
 
 
 
  
 

 

 

 



 
 
 
  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการท่องเที่ยว 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – อิสลามาบดั (ประเทศปากีสถาน) 
16.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้4  เคานเ์ตอร ์  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ชัน้4  เคานเ์ตอร ์  ชัน้ 4 ประตู 4 หรือ 5 เคานเ์ตอรก์ารบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยตอ้นรบัและ
อาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทางแกท่่าน 

19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่กรงอิสลามาบดั โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349  
(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

22.10น.  เดินทางถึง อิสลามาบดั (Islamabad) เวลาทอ้งถิ่น(ชา้กว่าไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมืองตามเวลาทอ้งถิ่นปากีสถาน 

 
 
  นําท่านเดินทางสูโ่รงแรม… ประเทศปากีสถานเป็น

ประเทศที่หลายคนทัว่โลกรูจ้กักนัเป็นอย่างดี แต่
มีหลายคนท่ียงัไม่เขา้ใจเหมือนกนัท่ีคนทั่วโลกมกัจะ
เขา้ใจผิดเกี่ยวกบัปากีสถาน.... คนท่ีอยู่ในปากีสถาน
ไม่ไดพู้ดภาษาอาหรบั....ไม่มีประเทศเพ่ือนบา้นของ
ปากีสถานท่ีพูดภาษาอาหรบั.....คนส่วนใหญ่เขา้ใจว่า
ปากีสถานอยู่ ในตะวันออกกลาง  แต่แทจ้ริงแลว้
ปากีสถานไม่ไดอ้ยู่ในตะวนัออกกลาง......ปากีสถานใช ้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการมานานกว่า 67 ปีแลว้
.....แมว้่าภาษา Urdu จะเป็นภาษาประจําชาติ
ปากีสถาน แต่มีคนใชเ้พียงแค่ 8% เท่าน้ันหลายคนชอบสบัสนคิดว่าปากีสถานมีภูมิประเทศเป็นทะเลทราย
เหมือนกบัซาอุดิอาระเบีย แต่แทจ้ริงแลว้ปากีสถานไม่ไดเ้ป็นทะเลทราย และมีภูมิประเทศท่ีหลากหลายคน
ปากีสถานไม่ไดเ้ป็นผูก้อ่การรา้ยเสมอไปปากีสถานเต็มไปดว้ยนักสูส้ตรี…. 

พกั Grace Crown Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 1 
(มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

06.30 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. นําท่านออกเดินทางจากเมืองอิสลามาบดั โดยรถไปยงั สู่เมืองชีลาสบนเสน้ทางคาราโครมัไฮ

เวย ์ “The Karakoram Highway” (8 th wonder of the world) ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 10 

วนัที่-2 
 

อิสลามาบดั – เร่ิมตน้เสน้ทางหลางคาราโครมั ไฮเวย-์จุดที่เชือ่มตอ่ระหวา่งเทือกเขาสําคญั
ของโลก 3 เทือกเขา(junction Point)-ซลีาส  

ความสขุ..ของทรปินี ้คอื …ฤดกูาลใบไมผ้ล ิ
ขอนําทา่นสู ่ประเทศปากสีถาน ณ วนันี ้เปิดมุมมองของปากสีถาน ...เราจะแสดงใหคุ้ณเห็นวา่ ปากสีถาน ตน้

ทางหมิาลยั ..สวยงามเพยีงใด….เสนห่แ์หง่หมิาลยั ซึง่ตดักบัทะเลสาบสเีขยีวมรกต และแมนํ่า้สนิธุ บนเสน้ทางหลวง
รถยนตท์ีส่งูทีส่ดุในโลกบนถนนคาราโครมั ไฮเวยท์ ีถ่กูกลา่ววา่ส ิง่มหสัจรรยข์องโลกอนัดบัที ่8 

เปิดโลกกวา้งในประสบการณ์คร ัง้ใหมข่องคณุ สําหรบันกัเดนิทางผูห้ลงไหลกบัธรรมชาตดิบิๆทีง่ดงามราวกบั
สรวงสวรรคบ์นดนิ รว่มสมัผสักบัความแปลกตานา่คน้หากบัเรา.... แลว้ทา่นจะหลงเสนห่ร์ฐัอสิลามทีย่ากไปเยอืนและ
ยากจะลมื ..ปากสีถาน 

ทรปินี.้..ทา่นจะไดส้มัผสัววิทีง่ดงาม ผูค้นทีน่า่รกัเนน้เทีย่วถา่ยภาพ แวะจอดถา่ยรปูตามจดุที่
สวยงาม…คาราโครมั ไฮเวย ์ (Karakoram highway) เสน้ทางในฝนัของนกัเดนิทางมอือาชพี 



 
 
 
  
 

 

 

ชัว่โมง บนเสน้ทาง “คาราโครมั ไฮเวย”์เป็นเสน้ทางเชือ่มต่อระหว่างประเทศจีนกบัประเทศปากีสถาน 
เป็นระยะทางยาวจนตอ้งบนัทึกในประวติัศาสตรโ์ลก จากเมืองแอบบอตดาบดัของปากีสถานผ่านภูมิภาค
ตอนเหนือของประเทศจนถึงคุนจีราฟพาส ซึง่เป็นพาสชายแดนระหว่างประเทศท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย (สูง 
4700 เมตรจากน้ําทะเล)แลว้จึงเชือ่มต่อออกไปอีกจนกระทั่งถึงเมืองคชัการข์องประเทศจีน รวมแลว้มีความ
ยาวประมาณ 1300 กิโลเมตรโดยใชวิ้ศวกรและกําลงัคนบางส่วนจากประเทศจีนร่วมมือชว่ยเหลือกนักบั
แรงงานฝ่ังประเทศปากีสถาน ผ่าน Kaghan Naran Valley ระหว่างทางชมความงามของทะเลสาบและ
ความเขยีวชอุ่มของป่าไมท่ี้ยอดเขาปกคลุมดว้ยหิมะ  ระหว่างทางท่านจะไดพ้บทศันียภาพท่ีสวยงามราวกบั
สวรรคส์รรสรา้ง ยากท่ีจะบรรยายออกมาเป็นคําพูด ตอ้งมาสมัผสัดว้ยตาท่านเอง ...โดยรถ วนันี้จะน่ังรถ
ระยะไกลสุดนะคะ (ไม่บินภายในประเทศเน่ืองจาก โอกาสท่ีเครื่องบินมีโอกาสยกเลิกบินถึง 70 % เพราะ
ก่อนถึงสนามบินมีภูเขาสูง 7,000-8,000 เมตร ลอ้มรอบก่อนลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากท่ี
จะนําเครื่องบินลง) 

 

 
เที่ยง -บ่าย   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เสน้ทางสู่ ชายแดนปากีสถาน – จีนท่ีราบสูงคุนจีราบ
ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบั แนวเทือกเขาคาราโครมัอนั
ย่ิงใหญ่  แวะชมและถ่ายภาพที่จุดตดัของ 3 แนว
เ ทือกเขา  3  แห่ ง  คือ  เ ทือกเขาคาราโคร ัม 
เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลยั โดยมี
แม่น้ํากิลกิตและ แม่น้ําสินธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อ
เกิดเป็นแม่น้ําสินธุ บริเวณเทือกเขาคาราโครมัเป็นเขต
ติดต่อกนัสามประเทศไดแ้ก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย 
จุดสุงสุดของเทือกเขาคือ ยอดเขาเคทู ตั้งอยู่บริเวณ
ประเทศจีนและปากีสถานเทือกเขาฮินดูกูช เป็นเทือกเขาท่ีขยายตวัต่อจากเทือกเขาคาราโครมัไปทาง
ตะวนัตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกบัประเทศ
อฟักานิสถาน มียอดเขาสงูท่ีมากกวา่ระดบั 7,000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุคือยอดเขาติรอิ์ช
เมียรใ์นประเทศปากีสถาน เชิงเขาฝ่ังตะวนัตกของเทือกเขาฮินดูกูช มีทะเลสาบกลุ่มหน่ึง แอ่งนํ้าใส
ต่อเน่ืองกนัเป็นสายตามแนวแม่นํ้าแบนด-์เออามีร ์ ณ ระดบัความสูงเกือบ 3,000 เมตร   เทือกเขา
หิมาลยั เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชยี ท่ีแยกอนุทวีปอินเดียทางทิศใต ้ ออกจากท่ีราบสูงทิเบตทางทิศเหนือ 
เป็นท่ีท่ีมียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก เชน่ ยอดเขาเอเวอเรสต ์ และยอดเขากนัเจนชงุคา (Kanchenjunga) 
และยงัประกอบดว้ยยอดเขาท่ีมีความสูงมากกว่า 7,200 เมตร (23,600 ฟุต) มากกว่าหน่ึงรอ้ยยอด ใน
ทางศพัทมูลวิทยา คาํวา่ หิมาลยั มาจากภาษาสนัสกฤต หมายถึง "ท่ีอยู่ของหิมะ" (หิม + อาลย) เป็นจดุ
กําเนิดของระบบแม่นํ้าท่ีสําคญัของโลกหลายสาย เชน่ แอ่งแม่นํ้าสินธุ และแอ่งแม่นํ้าคงคา-พรหมบุตร 
แม่นํ้าสาละวิน และแม่นํ้าโขง 

...... ถึงเมืองชีลาส เป็นเมืองผ่านสําหรบัพกัก่อนจะเร่ิมการเดินทางท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริงในวนัรุ่งขึน้ เมืองชี
ลาส มีแม่นํ้าสินธไุหลผ่าน เป็นแม่นํ้าท่ียาวท่ีสุดในปากีสถาน และเป็นแม่นํ้าท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอนัดบัท่ี 21 
ถือเป็นเสน้เลือดและเสน้ชวิีตของชาวปากีสถาน ตน้กําเนิดของแม่นํ้าสินธอุยู่บริเวณท่ีราบสงูทิเบต มีความ
ยาวรวมของแม่นํ้ามีความยาว 3,180 กิโลเมตร และมีการไหลของน้ํามากกว่า 1,165,000 ตร.กม. อารย



 
 
 
  
 

 

 

ธรรมลุม่แม่นํ้าสินธ ุ ประมาณ 2500 - 1900 กอ่นคริสตกาล ถือกําเนิดขึน้บริเวณลุ่มแม่นํ้าสินธใุนประเทศ
อินเดียและปากีสถานในปัจจบุนั ถือเป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ที่พกั Shangri-La Resort Chilas (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 2 

(มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

06.30 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. นําท่านชมเมืองชีลาส ท่านชม โขดหินจารึกภาพเขียน

โบราณสมยัก่อนประวติัศาสตรข์องเมืองชลีาส ซึง่โขดหินจารึก
เหล่านี้จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเสน้ทางสายไหม เสน้ทาง
ท่ีเคยมีพ่อคา้วาณิชมากมายผ่านไปมา โดยท่ีเมืองชลีาสนี้ ถือ
เป็นจุดศูนยร์วมโขดหินจารึกภาพโบราณท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด มีการ
คน้พบหลกัฐานมากกว่า 20000 ชิน้เกี่ยวกบัศิลปะโบราณและ
ภาพเขียนหลงัจากด่ืมดํ่ากบัความสวยงามทางธรรมชาติของ
เมืองชลีาสเพียงพอแลว้...  

นําท่าน  เดินทางสู่เมืองคาริมาบดั (Karimabad) ที่ต ัง้แห่งหุบเขา
ฮุนซ่า(Hunza)ใชบ้นคาราโครมัไฮเวย ์ (Karakoram Highway)  เสน้ทางเสน้นี้ท่านจะไดร้บัความ
เพลิดเพลินชมทศันียภาพของเสน้ทางหลวงคาราโครมั ระหว่างทางแวะจุดคาริมาบดัชมวิวราคาโปช ิ
(Rakaposhi View Point) เพ่ือชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชอิย่างใกลช้ดิ

จนรูสึ้กเหมือนจะสมัผสัไดย้อดเขาแห่งนี้ถูกจดัความสูงอยู่ในอนัดบัท่ี 27 ของโลกซึง่สูงถึง 7,790 ระหว่าง
ทางวิวสวยงามอลงัการ หุบเขาฮุนซา่ (Hunza valley) เป็นหุบเขาในเมืองกิลกิต (Gilgit) ซึง่อยู่ในเขต
ปกครองพิเศษกิลกิต-บาลิสถาน (Gilgit- Baltistan) ดินแดนใตก้ารปกครองของรฐับาลปากีสถาน หุบเขา
ฮุนซา่ตัง้อยู่ทางเหนือของแม่นํ้าฮุนซา่อยู่ในระดบั 2,500 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล โดยมีเมืองคาริมาบดัเป็น
เมืองใหญ่ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวติดอนัดบัจากความงดงามของทศันียภาพท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสูงตระหง่าน 
อย่างเชน่ อลูท่า ซา่ร ์ (Ultar Sar), ราคาโพช ิ (Rakaposhi),โบจาฮาเกอรเ์ดอรน์าเซอร ์ (Bojahagur 
Duanasir II), ฮุนซา่พีค (Hunza Peak), ดิรนัพีค(Diran Peak),และบบัลิมาติง้ (Bublimating),(เลดีฟิ้ง
เกอร–์Ladyfinger Peak) ซึง่ภเูขาตา่งๆเหลา่นี้มีความสงูมากกวา่ 6,000 เมตร เหนือระดบัทะเล 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
เดินทางต่อทางไปยงัหุบเขาฮุนซ่าและชม
ทศันียภาพของเส ้นทางหลวงคาราโคร ัม 
(Karakoram Highway) ผ่านหุบเขาผลไมอ้นัอดุม
สมบูรณข์องฮุนซา่และนาการ ์ อนัเป็นเมืองโบราณท่ี
ชอ่นตวัอยุ่ในหุบเขา ห่างจากมลพิษทัง้ปวง ไม่น่า
แปลกเลยท่ีคนในฮุน  ซา่มีอายุเฉลี่ยยาวนานมาก
เป็นอนัดบัตน้ของโลกถึง85ปีคนแก่หลายๆคนมีอายุ
ถึง120 ปี เพราะเมืองจะถกูโอบลอ้มโดยยอดเขาสูง
มากมายท่ีมีความสูงมากกว่า7000 เมตรเท่ียวชม

วนัที่-3 ชลีาส - เมืองคาริมาบดั (Karimabad) - หุบเขาฮุนซา่ (Hunza Valley)  



 
 
 
  
 

 

 

เมืองท่ีมีสีสนัสดใสจากดอกไมท่ี้แขง่กนัอวดสีสนัท่ีสวยงามกบัแม่นํ้าฮุนซา่ทอดตวัโคง้ยาวงดงามราวภาพวาด
ขึน้  
นําท่านชมบลัติทฟอรด์ (BALTIT FORT) สญัลกัษณข์องหุบเขาฮุนซา่ เป็นท่ีอยู่ในอดีตของเหล่า ผู ้
ปกครองฮุ่นซา่ (MIRS) โดยตัง้อยู่บนท่ีสงูของเมืองคาริมาบดั ท่านสามารถเห็นวิวรอบเมืองฮุนซา่ไดจ้ากท่ีน่ี 
BALTIT FORT ไดส้รา้งขึน้มานานกว่า 700 ปี แต่ไดมี้การบูรณะ ซอ่มแซมเสมอมา BALTIT FORT น้ัน
เป็นสถาปัตยกรรมแบบ บลัติสถานผสมผสานกบัทิเบต และในปัจจบุนับลัติตฟอรด์ยงัอยู่ในรายชือ่พิจารณา
เป็นมรดกโลกของ Unesco อีกดว้ย นําท่านเย่ียมชมย่านตลาดการคา้พืน้เมืองของเมืองคาริมาบดั ท่านจะ
ไดเ้ห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนพืน้เมือง ซึ่งอยู่อย่างมีความสุขและพอเพียง อิสระใหท้่านไดซ้ือ้สินคา้
พืน้เมืองตามอธัยาศยั หรือสาํหรบัท่านท่ีชอบถา่ยรปู ท่ีคาริมาบดัก็มีวิวท่ีสวยงามมากมายใหท้่าน ท่านจะได ้
เห็นทิวทศันท่ี์สวยงามของนาข ัน้บนัไดซึง่โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมไปดว้ยหิมะ ดา้นล่างเป็น
แม่นํ้าใสไหลเย็น กลุ่มบา้นเมืองปลกูกนัลดหลัน่ตามไหล่สนัเขา ดอกไมป่้าขึน้กระจายแซมทั่วบริเวณในชว่ง 
ฤดใูบไมผ้ลิ สภาพแวดลอ้มท่ีงดงามเชน่นี้เองทําใหฮุ้นซา่ไดช้ือ่ว่าเป็น ดินแดนท่ีมีประชากรอายุยืนยาวท่ีสุด
ในโลก เน่ืองจากมีโอโซนท่ีมีปริมาณสงูท่ีเป็นผลมาจากความมหศัจรรยแ์ห่งเทือกเขาหิมาลยั ทําใหอ้ากาศมี
ความบริสทุธเ์ป็นอย่างมาก และวิถีความเป็นอยู่ของชาวฮุนซา่ก็เป็นสว่นหน่ึงท่ีทําใหช้าวฮุนซา่มีสขุภาพท่ีดี 

จากนัน้   พาไปเยี่ยมชมย่านการคา้ของเมือง Karimabad ชมวิถีชวิีตของคนพืน้เมืองท่ีอยู่อย่างพอเพียง อิสระ
เดินเลน่ชมรา้นคา้จาํหน่ายของท่ีระลึกท่ีตัง้ตลอดแนวบนถนนสายหลกัของเมืองและชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง
ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเขา้สู๋ท่ีพกั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
** พกัที่โรงแรม Eagle Nest Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 3 

(มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีดีท่ีสดุอยู่ดา้นลา่งจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุในคาราโครมัเห็นวิวครบถว้นในเมืองคาริมาบดัท่ีฮุนซา่ 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้มืด   ต่ืนเชา้มาดว้ยความสดชืน่ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ของหุบเขากลางเทือกเขาหิมาลยั นําท่านขึน้ไป
ยงัดิวเคอร ์ (Duicker) ท่ีอยู่หนา้โรงแรมพอดี ดื่มดาํกบับรรยากาศอนัสดชืน่บนยอดเขาดลุเคอร ์ จดัว่าเป็น
หลงัคาของฮุนซา่บนรงัพญาอินทรี ชมแสงแรกของพระอาทิตยข์ึน้เป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยท่ีสดุในโลก
แห่งหน่ึง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตยก์ระทบยอดเขาหิมะ ชมทศันียภาพของหมู่บา้น 
ฮุนชา่ ท่ีอยู่เบือ้งล่าง สีชมพูขาว มีแม่นํ้าฮุนชา่ขนาบรายลอ้มดว้ยยอดเขาสงูเสียด ฟ้าตระหง่าน โดยรอบ
โดย ณ จดุนี้ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมีรปูร่างโดดเด่นแปลกตาท่ีเรียกว่า Lady finger รวมทัง้ไดเ้ห็นยอด
เขาระดบัโลกถึงหา้เขาดว้ยกนั ทัง้ Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M) 
,Ulter Peak (7388M) และ Mountain Peak ชมทศันียภาพโดยรอบโดย ณ จดุนี้ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขา

วนัที่-4 
 

ฮุนซา่ -ยอดเขาดุยเกอร ์  (Duiker )  - ทะเลสาบอตัตาบดั (Attabad lake)-อทุยานแหง่ชาติ 
ชอ่งเขากุนจีราบพาส (Khunjerab Pass and National Park) – สะพานแขวน – พาสสุกรา
เซยี-ทะเลสาบบอริท -ฮุนซา่ 



 
 
 
  
 

 

 

ท่ีมีรปูร่างโดดเด่นแปลกตา จนถกูขนานนามว่างามเหมือน นิ้วมือของหญิงสาว หรือ Lady finger ..นํา
ท่านเดินทางกลบัโรงแรม 

06.30 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. นําท่านเดินทางไปชอ่งเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass )ใส่เสือ้กนัหนาวหนาๆวนันี้เราจะขึน้ไปท่ีคนุจิ

ราบพาสความสงู 4,800 เมตร ...นําท่านเดินทางไปเท่ียวชมและถ่ายภาพ KHUNJERAB NATIONAL PARK 

โดยจะนําท่านผ่านท่ีสูง KHUNJERAB PASS ซึง่เป็นชอ่งทางการคา้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก จดุบรรจบแห่งอารยะ
ธรรมโบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ ท่ีน่ีคือด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงจากระดบันํ้าทะเลกว่า 
4,730 เมตร บนเมือกเขาคาราโครมั ซึง่เดินทางตามแนวเสน้ทางสายไหมโบราณท่ีเชือ่มเอเชยีกลางสู่ยโุรป 
เทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นเหมือนสวิสเซอรแ์ลนด ์ และสามารถพบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตวั Ibex หรือ แพะ
ภเูขา Yak ท่ีอาศยัอยู่ตามไหล่เขาสงู จนถึงจดุสดุทา้ยท่ีด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนท่ี
จะออกไปยงัประเทศจีนบนเสน้ทางสายไหมท่ีซินเกียง นําท่านถ่ายภาพวิวสวยๆ ระหว่างทาง และ
ชายแดนจีน – ปากีสถาน  สรา้งประวติัศาสตรใ์หต้วัท่านเองวา่ไดม้ายืนอยู่ ณ เสน้ทางประวติัศาสตรโ์ลก 
ลงมาเลน่หิมะกนัจนหนําใจบนบรรยากาศเย็นฉ่ํา ถา่ยรปูกบัยอดเขารายลอ้ม 

ระหวา่งทาง  แวะชมทะเลสาบอตัตาบดั ( Attabad Lake) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเม่ือปี 
2009 ลงมากัน้แม่นํ้าฮุนซา่ จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยสแ์บบนี้ซึง่ทะเลสาบน้ีมีความยาว 21 เมตร 
และความลึก 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินท่ีถล่มลงมาจนกลายเป็นเขือ่นกัน้ทะเลสาบ การ
เดินทางขึน้เหนือไปจีนก่อนหนา้นี้  ตอ้งใชท้างเรือเท่าน้ัน ทางจีนไดช้ว่ยสรา้งอโุมงคล์อดเขาเพ่ือเชือ่มต่อ
เสน้ทางคาราโครมัใหม่ 

เดินทาง ตอ่ไปยงัเมืองพาสสุ Passu เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีอยู่บนเสน้ทางทางคาราโครมัขา้งๆแม่นํ้าฮุนซา่ ทางตอนใต ้
ของหมู่บา้นจะมีธารนํ้าแข็งซึง่
ตอ้งเทรคระยะสัน้ประมาณ 2 
กิ โ ล เ ม ต ร จึ ง จ ะ พ บ  ท า ง
ดา้นหลังจะมองเห็นยอดเขา
Passu ธารนํ้าแขง็Passuนี้จะ
ไหลไปเชอืมโยงกบัธารนํ้าแข็ง
Batura จุ ด เ ริ่ ม ต ้ น เ ดิ น 
trekking ซึง่เดินประมาณ 2 
กิโลเมตร แลว้ไดพ้บกบัธาร
นํ้าแข็ง passu สีขาว อนั
ย่ิงใหญ่ตระการตา จากจดุชม
วิวอีกดา้นหน่ึงของธารนํ้าแข็ง 
passu …แต่คณะ เราขบั
รถเลยขึน้ไปทาง passu และจอดชมระหว่างทางเราจะเห็นยอดแหลมฟันเรื่อยท่ีโด่งดงัของเมือง Passu 
อย่างชดัเจน คือ Passu Sar (หรือ Passu SAR, Passu I) หรือเรียกชือ่อีกอย่างว่าธารนํ้าแขง็สีขาว 
White Passu Glacier ยอดเขาใน Batura Muztagh สว่นหน่ึงของเทือกเขา Karakoram  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหวา่งทาง 
จากนัน้ ออกเดินทางต่อ นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซอสท ์ (Sost) สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยาน

แหง่ชาติ(Khunjerab Pass and National Park ) ซึง่ตัง้อยู่ในชว่งเขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีน 
ท่ีน่ีคือด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก ชายแดนก่อนจะเขา้อุทยานแห่งชาติ ซึง่ มีความสูง 4,730 เมตร 
เหนือระดบันํ้าทะเล ซึง่เป็นจุดที่มีความสูงที่สุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครมั ซึง่จีนและปากีสถาน
ตกลงท่ีจะสรา้งเสน้ทางนี้ในปี ค.ศ. 1964 โดยมีเทือกเขาคาราโครมัเป็นเสน้แบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่ 
หลงัจากจีนไดส้รา้งในส่วนของตนตัง้แต่เมืองคชัการ ์ (ประเทศจีน) ถึงเมืองกลุมิทประเทศปากีสถานเสร็จในปี
ค.ศ.1979 ปากีสถานก็สรา้งต่อตัง้แต่เมืองกุลมิทตอนใตล้งไปจรดเมืองราวลัพินดี และแลว้เสร็จในเดือน
สิงหาคมปีค.ศ.1982 พรอ้มกบัเปิดใหเ้ป็นเสน้ทางสาํหรบัการท่องเท่ียว สว่นพรมแดนชอ่งเขากนุจีราบ เปิดให ้



 
 
 
  
 

 

 

มีการเดินทางขา้มแดนไดต้ัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นตน้…มาจุดบรรจบแห่งอารยะธรรม
โบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ด่านช่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ที่น่ีคือด่าน
พรมแดนที่สูงที่สุดในโลกบนเทือกเขา คาราโคลมัซึง่เดินทางตามแนวเสน้ทางสายไหมโบราณท่ีเชือ่ม
เอเชยีกลางสุดยโุรป เราไปทําเร่ืองผ่านด่านที่เมืองซอสท ์sost วนัน้ี เราจะผ่านเขตรกัษาพนัธ ์
สตัวป่์าอุทยานแห่งชาติ คุนจีราบ ท่ีมีกวางมารโ์คโปโลพรมแดนแห่งนี้ต ัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติกนุจี
ราบ ซึง่เป็นเขตอนุรกัษพื์ชพนัธุไ์มป่้า รวมทัง้สตัวป่์าสงวนท่ีหาดไูดย้าก เชน่ แกะมารโ์คโปโลเป็นตน้ ตลอด
เสน้ทางเป็นเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นบรรยากาศราวสวิสเซอรแ์ลนด ์ สามารถพบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตวั 
Ibex หรือแพะเขาYak ก็มีท่ีอาศยัอยู่ตามไหล่เขาสงูจนถึงจดุสดุทา้ยท่ีด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ 
จีน ก่อนท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบนเสน้ทางสายใหท่ี้ซเิกี่ยงสรา้งประวติัศาสตรใ์หต้วัท่านเองว่าไดม้ายืนอยู่ 
ณ เสน้ทางประวติัศาสตรโ์ลกลงมาเล่นหิมะกนัจนหนําใจบนบรรยากาศเย็นฉ่ําถ่ายรูปกบัยอดเขารายลอ้ม
Khunjerab Pass เป็นเสน้ทางท่ีราบสงูผ่านเทือกเขาคาราโครมั เป็นเสน้ทางชายแดนระหว่างปากีสถานกบั
ตอนใตข้องมณฑลซนิเจียงประเทศจีน มีระดบัความสงู 4,693 เมตรหรือ 15,397 ฟุต ถือว่าเป็นทางผ่าน
พรมแดนระหวา่งประเทศท่ีสงูท่ีสดุในโลก..ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่าเดินทางกลบัหบุเขาฮุนซา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หมายเหตุ: การขึน้ Khunjerab Pass and National Park กข็ึน้อยู่กบัสภาพอากาศดว้ยเชน่กนั) 
ระหวา่งทางกลบั นําท่านชม สะพานแขวนโกจาว (Gojal Suspension Bridge) สะพานท่ีใชข้า้มแม่นํ้าของ

คนทอ้งถิ่นชม ทะเลสาบบอริท (Borit Lake) ทะเลสาบน้ําจึดสีเขยีวใสท่ีหลบซอ่นตวัอยู่อย่างสงบ
ท่ามกลางหุบเขาสวยผ่านหมู่บา้นกุลมิท (Gulmit Village) นําท่านเดินชม หมู่บา้นเล็กๆ แลว้ท่านจะ
ประทบัใจกบัเสน่หข์องพวกเคา้ ณ ท่ีนื้อิสระใหท้่านถ่ายภาพและชมวิถีชวิีตของชาวบา้นท่ีใชช้วิีตประจาํวนั
บริเวณไกลเ้คียงจนถึงเวลานัดหมาย…เดินทางกลบัสู่หุบเขาฮุนซา่  

คํา่     บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม   
** พกัที่โรงแรม Eagle Nest Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 4(มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
วนัที่-5 ฮุนซา่– กราเซยีฮอปเปอร ์ –Nalter  Valley –Gilgit กิลกิต  



 
 
 
  
 

 

 

08.00 น. นําท่านเดินทาง หุบเขานากา (Nagar Valley) ใน ฮอปเปอร ์ วลัเล่ย ์ Hoper Valley โดย
เปลี่ยนเป็นรถจีป๊เล็ก  หุบเขานากา เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรฐันากา ในอดีตเคยเป็นรฐัท่ีปกครอง
พืน้ท่ีโดยรอบยาวนานถึง 1,200ปีจนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็นสถานท่ีนิยมสําหรบัชืน่ชม
ทศันียภาพของยอดเขาโดยรอบทัง้ยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอื่น ๆ กวา่ 30 ยอดเขาและ 
Hoper Valley เป็นจดุชมวิวอนัสวยงามจดุนึงของหบุเขานากา  
จากนัน้นําท่านชม กราเซยีฮอปเปอร ์ (Hopper Glacier) ซึง่นับเป็นจดุเขา้ชมกราเซยีท่ีใกลม้าก
ท่านจะไดเ้ห็นกราเซยีท่ีสัง่สมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปล่ียนจากนํ้าแขง็กลายเป็นหินซึง่เห็นได ้ จาก
ความเกา่แกสี่ออกเทาของกราเซยีแห่งนี้...ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัและเปลี่ยนเป็นรถบสัเดินทางสูเ่มือง
กิลกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) เสน้ทางคาราโครมั ไฮเวย ์ เรียบไปตามแม่นํ้าสินธ ุ ชมความ

งามตามเสน้ทางท่ีมีนํ้าตกสายเล็กๆ อนัเกิดจากหิมะ และกราเซยีละลาย  
เมืองกิลกิต หวัเมืองหลกัของ ภมิูภาค Gilgit - Baltistan เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของปากีสถาน 
เป็นเมืองสําคญัเมืองหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมในอดีตท่ีพุทธศาสนาเผยแผ่มาจากเอเชยีใต ้ และ เป็นส่วนหน่ึง
ของเสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์ จดุเริ่มแห่งการเดินทาง trekking Himalayan ranges และ จดุเริ่มตน้ของ
การท่องเทียว เสน้ทางสู ่ ชายแดนปากีสถาน - จีน ท่ีราบสงูคนุจีราบ  

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
** พกัที่โรงแรม HEAVEN LODGE (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 5 

 (มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. นําท่านชม พระพุทธรูป Kargah เป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลกับนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปในสมยั

คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถกูคนพบพรอ้มกบัเจดีย ์ 3 องคซ์ึง่สงู 400 เมตรในชว่งปี ค.ศ.1938-1939 เคยมี
ตํานานของคนในทอ้งถิ่นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ไดก้ล่าวถึง ชายผูห้น่ึงไดป้ราบผีสาวท่ีเรียกกันว่า 
Yakhshini ซึง่อาศยัอยู่ใน Kargah ลงได ้

จากน้ัน พาเดินชมตวัเมืองกิลกิต ผ่านย่านรา้นคา้ ตลาดไปรษณีย ์ สุเหร่า รวมทัง้สนามแข่งโปโล ท่ี
เป็นกีฬาท่ีนิยมมากในทางเหนือของปากีสถาน กิลกิตเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนเชงิเขาคาราโครมั พืน้ท่ีส่วนใหญ่

วนัที่-6 เมืองกิลกิต (Gilgit)- เมืองบีสชาม (Basham)    



 
 
 
  
 

 

 

ของเมืองนี้เต็มไปดว้ยภเูขา ซึง่ภเูขาท่ีนี้มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะไดช้ือ่ว่าเป็น ดินแดนแห่งความงามบ
ริสุทธท่ี์ถูกตกสํารวจจากชาวโลกนอกจากนี้เมืองกิลกิตยงัเป็นเมืองสําคญัท่ีเสน้ทางสายไหมในอดีตตดัผ่าน 
และใชเ้ป็นเสน้ทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจากอินเดียสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชยีทําใหพ้บหลกัฐานทางพุทธ
ศาสนาในเมืองนี้เป็นจาํนวนมาก จากนัน้ชม สะพานแขวนกิลกิต (Gilgit Suspension Bridge) 
ซึง่เป็นสะพานแขวนในสมยัโบราณท่ียงัคงใชง้านอยู่ในปัจจบุนั เป็นสะพานแขวนท่ีรถสามารถวิ่งผ่านได ้ สรา้ง
โดยกองทพัองักฤษในชว่งค.ศ.ท่ี 19 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้  นําท่านเดินทางสู่ เมืองบีสชาม (Besham) (ประมาณ 7 ชม.) เมืองเบชาม โดยใชเ้สน้ทางสายคารา

โครมัไฮเวย ์(Karakoram Highway – KKH) ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ืน่ชมกบัความงดงามของธรรมชาติ
ท่ีปรากฏบนเสน้ทางสายน้ี ชมวิวระหวา่งสองขา้งทาง....จนถึงโรงแรมท่ีพกัในตอนเย็น 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม  
ที่พกั  Hilton Beshaam (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 6  

(มี Wi-Fi) 
วนัที่-7 Basham –อิสลามาบดั-กรุงเทพฯ    
07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงอิสลามาบดั  (Islamabad) เป็นเมืองหลวงของปากีสถานแห่งใหม่ ท่ียา้ยมา

จากเมืองการาจีท่ีอยู่ทางตอนใต ้ เมืองอิสลามาบดัตัง้อยู่บนท่ีราบสงูโปโตฮาร ์ (Potohar) บริเวณเทือกเขา
มารก์ลัลา (Margalla Hills) ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ชือ่ อิสลามาบดั หมายถึง ท่ีอยู่ของ
ชาวมุสลิม การยา้ยเมืองหลวงมาท่ีแห่งใหม่ในทําเลท่ีตัง้อยู่ใจกลางประเทศกว่า และในสภาพอากาศท่ีเย็น
สบายกว่า ทําใหเ้มืองอิสลามบดัเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ นอกจากนี้ เมืองนี้ไดร้บัการวางผงัเมืองและออกแบบ
ก่อสรา้งอย่างดี เลือกทําเลอยู่บนพืน้ท่ีราบกวา้งขวาง ร่มรื่น เขยีวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ท่ีถูกปลูกเป็นแนว
เมืองถกูแบ่งพืน้ท่ีออกเป็นโซนๆอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย การสรา้งตึกอาคารส่วนใหญ่จะสรา้งเพียงช ัน้เดียว
เพ่ือทศันียภาพท่ีสวยงาม แวะชม มสัยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซึง่เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชยี 
สรา้โดยกษตัริยไ์ฟซาลแห่งราชวงศซ์าอุดิอาระเบียใชเ้งินงบประมาณ การสรา้งสูงถึง 50 ลา้นเหรียญ
ดอลลารส์หรฐัฯ       

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. กอ่นอาํลาปากีสถาน นําท่านชอ้ปป้ิงของฝากท่ี Centaurus Department Store ท่ีใหญ่ท่ีสดุขอ

ปากีสถานอิสระชอ้ปป้ิงสมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน 
20.00 น. ท่านเดินทางสูส่นามบิน  

อิสระอาหารคํา่ภายในสนามบินอิสลามาบดัเพื่อความสะดวกในการเชคอิน 
23.20  น. ✈ออกเดินทางจาก อิสลามาบดั โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG350 
วนัที่-8   กรุงเทพฯ    
06.25น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ :  เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาใน
การทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์บริษทัอาจทาํการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สาํคญั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ 

 
กาํหนดการเดินทาง  

19-26 ตลุาคม 2562 
อตัราคา่บริการ Highlight Pakistan 8Days 6Nights by Thai Airways 
ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)          ท่านละ        53,333.-      บาท 
พกัเดีย่วจา่ยเพ่ิม           ท่านละ    7,500.-        บาท 
 



 
 
 
  
 

 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

กรณุาจองท่ีน่ังล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 1เดือน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท เมื่อทํา
การจอง พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์และเอกสารสําหรบัการทําวีซา่ ส่วนท่ีเหลือชาํระภายใน 25 วนัก่อนการเดินทาง
มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

อตัราคา่บริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ัน้ประหยดั โดยสายการบินไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ – อิสลามาบดั - กรงุเทพฯ (กระเป๋า

เดินทางนํ้าหนักตามท่ีสายการบินกาํหนด)  
 คา่ภาษีสนามบิน คา่ภาษีนํา้มนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ  
 คา่ท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบ ุ ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่  
 คา่อาหารตามโปรแกรมท่ีระบ ุ 
 คา่เคร่ืองด่ืม (นํ้าเปลา่) ภายในภตัตาคาร ระหวา่งมือ้อาหาร และบนรถโคช้  
 คา่พาหนะ รถรบั-สง่ ตลอดการเดินทาง  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบใุนโปรแกรม  
 คา่วีซา่ปากีสถาน สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย (แบบเขา้-ออก ครัง้เดียว)  
 คา่ประกนัภยัอบุติัเหตเุดินทางสว่นบคุคล จาํนวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาล จาํนวนเงิน

ประกนัภยั 500,000 บาท, คา่เคลื่อนยา้ยผูป่้วยจากตา่งประเทศ จาํนวนเงินประกนัภยั 1,00,000 บาท 
อตัราคา่บริการไม่รวม 
 คา่ทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารวีซา่ของคนตา่งดา้ว  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์ ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน  
 รวมทิปไกด ์ ทอ้งถิ่น และคนขบัรถ 50 เหรียญ ตอ่ลกูคา้/ท่าน/ตลอดการเดินทาง 

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง 
 ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 30 วนั  คืนคา่มดัจาํ 100%  
 ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 20-29 วนั  หกัมดัจาํ 20,000 บาท/ท่าน หรือเรียกเก็บตามคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริง  
 ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 1-19 วนั  เก็บคา่บริการ 100%  
 
* กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั **เฉพาะชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดยาว** เกบ็คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จริง
ท ัง้หมด ทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา่มดัจาํท ัง้หมด**(ยกเวน้ กรุป๊ที่มีการการนัตีคา่มดัจาํกบั
สายการบินหรือกรุป๊ที่มีการการนัตีคา่มดัจาํที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได)้** 
 
 
เงื่อนไขอืน่ๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตกุารณท์าง
การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ทัง้นี ้บริษทัฯ จะคํานึงถึงความปลอดภยัและความ
สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทัง้หมด หรือ บางสว่น  
 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว
ท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทย  



 
 
 
  
 

 

 

 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ 

ขอ้มูลน่ารูก้อ่นไปปากีสถาน 
การทําวีซา่ 
สาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการเดินทางมายงัประเทศปากีสถาน ตอ้งทําวีซา่ปากีสถาน และตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานฑูตปากีสถานท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
สถานทูตปากีสถาน ประจาํประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand 31 ซอยนานาเหนือ 3 สุขมุวิท กทม. 10110   โทร. 0-
2253-0288-9, 0-2253-5325 แผนกรบัทําวีซา่จะเปิดใหท้ําวีซา่ 09.00-12.00 น. ทุกวนัจนัทร ์ - พฤหสับดี และ รบัวีซา่ประมาณ 
14.30-15.30 น. ในวนัจนัทร-์พฤหสั เชน่เดียวกนั สําหรบัวีซา่ท่องเท่ียว สถานฑูตจะออกให ้ ตามจํานวนวนัท่ีเราระบุในโปรแกรม
เดินทางท่ีไดแ้นบไปใหส้ถานฑูต เอกสารท่ีใชใ้นโดยปกติเวลาในการทําวีา่จะใชเ้วลาประมาณ 3-5 วนัทําการ 

การขอวีซา่ท่องเท่ียวดงัน้ี 
1. หนังสือเดินทาง/ทัง้เลม่เกา่และเลม่ใหม่ (ถา้มี)/(พรอ้มสาํเนา) 
2. รปูสีพืน้หลงัขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รปูถา่ยหนา้ตรงไม่สวมแวน่ถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 
3. จดหมายรบัรองการทํางาน (ภาษาองักฤษ) ระบ ุ ตาํแหน่ง เงินเดือน และ วนัเดือนปี ท่ีเริ่มเขา้ทํางาน (ฉบบัจริง) 
4. จดหมายชีแ้จงการทํางาน (ภาษาองักฤษ)/(กรณีประกอบอาชพีโดยไม่มีใบทะเบียนการคา้)ระบุตําแหน่งเงินเดือน และ วนั
เดือนปี ท่ีเริ่มทํา 
5. สาํเนาหนังสือรบัรองของบริษทั (กรณีเป็นเจา้ของบริษทั)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) และ หลกัฐานการเงินของบริษทั 
6. สาํเนาบตัรประชาชน 
7. สาํเนาทะเบียนบา้น 
8. สําเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยส์่วนตวั (Update ปัจจบุนั 6 เดือนยอ้นหลงัถึงปัจจบุนั) (สถานฑูต ไม่รบัหนังสือการนัตีท่ี
ออกจากธนาคาร ใชเ้ฉพาะบญัชอีอมทรพัยเ์ท่าน้ันคะ)  
9. สาํเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
10. สาํเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
11. สาํเนาใบสติูบตัร (กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
ท่ีพกัและอาหารการกิน โรงแรม ท่ีพกั ท่ีเราจดัในเสน้ทางท่องเท่ียวภาคเหนือ อาจไม่หรหูรา ระดบัโรงแรม 4-5 ดาว แต่ก็
เป็นท่ีพกัท่ีมีความปลอดภยั สะอาด แตมี่สิ่งอํานวยคามสะดวกระดบัหน่ึง บางแห่งมี wifi free บางแห่งท่ีไกลออกไปอาจไม่มี 
wifi ใหใ้ช ้ ส่วนเรื่องอาหารส่วนใหญ่แลว้หากเป็นมือเย็นจะรบัประทานอาหารกนัท่ีโรงแรม อาหารปากีสถาน 99 % เป็น
อาหารอิสลาม มีไก่เป็นหลกั แต่ละโรงแรม หรือ รา้นอาหารจะมีไก่ทอดสตูรเด็ดของแต่ละแห่งอร่อยไม่เบาคะ สําหรบัความ
คิดเห็นของเราคิดวา่อาหารท่านง่ายเน่ืองจากไม่มีเครื่องเทศแรงเหมือนอย่างอินเดีย เราสามารถขอไปใชค้รวัเขาทําอาหารไทย
ไดค้ะ ชาวปากีสถานใจดีคะ 
 


