาฮนุซา่ ในออ้มกอดของทะเลภเูขาในมมุ 360 องศา และสามารถมองเห็นยอดเขาทีHสาํคัญๆ มากมาย ไดแ้ก ่
ยอดเขา Rakaposhi, ยอด Lady Finger, ยอด Diran, ยอด Golden Peak, ยอด Ultra I และ ยอด Ultra II รับรองวา่จะตอ้ง
ประทับใจจนลมือาหารเชา้กนัเลยทเีดยีว 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลงัจากนัhนนําทกุทา่นไปเทีHยวชม หบุเขา Nagar Valley และ Hopper Valley และนัHงรถจี|ปเพืHอเดนิทางเขา้ไปชมธารนํ
าแข็ง 
Hopper Glacier 

เทีAยง 

กลบัมาลงยังฮนุซา่วัลเลย ์รับประทานอาหารกลางวนั 
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นําทกุทา่นไปชมความสวยงาม และความยิHงใหญข่องป้อมปราการโบราณ ของเมอืงฮนุซาอกีหนึHงแหง่ คอื ป้อม Baltitหลงัจากนัhน
เดนิชมวถิชีวีติของชาวเมอืงฮนุซา และเลอืกซืhอของกนัทีHตลาด Karimabad Bazaar 

คํAา 

รับประทานอาหารเย็นทีHหอ้งอาหารโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศยั 

พัก Eagle Nest Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีA 7 :: ฮนุซา่วลัเลย ์- Naltar Valley (The magic carpet of Pakistan) - Gakuch 

เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อําลาเมอืงฮนุซา่ และออกเดนิทางสู ่Naltar Valley (The Magic Carpet of Pakistan) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.5 ชัHวโมง 
ระยะทางประมาณ 90 กโิลเมตร 

จากนัhนเปลีHยนมานัHงรถจี|ปเพืHอสํารวจ หบุเขา Naltar 

Naltar Valley เมอืงเล็กๆ ทีHสวยงามราวกบัภาพวาด แมนํ่hาลําธารใสสะอาด (Naltar River) ทะเลสาบนํhานึHงและใสราวกระจก (Murky 
Lake) และทุง่หญา้ เขยีวขจ ีแซมดว้ยดอกไมป่้าหลากสสีนั โดยมฉีากหลงัคอืทวิเขาสงูตั hงตระหงา่น ในชว่งฤดหูนาว ทีHนีHจะกลายเป็น
ลานสกขีนาดใหญ ่(Shani Glacier) สวยงามไมแ่พโ้ซนยโุรปเลยคะ่ 

เทีAยง 

รับประทานอาหารกลางวนั 

ออกเดนิทางไปยัง เมอืง Gakuch ใชเ้วลาเดนิทางอกีประมาณ 2.5 ชัHวโมง 

คํAา 

เดนิทางถงึ เมอืง Gakuch รับประทานอาหารเย็น ทีHโรงแรม 

พัก Green Palace หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีA 8 :: Ghizer Valley - Gupis - Khalti Lake - Phandur Valley - Gilgit 

เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จดุหมายปลายทางของเราในวันนีh คอื เมอืง Gilgit ตลอดเสน้ทางมสีถานทีHน่าสนใจใหแ้วะชมมากมาย เริHมจากหบุเขาGhizer 
Valley ตืHนตาตืHนใจกบัภาพสวยๆ ของใบไมท้ีHเริHมเปลีHยนเป็นสเีหลอืง สแีดง และสสีม้สด ทัHวทั hงหบุเขา ไปตอ่ยังหมูบ่า้น Gupis เพืHอ
ถา่ยรูปสวนผลไมห้ลากหลายชนดิ แวะชม ทะเลสาบ Khalti Lake 

จากนัhนเดนิทางกนัตอ่ไปยัง Phandur Valley เยีHยมชมหมูบ่า้นในหบุเขาและ ทะเลสาบ Phander Lake 

เทีAยง 

รับประทานอาหารกลางวนั 

จากนัhนเดนิทางตอ่สู ่เมอืง Gilgit 

คํAา 

เดนิทางถงึ เมอืง Gilgit รับประทานอาหารเย็น และพักผอ่นตามอธัยาศยั 

พัก PTDC Motel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีA 9 :: กลิกติ - ชลีาส - เบชาม 

เชา้ 
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รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางไปยัง เมอืงเบชาม วนันีhตอ้งนัHงรถนานหน่อยนะคะ ประมาณ 8 ชัHวโมง ระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร 

แวะใหถ้า่ยรูปจดุชมววิยอดเขา นนัการ ์พารบ์ทั (Nanga Parbat) และ จดุชมววิ Zero point (จดุทีHสามารถมองเห็นยอดเขา
สามยอด คอื เทอืกเขาคาราโครัม เทอืกเขาฮนิดกูชู และเทอืกเขาหมิาลยั) กนัอกีซักรอบ (แกต้วัใหม ่อาจจะไดภ้าพทีHสวยงาม
กวา่เดมิ) 

เทีAยง 

รับประทานอาหารกลางวนั ในเมอืงชลีาส (เมอืงทีHเราพักคา้งคนืกนัคนืแรกของทรปินีh) 

เดนิทางกนัตอ่อกีประมาณ 6 ชัHวโมง เก็บเกีHยวววิทวิทศัน์อนัสวยงามของถนนหลวงสายคาราโครัมยก์นัอกีรอบใหจ้ใุจ 

คํAา 

เดนิทางถงึ เมอืงเบชาม รับประทานอาหารเย็น และพักผอ่นตามอธัยาศยั 

พัก PTDC Motel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีA 10 :: เมอืงเบชาม - เมอืงตกัศลิา - เมอืงอสิลามาบดั - กรงุเทพฯ 

เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางกลบัไปยัง เมอืงอสิลามาบดั 

เทีAยง 

แวะรับประทานอาหารกลางวนัทีHเมอืง Mansera 

หลงัจากนัhนนําทา่นเยีHยมชมนครโบราณตกัสลิา กลา่วกนัวา่เมอืงตักสลิาถอืวา่เป็นเมอืงมหาวทิยาลยัอนัยิHงใหญข่องโลกทีHมมีากอ่น
พุทธกาล ในยคุนัhนไมว่า่ใครจะศกึษาวชิาหรอืศลิปะวทิยาการ หรอืศาสตรแ์ขนงใดก็ตาม ก็จะตอ้งไปศกึษากนัทีHตกัสลิา และเป็นทีH
กลา่วขานกนัวา่ใครสําเร็จสรรพวทิยาไม่วา่ศาสตรใ์ดจากตักสลิาแหง่นีh ก็จะไดรั้บการยกย่องและเป็นทีHเชืHอถอืกนัอยา่งมากในสงัคม 
ปัจจุบนัยังมรี่องรอยความเจรญิรุ่งเรอืงของนครโบราณนีhใหเ้ห็น ไดแ้ก ่ซากสถปูเจดยี ์วดัวาอาราม ศลิปะคนัธาระ และพพิธิภัณฑต์กั
สลิา ซึHงไดเ้ก็บเรืHองราวหลักฐานเกีHยวกบัความเป็นอยูแ่ละภมูปัิญญาของชาวตักสลิาในยุคตา่งๆนครโบราณตกัสลิาไดรั้บการขึhน
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 

เย็น 

รับประทานอาหารเย็นในอสิลามาบดั หลงัอาหารเดนิทางสู ่สนามบนิอสิลามาบดั 

23.20 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย การบนิไทย เทีHยวบนิทีH TG 350 

วนัทีA 11 :: กรงุเทพฯ 

06.25 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

ทวัรป์ากสีถาน คาราโครมัไฮเวย ์11 วนั 9 คนื (TG) 
ผูใ้หญ ่เร ิAมตน้ทา่นละ 67,900 บาท 

สมาชกิ (DE Member) ลด 500 บาท 

เด็ก (ตํAากวา่ 11 ปี) ลด 
* พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

2,000 บาท 

พกัเดีAยว เพิAม 9,000 บาท 
 
 

อตัราคา่บรกิารนี
รวม 

   คา่ตั�วเครืHองบนิชั hนทศันาจร ไป-กลับ ตามทีHระบไุวใ้นรายการ 
   คา่วซีา่และภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีHกําหนดไวใ้นรายการ 
   คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
   อาหารและเครืHองดืHมทกุมืhอ ตามทีHระบไุวใ้นรายการ 
   คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีHตา่งๆ ตามทีHระบไุวใ้นรายการ 
   นํhาหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สมัภาระตดิตัวขึhนเครืHองได ้1 ชิhน ตอ่ทา่น นํhาหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม , คา่ประกนั

วนิาศภัยเครืHองบนิตามเงืHอนไขของแตล่ะสายการบนิทีHมกีารเรยีกเก็บ 
   คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีH

มอีายตุั hงแต ่1 เดอืนขึhนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีHมอีายุสงูกวา่ 70 ปี ขึhนไป คา่ชดเชยทั hงหลายตาม
กรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึHงหนึHงของคา่ชดเชยทีHระบไุวใ้นกรรมธรรม ์ทั hงนีhยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีHมกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีHเกีHยวขอ้ง 
การประกนัไมคุ่ม้ครอง 
กรณีทีHเสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชืhอ, ไวรัส, ไสเ้ลืHอน, ไสต้ิHง, อาการทีHเกีHยวขอ้งกับการตดิยา, 
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ
, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนืHองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึ
พาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืHนๆตามเงืHอนไขในกรมธรรม ์
 

อตัราคา่บรกิารนี
ไมร่วม 

   คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
   คา่นํhาหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีHเกนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรับตอ่ทา่น 
   คา่ใชจ้า่ยอืHนๆ ทีHนอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครืHองดืHม คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
   คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
   คา่ภาษีมลูคา่เพิHม 7% ภาษีหัก ณ ทีHจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
  



 คา่ทปิไกดท์อ้งถิAน คนขบัรถ และเด็กยกกระเป๋า วนัละ 5USD (รวม 50USD) สว่นหวัหนา้ทวัร ์ข ึ
นอยูก่บัความเหมาะสม
ในเรืAองของการบรกิาร (เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 

เง ืAอนไขการจอง 

การจองและสํารองทีAน ัAง 
1. วางเงนิมัดจํา ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ทา่นละ 20,000 บาท หรอื 50% ของราคาเต็ม 
2. ชาํระสว่นทีHเหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 
3. หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งชําระเต็มจํานวน 100% 
4. หากไมช่ําระสว่นทีHเหลอืกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั ถอืวา่สละสทิธิ� และไม่สามารถเรยีกเงนิมัดจําคนืได ้
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การชําระคา่บรกิาร 
ชาํระเงนิโดยโอนเขา้บัญช ี

ธนาคาร : กสกิรไทย 
สาขา : ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 
ชืAอบญัช ี: ดบัเบิhล เอ็นจอย 
หมายเลขบญัช ี: 785-2-03294-9  
ประเภทบญัช ี: ออมทรัพย ์
 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีHนักทอ่งเทีHยวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลืHอนการเดนิทาง นักทอ่งเทีHยว(ผูม้ชี ืHอในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีHบรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึHงเพืHอแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร 
ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีHยวตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีHยว(ผูม้ชี ืHอในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีHบรษัิทอยา่งใดอย่างหนึHงเพืHอทําเรืHองขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีHตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงืHอนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีh 
   2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจําใหท้ั hงหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุ
นักขตัฤกษ์ 
   2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมัดจําทั hงหมด 
   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิคา่ทัวรท์ั hงหมดไมว่า่กรณีใดๆ ทั hงสิhน 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึHงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืHอนการเดนิทางของ
ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั hงนีhทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีHไม่สามารถยกเลกิหรอืเลืHอนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วย
กะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทกุกรณี 
4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทั hงหมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีH
บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึhนไป) เนืHองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืHนทีHเดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้ง
นําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีHเกดิจากการยกเลกิของทา่น 
5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึ
นไปจงึออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 

หมายเหต ุ
** กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั
งหมดกอ่นทําการจอง เพืAอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และ
บรษิทั ** 
01. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ทีHจะเลืHอนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึhนในกรณีทีHมผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 
02. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํhามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิHมหากสายการบนิมกีารปรับขึhนกอ่นวนัเดนิทาง 
03. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลีHยนเทีHยวบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืHองจากสาเหตตุา่งๆ 
04. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทั hงสิhนหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่
การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิHงของผดิกฎหมายซึHงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
05. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทั hงสิhนหากเกดิสิHงของสญูหายอนัเนืHองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีHยวเอง 
06. กอ่นตดัสนิใจจองทัวร ์ทา่นควรอา่นเงืHอนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทีHพอใจกอ่นชาํระคา่บรกิาร ทั hงนีhเพืHอเป็นประโยชน์แกต่ัวทา่น
และสมาชกิเอง และเมืHอทา่นตกลงชําระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั hงหมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืHอนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆในบรษัิทฯ กําหนด 
07. รายการนีhเป็นเพยีงขอ้เสนอทีHตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัhงหนึHง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีHพักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึHงอาจจะปรับเปลีHยนตามทีHระบใุนโปรแกรมได ้
08. การจัดการเรืHองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีHเขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรีH / ปลอดบหุรีHได ้โดย
อาจจะขอเปลีHยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีHพัก ทั hงนีhข ึhนอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้
09. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัhน 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั hงสิhนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัhน  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืHองจากเป็นการเหมาจา่ยกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีHผูเ้ดนิทางไมผ่่าน
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
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ทอ่งเทีHยว อนัเนืHองมาจากการกระทําทีHสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืHน ๆ  
12. บรกิารนํhาดืHมทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. ทางบรษัิทฯ ซึHงไม่อาจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีHเกดิขึhนทีHอยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีH อาทกิารนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุน่วายหรอืภัยทางการเมอืง ภัยธรรมชาตติา่งๆ ฯลฯซึHงอาจจะทําใหท้างสายการบนิงดเวน้การบนิตามเวลาทีHกําหนด และ/หรอื
ตารางเวลาบนิของสายการบนิทีHใชใ้นเทีHยวบนินัhนๆ ไม่สามารถเดนิทางตามเวลาทีHกําหนด โดยคา่ใชจ้า่ยเพิHมเตมิทีHเกดิขึhนจากทั hง
ทางตรงและทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้จากอบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯรวมถงึการตอบปฏเิสธการเขา้
และออกเมอืงจากทางเจา้หนา้ทีHตรวจคนเขา้เมอืง อนัเนืHองมาจากมสี ิHงผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกู
ปฏเิสธในทกุกรณี โดยทั hงนีhทางบรษัิทจะยดึผลประโยชน์ทกุทา่นสมาชกิเป็นสาํคัญ 

 

เกีAยวกบัการเดนิทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีHยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสาํคัญ หากทา่นไม่สามารถทอ่งเทีHยวไดต้ามเวลาหรอืสถานทีH ทีH
กําหนดไวใ้นโปรแกรม หรอืไม่ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึHง พรอ้มคณะทัวร ์ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัhนคนืได ้
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทีHอาจเกดิขึhน ดว้ยเหตสุดุวสิยั เชน่ การถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง การยกเลกิหรอื
ลา่ชา้ของเทีHยวบนิ ภัยทีHอาจเกดิขึhนตามธรรมชาต ิการจราจร และอบุตัเิหตตุา่งๆ ทีHอาจเกดิขึhนได ้รวมถงึเหตกุารณ์ทางการเมอืงทั hงใน
และตา่งประเทศ และเหตกุารณ์อืHนๆทีHอยูน่อกเหนอืการรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
4. ในกรณีทีHกองตรวจคนเขา้เมอืงทั hงทีHกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีHระบใุนรายการ บรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิ�ทีHจะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทั hงสิhน 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีHจะนําตดิตัวขึhนเครืHองบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิhน และรวมกันทกุชิhน
ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึHงมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีHตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัhน ถา้สิHงของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีHกําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีHโหลดใตท้อ้งเครืHองบนิเทา่นัhน  
2. สิHงของทีHมลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีH
โหลดใตท้อ้งเครืHองบนิเทา่นัhน 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได้
เนืAองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีAผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 

ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีAยว อนัเนืAองมาจากการกระทําทีAสอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืAนๆ 

 
 
 

ตดิตอ่-สอบถาม 

เวลาทําการ 

จันทร ์- ศกุร ์: 09.00 น. - 17.30 น. 

เสาร ์: 09.00 น. - 16.00 น. 
 

หมายเลขโทรศพัท ์

สาํนักงาน : 02-379-1168 

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto) 

มอืถอื : 086-306-5572, 082-499-2007, 092-269-6868, 098-828-5266 
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สืAอสงัคมออนไลน ์

Line ID : @DoubleEnjoy 

Facebook : Double Enjoy Travel 

Twitter : @DoubleEnjoy 

Instagram : DoubleEnjoy 

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com 

Facebook Inbox : สง่ขอ้ความ 

 


