
 
 

 

 

Pakistan 
 

8 วนั 5 คืน 

 

ไม่รวมในแพ็กเกจ 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิระหว่างประเทศไป-กลับ 
 ทิปทุกประเภท 
 เจ้าหน้าที่หัวหน้าทวัร์ 

 
 

รวมในแพ็กเกจ 

 โรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว จ านวน 4 คืน  
( รีสอร์ท 3 ดาว = แฟร่ีมีโดว์ และฮุนซ่า ) 

 ไกด์ท้องถิ่นพดูภาษาอังกฤษ 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศไป-กลับ 
 บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ  
 อาหารทุกมือ้ 
 ค่าขึน้ม้าแคระ (Pony) ขึน้แฟร่ีมีโดว์ 
 กิจกรรมที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 วีซ่าปากีสถาน 
 ประกันการเดินทาง 

 

51,500 บาท/ท่าน 
เร่ิมต้น 

ราคาส าหรับผู้ เดนิทาง 4 ทา่นขึน้ไป  

 

ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ สมัผสัวิถีชีวิตผูค้นท่ีแตกต่าง 
พร้อมวิวเขาสดุบรรยาย 

เลือกได้ตามใจคณุ 



 
 

 

 

 อ    

 

วันที่ 4 | เซอร์แมท - อนิเทอร์ลาเค่น 

เช็คอินที่ท่าอาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
แนะน าเป็นสายการบินไทย TG349 เวลา 19.00 – 22.10 น. (ณ เวลาท้องถ่ิน
ประเทศปากีสถาน) เคาน์เตอร์ H,J ชัน้ 4 (ประต ู4-5 ) 
หมายเหต ุ: หากผู้ เดินทางต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนท าการซือ้ 

: เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณามาเผ่ือเวลาอยา่ง  
  น้อย 3 ชม.  

ถึงสนามบินประเทศปากีสถาน ผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง รับสมัภาระ น าทา่น
เดินทางเข้าสูท่ี่พกัโดยรถตู้ปรับอากาศ 

 รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พกั   
 อาหารค า่ 

เข้าพกัที ่Marriott Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

 

 

 

เดินทางไปเช็คอินท่ีสนามบินอิสลามาบดั เพื่อเดินทางสูเ่มืองกิลกิต  โดยสายการ
บินปากีสถาน อินเตอร์เนชนัแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK605 เวลา 07.05 – 08.05 
น. อิสระเยี่ยมชมเมืองกิลกิต ดื่มด ่ากบัเมืองทีต่ัง้อยู่ในหบุเขากว้าง ซึง่เป็นสถานที่
ทอ่งเที่ยวส าคญัทางภาคเหนือของประเทศปากีสถาน   

 รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พกั - ตัว๋เคร่ืองบินภายใน 
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 
เข้าพกัที ่ Hotel in Gilgit หรือเทียบเทา่ 

 
 

 
 

วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร - อสิลามาบัด 

วันที่ 2 | อสิลามาบัด – กิลกติ  

วันที่ 3 | กลิกติ -  ฮุนซา  

รถตู้รอรับทา่นไปรับประทานอาหารกลางวนัท่ี Hunza Altit fort และไปต่อยงั Baltit 
Fort เข้าชมป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮุนซ่า และชมทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์
งดงาม (Attabad Lake) ที่สวยใสราวกบัหลดุออกมาจากภาพวาด 

 รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมที่พกั  
 คา่เข้าชม Baltit Fort  

 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 
เข้าพกัที ่Hotel Egle’s nest resort หรือเทียบเทา่  

 
 

 
 



 
 

 

 

       

 

วันที่ 4 | เซอร์แมท - อนิเทอร์ลาเค่น วันที่ 4 | ฮุนซา - แฟร่ีมีโดว์ 

วันที่ 5 | แฟร่ีมีโดว์ – กลิกติ 

วันที่ 6 | กลิกิต – อสิลามาบัด  

ช่วงเช้าน าท่านเดินทางไปถ่ายภาพจุดชมวิว Eagle nest และเดินทางไปยัง
จุดมุ่งหมาย “แฟร่ีมีโดว์” โดยแวะรับประทานอาหารกลางวนัที่กิลกิต หลงัจาก
นัน้ไปยงัสะพาน Raikot (เปลีย่นรถจ๊ิบ 4x4 สมัผสัความตื่นเต้นแต่ปลอดภยักบั
เส้นทางไต่เขา) แล้วนัง่ม้าแคระ (Pony) ขึน้สู่แฟร่ีมีโดว์  สมัผสัทุ่งหญ้า ป่าสน 
และวิวสดุพิเศษของยอดเขานงักาปราบตั  

 รถตู้ปรับอากาศ – รถจ๊ิบ – คา่นัง่ม้าแคระ   
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 

เข้าพกัที่ Hotel Fairy Meadows Cottage resort หรือเทียบเทา่ 
 

 

ตื่นเช้ามาดื่มด ่ากบัวิวเทือกเขาที่คลุมด้วยหิมะ มีแสงสีทองจากพระอาทิตย์ลง
กระทบกับยอดเขา วิวเกือบ 360 องศา รับประทานอาหารกลางวนัเรียบร้อย 
หลงัจากนัน้น าทา่นลงมา  (โดยม้าแคระ) และเปลีย่นรถจ๊ิบ 4x4 ไปยงัจดุเปลีย่น
รถสะพาน Raikot เพื่อเดินทางกลบัไปยงักิลกิตซึง่เป็นดินแดนปกครองตนเองใน
จุดเหนือสดุของประเทศปากีสถาน เต็มอิ่มกับบรรยากาศวิวหุบเขา เห็นภาพ
ภเูขาสงูใหญ่ภายใต้ท้องฟา้สคีราม 

 รถตู้ปรับอากาศ – รถจ๊ิบ – คา่นัง่ม้าแคระ   
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 

เข้าพกัที ่Serena Hotel Gilgit  หรือเทียบเทา่ 
 
 

 
 

 

 

 

เดินทางไปเช็คอินที่สนามบินเมืองกิลกิต เพื่อเดินทางสู่เมืองอิสลามาบัด  
โดยสายการบินปากีสถาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK608 เวลา 07.45 – 08.50 
น.  รถตู้รอรับทา่น หลงัจากนัน้เต็มอิ่มกบัการเที่ยวชมความงดงามของเมือง
หลวงของประเทศปากีสถาน 

 รถตู้ปรับอากาศ – ตัว๋เคร่ืองบินภายใน 
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 
เข้าพกัที ่Marriott Hotel หรือเทียบเทา่ 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บตกสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจของอิสลามาบดั เร่ิมต้นเข้าชมหนึง่ในมสัยิดที่
สวยที่สุดในโลก “มสัยิดชาห์ไฟซาล” ไปต่อที่พิพิธภัณฑ์ตักศิลา และอิสระให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ที่ตลาด ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง
สนามบินอิสลามาบดั เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย ขอแนะน าสายการบินไทย 
เที่ยวบินที่ TG350 เวลา 23.20 – 06.25 (+1) (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

 รถตู้ปรับอากาศ – ตัว๋เคร่ืองบินภายใน 
 คา่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ตกัศิลา 
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 

 
 

 
 

 

 

  

วันที่ 7 | อสิลามาบัด - กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 6 | กรุงเทพมหานคร 

เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

“ขอบคณุในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดินทางของคณุ แล้วพบกนัใหมใ่นการเดินทางครัง้ตอ่ไป ขอบคณุครับ/คะ่” 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

   

ค่าแพก็เกจทัวร์ต่อท่านรวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศไป-กลบั ชัน้ประหยดั รวมคา่ภาษีสนามบิน สายการบนิปากีสถาน อินเตอร์

เนชนัแนล แอร์ไลน์  
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศปากีสถาน (E-VISA)  
 ตัว๋เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีระบใุนโปรแกรม ป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮุนซ่า, พพิธิภัณฑ์ตักศิลา  
 ไกด์ท้องถ่ินพดูภาษาองักฤษ 
 คา่ประกนัการเดนิทาง 
 คา่พาหนะทอ่งเท่ียว (รถตู้ปรับอากาศ) พร้อมเจ้าหน้าท่ีขบัรถ , รถจิ๊บ (Jeep 4x4) 
 คา่ขึน้ม้าแคระ (Pony) ขึน้ - ลง แฟร่ีมีโดว์ 
 คา่อาหารมือ้กลางวนัและมือ้ค ่าทกุมือ้ ทกุวนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีคณุระบตุามมาตรฐาน 3 และ 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น) 

( รีสอร์ท 3 ดาว ท่ี แฟร่ีมีโดว์ และฮนุซา่ ) 
ค่าแพ็กเกจทัวร์ต่อท่านไม่รวม : 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิระหวา่งประเทศไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )  
 คา่ทิปทกุประเภท ร้านอาหาร พนกังานยกกระเป๋า ไกด์ท้องถ่ิน และคนขบัรถ 40$ / ทา่น (จา่ยหน้างาน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 

 ทิปทกุประเภท 
 เจ้าหน้าท่ีหวัหน้าทวัร์ 
 บริการ รับ-สง่ เอกสารส าหรับการเตรียมย่ืนวีซา่ 

 
 

เงื่อนไขส าหรับการซือ้แพก็เกจทัวร์ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการจอง และช าระเงิน : 
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทวัร์ และได้มีการสรุปยอดคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว จะต้องช าระเต็มจ านวน

เงินภายใน 3 วนั  
- หลงัจากการช าระเงินทางบริษัทจะด าเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้หมด และช าระเงินกบัทาง

ตา่งประเทศทนัที 
- กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องท าการจองและช าระเงินให้เรียบร้อยก่อนการ

เดนิทาง 
- เม่ือด าเนินการเร่ืองวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองท่ีพกั, เอกสารการ

จองกิจกรรมต่างๆ , หนงัสือเดินทางท่ีใช้ย่ืนวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตัว๋ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
และตัว๋การเดนิทางตา่งๆ ให้กบั Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งมา ภายใน 7 - 10 
วนั ก่อนเดนิทางหรือทนัทีท่ีการจองตา่งๆ ส าเร็จ 
กรณีไมต้่องท าวีซา่ ทางบริษัทจะสง่เอกสารการเดินทาง เชน่ ใบจองท่ีพกั, เอกสารการจองกิจกรรมตา่งๆ , 
ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทาง
ไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยูท่ี่แจ้งทนัทีท่ีการจองตา่งๆส าเร็จ 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากระบบการจองทัง้หมดเป็นการช าระเงินแบบเต็มจ านวน และเป็นการจองช าระผ่านระบบ
ออนไลน์ ฉะนัน้การยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเง่ือนไขการยกเลิกกบัทางบริษัททกุรายการ เพราะใน
บางบริการการจองไมส่ามารถคืนเงินได้เตม็จ านวน หรือไมส่ามารถคืนได้เลย 



 
 

 

 

จากใจของบริษัทสิริ ทวัร์เซ็นเตอร์และจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารท่ีเดินทางไปส ารวจเส้นทางการท่องเท่ียวปากีสถานมา 

เต็มใจท่ีจะบอกทกุท่านให้ทราบว่า โปรแกรมปากีสถาน 8 วนั 5 คืนนี ้สถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆจะเหมือนกบัโปรแกรม 6 วนั 4 คืน 

แต่เป็นโปรแกรมการเดินทางท่ีออกแบบมาเพ่ือเป็นทางเลือกในกรณี Domestic flight ของปากีสถานแอร์ไลน์ต้องเล่ือนหรือ

ยกเลิกเน่ืองจากในฤดหูนาว ( พ.ย. - ก.พ. )  โอกาสท่ีการบินภายในมีแนวโน้มท่ีจะยกเลิกได้ถึง 50 - 70 % เน่ืองจากก่อนถึง

สนามบินมีภูเขาสูง 7,000 - 8,000 เมตร ล้อมรอบก่อนลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากท่ีจะน าเคร่ืองบินลง ถึงแม้ว่า 

การบินภายในจะมีถึงวนัละ 3 fligts แตเ่ป็นเคร่ืองขนาดเล็กท่ีมีท่ีนัง่เพียง 48 seats / flight เท่านัน้โอกาสท่ีมีผู้ โดยสารตกค้างมี

เปอร์เซ็นต์ท่ีสงู นัน่หมายความวา่ โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเราวางแผนไว้ตัง้แตแ่รกจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนหรือต้องยกเลิกไปเลย 

ดงันัน้ในโปรแกรมจึงท าวนัท่ี 2 , 3 และ วนัท่ี 6 , 7 เป็นแผนการเดินทางท่ี flexible สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ของ

การบนิภายในทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เดนิทางสามารถทอ่งเท่ียวสถานท่ีเท่ียวตา่งๆตามโปรแกรมได้อยา่งครบถ้วนและสบายไมเ่ร่งรีบ  

 

ส่ิงควรรู้ก่อนไปเท่ียวปากีสถาน 

1.โรงแรมท่ีดีท่ีสดุท่ี Fairy meadows คล้าย บ้านพกัในอุทยาน ไฟฟ้าไม่เสถียรมีติดมีดบั ไม่มีอินเตอร์เน็ต และน า้อุ่นเป็นระบบ

ต้มเป็นเวลา เช้าและเย็น   

2.การเดินทางไปยงั Fairy meadows จากกิลกิท โดยรถตู้  1.30 ชัว่โมง เปล่ียนรถจ๊ีบ 4×4ใช้เวลา  1.45 ชัว่โมง เปล่ียนข่ีม้า (ม้า

รับ นน.ได้ 80  กก.)  1.45 นาที  คอ่นข้างสมบกุสมบนัและลยุๆ เหน่ือยจริง เม่ือย แตคุ่้มมากกกกก สวยมากๆ  

3.ห้องพกั ท่ี Hunza เหมือนรีสอร์ท ตาม ตจว.ของไทย ไฟฟ้าเหมือนเดิมคะ่ มีไฟดบับ้าง แตด่บัสัน้ 2-5 นาที มีอินเตอร์เน็ต (ไม่

คอ่ยแรง)  น า้อุน่ระบบต้ม ชว่งเช้าและเย็นเทา่นัน้  น า้ประปาอาจมีสีขุน่ได้ 

4.อาหารการกิน ส าหรับ Hunza ,Fairy meadows อาหารมีให้เลือกน้อย ( เพราะคนไทยทานอาหารได้ไม่หลากหลาย มีเนือ้ แกะ 

ไก่ ปลา ให้หาทานได้ ยกเว้นตอนเหนือ สว่นใหญ่เป็นไก่ วิธีการปรุง คอ่นข้างดี ไมมี่กลิ่นเคร่ืองเทศแรงจนรับไมไ่ด้ มีความเป็นจีน

ปนหนอ่ยๆ ) มีข้าวทกุมือ้คะ่ สว่นเมืองใหญ่ๆ ถือวา่ดี  หายหว่ง  ถ้าทานยากแนะน าหิว้อาหารจากไทยติดตวั 

5.การเดนิทางจะมีการบนิภายใน 2 ขา จาก อิสลามาบดั ขึน้เหนือลงท่ีกิลกิท ซึ่งสนามบนิอยูท่ี่สงูในหบุเขา  และ การลงจอดหรือ

ขึน้ของเคร่ือง  ต้องเช็คอากาศ หาก สภาพอากาศไมดี่ อาจเจอว่าวนันัน้ไฟล์ยกเลิก(ด้วยเหตผุลด้านความปลอดภยั)   ทางบริษัท



 
 

 

 

จ าเป็นต้องให้ท่านเดินทางด้วยรถ 15 ชัว่โมงโดยประมาณ (ในวนัท่ี 2 )  ดงันัน้อาจมีการเปล่ียนแปลงการเดินทาง คือ โปรแกรม

ทอ่งเท่ียวในวนัท่ี 2 จ าเป็นต้องตดัออกไปทัง้หมดเน่ืองจากเราจะเดนิทางถึงกิลกิต ก็จะค ่าท าให้ต้องเข้าท่ีพกัเลย  

5.1 ขากลบัจากกิลกิตถึงอิสลามาบดั ในวนัท่ี 5 ก็เช่นกนั หากเกิดปัญหา flight delay หรือ ยกเลิก ทางบริษัทจ าเป็นต้องให้ท่าน

เดินทางด้วยรถ 15 ชั่วโมงโดยประมาณ ดงันัน้โปรแกรมในวันท่ี 5 คือ city tour ในอิสลามาบดัจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงหรือ

ยกเลิก เน่ืองจากต้องขึน้เคร่ืองกลบักรุงเทพฯ ในวนัดงักลา่ว 

6.การแตง่กายท่ีน่ี ไม่ได้บงัคบัมาก ไม่ซีเรียสมาก แตแ่นะน า ให้แตง่ตวัสภุาพคะ่ เพราะ คนท่ีน่ีจะต่ืนเต้นกบัคนตา่งชาติ แวะมา

ขอถ่ายรูปกบัเราตลอด จะมองเราเหมือนเราเป็นดาราเลยทีเดียว 

7. การแลกเงิน สามารถแลกท่ีสนามบนิ หรือท่ีอิสลามาบดั บริษัทรับแลก แตห่ายากมากคะ่ สามารถแลกกบั โลคลัไกด์ได้ ในเรท 

ใกล้เคียง (ถามก่อนแลก เพ่ือความสบายใจ)  

8.โรงแรมในอิสลามาบดั ถ้า4-5 ดาว ดีมากคะ่ หายหว่ง  

9. อาหารการกินในอิสลามาบดั ดีคะ่ มีให้เลือกหลากหลาย 

10.ความปลอดภยั ของท่ีน่ี ไมไ่ด้นา่กลวัเลยคะ่ ถือวา่ ปลอดภยัหายหว่ง ไมไ่ด้นา่กลวัอยา่งท่ีคดิ  

11.ระดบัความสูงของพืน้ท่ี อาจมีผล กับสุขภาพนะคะ เพราะเราจะอยู่ท่ีระดบัความสูง 2000-4800 จากระดบัน า้ทะเล เช็ค

สขุภาพวา่แข็งแรงดีนะคะ (ประกนัท่ีท าให้ cover altiness sickness) 

12.ประเทศนีฝุ้่ นเยอะ เพราะถนนหนทาง ก าลงัท าและก่อสร้าง หน้ากากอนามยัชว่ยได้ ทิชชูเ่ปียกพกมาคะ่  

13.ห้องน า้ไมน่า่กลวัคะ่ บางท่ีดี บางท่ีพอได้ โอเคอยู ่ถ้าได้เดนิทางแดนมงักรมาแล้ว รับรองวา่ท่ีน่ีโอเคกวา่คะ่ ไร้กงัวล 

14.หากไม่ใช่ในช่วงฤดรู้อน มิ.ย.-ก.ย. โอกาสท่ีการบินภายในมีแนวโน้มท่ีจะยกเลิกได้ถึง 50 - 70 % เน่ืองจาก เพราะก่อนถึง

สนามบนิมีภเูขาสงู 7,000 - 8,000 เมตร ล้อมรอบก่อนลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากท่ีจะน าเคร่ืองบินลง 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

แพ็คเกจที่ต้องการ 

1. FIT Program Pakistan (รวม โรงแรม พร้อมอาหารเช้า, วซีา่ประเทศปากีสถาน, ประกนัการเดินทาง, พาหนะทอ่งเที่ยว (รถตู้+รถจ๊ิบ 

(Jeep 4x4), ม้าแคระ), คา่เข้าชมตามที่ระบใุนรายการ, ตัว๋เคร่ืองบินภายใน) 

โรงแรมระดบั 4 ดาวตามที่ระบใุนโปรแกรม          โรงแรมระดบั 5 ดาวที่อิสลามาบดั (สอบถามเพิ่มเตมิ) 

2. สายการบิน  

วนัท่ีเดินทางไป...................................................... เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จ านวน................................... 

วนัท่ีเดินทางกลบั................................................... เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จ านวน................................... 

การบินไทย   โอมาน แอร์   เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 

สายการบินอื่นๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................................................................... 

 

**ราคาดงักลา่วเป็นราคาท่ีเร่ิมต้นที่ 4 ท่านขึน้ไป หากมีจ านวน 1-3 ท่าน กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติม
และไมร่วมช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปีใหม ่กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเช่นกนั** 
 

ช่ือผู้ เดินทาง..............................................................................................บริษัททวัร์ ( Agency ) ...........................................................  
เบอร์ติดตอ่.................................................................... อีเมล................................................................................................................ 
จ านวนผู้เดินทาง............................................................วนัท่ีเดินทาง...................................................................................................... 
รายละเอียดตัว๋ที่เดินทาง......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

ใบจองแพก็เกจทัวร์ 

 


