คาราโครัม ไฮเวย์ (Karakoram highway) เส้นทางในฝันของนักเดินทางมืออาชีพ เป็ นที่รูจ้ กั กันในชื่อที่เรียก
สั้นๆว่า KKH เป็ นถนนที่เชื่อมโลกสองโลกเข้าด้วยกันคือ โลกตะวันตกและโลกตะวันออกโดยผ่านเอเชีย
กลางดินแดนที่เป็ นที่ชุมนุมของเทือกเขาสําคัญของโลกถึงสามเทือกเขาด้วยกันคือ เทือกเขาหิมาลายัน คารา
โครัมและฮิ นดูกูซ โดยเฉพาะเทือกเขาคาราโครัมซึ่งเป็ นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก กินเนื้ อที่กว้างใหญ่มาก
ที่สุดในเอเซียอยู่ในเขตทั้ง จีน ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน เป็ นต้น ประกอบด้วยยอดเขาที่สูงกว่า
ระดับ 7 พันเมตรอยู่มากกว่า 60 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นคือยอดเขาเคทู (K2) ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดเป็ น
อันดับ 2 ของโลก ยอดเขาเหล่านี้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นบริเวณทางตอนเหนือของปากีสถาน เทือกเขาคาราโครัม
ทอดยาวเป็ นระยะทางกว่า 1200 กิโลเมตร และถือว่ามีภูเขาหิมะอยูร่ วมกันหนาแน่นที่สุด เมื่อนับพื้ นที่ที่อยู่
นอกเขตขั้วโลก
 ชมด่านชายแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก ปากีสถาน-จีน
 ชมกราเซียร์พาสสุอย่างใกล้ชิด
 ตืน่ ตากับวิวบนเนินเขาดุยเคอร์”วิวพาโนราม่าที่ได้ชื่อว่าวิวสวยที่สุดในปากีสถาน
 ชมความงามของนัลตาร์วลั เลย์
 เที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ ทําวันหยุดให้เป็ นช่วงเวลาอันแสนวิเศษ

กําหนดเดินทาง : 18-29 ตุลาคม 2562
วันแรก
xx.xx
18.50 น.
22.00 น.

กรุงเทพฯ-อิ สลามาบาด

(-/-/-)

ตามเวลานัดหมายในใบเตรียมตัว (ส่งให้ก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน) พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย ประตูทางเข้าที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยดูแลอํานวยความสะดวก
นําท่านเหินฟ้าสู่ เมือง อิสลามาบัด โดยเทีย่ วบินที่ TG 349
ถึงท่าอากาศยานเมืองอิสลามาบัด นําท่านเข้าพักที่ 4*

วันที่สอง

อิ สลามาบาด-ตักศิ ลา-นาราน

เช้า

หลังรับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรมทีพ่ กั นําท่านเดินทางไปยังเมืองนาราน ระหว่างทางนําท่านแวะเทีย่ ว
ชมเมืองตักศิลาชม พิ พิธภัณฑ์ตกั ศิ ลา(Taxila Museum) ทีร่ วบรวมเกีย่ วกับโบราณวัตถุของเมืองตักศิลา
สมัย 600 ปี ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 หรือประมาณ 2,500 กว่าปี มาแล้ว ภายในพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดง
ศิลปวัตถุทม่ี คี ่า ทีข่ ุดพบในซากโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณนัน้ ซึง่ รวบรวมโดยท่านเซอร์จอห์น มาร์แชล
(Sir John Marshall) ในช่วงปี ค.ศ. 1913-1934 อาทิเช่น เครื่องประดับเงิน เครื่องใช้ครัวเรือนทองเหลือง
ั ้ นเผา เหรียญกษาปณ์ พระพุทธรูปแบบคันธาระทีห่ าดูได้ยาก ชมพระพุทธรูปในศิลปะทีเ่ รียกกัน
เครือ่ งปนดิ
ว่า คันธาราน(GANDHARAN) หรือพุทธศิลป์แบบกรีก GRECO-BHUDDIST เชื่อกันว่าพระพุทธรูปเกิดขึน้
ครัง้ แรกในดินแดนแห่งนี้ ในสมัยการปกครองของพระเจ้าเมนันเดอร์ท่ี Menander 1 หรือพระเจ้ามิลนิ ด์
Milind พระพุทธรูปยุคแรกหน้าตาจะเป็ นชาวยุโรป ก่อนทีม่ หี น้าตาเป็ นแขก จีนและแบบไทย โดยพุทธ
ลักษณะแบบคันธาระจะคล้ายมนุ ษย์ตามแบบธรรมชาติ (REALISTIC) พระวรกายได้สดั ส่วนอย่างถูกต้อง
เหมือนจริง พระพักตร์สงบนิ่ง พระเกศาเป็ นเส้นละเอียด และขมวดเป็ นปมส่วนจีวรพลิว้ ไหวเป็ นธรรมชาติ
เหมือนจริง ซึง่ ได้รบั อิทธิพลทางศิลปะจากชาวกรีก ตัง้ แต่ยุคพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้าพิชติ เอเซีย
กลางและขยายดินแดนจนถึงดินแดนแถบนี้ ในราว 326 ปี ก่อนคริสตกาล นอกจากนี้ยงั มีซากเมืองโบราณ
ตักศิลาในส่วนที่สําคัญๆ อีกหลายแห่ง ที่แสดงให้เห็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เช่ น เจดี ย์
ธรรมราชิ กา (Dharmarajika) ซึ่งบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระเจ้าอโศก เป็ นต้น ตักศิลาจึงเป็ น
สถานทีท่ ม่ี คี วามสําคัญและมีคุณค่าอย่างยิง่ ต่อพุทธศาสนิกชนทุกคน ดังนัน้ องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้
เมืองตักศิลา เป็ นเมืองมรดกของโลกด้วย
แวะชมตักศิลาแห่งที่สองหรือเรียกอีกอย่างว่าเมืองโบราณศิ รกัปต์อนั เป็ นเมืองโบราณตามรูปแบบการ
วางรากฐานผังเมืองใหม่มาจากกรีกยุคอเล็กซานเดอร์
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางต่อไปยังเมืองนาราน เมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวปากีสถาน เป็ นเมืองทีอ่ ยู่ห่างจากอิสลามา
บาดไม่มากนัก เมืองแห่งนี้มบี รรยากาศเย็นสบายเกือบตลอดทัง้ ปี ทําให้เป็ นทีน่ ิยมเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่
เมืองนี้ในช่วงฤดูรอ้ น
ถึงทีพ่ กั เช็คอิน รับประทานอาหารคํ่า พักผ่อน 3*

เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า
วันที่สาม
เช้า

(B/L/D)

นาราน-บาบูซาร์พาส-กิ ลกิ ต

(B/L/D)

หลังอาหารเช้า เดินทางต่อไปยังเมืองกิลกิต ระหว่างทางออกจากเมืองนารานก่อนทีจ่ ะไต่ระดับขึน้ สูบ่ าบูซาร์
พาส แวะชมทะเลสาบลูลูซาร์ ทีต่ งั ้ อยู่แนวเชิงเขาก่อนขึน้ แนวเขาอันเป็ นกําแพงกันระหว่างเมืองถัดไป
จากนัน้ รถนํ าท่านไต่ระดับขึน้ ภูเขาอีกครัง้ บรรยากาศระหว่างทางขึน้ สู่
บาบู ซ าร์จ ะทํ า ให้ท่ า นตื่น ตะลึง ไปกับ ภู เ ขาอัน สลับ ซับ ซ้อ นเขีย วขจี
มองเห็นฝูงสัตว์กําลังแทะเล็มหญ้าอยูร่ มิ ท้องนํ้า วิวภาพหลายมุมเหมือน
ท่านกําลังโลดแล่นไปบนถนนของประเทศนิวซีแลนด์และพาลให้นึกถึง
ภาพยนต์มหากาพย์ลอร์ดออฟเดอะลิงค์เลยทีเดียว เมื่อถึงจุดสูงสุดของ
บาบูซาร์พาส แวะชมทัศนียภาพ ณ จุดชมวิ วบาบูซาร์ พาส เป็ นจุดที่
สูงทีส่ ดุ ของคากาน วัลเล่ย์ ทีส่ งู 4,173 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึง่ ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพทีง่ ดงามแบบ

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง

บ่าย
เย็น
วันที่ห้า
เช้า

พาโนรามิคของยอดเขาต่างๆ ในช่วงต้นหนาวอย่างนี้อาจได้เห็นหิมะปกคลุมยอดเขาขาวโพลนสวยงามน่าตื่น
ตา โดยเบือ้ งล่างเป็ นหุบเขาลึกมีทงุ่ หญ้าสีเขียวสลับไม้พมุ่ สีน้ําตาลไล่เฉดอ่อนแก่เตรียมพร้อมเข้าสูฤ่ ดูหนาวที่
กําลังมาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางต่อสูเ่ มืองกิลกิตอันเป็ นทีห่ มายในการพักค้างคืนในวันนี้ กิ ลกิ ต Gilgit เป็ นเมืองเอกของเขตปกครอง
กิลกิต-บัลติสถาน เดิมเมืองมีช่อื ว่า ซาร์กนิ ต่อมารูจ้ กั ในนาม “กิลติ ” หรือ ซาร์กนิ -กิลติ เป็ นหนึ่งในเมือง
โบราณสําคัญบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของ
เอเชีย มีภกิ ษุมากมายจากจีนในเส้นทางนี้เดินทางมาศึกษาพระศาสนาทีแ่ คชเมียร์ และภิกษุสาํ คัญสองรูปที่
จาริกสูช่ มพูทวีปได้เดินทางผ่านเมืองนี้คอื หลวงจีนฟาเซีย่ นและหลวงจีนเสวียนจั ๋ง
เดินทางถึงกิลกิต เข้าสูท่ พ่ี กั รับประทานอาหารคํ่า พักผ่อน HOTEL SERENA 4*
กิ ลกิ ต-วิ วยอดเขาราคาโปชิ -คาริ มาบาด(ฮุนซา)

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมืองฮุนซ่า เมืองฮุนซ่าสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,438 เมตร และมี
พืน้ ทีป่ ระมาณ 7,900 ตารางกิโลเมตร ในอดีตมีศูนย์กลางเมืองคือบัลติท (Baltit)
ฮุนซ่าเป็ นรัฐอิสระทีม่ ี
อํานาจปกครองตนเองเป็ นเวลากว่า 900 ปี ชาวฮุนซ่าส่วนใหญ่นบั ถือมุสลิมนิกายอิสไมลีช่ อี ะ (Ismaili Shia)
ใช้ภาษาดัง้ เดิมคือภาษา Brushuski แต่กส็ ามารถเข้าใจภาษาอูรดู (Urdu)และภาษาอังกฤษ สําหรับภาษา
Brushuski เป็ นภาษาท้องถิน่ เฉพาะ พูดกันเฉพาะในเขตพืน้ ทีฮ่ ุนซ่า ชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคารา
โครัม (Karakoram Highway) ผ่านหุบเขาผลไม้อนั อุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์
แวะรับประทานอาหารระหว่างทางทีจ่ ุดชมวิวราคาโปชิ
วิ วยอดเขาราคาโปชิ ทีม่ คี วามสูง 7,788 เมตรจากนํ้ าทะเล ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นยอดเขาทีช่ าว
เทรคเกอร์นิยมพิชติ อีกแห่งหนึ่งของปากีสถานเช่นกัน
เดินทางต่อไปยังยอดเขาดุยเคอร์ นํ าท่านเดินขึ้นเนินเขาที่มองเห็นหมู่ภูผาได้ทวทิ
ั ่ ศรอบตัว 360องศา
มองเห็นยอดเขาสําคัญๆมากมาย จากนัน้ เดินทางกลับสูเ่ มืองฮุนซา
เดินทางถึงฮุนซา เข้าสูท่ พ่ี กั Hunza Serena Inn 4* รับประทานอาหารคํ่าและพักผ่อน
ฮุนซา-ปราสาทบัลทิ ต-วิ วดุยเคอร์อีเกอร์เนสต์-ฮุนซา

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า จากนัน้ ชมป้ อมบัลติ ท Baltit Fort ซึ่งตัง้ ตระหง่านอยู่เหนือเมืองคาริมาบัด
(Karimabad) โดย Baltit Fort ได้สร้างขึน้ มานานกว่า 700 ปี แต่กไ็ ด้มกี ารบูรณะซ่อมแซม ภายหลังจากนัน้
ตลอดช่ ว งหลายศตวรรษที่ ผ่ า นมา ในช่ ว งคริส ต์ ศ ตวรรษที่ 16
ผูป้ กครอง Thum ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งรัฐบัลติสถาน (Baltistan)
ซึ่งได้แนะนํ าช่างฝี มอื ชาวบัลติ ในการเข้ามาบูรณะซ่อมแซม Baltit
Fort ทัง้ นี้เนื่องจากสถาปตั ยกรรมในแบบบัลติสถาน (Baltistan) ได้รบั
อิทธิพลมาจากทิเบตค่อนข้างมาก จึงส่งผลต่อรูปแบบสถาปตั ยกรรม
ของ Baltit Fort หลังการบูรณะซ่อมแซมทําให้มรี ปู แบบความเป็ น
ทิเบตผสมผสานเข้ามาด้วย ต่อมาหลังจากปี ค.ศ. 1945 ผูป้ กครองรัฐฮุนซ่า (Dirs) ได้ละทิง้ Baltit Fort ย้ายไป
อาศัยอยูใ่ นพระราชวังแห่งใหม่ และไม่มกี ารทะนุ บํารุงรักษาเลย ส่งผลให้ Baltit Fort เริม่ ทรุดโทรม เพื่อไม่ให้
Baltit Fort ถูกทิง้ ร้างไว้เช่นนัน้ จึงได้มกี ารริเริม่ โครงการบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort อีกครัง้ โดยองค์กร Royal

Geographic Society of London ซึง่ โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1996 ปจั จุบนั Baltit Fort ได้กลายมา
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ซง่ึ ดําเนินการโดย Baltit Heritage Trust นอกจากนัน้ Baltit Fort ยังอยู่ในรายชื่อเตรียม
พิจารณาให้เป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ในอนาคตอีกด้วย **ความงามของอาณาจักรฮุนซาช่ วงปลาย
ตุลาคมจะเห็นต้ นไม้แข่งกันผลัดใบเป็ นสี เหลืองไล่ โทนสี นํ้าตาลอ่ อน-นํ้ าตาลเข้ม สลับกับสี เขียวที่
พยายามยือ้ ยุดกิ่ งก้านดูคลาสสิ คงดงามไปทัวทั
่ ง้ หุบเขา และโอบลอบบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้ อย มอง
ออกไปเห็นเป็ นสีสนั ต่างๆกว้างไกลสุดตาเห็นแล้วติ ดตรึงใจยิ่ งนัก จากนัน้ ให้อสิ ระท่านแวะซือ้ ของทีบ่ าร์
ซาร์แถวๆฟอร์ท
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ชมหมู่บ้านโบราณอัลทิ ต Altit Village ซึง่ เป็ นหมูบ่ า้ นโบราณในบริเวณเมืองฮุนซา หมูบ่ า้ นโบราณเหล่านี้ใน
สมัยทีก่ ารค้าสายไหมโบราณรุง่ เรืองได้มเี หล่าพ่อค้าจากแดนไกลในเอเชียกลางใช้เป็ นเส้นทางผ่านและพักแรม
ทาง เมื่อเท่านได้เทีย่ วชมหมู่บา้ นเล็กๆทีน่ ่ีแล้วท่านจะสามารถจินตนาการได้ไกลถึงความเป็ นอยู่ในอดีตย้อน
รอยไปถึง 3000 ปี
จากนัน้ นําท่านเดินทางขึน้ สูย่ อดเขาดุยเคอร์ เข้าสูท่ พ่ี กั Hunza Serena Inn 4*
วันที่หก
เช้าตรู่

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

ฮุนซา-ล่องทะเลสาบอัตตาบาด-กุลมิ ต

(B/L/D)

ปลุกท่านตื่นมาชมความงามของธรรมชาติของ Duiker ซึง่ เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขน้ึ ทีส่ วยทีส่ ุดในโลกอีกแห่ง
หนึ่ง ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะ ชมทัศนียภาพโดยรอบ โดย ณ จุดนี้
ท่านจะได้เห็นยอดเขาทีม่ รี ูปร่างโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างามเหมือน นิ้วมือของหญิงสาว หรือ
Lady finger รวมทัง้ ได้เห็นยอดเขาระดับโลกถึงห้าเขาด้วยกัน ทัง้ Rakaposhi (7788M), Diran (7265M),
Golden Peak (7028M), Ulter Peak (7388M) และ Mulogianting Peak
หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองพาสสุ โดยผ่านเส้นทางทะเลสาบ นําท่านนัง่ เรือล่องทะเลสาบ
อัตตาบาด เปลี่ยนเป็ นบรรยากาศอีกแบบที่ได้เห็นร่องเขาอันยิง่ ใหญ่ท่ปี กคลุมปลายยอดเขาด้วยหิมะ เป็ น
บรรยากาศสวยงามแปลกตาไป ทัง้ ปราสาทหินธรรมชาติและ “กราเซียร์กุลคิน” สวยงามไปอีกแบบ ทะเลสาบมี
ความยาว 21 กม.และลึก 100 เมตร (ใช้เวลานัง่ เรือประมาณ 45 นาที) ถึงหมู่บ้านฮุสเชนี รถรอรับท่านเดิน
ทางเข้าสูเ่ มืองพาสสุ
รับประทานอาหารกลางวัน
ชม ทะเบสาบบอริ ท Borith lake ทะเลสาบในบริเวณ Upper Hunza ทีม่ คี วามบริสุทธิ ์ เป็ นดังบ้านของนก
นานาชนิด ตัง้ อยู่บนความสูง 2,600 เมตรจากนํ้ าทะเล ทะเลสาบบอริทยังเป็ นเส้นทางเทรคของผูช้ ่นื ชอบใน
ธรรมชาติและการดูนก โดยช่วงเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายนจะมีนกที่อพยบจากตอนใต้บนิ มาแวะพักที่
บริเวณนี้และเดินทางต่อไปยังเอเชียกลาง นําชม กราเซียร์พาสสุ(Passu Glacier) เป็ นกราเซียทีท่ อดตัวมา
จากยอดเขาพาสสุท่มี คี วามสูงถึง 7,284 เมตรจากนํ้ าทะเล ท่านสามารถเข้าชมกราเซียร์ได้อย่างไกลชิดใน
บรรยากาศทีโ่ อบล้อมไปด้วยภูเขาโบราณอันยิง่ ใหญ่ ทําให้รสู้ กึ ว่าตัวมนุ ษย์เรานี้ช่างเล็กกระจ้อยร่อยเมื่อเทียบ
กับธรรมชาติและขุนเขา
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน Hotel Gulmit 3*

วันที่เจ็ด

กุลมิ ต-คุนจีรบั พาส-อาสนวิ หารพาสสุ-กุลมิ ต

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า จากนัน้ นําท่านเดินทางสูค่ ุนจีรบั พาส ระหว่างทางชมทิ วเขาอาสนวิ หารแห่งพัสสุ สัน
เขาทีย่ อดแหลมทรงกรวยคล้ายหอระฆังโบสถ์นบั ร้อยยอด
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย
เดินทางต่อ ชมทิวทัศน์เทือกเขาหิมะสุดขอบฟ้าสวยงามและป่าไม้ในเขตอุทยานคุนจีรบั มองเห็นธรรมชาติป่า
ไม้อนั อุดมสมบูรณ์ เห็นสีสนั ของต้นไม่ทงั ้ ไม้พุ่มไม้ยนื ต้นที่เปลี่ยนเป็ นเฉดสีต่างๆชัดเจน จนถึงจุดชายแดน
เชื่อมต่อระหว่างปากีสถาน-จีน ถึงคุนจีรบั พาส (Khunjerab Pass) ซึง่ เป็ นช่องทางการค้าทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก จุด
บรรจบแห่งอารยธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ด่านคุนจีรบั สูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร
บนเทือกเขาคาราโครัม ให้อสิ ระท่านถ่ายรูปอย่างสนุกสนาน
จากนัน้ เดินทางกลับเมืองพาสสุ ระหว่างทางแวะชมกราเซียพัสสุในมุมข้าง
ทางบนเส้นทาง KKH ทีม่ เี วิง้ เขาสวยงาม มองเห็นแสงยามเย็นสาด
ส่องในมุมภาพทีแ่ ปลกตาแล้วจึงเดินทางต่อ
เย็น
ถึงทีพ่ กั รับประทานอาหารคํ่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย Hotel Gulmit 3*

เช้า

วันที่แปด

กุลมิ ต-สะพานแขวนโบราณ-ราคาโปชิ -กิ ลกิ ต

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปชม สะพานแขวนข้ามแม่นํ้าเก่า(Suspension Bridge) ทีท่ าํ จากสลิงสาน
ั ่ น้ํ าและขัดด้วยแผ่นไม้หรือท่อนไม้พอ
และขึงยาวระหว่างสองฝงแม่
เยียบได้เท่านัน้ ซึง่ ดูอนั ตรายสําหรับผูค้ นทีข่ า้ มแม่น้ําหากพลาดพลัง้
ั่
ตกลงไป แต่ผคู้ นในหมู่บา้ นก็ยงั คงใช้งานเพื่อข้ามไปยังอีกฝงของ
แม่น้ําทุกวัน เป็ นสะพานแขวนทีโ่ ด่งดังระดับโลกเลยทีเดียว
จากนัน้ เดินทางกลับสูต่ อนล่างของภาคเหนือของประเทศปากีสถาน มุง่ หน้า
สูเ่ มืองกิลกิต โดยผ่านอุโมงค์ทต่ี ดั ผ่านใต้ภผู าอันยิง่ ใหญ่บนเส้นทาง
สายคาราโครัมไฮเวย์ท่บี ดั นี้ได้มอี ุโมงอันแข็งแกร่งสวยงามสมกับที่เป็ นหนึ่งในความร่วมมือปากีสถาน-จีน
สร้างสรรค์เส้นทางคมนาคมที่ลดปญั หาแลนด์ไสลด์ของภูมภิ าคนี้ เป็ นอุ โมงค์ท่ใี ช้เวลาก่อสร้างยาวนาน
เนื่องจากเส้นทางของอุโมงต่อทอดตัวยาวเป็ นระยะทางไกล
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันทีเ่ มืองฮุนซา
บ่าย
เดินทางต่อผ่านเส้นทางราคาโปชิววิ พ้อยท์อกี ครัง้ แวะจิบนํ้ าชาผ่อนคลายเมื่อยล้าและเข้าห้องนํ้ า จากนัน้
เดินทางต่อจนถึงเมืองกิลกิต ชม สะพานกิ ลกิ ต สะพานขึงทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชีย ยาว 182 เมตร และกว้าง 2
เมตร ใช้สําหรับข้ามแม่น้ํ ากิลกิตที่เชี่ยวกราดโดยสะพานแห่งนี้ได้นําวัสดุหลายอย่างมาจากดินแดนอันแสน
ไกล โดยเฉพาะอย่างยิง่ สายเคเบิ้ลที่ขงึ ให้ความแข็งแรงยึดเหนี่ยวสะพานมาเป็ นร้อยปี แห่งนี้ได้นํามาจาก
ั ่ นเดียเลยทีเดียว แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปความทันสมัยและรูปแบบการคมนาคม
แคว้นแคชเมียร์ในฟงอิ
เปลี่ยนแปลงทําให้ต้องมีการสร้างสะพานใหม่รองรับรถนานาชนิดเพิม่ ขึน้ จึงทําให้สะพานแห่งนี้ได้กลายเป็ น
เพียงสะพานข้ามสําหรับคนเดินและจักรยานเล็กๆของคนท้องถิน่ แทน แต่ยงั คงได้รบั การทะนุ บํารุงให้ใช้การ
ได้และรักษาไว้ซง่ึ จิตวิญญาณแห่งเส้นทางสายไหมไว้ดงั เดิม
เย็น
เข้าทีพ่ กั รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน SERENA, GILGIT 4* หรือเทียบเท่า
เช้า

วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

กิ ลกิ ต-นัลต้าร์วลั เลย์-กิ ลกิ ต

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า
นํ าท่านออกจากเมืองกิลกิตเพื่อไปยัง หุบเขานัลต้ าร์อนั เป็ นหุบเขาป่าสนห่าง
ออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรจากเมืองกิลกิต ณ หุบเขานัลต้าร์ถอื ว่าเป็ นดินแดนทีอ่ ุดมสมบูรณ์เป็ นอย่างยิง่
มีทงั ้ ปา่ สนและทะเลสาบทีย่ งั สดใหม่ ในฤดูหนาวทีน่ ลั ต้าร์วลั เลย์แห่งนี้จะกลายเป็ นสกีรสี อร์ทให้นกั ท่องเทีย่ ว
ท้องถิน่ ได้เข้าทํากิจกรรมลานสกีอกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน
ให้อสิ ระท่านนัง่ เล่นริมทะเลสาบในหุลเขานัลต้าร์ เดินชมทัศนียภาพ
โดยรอบถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน จากนัน้ เดินทางกลับเข้าสูเ่ มืองกิลกิต
นํ าท่านชมและเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นใน กิ ลกิ ต บาซาร์ ซึ่งมีสนิ ค้า
มากมายรวมทัง้ สินค้าจากจีนมาตัง้ เป็ นศูนย์ค้าส่งก่อนที่จะกระจายสู่
ภูมภิ าคอื่นๆในประเทศต่อไป
รับประทานอาหารคํ่า พักผ่อน SERENA , GILGIT 4*

วันที่สิบ

กิ ลกิ ต-ชิ ลาส-เบชาม

(B/L/D)

07.00น. รับประทานอาหารเช้า นํ าท่านออกเดินทางจากกิลกิตมุ่งสู่เมืองเบชาม เมืองเล็กๆที่มแี ม่น้ํ าสินธุ พาดผ่าน
ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับ Junction Point of World’s three Greatest Mountains Ranges เป็ นจุดทีเ่ ทือง
เขาโบราณทีย่ งิ่ ใหญ่ทงั ้ 3 ภูเขามาบรรจบกันทัง้ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และเทือกเขาหิมาลายา
นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกัน ยังเป็ นทางแยกทีส่ ามารถเดินทางไปยังเมืองสการ์ดูได้อกี ด้วย อันเป็ นเส้นทาง
เริม่ ต้นของนักปี นเขาทัง้ หลายทีต่ อ้ งการพิชติ ยอดเข้าสูงอันสง่างาม อย่าง K2 ยอดเขาสูงอันดับสองของโลก
ยังมียอดเขาดังๆ อย่าง นันกา พาร์บทั (Nanga Parbat) ทีส่ งู ถึง 8,125 เมตร ยอดเขาราคาโปชิ(Rakaposhi)
สูง 7,790 เมตร ยอดเขาบาทุรา (Batura) สูง 7,785 เมตร. ชมวิวอันแสนมหัศจรรย์ตลอดสองข้างทาง
เข้าใกล้เมืองชิลาส แวะชมชีลาสร๊อค (Chilas Rock) ลายแกะสลักหลักฐานการเข้ามาของศาสนาพุทธทีอ่ ยู่
ระหว่างทาง เป็ นร่องรอยทีแ่ สดงถึงการเดินทางค้าขายและศาสนาพุทธโบราณตัง้ แต่ยคุ คริสต์ศตวรรษที่ 4
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย
เดินทางต่อสูเ่ มืองเบชามโดยใช้เส้นทางคาราโครัม ไฮเวย์
เย็น
เดินทางถึงเบชาม รับประทานอาหารเย็น เข้าพักที่ PTDC MOTEL BECHAM 3* พักผ่อน
วันที่สิบเอ็ด
เช้า
เทีย่ ง
บ่าย

เบชาม-อิ สลามาบาด

รับประทานอาหารเช้า จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองอิสลามาบาด
รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
เดินทางต่อไปยังอิสลามาบาด นํ าชม Pakistan Monument ทีต่ งั ้ อยู่
บนเนินเขามองเห็นวิวกว้างไกลสุดตา ต่อด้วย สวนชาร์คาปาเลียน
Shakarparian (sweet hills) Garden ซึง่ เป็ นจุดทีส่ ามารถชมภาพมุม
กว้างโดยรอบของเมืองอิสลามาบาด
ชมมัสยิ ดไซฟาล SHAHFISAL MOSQUE ซึง่ สร้างเป็ นทรงคล้าย

(B/L/D)

กระโจม 8 เหลี่ย มกลางทะเลทรายเนื่ อ งจากได้ร ับ เงิน บริจ าค 50 ล้ า นเหรีย ญสหรัฐ จากราชวงศ์ข อง
ซาอุดอิ าระเบีย เชื่อว่าเป็ นมัสยิดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก **ผูห้ ญิงเตรียมผ้าคลุมศีรษะเพือ่ เข้าชมในบริเวณมัสยิด
ด้วย**
ผ่านย่านเมืองใหม่ อาคารรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล กระทรวงทบวงกรมและเขตสถานทูต แล้วจึงนํ าท่านชม
แหล่งช้อปปิ้ งหลักของชาวอิสลามาบาด
เย็น
รับประทานอาหารคํ่า แล้วจึงนําท่านเดินทางเข้าสูส่ นามบินอิสลามาบาด
23.55 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 350
วันที่สิบสอง
06.10 น.

กรุงเทพฯ

(-/-/-)

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.............
***************************************

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้ อยู่กบั สภาวะดิ นฟ้ า อากาศ สายการบินล่าช้าและถนนหนทาง โดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้ า แต่ทงั ้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
อัตราค่าบริ การ (บาท)
กําหนดวันเดิ นทาง
18-29 ตุลาคม 2562

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ ม

71,900.-

8,500.-

** ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ หากตั ๋วเครือ่ งบินเปลีย่ นแปลง เนื่องจากเป็ นการประมาณราคาตั ๋วเครือ่ งบินล่วงหน้า
อัตรานี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 ค่าทีพ่ กั โรงแรม (ห้องละ 2 ท่าน) / ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่ารถมินิโคช 20 ทีน่ งั ่ (16-17 ท่าน) นําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศปากีสถาน และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุแบบพิเศษในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารรับประกัน)
 ค่ามัคคุเทศก์ทงั ้ ไทยและปากีสถาน
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) / ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 % และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าซักเสือ้ ผ้า อาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ ฯลฯ
 ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถระหว่างการท่องเทีย่ วแต่ละเมือง / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เป็ นเงิน 40 USD ตลอดทริป/ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ปริมาณตามแต่ทา่ นพิจารณา

การชําระค่าบริ การ (ผูท้ ช่ี าํ ระเงินมัดจําก่อนได้สทิ ธิ ์ในการจัดทีน่ งก่
ั ่ อนตามลําดับ)
1. กรุณาชําระมัดจําการเดินทางท่านละ 22,000 บาท ณ.วันจอง พร้อมส่งเอกสารให้บริษทั เพือ่ ทําวีซ่า
2. ชําระค่าใช้จา่ ยในการเดินทางส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อยหนึ่งเดือน
เงื่อนไขการยกเลิ ก
1. ภายใน 1-15 วันก่อนเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าเดินทาง
2. ภายใน 15-30 วันก่อนเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 40%
เอกสารการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุการใช้งานเหลืออยูไ่ ม่ต่าํ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ต้องเป็ นรูปสีเท่านัน้ )
3. สเตทเม้นท์ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ถ่ายจากเล่มบุคแบงค์ได้เลย โดยอัพเดทให้เป็ นเดือนปจั จุบนั )
4. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
5. ถ้าใช้พาสปอร์ตราชการ ต้องมีใบรับรองจากราชการว่าทํางานอยูจ่ ริง
6. ใบรับรองการทํางาน / หากเป็ นเจ้าของกิจการต้องมีใบจดทะเบียนบริษทั ทีม่ ชี ่อื ท่านเป็ นหนึ่งในกรรมการ

หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมและเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ
เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ปฎิเสธผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิด
กฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา และไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมด หรือ
บางส่วน

