
 
 

 



 
 

โปรแกรมการเดนิทาง  22 ตค.- 30 ตค. 2565 

วันแรก กรุงเทพฯ- อิสลามาบัด                                                                                               
(-/-/-) 

16.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 ประตู 3-4 เคานเ์ตอรก์ารบินไทย 
หมายเลข  H พบเจา้หนา้ท่ีบรษิัท  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรื่องสมัภาระและเอกสารการ
เดินทางแก่ทา่น 

หมายเหตุ ทา่นตอ้งแสดงวคัซีนพาสปอรต์หรอืเอกสารไดร้บัวคัซีน Covid 19  
19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG349 บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม

บนเครื่อง 
22.10น. เดินทางถึง อิสลามาบัด หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นเดินทางสูโ่รงแรม 

ท่ีพกั Islamabad Hill View Hotel หรอืเทียบเท่า  
 

วันทีส่อง อิสลามาบัด -นาราน  (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00น. ออกเดินสู.่..เมือง นาราน (Naran) นั่งรถประมาณ 5 ชั่วโมง และมุ่งหนา้สู ่ถนนคาราโครั่ม ไฮเวย ์

ถนนเสน้ทางหลวงท่ีสงูท่ีสดุในโลก The Karakoram Highway(8 th wonder of the world) “คารา
โครัมไฮเวย”์ ถนนสายมิตรภาพจนี-ปากีสถาน ถนนลอยฟ้ากับความสวย บนหน่ึงในถนน
ไฮเวยท์ี่สวยที่สุดในโลก  เลยีบเทือกเขาคาราโครมั จากเมืองคชัการข์องจีน เขา้สูเ่มืองฮาชาน อบัด
สล ในแควน้ปัญจาบ ประเทศปากีสถาน ก่อนสรา้งดว้ยความรว่มมือระหวา่งรฐับาลปากีสถานและ
จีน โดยใชแ้รงงานคนมากกวา่ 800 คน โดยกวา่ 100 คนเป็นแรงงานชาวจีน ถนนสายนีไ้ดช่ื้อวา่เป็น
ถนนลอยฟา้ เป็นถนนท่ีสงูท่ีสดุในโลกแหง่หนึ่ง เพราะตัง้อยูบ่นเขาสงู 4,600 เมืองเหนือ
ระดบัน า้ทะเล และดว้ยความสงูเฉียดฟา้ เสน้ทางนีก็้เป็นเสน้ทางสายส าคญั เพื่อเช่ือมการคา้ระหวา่ง
จีนกบัปากีสถาน รวมถึงเป็นช่องทางไปยงัประเทศแถบเอเชียกลางประเทศอ่ืนๆอีกดว้ย  

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ น าทา่นออกเดิทางตอ่สู ่เมือง นาราน (Naran) ผา่บหบุเขาของโคฮิสตนัตามแม่น  า้อินดสัอนัยิ่งใหญ่ 

มีแม่น ้าสินธุไหลผ่าน เป็นแม่น  า้ท่ียาวท่ีสดุในปากีสถาน และเป็นแม่น  า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอนัดบัท่ี 
21 ถือเป็นเสน้เลอืดและเสน้ชีวิตของชาวปากีสถาน ตน้ก าเนิดของแม่น า้สนิธุอยูบ่รเิวณท่ีราบสงูธิเบต 
มีความยาวรวมของแม่น า้ 3,1080 กิโลเมตร อารยธรรมลุม่แม่น  า้สนิธุ ประมาณ 1900-2500 ก่อน



 
 

ครสิตกาล ถือก าเนิดบรเิวณลุม่แม่น  า้สนิธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบนั ถือเป็นอารย
ธรรมยคุแรกๆของโลก  

 แวะชมและถ่ายภาพจุดตดัของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคาราโครมั เทือกเขาฮินดกูชู และ 
เทือกเขาหิมาลยัโดยมีแม่น  า้กิลกิต และ แม่นา้สนิธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อเกิดเป็นแม่นา้สนิธุ บรเิวณ
เทือกเขาคาราโครมัเป็นเขตติดตอ่กนัสามประเทศไดแ้ก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย จุดสงุสดุของ
เทือกเขาคือ ยอดเขาเคทู ตัง้อยูบ่รเิวณประเทศจีนและปากีสถาน “เทือกเขาฮินดกูชู” คือ เทือกเขาท่ี
ขยายตวัตอ่จากเทือกเขาคาราโครมัไปทางตะวนัตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยูบ่รเิวณ
รอยตอ่ของประเทศปากีสถานกบัประเทศอฟักานิสถานมียอดเขาสงูท่ีมากกวา่ระดบั 7,000 เมตร ถึง 
20 ยอด ยอดเขาตีรชิมีร ์เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาฮินดกูชูอยูใ่นภาคเหนือของประเทศ
ปากีสถาน มีความสงูกวา่ 7,690 เมตร...เดินทางมาถึง เมืองชีลาส ซึ่งเป็นเมืองผา่นสาหรบัพกัก่อน
จะเริ่มการเดินทางทอ่งเท่ียวอยา่งแทจ้รงิในวนัรุง่ขึน้ จากนัน้น าทา่นชมสนิคา้พืน้เมือง ท่ี นาราน บา
ซ่า ใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  ท่ีพกั One Naran Hotel หรอืเทียบเทา่ 
    

วันทีส่าม นาราน(Naran)–คาริมาบัด –(Karimabad) – ฮุ่นซ่า(Hunza)                              
(B/L/D)                                                                                                                         

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองคาริมาบัด(Karimabad) เป็นหวัเมืองหลกัของ ฮุ่นซ่า (Hunza) ปากีสถานตอนเหนือ 

ใช้เสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์เสน้ทางนีท้่านจะ
ได้รับความเพลิดเพลินชมทัศนียภาพของ
เส้นทางหลวง ระหว่า งทางแวะถ่ายภาพ 
ทะเลสาบ  Lalusar lakeทะเลสาบท่ีมีความสูง 
3,410 เมตร (11,190 ฟุต) และเป็นต้นกาเนิด
หลักของแม่น้า  Kunhar ไหลไปทางตะวันตก
เฉียงใตต้ลอดแนวหุบเขาคากัน ผ่านจาลคานด  ์
นารัน  คาฮัน  จาเร็ด  ปารัส  และบาลาคอต 
จนกระทั่งบรรจบกับแม่นา้เจลมุ แวะจุดคาริมา
บดัชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) เพื่อชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคา



 
 

โปชิอยา่งใกลชิ้ดจนรูส้กึเหมือนจะสมัผสัไดย้อดเขาแห่งนีถ้กูจดัความสงูอยู่ในอนัดบัท่ี 27 ของโลกซึ่งสงูถึง 
7,790 ระหวา่งทางวิวสวยงามอลงัการ  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ผา่นหบุเขาของโคฮิสตนัตามแม่น  า้อินดสัอนัยิ่งใหญ่ มีแม่นา้สนิธุไหลผา่น เป็นแม่นา้ท่ียาวท่ีสดุใน 
ปากีสถาน และเป็นแม่นา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอนัดบัท่ี 21 ถือเป็นเสน้เลอืดและเสน้ชีวิตของชาวปากีสถาน  
ตน้กาเนิดของแม่นา้สนิธุอยูบ่รเิวณท่ีราบสงูทิเบต มีความยาวรวมของแม่นา้มีความยาว 3,180 กิโลเมตร  
อารยธรรมลุม่แม่นา้สนิธุ ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนครสิตกาล ถือกาเนิดขึน้บรเิวณลุม่แม่นา้สนิธุใน 
ประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบนั ถือเป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก ... แวะชมและถ่ายภาพจุดตดั 
ของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคาราโครมั เทือกเขาฮินดกูชู และ เทือกเขาหิมาลยั โดยมีแม่นา้กิลกิต และ  
แม่นา้สนิธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อเกิดเป็นแม่นา้สนิธุ.....เดินทางตอ่สูเ่มืองคารมิาบดั (Karimabad) 

ค ่า        บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                          ท่ีพกั Hillitop Hotel Karaimabad Hunza หรอืเทียบเทา่ 
 

วันทีส่ี่ คาริมาบัด – ด่านคุนจีราบ(Khunjerab)-ฮุ่นซ่า ดุยเกอร ์                                 
(B/L/D)                                                                                                                         

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. น าท่านสู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ  (Khunjerab Pass and National Park ) ช่องทาง

การคา้ท่ีสงูท่ีสดุในโลก บนเสน้ทางสายไหมตอนใต ้สูถ่นนสงูเสียดฟา้ คาราโครมัไฮเวย ์ดา่นพรมแดนคุนจี
ราบ ในช่วงเขตรอยต่อระหวา่งปากีสถานและจีน เป็นท่ีตัง้ ดา่นพรมแดนคนุจีราบ ดา่นพรมแดนท่ีสงูท่ีสดุใน
โลก ดว้ยความสงู 4,730 เมตร เหนือระดบันา้ทะเล ซึ่งเป็นจุดท่ีมีความสงูท่ีสดุบนถนนหลวงลอยฟ้าคารา
โครมั พรมแดนช่องเขาคนุจีราบนีเ้ปิดใหมี้การเดินทางขา้มแดนไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็น
ตน้มา เสน้ทางสายคาราโครมั (Karakoram Highway)บนทางหลวงลอยฟ้าท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสดุของโลก
เสน้ทางหนึ่ง คาราโครมัไฮเวยต์ดัผ่านจุดบรรจบกันของเทือกเขาคาราโครมั เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาคุน
หลนุ เทือกเขาหิมาลยั และเทือกเขาปามีร ์(ท่ีตัง้ของ K2 ยอดเขาสงูอนัดบั 2 ของโลก) 



 
 

ระหว่างทางแวะชม ‘ทะเลสาบอัตตาบัต’ (Attabad Lake หรือ Gojal Lake) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากดิน
ถลม่เพราะแผ่นดินไหวเม่ือปี 2009 ลงมากั้นแม่
นา้ฮุนซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์
แบบนีซ้ึ่งทะเลสาบนีมี้ความยาว 21 เมตร และ
ความลกึ 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางสว่นจะ
เห็นดินท่ีถล่มลงมาจนกลายเป็น เขื่ อนกั้น
ทะเลสาบ การเดินทางขึน้เหนือไปจีนก่อนหนา้นี ้
ตอ้งใชท้างเรือเท่านัน้ ทางจีนไดช้่วยสรา้งอุโมงค์
ลอดเขาเพื่อเช่ือมต่อเสน้ทางคาราโครมัใหม่  จนทะเลสาบอัตตาบัตกลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียวยอดฮิตใน
ปัจจุบนั และจุนา้ไดม้ากกวา่ 410,000,000 ลกูบาศกเ์มตร นอกจากการชมวิวธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่ตระการ
ตาท่ีมีเทือกเขาขนาดมหึมาโอบลอ้มทะเลสาบไวแ้ลว้ ยงัมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติดว้ย โดยมีเรือไว้
บรกิารมากมาย 

จากนัน้  น าทา่นเดินทางทางตอ่ไป เมืองพาสส ุ(Passu) เม่ือผา่นดา่นพรมแดนกนุจีราบเขา้สู่ เมืองซอสท ์(Sost) 
เมืองพรมแดนเมืองแรกของปากีสถาน ท่ีมีชาวจีนเดินทางมาทาการคา้และแวะพกั สามารถเดินทางตอ่สู ่
เมืองพาสส ุ(Passu) ท่ีตัง้อยูบ่นความสงู 2,400 เมตรเหนือระดบันา้ทะเล ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปธารนา้
แข็งท่ีไหลเลื่อนมาจนติดถนนหลวง ยอดเขาหิมะและภเูขาสงูรูปทรงแปลกตามากมาย ป่าเปลี่ยนส ีนา
ขัน้บนัได บา้นเรอืนของชาวกลุมิต พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธ์ิทา่มกลางบรรยากาศเงียบสงบดั่งดินแดนเทพ
นิยายบนสรรค ์ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
น าทา่นแวะบนัทกึภาพกบั จุดชมววิ พาสส ุกลาเซียร ์(Passu Glacier) และธารน า้แข็งบาตรูา ไฮไลตบ์น 
เสน้ทางเมืองพาสส ุธารนา้แข็งเมืองพาสส ุคือ 
การไดช้มธารนา้แข็งสดุขอบฟา้ขนาดมหมึา 2  
แหง่คือ ธารน า้แข็งสขีาว (White Passu 
Glacier) และธารน า้แข็งสดีาบาทรูา่ (Black 
Batura Glacier) รวมทัง้ เทือกเขาพาสส ุ
(Passu Cones) หรอืเทือกเขาฟันเลื่อย 
(Cathedral Mountain) ท่ีมียอดแหลมหลาย
ยอดในภเูขาเดียว ซึ่งแตล่ะแหง่ลว้นยิ่งใหญ่
และสวยงามแปลกตา ควรคา่แก่การไปเยี่ยม
ชมสกัครัง้ในชีวิต 



 
 

เดินทางตอ่  สูช่่องเขาคนุจีราบและอุทยานแหง่ชาติ 
(Khunjerab Pass and National Park ) จุด
บรรจบแหง่อารยะธรรมโบราณบนเสน้ทางสาย
ไหมอนัเก่าแก่ ท่ีน่ีคือดา่นพรมแดนท่ีสงูท่ีสดุใน
โลก สงูจากระดบันา้ทะเลกวา่ 4,730 เมตร บน
เทือกเขาคาราโครมั ซึ่งเดินทางตามแนว
เสน้ทางสายไหมโบราณท่ีเช่ือมเอเชียกลางสู่
ยโุรป เทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นเหมือน
สวิสเซอรแ์ลนด ์และสามารถพบเห็นสตัวห์า
ยาก เช่นตวั Ibex หรอื แพะภเูขา Yak ท่ีอาศยั
อยูต่ามไหลเ่ขาสงู จนถึงจุดสดุทา้ยท่ีดา่นชายแดนระหวา่ง ปากีสถาน และ จีน ก่อนท่ีจะออกไปยงัประเทศ
จีนบนเสน้ทางสายไหมที่ซินเกียง  
พาคณะไปทาเรื่องผา่นดา่นท่ีเมืองซอสท ์sost ดา่นพรมแดนคนุจีราบ (Khunjerab Pass) ดา่นพรมแดนท่ี
สงูท่ีสดุในโลก ดว้ยความสงู 4,730 เมตร เหนือระดบันา้ทะเล ซึ่งเป็นจุดท่ีมีความสงูท่ีสดุบนถนนหลวงลอย
ฟา้คาราโครมั ดา่นชายแดนระหวา่ง ปากีสถาน 
และ จีน ก่อนท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบน
เสน้ทางสายใหท่ี้ซิเก่ียงสรา้งประวติัศาสตรใ์ห้
ตวัทา่นเองวา่ไดม้ายืนอยู ่ณ เสน้ทาง
ประวติัศาสตรโ์ลก ......ไดเ้วลาอนัสมควรน า
ทา่นออกเดินทางสู ่ดยุเกอร ์ 

ค ่า  บรกิารอาหารคา่ ณ โรงแรม และอิสระตามอธัยาศยั 
 ท่ีพกั Duiker Eagle Nest หรอืเทียบเทา่   
 

วันทีห่า้ ดุยเกอร(์Duiker) – คาริมาบัด – ฮอปเปอรก์ราเซยี- กิลกิต                                    
(B/L/D)                                                                                                                         

แตเ่ชา้ตรู ่ น าทา่นขึน้ไปยงั ดุยเกอร ์(Duicker) จดัวา่เป็นหลงัคาของฮุนซา่บนรงัพญาอินทร ีเป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึน้
ท่ีสวยท่ีสดุในโลกแหง่หนึ่ง ชมยอดเขาเลดีฟิ้งเกอร ์(Lady finger) หรอื ยอดเขาทะลทุะเลเมฆ เป็นยอดเขา
รูปทรงประหลาด สะกดทกุสายตาท่ีไดพ้บเห็นมาตลอดเวลาท่ีมนัยืนตระหงา่นทะลทุะเลเมฆอยูต่รงนัน้ 
ดว้ยรูปทรงแหลมชูชนัตัง้ขึน้เหมือนพีระมิดหรอืปลายหอก ไม่เคยมีหิมะปกคลมุเลย ในขณะท่ีเทือกเขา



 
 

โดยรอบมีหิมะขาวหม่ปกเกือบตลอดเวลา ทาใหย้อดเขา Ladyfinger ยิ่งเตะตากวา่ใครๆ ตวัของมนัเองมี
ความสงูกวา่ 600 เมตร ตัง้อยูบ่นระดบัความสงูกวา่ 6,000 เมตรเหนือระดบันา้ทะเล 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. น าทา่นชม กราเซียฮอปเปอร ์(Hopper Glacier) เป็นกราเซียท่ีมีขนาดไม่ไดใ้หญ่มากนกัเม่ือเทียบกบัท่ี

อ่ืน ๆ แตค่วามโดด่เดน่ของกราเซียฮอปเปอรจ์ะมีสดีา ทา่นจะไดเ้ห็นกราเซียท่ีสั่งสมกาลเวลายาวนานจน
แทบเปลี่ยน จากน า้แข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นไดจ้ากความเก่าแก่สอีอกเทาของกราเซียแหง่นี ้...ไดเ้วลาอนั
สมควรเดินทางกลบัคารมีาบดั 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้  น าทา่นชมปอ้มโบราณอายปุระมาณ1,100 ปี ช่ือปอ้มอลัติท (Altit Fort) และปอ้มบลัติท (Baltit Fort) 

สญัลกัษณข์องหบุเขาฮุนซา่ เป็นท่ีอยูใ่น
อดีตของเหลา่ ผูป้กครองฮุ่นซา่ท่ีมีอายุ
ประมาณ 700 ปี แตไ่ดมี้การบูรณะ 
ซอ่มแซมเสมอมา ทัง้ สถาปัตยกรรมแบบ 
บลัติสถานผสมผสานกบัทิเบต และใน
ปัจจุบนับลัติตฟอรด์ยงัอยูใ่นรายช่ือ
พิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีก
ดว้ย ชมหมู่บา้นอายกุวา่ 1,000 ปี ชนเผา่
ท่ีมีอายยุืนมากท่ีสดุในโลก ซึ่งถือไดว้า่
เป็นชุมชนแรกๆ ในแควน้กิลกิต-บลัติ
สถาน ลกัษณะโดยทั่วไปจะเป็นคนผิว
ขาวมีในตาสฟีา้ หนา้คม เหมือนคนชาว
ยโุรป เพราะเป็นลกูหลานของพระเจา้อ
เลก็ซานเดอรท่ี์กรฑีาทพัไปตีชมพทูวีป 
เม่ือประมาณ 326 ปีก่อนครสิตกาล...
อายขุองพวกเขามากกวา่สตรชีาวญ่ีปุ่ นท่ี
ไดช่ื้อวา่เป็นหญิงท่ีมีอายยุืนมากท่ีสดุในโลกท่ีเพิ่งจะเสยีชีวิตไปขณะท่ีมีอายุ 117 ปี แตก่ลา่วกนัวา่ ชนเผา่
ฮุนซาสมีอายถุึง 120 หรอื 130 ปี ซึ่งอายขุนาดนีถื้อวา่เป็นเรื่องปกติ และชาวฮุนซาสท่ีมีอาย ุ90 ปี ก็ยงัไม่
ถือวา่แก.่....น าทา่นเดินและชมวิวรอบเมืองฮุนซา่ไดจ้ากท่ีน่ี 

จากนัน้ น าทา่นออกเดินทางสูเ่มือง กิลกิต  Gilgit-Baltistan ดินแดนท่ีราบสงูตอนเหนือปากีสถาน กิลกิตเคยเป็น
ศนูยก์ลางสาคญัของพระพทุธศาสนา เป็นจุดแวะท่ีสาคญับนเสน้ทางสายไหม โบราณ และปัจจบุนัเป็นจุด



 
 

เช่ือมตอ่หลกัตามทางหลวงคาราโครมั ท่ี มีถนนเช่ือมตอ่ไปยงัประเทศจีนรวมทัง้เมืองสการด์จิูตราลเปชา
วารแ์ละอิสลามาบดัของ ปากีสถาน  

ระหวา่งทาง น าแวะชม พระพทุธรูป “พระพทุธรูปคารก์าห”์ 
(Kargah Buddha) มรดกแหง่พทุธศาสนาท่ียงัคง
เหลอือยูใ่น “ปากีสถาน” พระพทุธรูปท่ีถกูแกะสลกั
ไวบ้นหนา้ผา ในหบุเขาคารกาห ์(Kargah Valley) 
ในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถกูคนพบพรอ้มกบัเจดีย ์
3 องคซ์ึ่งสงู 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 
เคยตานานท่ีเก่ียวกบัพระพทุธรูปแกะสลกัคารก์าห์
นีท่ี้ถกูเลา่ขานโดยชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ตามตานาน
ระบุวา่ กาลครัง้หนึ่ง บรเิวณแถบนีเ้ป็นท่ีอยูข่องยกัษกิ์นคนนางหนึ่ง ท่ีเรยีกกนัวา่ “ยกัษิณี” (Yakhsni) 
ชาวบา้นท่ีไดร้บัความเดือดรอ้นจากยกัษต์นนีไ้ดร้อ้งขอความช่วยเหลอืจากนกับวชท่ีผา่นทาง และนกับวชก็
ไดต้รงึนางยกัษิณีตนนีไ้วท่ี้กอ้นหิน  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี Gilgit Serena Hotel หรือ  OR Mandarin Inn หรอืเทียบเทา่ 

 

วันทีห่ก กิลกิต (Gilgit) – บสีชาม ( Besham)                                                                       
(B/L/D)                                                                                                                         

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. เมืองกิลกิต ซึ่งปัจจุบนัทาหนา้ท่ีเป็นสถานีชายแดน

ส าหรบัพืน้ท่ีชนเผา่ในทอ้งถ่ิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของเมืองมุ่งเนน้ไปท่ีการเกษตร เป็นหลกั โดยมีขา้ว
สาลี ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์และขา้วบารเ์ลยเ์ป็นพืชผล
สว่นใหญ่ ผ่านเมืองชีลาส (Chilas) นาทา่นแวะชม 
โขดหินจารกึภาพเขียนโบราณสมยัก่อน
ประวติัศาสตรข์องเมืองชีลาส ซึ่งโขดหินจารกึเหลา่นี ้
จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเสน้ทางสายไหม 
เสน้ทางท่ีเคยมีพอ่คา้วาณิชมากมายผา่นไปมา โดยท่ีเมืองชีลาสนี ้ถือเป็นจุดศนูยร์วมโขดหินจารกึภาพ
โบราณท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ มีการคน้พบหลกัฐานมากกวา่ 20,000 ชิน้เก่ียวกบัศิลปะโบราณและภาพเขียน   



 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. ออกเดินทางสูเ่มือง บีสชาม (Besham) เมืองทา่

ส  าคญัเสน้ทางสายไหมสมยัก่อน โดยใชเ้สน้ทาง
สายคาราโครมัไฮเวย ์ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดช่ื้น
ชมกบัความงามของธรรมชาติท่ีปรากฎบนเสน้ทาง
สายนี ้ชมวิวระหวา่งสองขา้งทาง  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 ท่ีพกั Besham Hotel  หรอืเทียบเทา่Besham Besham 

วันทีเ่จ็ด บสีชาม ( Besham) ตักศลิา-พพิธิภัณฑเ์มอืงตักศลิา-มหาวิทยาลัยจูเลียน-
อิสลามาบัด (Isalamabad)                                                 (B/L/D)                                                                                                                         

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ตักศิลา ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอืเพลดิเพลนิกบัธรรมชาติ 2 
ขา้งทางจนถึงเมืองตกัศิลา 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  

พิพิธภณัฑเ์มืองตักศิลา (Taxila) ยเูนสโกไ้ดใ้ห้
ความส าคญักบั เมืองตกัศิลา และไดร้บัการประกาศวา่
เป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร ์เป็นเมืองโบราณ
ท่ีเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แตส่มยั อเลก็ซานเดอร ์
มหาราช  หลงัจากพระเจา้อเลกซานเดอรส์วรรคต พระ
เจา้อโศกมหาราช ทรงวางรากฐานพทุธศาสนาในเมือง
ตกัศิลาตอ่ในพุทธศตวรรษท่ี 10-11 พวกฮั่นขาวได้
ท าลายวดัพทุธศาสนาในเมืองตกัศิลาเป็นเมือง  โบราณ
ท่ีอุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเก่าแก่
ของพทุธศิลปะงดงามสมยัคนัธาระ พระพทุธรูปงดงาม
ราวเทพบุตรกรกี จากนัน้ชม  มหาวทิยาลัยจูเลียน ซึ่ง
ไดร้บัการบูรณะใหม่ท าใหเ้ห็นโครงสรา้งของ
มหาวิทยาลยัทางพทุธศาสนาอนัเก่าแก่ตัง้อยูก่ลางเนิน
เขา Margalla ช่ือของมนัคือการรวมกนัของคาภาษาเปอรเ์ซียสองคา ซึ่งรวมกนัหมายถึงตีนเขา อยูห่า่ง
จากระดบันา้ทะเลประมาณ 2,400 ฟุตและหา่งจากเมืองอิสลามาบดัเกือบ 500 ฟุต เป็นจุดหมาย



 
 

ปลายทางยอดนิยมสาหรบัผูอ้ยูอ่าศยัและผูม้าเยือนเมืองหลวง จากนัน้มุ่งหนา้เขา้สู ่เมืองหลวง
อิสลามาบัด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

เย็น                 รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
         ท่ีพกั Islamabad Hill View Hotel หรอืเทียบเทา่  

 

วันทีแ่ปด  อิสลามาบัด (Isalamabad) –  มัสยิดไฟซอล – จุดชมวิว ดามันอีเกาะ – อิสระช้อป
ป้ิง                                            (B/L/D)                                                                                                                         

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
น าทา่นชม มัสยิดไฟซาล (Faisal 

Mosque) ซึ่งเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย 
สรา้งโดยกษัตรยิไ์ฟซาลแหง่ราชวงศ์
ซาอุดิอาระเบียใชเ้งินงบประมาณ การสรา้ง
สงูถึง 50 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ เปิด
ใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือปี 1987 ออกแบบ
โดยชาวตรุกี 

เท่ียง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
แวะชมววิอิสลามาบดั ดามัน-อี-เกาะ Daman-e-Koh จุดชมวิวและสวนบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุง
อิสลามาบดั และ 

จากนัน้ น าทา่น อิสระช้อปป้ิง สนิคา้พืน้เมืองหรอืของท่ีระลกึของฝากก่อน...อ าลาปากีสถาน 
เย็น                    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.20น.             ออกเดินทางจาก อสิลามาบดั โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี TG350 
 

 

วันทีเ่ก้า 
กรุงเทพฯ                                                                                                                     
(-/-/-) 

06.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 
 
 



 
 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่     ทา่นละ  79,900   บาท 
พักเดีย่วจ่ายเพิม่   ทา่นละ  14,000   บาท 
 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 
คา่ภาษีสนามบิน 
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวประเทศปากีสถาน 
 คา่ท่ีพกั (หอ้งละ 2 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ไกดท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ)  

       คา่หวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางพรอ้มคณะ กรุป๊ 10 ทา่นขึน้ไป  
 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 500,000-1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตรานีไ้ม่รวม 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 

 คา่น า้หนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรมัตอ่หนึ่งทา่น 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครื่องด่ืมในหอ้งพกั 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน (คนละ 5 USD / วนั = 40 USD ตลอดการเดินทาง)  
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามแตท่า่นเห็นสมควร 
 คา่ประกนัโควิดท่ีคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 
 คา่กกัตวัหรอืคา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีผลโควิดเป็นบวกในระหวา่งท่ีอยูท่ี่ปากีสถานหรอืกลบัไทยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เงื่อนไขในการจองทัวร ์

1. กรุณาจองท่ีนั่งลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ าท่านละ 35,000 บาท เมื่อท า
การจอง พรอ้มกบัสง่หนา้พาสปอรต์ หมายเลขสะสมไมลก์ารบินไทยและเอกสารส  าหรบัการท าวีซา่  

2. สว่นท่ีเหลอืช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

 

ช่ือธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ช่ือบัญชี 
ธนาคารกสกิรไทย เซ็นทรลัป่ินเกลา้ ออมทรพัย ์ 758-2-42304-
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MR.ZHIHONG ZHOU 

ธนาคารไทย
พาณิชย ์

เดอะวอลค์ราชพฤกษ์ ออมทรพัย ์ 403-4-22090-
1 

MR.ZHIHONG ZHOU 

 

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง 

หลงัจากการจองและมีการช าระมดัจ าทวัร์และตอ้งการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบริการมดัจ า ท่านละ 

10,000 บาท และบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีด่  าเนนิการไปแลว้ เช่น ค่าธรรมเนยีม 

วซ่ีา, ตัว๋เครือ่งบิน เป็นตน้ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ไป - เก็บค่าธรรมเนียม10,000 บาท และค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการไปแลว้ เช่น 

คา่ธรรมเนียมวีซา่, ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทวัร ์และค่าใชจ้่ายท่ีด าเนินการไปแลว้ เช่น 

คา่ธรรมเนียมวีซา่, ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ 

3. ทวัรย์กเลกิก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

หมายเหตุ 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้
เดินทางเป็นส  าคญั 

2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ทีบ่ริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 



 
 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้สิน้ อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, 
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล , การเมือง, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษัทฯจะด าเนินการ
ประสานงานเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ลกูคา้) 
4. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

5. ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถท าการ Refund เปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนเสน้ทาง เลื่อนวนัได ้
6. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ทา่น 
7. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสทิธ์ิการใชบ้รกิารใด ๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี 

8. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคา่บรกิาร
ท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรยีกคืนได ้เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน 
คา่หอ้งพกั คา่วีซา่ และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ 

10. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่างบรษิัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
11. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิัทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัท

ฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขตา่ง ๆ ของบรษิัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วีซ่าปากสีถาน 
แบบฟอรม์ขอขอ้มลูส  าหรบัประกอบการขอวีซา่เขา้ประเทศปากีสถาน 
1.ข้อมูลส่วนตัวผู้ขอวีซ่า 
1.1 ช่ือ-นามสกลุ……………………………………………………………………………………………………………..                                                                               
1.2 กรุป๊เลอืด………………………………………………………1.3 ลกัษณะเดน่/ต าหนิ………………………………... 
1.4 สญัชาติ………………………………………………………...1.5 ศาสนา…………………………………………….. 
1.6 ท่ีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………………………………………………………... 
1.7 เบอรโ์ทรศพัท…์………………………………………………. 1.8 อีเมลล…์…………………………………………. 

1.9 สถานภาพ ��  ⬜�  โสด   ⬜�  แตง่งาน  ⬜�  หมา้ย  ⬜�  หยา่  
⬜�  ไม่ไดจ้ดทะเบียน  ⬜�  จดทะเบียน 

1.10 อาชีพ………………………………………………………….ต าแหนง่งาน………………………………………….. 
เบอรโ์ทรศพัทส์ถานท่ีท างานปัจจุบนั……………………………………………………………………………………….. 
    กรณีท่ีเกษียณแลว้  
    อาชีพก่อนเกษียณ……………………………………………….ต าแหนง่………………………………………………. 
    เริ่มท างานตัง้แตว่นัท่ี……………………………………………ถึงวนัท่ี……………………………………………....... 
    ท่ีอยูท่ี่ท  างานและเบอรโ์ทร……………………………………………………………………………………………….. 
2.ข้อมูลผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการเดินทาง (Sponsor ถ้ามี) 
2.1 ช่ือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………………. 
2.2 อาชีพ…………………………………………………………..2.3.อีเมลล…์………………………………………….. 
2.4. เบอรโ์ทรศพัท…์……………………………………………………………………………………………………….. 
3.ข้อมูลด้านสมาชิกในครอบครัว (ภาษาอังกฤษ) 
3.1 ช่ือบิดา…………………………………………………………สญัชาติ ……………………………………………….                                                                                
3.2 ช่ือมาดา………………………………………………………...สญัชาติ………………………………………………..                                                                            
3.3 ช่ือคูส่มรส……………………………………………………...สญัชาติ………………………………………………  
      วนัเดือนปีเกิด…………………………………………………..จงัหวดัท่ีเกิด…………………………………………..                                                         
      อาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………. 
คณุมีลกูหรอืไม่  (ถา้มี) 

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด 
  
  



 
 

  
3.4 มีสมาชิกในครอบครวัรว่มเดินทางดว้ยหรอืไม่  (ถา้มี) 

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด พาสปอรต์เลขที ่ ที่อยู่ 
    
    
    

4. บุคคลที่ตดิต่อได้กรณีฉุกเฉิน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………… 
เบอรโ์ทรศพัท…์…………………………………………………………………………………………………………… 
5. คุณเคยไปปากีสถานภายใน 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่   ถ้าเคย  

วันที ่ เมืองที่ไป วัตถุประสงคใ์นการไป ก่ีวัน 
    
    
    

6.ประเทศที่เคยไปมาภายใน 2 ปี  
วันที ่ เมืองที่ไป วัตถุประสงคใ์นการไป ก่ีวัน 

    
    
    

 

เอกสารที่ต้องแนบวีซ่า  

1. พาสปอรต์ท่ีมีอายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ (ถา้มีอายนุอ้ยกวา่ 6 

เดือน กรุณาไปท าใหม่)  

2. ส าเนาพาสปอรต์ 1 ใบ 
3. รูปถ่ายส ี2 x 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว จ านวน 2 รูป 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
6. ส าเนาใบสมรส/ใบหยา่/ใบมรณะ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ)  
7. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. ส าเนาใบสติูบตัร (กรณีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
9. จดหมายรบัรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) ระบุ ต าแหนง่ เงินเดือน และ วนัเดือนปี ท่ีเริ่มเขา้ท างาน (ฉบบัจรงิ) 



 
 

กรณีเจา้ของบรษิัท  หนงัสอืรบัรองบรษิัท (แปลเป็นภาษาองักฤษ)และหลกัฐานการเงินของบรษิัท 
ส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยส์ว่นตวั อพัเดทปัจจบุนัถึงยอ้นหลงั 


