
  
 
 
 

 
 
 

   
    
 กาํหนดเดินทาง  :   18-29 ตลุาคม 2562 
 
  
xx.xx  ตามเวลานดัหมายในใบเตรยีมตวั (สง่ใหก่้อนเดนิทางประมาณ 10 วนั) พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เคาน์เตอรส์ายการบนิ ไทย ประตูทางเขา้ที ่4 โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั ฯ คอยดแูลอาํนวยความสะดวก  
18.50 น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืง อสิลามาบดั โดยเทีย่วบนิที ่TG 349 
22.00 น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงอสิลามาบดั นําทา่นเขา้พกัที ่4*  
 
 
เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพ่กั  นําท่านเดนิทางไปยงัเมอืงนาราน ระหว่างทางนําท่านแวะเทีย่ว

ชมเมอืงตกัศลิาชม พิพิธภณัฑต์กัศิลา(Taxila Museum) ทีร่วบรวมเกีย่วกบัโบราณวตัถุของเมอืงตกัศลิา 
สมยั 600 ปีก่อนครสิตกาล ถงึ ค.ศ. 500 หรอืประมาณ 2,500 กว่าปีมาแลว้ ภายในพพิธิภณัฑจ์ดัแสดง
ศลิปวตัถุทีม่คี่า ทีขุ่ดพบในซากโบราณสถานต่างๆ ในบรเิวณนัน้ ซึง่รวบรวมโดยท่านเซอรจ์อหน์ มารแ์ชล 
(Sir John Marshall) ในช่วงปี ค.ศ. 1913-1934 อาทเิช่น เครื่องประดบัเงนิ เครื่องใชค้รวัเรอืนทองเหลอืง 
เครือ่งป ัน้ดนิเผา เหรยีญกษาปณ์ พระพทุธรปูแบบคนัธาระทีห่าดไูดย้าก  ชมพระพุทธรปูในศลิปะทีเ่รยีกกนั
ว่า คนัธาราน(GANDHARAN) หรอืพุทธศลิป์แบบกรกี GRECO-BHUDDIST เชื่อกนัว่าพระพุทธรปูเกดิขึน้
ครัง้แรกในดนิแดนแห่งน้ี ในสมยัการปกครองของพระเจา้เมนันเดอรท์ี ่Menander 1 หรอืพระเจา้มลินิด ์
Milind พระพุทธรูปยุคแรกหน้าตาจะเป็นชาวยุโรป ก่อนทีม่หีน้าตาเป็นแขก จนีและแบบไทย โดยพุทธ
ลกัษณะแบบคนัธาระจะคลา้ยมนุษยต์ามแบบธรรมชาต ิ (REALISTIC) พระวรกายไดส้ดัสว่นอยา่งถูกตอ้ง
เหมอืนจรงิ พระพกัตรส์งบน่ิง พระเกศาเป็นเสน้ละเอยีด และขมวดเป็นปมส่วนจวีรพลิว้ไหวเป็นธรรมชาติ
เหมอืนจรงิ ซึง่ไดร้บัอทิธพิลทางศลิปะจากชาวกรกี ตัง้แต่ยุคพระเจา้อเลก็ซานเดอรม์หาราชเขา้พชิติเอเซยี
กลางและขยายดนิแดนจนถงึดนิแดนแถบน้ี ในราว 326 ปีก่อนครสิตกาล นอกจากน้ียงัมซีากเมอืงโบราณ
ตกัศลิาในส่วนที่สําคญัๆ อกีหลายแห่ง ที่แสดงใหเ้หน็ร่องรอยของความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี เช่น เจดีย์
ธรรมราชิกา (Dharmarajika) ซึ่งบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระเจา้อโศก เป็นต้น ตกัศลิาจงึเป็น
สถานทีท่ีม่คีวามสาํคญัและมคีุณค่าอย่างยิง่ต่อพุทธศาสนิกชนทุกคน ดงันัน้องคก์ารยเูนสโกจงึประกาศให้

วนัแรก    กรงุเทพฯ-อิสลามาบาด       (-/-/-) 

วนัท่ีสอง   อิสลามาบาด-ตกัศิลา-นาราน       (B/L/D) 



เมอืงตกัศลิา เป็นเมอืงมรดกของโลกดว้ย 
  แวะชมตกัศิลาแห่งที่สองหรอืเรยีกอกีอย่างว่าเมืองโบราณศิรกปัต์อนัเป็นเมอืงโบราณตามรูปแบบการ

วางรากฐานผงัเมอืงใหมม่าจากกรกียคุอเลก็ซานเดอร ์
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย เดนิทางต่อไปยงัเมอืงนาราน เมอืงตากอากาศยอดนิยมของชาวปากสีถาน เป็นเมอืงทีอ่ยู่ห่างจากอสิลามา

บาดไม่มากนัก เมอืงแหง่น้ีมบีรรยากาศเยน็สบายเกอืบตลอดทัง้ปีทําใหเ้ป็นทีนิ่ยมเดนิทางเขา้มาพกัผ่อนที่
เมอืงน้ีในชว่งฤดรูอ้น 

คํ่า ถงึทีพ่กัเชค็อนิ รบัประทานอาหารคํ่า พกัผอ่น 3*  
 
 
 
เชา้ หลงัอาหารเชา้  เดนิทางต่อไปยงัเมอืงกลิกติ ระหว่างทางออกจากเมอืงนารานก่อนทีจ่ะไต่ระดบัขึน้สูบ่าบูซาร์

พาส แวะชมทะเลสาบลูลูซาร ์ ทีต่ัง้อยู่แนวเชงิเขาก่อนขึน้แนวเขาอนัเป็นกําแพงกนัระหว่างเมอืงถดัไป 
จากนัน้รถนําท่านไต่ระดบัขึน้ภูเขาอกีครัง้บรรยากาศระหว่างทางขึน้สู่
บาบูซาร์จะทําให้ท่านตื่นตะลึงไปกับภูเขาอันสลับซับซ้อนเขียวขจ ี
มองเหน็ฝงูสตัวก์ําลงัแทะเลม็หญา้อยูร่มิทอ้งน้ํา ววิภาพหลายมุมเหมอืน
ท่านกําลงัโลดแล่นไปบนถนนของประเทศนิวซแีลนด์และพาลใหนึ้กถงึ
ภาพยนต์มหากาพยล์อรด์ออฟเดอะลงิคเ์ลยทเีดยีว เมื่อถงึจุดสูงสุดของ
บาบูซารพ์าส แวะชมทศันียภาพ ณ จุดชมวิวบาบูซาร ์พาส เป็นจุดที่
สงูทีส่ดุของคากาน วลัเล่ย ์ทีส่งู 4,173 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ซึง่ท่านสามารถเหน็ทศันียภาพทีง่ดงามแบบ
พาโนรามคิของยอดเขาต่างๆ ในชว่งตน้หนาวอยา่งน้ีอาจไดเ้หน็หมิะปกคลุมยอดเขาขาวโพลนสวยงามน่าตื่น
ตา โดยเบือ้งล่างเป็นหบุเขาลกึมทีุง่หญา้สเีขยีวสลบัไมพุ้ม่สน้ํีาตาลไล่เฉดออ่นแก่เตรยีมพรอ้มเขา้สูฤ่ดหูนาวที่
กาํลงัมาเยอืน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดนิทางต่อสูเ่มอืงกลิกติอนัเป็นทีห่มายในการพกัคา้งคนืในวนัน้ี  กิลกิต Gilgit  เป็นเมอืงเอกของเขตปกครอง

กลิกติ-บลัตสิถาน เดมิเมอืงมชีื่อว่า ซารก์นิ ต่อมารูจ้กัในนาม “กลิติ” หรอื ซารก์นิ-กลิติ เป็นหน่ึงในเมอืง
โบราณสําคญับนเสน้ทางสายไหมและเสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอนิเดยีไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของ
เอเชยี มภีกิษุมากมายจากจนีในเสน้ทางน้ีเดนิทางมาศกึษาพระศาสนาทีแ่คชเมยีร ์และภกิษุสาํคญัสองรูปที่
จารกิสูช่มพทูวปีไดเ้ดนิทางผา่นเมอืงน้ีคอื หลวงจนีฟาเซีย่นและหลวงจนีเสวยีนจัง๋  

เยน็ เดนิทางถงึกลิกติ เขา้สูท่ีพ่กั รบัประทานอาหารคํ่า พกัผอ่น HOTEL SERENA 4* 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืงฮุนซ่า  เมอืงฮุนซ่าสงูจากระดบัน้ําทะเล 2,438 เมตร และมี

พืน้ทีป่ระมาณ 7,900 ตารางกโิลเมตร ในอดตีมศีูนยก์ลางเมอืงคอืบลัตทิ (Baltit)  ฮุนซ่าเป็นรฐัอสิระทีม่ี
อาํนาจปกครองตนเองเป็นเวลากว่า 900 ปี ชาวฮุนซ่าสว่นใหญ่นบัถอืมุสลมินิกายอสิไมลีช่อีะ (Ismaili Shia) 
ใชภ้าษาดัง้เดมิคอืภาษา Brushuski แต่กส็ามารถเขา้ใจภาษาอูรด ู (Urdu)และภาษาองักฤษ สาํหรบัภาษา 
Brushuski เป็นภาษาทอ้งถิน่เฉพาะ พดูกนัเฉพาะในเขตพืน้ทีฮุ่นซ่า ชมทศันียภาพของเสน้ทางหลวงคารา
โครมั (Karakoram Highway) ผา่นหบุเขาผลไมอ้นัอุดมสมบรูณ์ของฮนุซ่าและนาการ ์ 

วนัท่ีสาม   นาราน-บาบซูารพ์าส-กิลกิต       (B/L/D) 

วนัท่ีส่ี    กิลกิต-วิวยอดเขาราคาโปชิ-Altit Fort-คาริมาบาด(ฮนุซา)   (B/L/D) 



เทีย่ง แวะรบัประทานอาหารระหวา่งทางทีจุ่ดชมววิราคาโปช ิ
 วิวยอดเขาราคาโปชิ ทีม่คีวามสูง 7,788 เมตรจากน้ําทะเล ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ เป็นยอดเขาทีช่าว

เทรคเกอรนิ์ยมพชิติอกีแหง่หน่ึงของปากสีถานเชน่กนั   
บ่าย นําท่านชม Altit Village ซึง่เป็นหมูบ่า้นโบราณในบรเิวณเมอืงฮุนซา หมูบ่า้นโบราณเหล่าน้ีในสมยัทีก่ารคา้

สายไหมโบราณรุ่งเรอืงไดม้เีหล่าพ่อคา้จากแดนไกลในเอเชยีกลางใชเ้ป็นเสน้ทางผ่านและพกัแรมทาง เมื่อ
เทา่นไดเ้ทีย่วชมหมูบ่า้นเลก็ๆทีน่ี่แลว้ท่านจะสามารถจนิตนาการไดไ้กลถงึความเป็นอยูใ่นอดตียอ้นรอยไปถงึ 
3000 ปี   

เยน็  เขา้สูท่ีพ่กั Hunza Embassy 3*  รบัประทานอาหารคํ่าและพกัผอ่น  
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้า จากนัน้ชมป้อมบลัติท Baltit Fort ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเมอืงคารมิาบดั 

(Karimabad) โดย Baltit Fort ไดส้รา้งขึน้มานานกว่า 700 ปี แต่กไ็ดม้กีารบูรณะซ่อมแซม ภายหลงัจากนัน้
ตลอดช่วงหลายศตวรรษทีผ่า่นมา ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่16 ผูป้กครอง Thum ไดแ้ต่งงานกบัเจา้หญงิแหง่รฐั
บลัตสิถาน (Baltistan) ซึง่ไดแ้นะนําช่างฝีมอืชาวบลัต ิในการเขา้มาบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort ทัง้น้ีเน่ืองจาก
สถาปตัยกรรมในแบบบลัตสิถาน (Baltistan) ไดร้บัอทิธพิลมาจากทเิบตค่อนขา้งมาก จงึส่งผลต่อรูปแบบ
สถาปตัยกรรมของ Baltit Fort หลงัการบูรณะซ่อมแซมทาํใหม้รีปูแบบความเป็นทเิบตผสมผสานเขา้มาดว้ย 
ต่อมาหลงัจากปี ค.ศ. 1945 ผูป้กครองรฐัฮุนซ่า (Dirs) ไดล้ะทิง้ Baltit Fort ยา้ยไปอาศยัอยูใ่นพระราชวงัแหง่
ใหม ่และไมม่กีารทะนุบํารุงรกัษาเลย สง่ผลให ้Baltit Fort เริม่ทรุดโทรม เพื่อไมใ่ห ้Baltit Fort ถูกทิง้รา้งไว้
เช่นนัน้ จงึไดม้กีารรเิริม่โครงการบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort อกีครัง้ โดยองคก์ร Royal Geographic Society 
of London ซึง่โครงการดงักล่าวแลว้เสรจ็ในปีค.ศ.1996 ปจัจุบนั Baltit Fort ไดก้ลายมาเป็นพพิธิภณัฑซ์ึง่
ดาํเนินการโดย Baltit Heritage Trust นอกจากนัน้ Baltit Fort ยงัอยูใ่นรายชื่อเตรยีมพจิารณาใหเ้ป็นมรดกโลก
จาก UNESCO ในอนาคตอกีดว้ย **ความงามของอาณาจกัรฮนุซาช่วงปลายตุลาคมจะเหน็ต้นไม้แข่ง
กนัผลดัใบเป็นสีเหลืองไล่โทนสีน้ําตาลอ่อน-น้ําตาลเข้ม สลบักบัสีเขียวท่ีพยายามยื้อยุดก่ิงก้านดู
คลาสสิคงดงามไปทัว่ทัง้หบุเขา และโอบลอบบ้านเรือนหลงัเลก็หลงัน้อย มองออกไปเห็นเป็นสีสนั
ต่างๆกว้างไกลสดุตาเหน็แล้วติดตรึงใจย่ิงนัก  จากนัน้ใหอ้สิระทา่นแวะซือ้ของทีบ่ารซ์ารแ์ถวๆฟอรท์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดนิทางไปยงัยอดเขาดุยเคอร ์ใหท้่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทติยก์ระทบยอดเขาหมิะ ชม

ทศันียภาพโดยรอบ โดย ณ จุดน้ีท่านจะไดเ้หน็ยอดเขาทีม่รีปูรา่งโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างาม
เหมอืน น้ิวมอืของหญิงสาว หรือ Lady finger รวมทัง้ได้เห็นยอดเขาระดบัโลกถึงห้าเขาด้วยกนั ทัง้ 
Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M), Ulter Peak (7388M) และ Mulogianting 
Peak  ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัมายงั lower Hunza กลบัเขา้สูท่ีพ่กั 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ่า พกัผอ่น Hunza Embassy 3*   
  
 
 
เชา้ หลงัอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางต่อไปยงัเมอืงพาสสุ   โดยผา่นเสน้ทางทะเลสาบ นําท่านนัง่เรือล่องทะเลสาบ

อตัตาบาด เปลี่ยนเป็นบรรยากาศอกีแบบที่ไดเ้หน็ร่องเขาอนัยิง่ใหญ่ที่ปกคลุมปลายยอดเขาดว้ยหมิะ เป็น

วนัท่ีห้า   ฮนุซา-ปราสาทบลัทิต-วิวดยุเคอรอี์เกอรเ์นสต-์ฮนุซา    (B/L/D) 

วนัท่ีหก    ฮนุซา-ล่องทะเลสาบอตัตาบาด-กลุมิต     (B/L/D) 



บรรยากาศสวยงามแปลกตาไป ทัง้ปราสาทหนิธรรมชาตแิละ “กราเซยีรกุ์ลคนิ” สวยงามไปอกีแบบ ทะเลสาบมี
ความยาว 21 กม.และลกึ 100 เมตร (ใชเ้วลานัง่เรอืประมาณ 45 นาท)ี ถงึหมู่บ้านฮุสเชนี รถรอรบัท่านเดนิ
ทางเขา้สูเ่มอืงพาสส ุ

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ชม ทะเบสาบบอริท Borith lake ทะเลสาบในบรเิวณ Upper Hunza ทีม่คีวามบรสิุทธิ ์เป็นดงับา้นของนก

นานาชนิด ตัง้อยู่บนความสูง 2,600 เมตรจากน้ําทะเล ทะเลสาบบอรทิยงัเป็นเสน้ทางเทรคของผูช้ื่นชอบใน
ธรรมชาตแิละการดูนก โดยช่วงเดอืนมนีาคมและเดอืนมถุินายนจะมนีกที่อพยบจากตอนใต้บนิมาแวะพกัที่
บรเิวณน้ีและเดนิทางต่อไปยงัเอเชยีกลาง นําชม กราเซียรพ์าสส(ุPassu Glacier) เป็นกราเซยีทีท่อดตวัมา
จากยอดเขาพาสสุที่มคีวามสูงถึง 7,284 เมตรจากน้ําทะเล ท่านสามารถเขา้ชมกราเซยีร์ไดอ้ย่างไกลชดิใน
บรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาโบราณอนัยิง่ใหญ่ ทาํใหรู้ส้กึว่าตวัมนุษยเ์ราน้ีช่างเลก็กระจอ้ยรอ่ยเมื่อเทยีบ
กบัธรรมชาตแิละขนุเขา 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็   พกัผอ่น Hotel Gulmit  3* 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสูคุ่นจรีบัพาส ระหว่างทางชมทิวเขาอาสนวิหารแห่งพสัสุ สนั

เขาทีย่อดแหลมทรงกรวยคลา้ยหอระฆงัโบสถน์บัรอ้ยยอด  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
บ่าย เดนิทางต่อ ชมทวิทศัน์เทอืกเขาหมิะสุดขอบฟ้าสวยงามและป่าไมใ้นเขตอุทยานคุนจรีบัมองเหน็ธรรมชาตปิ่า

ไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ เหน็สสีนัของต้นไม่ทัง้ไมพุ้่มไมย้นืต้นที่เปลี่ยนเป็นเฉดสต่ีางๆชดัเจน จนถึงจุดชายแดน
เชื่อมต่อระหว่างปากสีถาน-จนี ถงึคนุจีรบัพาส (Khunjerab Pass) ซึง่เป็นช่องทางการคา้ทีส่งูทีสุ่ดในโลก จุด
บรรจบแหง่อารยธรรมโบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ด่านคุนจรีบั สงูจากระดบัน้ําทะเลกว่า 4,730 เมตร 
บนเทอืกเขาคาราโครมั ใหอ้สิระทา่นถ่ายรปูอยา่งสนุกสนาน  

จากนัน้ เดนิทางกลบัเมอืงกุลมติ   ถงึทีพ่กัรบัประทานอาหารคํ่า    
พกัผอ่นตามอธัยาศยั Hotel Gulmit  3* 

 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เดนิทางไปชม สะพานแขวนข้ามแม่น้ําเก่า(Suspension Bridge)  ทีท่าํจากสลงิสาน

และขงึยาวระหว่างสองฝ ัง่แม่น้ําและขดัด้วยแผ่นไม้หรอืท่อนไม้พอ
เยยีบไดเ้ท่านัน้ ซึง่ดูอนัตรายสาํหรบัผูค้นทีข่า้มแม่น้ําหากพลาดพลัง้
ตกลงไป แต่ผูค้นในหมู่บา้นกย็งัคงใชง้านเพื่อขา้มไปยงัอกีฝ ัง่ของ
แมน้ํ่าทุกวนั เป็นสะพานแขวนทีโ่ดง่ดงัระดบัโลกเลยทเีดยีว 

จากนัน้ เดนิทางกลบัสูต่อนล่างของภาคเหนือของประเทศปากสีถาน มุง่หน้า
สูเ่มอืงกลิกติ  โดยผา่นอุโมงคท์ีต่ดัผา่นใตภ้ผูาอนัยิง่ใหญ่บนเสน้ทาง
สายคาราโครมัไฮเวย์ที่บดัน้ีได้มอุีโมงอนัแขง็แกร่งสวยงามสมกบัที่เป็นหน่ึงในความร่วมมอืปากสีถาน-จนี
สร้างสรรค์เส้นทางคมนาคมที่ลดปญัหาแลนด์ไสลด์ของภูมภิาคน้ี เป็นอุโมงค์ที่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน
เน่ืองจากเสน้ทางของอุโมงต่อทอดตวัยาวเป็นระยะทางไกล    

วนัท่ีแปด  กลุมิต-สะพานแขวนโบราณ-ราคาโปชิ-กิลกิต     (B/L/D) 

วนัท่ีเจด็    กลุมิต-คนุจีรบัพาส-อาสนวิหารพาสส-ุกลุมิต     (B/L/D) 



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่มอืงฮนุซา  
บ่าย เดนิทางต่อผ่านเสน้ทางราคาโปชวิวิพอ้ยท์อกีครัง้ แวะจบิน้ําชาผ่อนคลายเมื่อยล้าและเขา้หอ้งน้ํา จากนัน้

เดนิทางต่อจนถงึเมอืงกลิกติ ชม สะพานกิลกิต สะพานขงึทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ยาว 182  เมตร และกวา้ง 2 
เมตร ใชส้ําหรบัขา้มแม่น้ํากลิกติที่เชี่ยวกราดโดยสะพานแห่งน้ีไดนํ้าวสัดุหลายอย่างมาจากดนิแดนอนัแสน
ไกล โดยเฉพาะอย่างยิง่สายเคเบิ้ลที่ขงึใหค้วามแขง็แรงยดึเหน่ียวสะพานมาเป็นรอ้ยปีแห่งน้ีได้นํามาจาก
แคว้นแคชเมยีร์ในฟ ัง่อนิเดยีเลยทเีดยีว แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปความทนัสมยัและรูปแบบการคมนาคม
เปลี่ยนแปลงทําใหต้้องมกีารสรา้งสะพานใหม่รองรบัรถนานาชนิดเพิม่ขึน้จงึทําใหส้ะพานแห่งน้ีไดก้ลายเป็น
เพยีงสะพานขา้มสาํหรบัคนเดนิและจกัรยานเลก็ๆของคนทอ้งถิน่แทน แต่ยงัคงไดร้บัการทะนุบํารุงใหใ้ชก้าร
ไดแ้ละรกัษาไวซ้ึง่จติวญิญาณแหง่เสน้ทางสายไหมไวด้งัเดมิ 

จากนัน้ นําท่านชมและเลอืกซื้อสนิค้าท้องถิ่นใน กิลกิต บาซาร ์ซึ่งมสีนิคา้มากมายรวมทัง้สนิค้าจากจนีมาตัง้เป็น
ศนูยค์า้สง่ก่อนทีจ่ะกระจายสูภ่มูภิาคอื่นๆในประเทศต่อไป     

เยน็ เขา้ทีพ่กั รบัประทานอาหารเยน็ พกัผอ่น SERENA, GILGIT 4* หรอืเทยีบเทา่  
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้    นําท่านออกจากเมอืงกลิกติเพื่อไปยงั หบุเขานัลต้ารอ์นัเป็นหุบเขาป่าสนห่าง

ออกไปประมาณ 40 กโิลเมตรจากเมอืงกลิกติ ณ หุบเขานัลตา้รถ์อืว่าเป็นดนิแดนทีอุ่ดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิง่ 
มทีัง้ปา่สนและทะเลสาบทีย่งัสดใหม่ ในฤดหูนาวทีน่ลัตา้รว์ลัเลยแ์ห่งน้ีจะกลายเป็นสกรีสีอรท์ใหน้กัท่องเทีย่ว
ทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ทาํกจิกรรมลานสกอีกีดว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย ใหอ้สิระท่านนัง่เล่นรมิทะเลสาบในหุลเขานลัตา้ร ์เดนิชมทศันียภาพโดยรอบถ่ายรปูอยา่งเพลดิเพลนิ ไดเ้วลา

สมควรเดนิทางกลบัสูเ่มอืงกลิกติ  
เยน็  รบัประทานอาหารคํ่า พกัผอ่น SERENA , GILGIT 4*     
 
 
 
07.00น. รบัประทานอาหารเช้า นําท่านออกเดินทางจากกิลกิตมุ่งสู่เมอืงเบชาม เมอืงเล็กๆที่มแีม่น้ําสนิธุพาดผ่าน  

ระหวา่งทางแวะถ่ายรปูกบั Junction Point of World’s three Greatest Mountains Ranges เป็นจุดทีเ่ทอืง
เขาโบราณทีย่ิง่ใหญ่ทัง้ 3 ภูเขามาบรรจบกนัทัง้ เทอืกเขาคาราโครมั เทอืกเขาฮนิดกููช และเทอืกเขาหมิาลายา 
นอกจากน้ีในบรเิวณเดยีวกนั ยงัเป็นทางแยกทีส่ามารถเดนิทางไปยงัเมอืงสการด์ูไดอ้กีดว้ย อนัเป็นเสน้ทาง
เริม่ตน้ของนักปีนเขาทัง้หลายทีต่อ้งการพชิติยอดเขา้สงูอนัสงา่งาม อย่าง K2 ยอดเขาสงูอนัดบัสองของโลก  
ยงัมยีอดเขาดงัๆ อยา่ง นนักา พารบ์ทั (Nanga Parbat) ทีส่งูถงึ 8,125 เมตร ยอดเขาราคาโปช(ิRakaposhi) 
สงู 7,790 เมตร ยอดเขาบาทุรา (Batura) สงู 7,785 เมตร. ชมววิอนัแสนมหศัจรรยต์ลอดสองขา้งทาง 

  เขา้ใกลเ้มอืงชลิาส แวะชมชีลาสรอ๊ค (Chilas Rock) ลายแกะสลกัหลกัฐานการเขา้มาของศาสนาพุทธทีอ่ยู่
ระหวา่งทาง เป็นรอ่งรอยทีแ่สดงถงึการเดนิทางคา้ขายและศาสนาพทุธโบราณตัง้แต่ยคุครสิตศ์ตวรรษที ่4 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
บ่าย เดนิทางต่อสูเ่มอืงเบชามโดยใชเ้สน้ทางคาราโครมั ไฮเวย ์
เยน็ เดนิทางถงึเบชาม รบัประทานอาหารเยน็  เขา้พกัที ่ PTDC MOTEL BECHAM 3* พกัผอ่น 
 

วนัท่ีสิบ  กิลกิต-ชิลาส-เบชาม        (B/L/D) 

วนัท่ีเก้า  กิลกิต-นัลต้ารว์ลัเลย-์กิลกิต        (B/L/D) 



  
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงอสิลามาบาด  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 
บ่าย เดนิทางต่อไปยงัอสิลามาบาด  นําชม Pakistan Monument ทีต่ัง้อยูบ่น

เนินเขามองเห็นวิวกว้างไกลสุดตา ต่อด้วย สวนชาร์คาปาเลียน 
Shakarparian (sweet hills) Garden ซึง่เป็นจุดทีส่ามารถชมภาพมุม
กวา้งโดยรอบของเมอืงอสิลามาบาด  
ชมมสัยิดไซฟาล SHAHFISAL MOSQUE ซึง่สรา้งเป็นทรงคลา้ย
กระโจม 8 เหลี่ยมกลางทะเลทรายเน่ืองจากไดร้บัเงนิบรจิาค 50 ล้าน
เหรยีญสหรฐัจากราชวงศข์องซาอุดอิาระเบยี เชื่อวา่เป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก **ผูห้ญงิเตรยีมผา้คลุมศรีษะ
เพือ่เขา้ชมในบรเิวณมสัยดิดว้ย** 
ผ่านย่านเมอืงใหม่ อาคารรฐัสภา ทําเนียบรฐับาล กระทรวงทบวงกรมและเขตสถานทูต แลว้จงึนําท่านชม
แหล่งชอ้ปป้ิงหลกัของชาวอสิลามาบาด 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ่า แลว้จงึนําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิอสิลามาบาด 
23.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 350 
 
 
 
06.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ............. 

*************************************** 

รายการอาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบัสภาวะดินฟ้า อากาศ สายการบินล่าช้าและถนนหนทาง โดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า  แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั  

 
 อตัราค่าบริการ    (บาท) 

กาํหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน 
 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

18-29 ตลุาคม 2562 69,500.- 8,500.- 

 
อตัราน้ีรวม  

 คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยดั กรงุเทพฯ-อสิลามาบดั-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย 
 คา่ทีพ่กัโรงแรม (หอ้งละ 2 ทา่น) / คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่รถมนิิโคช 20 ทีน่ัง่ (16-17 ทา่น) นําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ(รถเลก็เหมาะกบัเสน้ทางน้ีมากทีส่ดุ) 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

วนัท่ีสิบเอด็  เบชาม-อิสลามาบาด        (B/L/D) 

วนัท่ีสิบสอง  กรงุเทพฯ         (-/-/-) 



 คา่วซ่ีาเขา้ประเทศปากสีถาน และ คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ 
 คา่ประกนัสขุภาพและอุบตัเิหตุแบบพเิศษในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท  
 คา่มคัคุเทศกท์ัง้ไทยและปากสีถาน 
อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) / คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทท์างไกล คา่ซกัเสือ้ผา้ อาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถระหวา่งการทอ่งเทีย่วแต่ละเมอืง / คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ  เป็นเงนิ 40 USD ตลอดทรปิ/ทา่น 

 คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ปรมิาณตามแต่ทา่นพจิารณา 
 
การชาํระค่าบริการ   (ผูท้ีช่าํระเงนิมดัจาํก่อนไดส้ทิธิใ์นการจดัทีน่ัง่ก่อนตามลาํดบั) 
1. กรณุาชาํระมดัจาํการเดนิทางทา่นละ 22,000 บาท ณ.วนัจอง พรอ้มสง่เอกสารใหบ้รษิทั เพือ่ทาํวซ่ีา 
2. ชาํระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อยหน่ึงเดอืน 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1. ภายใน 1-15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่เดนิทาง  
2. ภายใน 15-30 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์คนืเงนิคา่เดนิทางเพยีง 40% 
เอกสารการขอวีซ่า 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ํ่ากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 
2. รปูถ่ายขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู  (ตอ้งเป็นรปูสเีทา่นัน้) 
3. สเตทเมน้ทธ์นาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน (ถ่ายจากเล่มบุคแบงคไ์ดเ้ลย โดยอพัเดทใหเ้ป็นเดอืนปจัจุบนั) 
4. สาํเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้น  
5. ถา้ใชพ้าสปอรต์ราชการ ตอ้งมใีบรบัรองจากราชการวา่ทาํงานอยูจ่รงิ  
6. ใบรบัรองการทาํงาน / หากเป็นเจา้ของกจิการตอ้งมใีบจดทะเบยีนบรษิทัทีม่ชีื่อทา่นเป็นหน่ึงในกรรมการ 
 
 
หมายเหต ุ    

 บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมและเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบ เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม อาท ิการเจบ็ป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรอืจากอุบตัิเหตุต่างๆ ทัง้น้ี
บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ปฎเิสธผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี หรอื
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา และไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมด หรอื
บางสว่น 

 
 

 


