
 

 



 

 



 

 



 

 

รายการท่องเที่ยว 
วนัท่ี-1 กรุงเทพฯ - อิสลามาบดั - - - 
16.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้4  เคานเ์ตอร ์  ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ ชัน้4  เคานเ์ตอร ์  ช ัน้ 4 ประตู 4 หรือ 5 เคานเ์ตอรก์ารบินไทย พบเจา้หนา้ที่บริษทัคอย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่กรงอิสลามาบดั โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG349  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.10น.  เดินทางถึง อิสลามาบดั (Islamabad) เวลาทอ้งถิ่น(ชา้กว่าไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านพิธีตรวจคน
เขา้เมืองตามเวลาทอ้งถิ่นปากีสถาน น าท่านเดินทางสูโ่รงแรม… 

 ประเทศปากีสถานเป็นประเทศท่ีหลายคนทัว่โลกรูจ้กักนัเป็นอย่างดี แต่มีหลายคนที่ยงัไม่เขา้ใจ
เหมือนกนัที่คนทัว่โลกมกัจะเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัปากีสถาน.... คนที่อยู่ในปากีสถานไม่ไดพู้ดภาษาอาหรบั....
ไม่มีประเทศเพ่ือนบา้นของปากีสถานที่พูดภาษาอาหรบั.....คนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าปากีสถานอยู่ใน
ตะวนัออกกลาง แต่แทจ้ริงแลว้ปากีสถานไม่ไดอ้ยู่ในตะวนัออกกลาง......ปากีสถานใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาราชการมานานกวา่ 67 ปีแลว้.....แมว้า่ภาษา Urdu จะเป็นภาษาประจ าชาติปากีสถาน แต่มีคนใช ้
เพียงแค่ 8% เท่าน้ันหลายคนชอบสบัสนคิดว่าปากีสถานมีภูมิประเทศเป็นทะเลทรายเหมือนกบั
ซาอดุิอาระเบีย แตแ่ทจ้ริงแลว้ปากีสถานไม่ไดเ้ป็นทะเลทราย และมีภูมิประเทศที่หลากหลายคนปากีสถาน
ไม่ไดเ้ป็นผูก้่อการรา้ยเสมอไปปากีสถานเต็มไปดว้ยนักสูส้ตรี…. 

พกั Karakuram Hotel (หรือเทียบเท่า) คืนท่ี 1 
 
วนัท่ี-2 อิสลามาบดั - จุดท่ีเชือ่มตอ่ระหว่างเทือกเขาส าคญัของโลก 3 เทือกเขา 

(junction Point) - ซีลาส 
B L D 

06.30 น.     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.30 น. น าท่านออกเดินทางจากเมืองอิสลามาบดั โดยรถไปยงั สู่เมืองชีลาสบนเสน้ทางคารา

โครมัไฮเวย ์ “The Karakoram Highway” (8 th wonder of the world) ซึง่จะใชเ้วลา
ประมาณ 10 ชัว่โมง บนเสน้ทาง “คาราโครมั ไฮเวย”์เป็นเสน้ทางเชือ่มต่อระหว่างประเทศจีน



 

กบัประเทศปากีสถาน เป็นระยะทางยาวจนตอ้งบนัทึกในประวตัิศาสตรโ์ลก จากเมืองแอบบอตดาบดั
ของปากีสถานผ่านภูมิภาคตอนเหนือของประเทศจนถึงคุนจีราฟพาส ซึง่เป็นพาสชายแดนระหว่าง
ประเทศที่สูงที่สุดในโลกอีกดว้ย (สูง 4700 เมตรจากน ้าทะเล)แลว้จึงเชือ่มต่อออกไปอีกจนกระทั่งถึง             
เมืองคชัการข์องประเทศจีน รวมแลว้มีความยาวประมาณ 1300 กิโลเมตรโดยใชว้ิศวกรและก าลงัคน
บางส่วนจากประเทศจีนร่วมมือชว่ยเหลือกนักบัแรงงานฝ่ังประเทศปากีสถาน ผ่าน Kaghan Naran 
Valley ระหว่างทางชมความงามของทะเลสาบและความเขยีวชอุ่มของป่าไมที้่ยอดเขาปกคลุมดว้ยหิมะ  
ระหว่างทางท่านจะไดพ้บทศันียภาพที่สวยงามราวกบัสวรรคส์รรสรา้ง ยากที่จะบรรยายออกมาเป็น
ค าพูด ตอ้งมาสมัผัสดว้ยตาท่านเอง ...โดยรถ วนันี้จะน่ังรถระยะไกลสุด (ไม่บินภายในประเทศ
เน่ืองจาก โอกาสที่เครื่องบินมีโอกาสยกเลิกบินถึง 70 % เพราะก่อนถึงสนามบินมีภูเขาสูง 7,000-
8,000 เมตร ลอ้มรอบก่อนลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากที่จะน าเครือ่งบินลง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เสน้ทางสู ่ ชายแดนปากีสถาน – จีนที่ราบสงูคนุจีราบระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผสักบั แนวเทือกเขาคาราโครมั
อนัย่ิงใหญ่  แวะชมและถ่ายภาพท่ีจุดตดัของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง คือ เทือกเขาคาราโครมั 
เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลยั โดยมีแม่น ้ากิลกิตและ แม่น ้าสินธุ ไหลมาบรรจบกนั
ก่อเกิดเป็นแม่น ้าสินธุ บริเวณเทือกเขาคาราโครมัเป็นเขตติดตอ่กนัสามประเทศไดแ้ก่ ปากีสถาน จีน และ
อินเดีย จุดสุงสุดของเทือกเขาคือ ยอดเขาเคทู ตัง้อยู่บริเวณประเทศจีนและปากีสถาน เทือกเขาฮินดูกูช 
เป็นเทือกเขาที่ขยายตวัต่อจากเทือกเขาคาราโครมัไปทางตะวนัตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู่
บริเวณรอยตอ่ของประเทศปากีสถานกบัประเทศอฟักานิสถาน มียอดเขาสูงที่มากกว่าระดบั 7,000 เมตร ถึง 
20 ยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาติรอ์ิชเมียรใ์นประเทศปากีสถาน เชงิเขาฝ่ังตะวนัตกของเทือกเขาฮินดู
กูช มีทะเลสาบกลุ่มหน่ึง แอ่งน ้าใสต่อเน่ืองกนัเป็นสายตามแนวแม่น ้าแบนด-์เออามีร ์ ณ ระดบัความสูงเกือบ 
3,000 เมตร   เทือกเขาหิมาลยั เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชยี ที่แยกอนุทวีปอินเดียทางทิศใต ้ ออกจากที่ราบ
สูงทิเบตทางทิศเหนือ เป็นที่ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เชน่ ยอดเขาเอเวอเรสต ์ และยอดเขากนัเจนชงุคา 
(Kanchenjunga)  และยงัประกอบดว้ยยอดเขาที่มีความสงูมากกวา่ 7,200 เมตร (23,600 ฟุต) มากกวา่หน่ึง
รอ้ยยอด ในทางศพัทมูลวิทยา ค าว่า หิมาลยั มาจากภาษาสนัสกฤต หมายถึง "ที่อยู่ของหิมะ" (หิม + 
อาลย) เป็นจุดก าเนิดของระบบแม่น ้าที่ส าคญัของโลกหลายสาย เชน่ แอ่งแม่น ้าสินธุ และแอ่งแม่น ้าคงคา-
พรหมบุตร แม่น า้สาละวิน และแม่น า้โขง 

 



 

เดินทางถึง เมืองชีลาส เป็นเมืองผ่านส าหรบัพกักอ่นจะเริ่มการเดินทางท่องเที่ยวอย่างแทจ้ริงในวนัรุ่งขึน้ เมือง
ชลีาส มีแม่น ้าสินธไุหลผ่าน เป็นแม่น ้าที่ยาวที่สุดในปากีสถาน และเป็นแม่น ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอนัดบัที่ 21 
ถือเป็นเสน้เลือดและเสน้ชวีิตของชาวปากีสถาน ตน้ก าเนิดของแม่น า้สินธอุยูบ่ริเวณที่ราบสูงทิเบต มีความยาว
รวมของแม่น า้มีความยาว 3,180 กิโลเมตร และมีการไหลของน ้ามากกว่า 1,165,000 ตร.กม. อารยธรรมลุ่ม
แม่น า้สินธ ุ ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ถือก าเนิดขึน้บริเวณลุ่มแม่น ้าสินธใุนประเทศอินเดียและ
ปากีสถานในปัจจบุนั ถือเป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
ท่ีพกั Shangri-La Resort Chilas (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 2 

 
วนัท่ี-3 ชีลาส - เมืองคาริมาบดั (Karimabad) - หุบเขาฮุนซา่ (Hunza Valley) B L D 
06.30 น.     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.30 น. น าท่านชม เมืองชีลาส น าท่านชม โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร ์

ของเมืองชีลาส ซึง่โขดหินจารึกเหล่านี้จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเสน้ทางสายไหม เสน้ทางที่
เคยมีพ่อคา้วาณิชมากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองชลีาสนี้ ถือเป็นจุดศูนยร์วมโขดหินจารึกภาพโบราณ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ มีการคน้พบหลกัฐานมากกวา่ 20000 ชิน้เกี่ยวกบัศิลปะโบราณและภาพเขยีนหลงัจาก
ดืม่ด า่กบัความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองชลีาสเพียงพอแลว้...  

 

น าท่าน  เดินทางสู่ เมืองคาริมาบดั (Karimabad) ท่ีต ัง้แห่งหุบเขาฮุนซ่า(Hunza)ใชบ้นคาราโครมัไฮเวย ์
(Karakoram Highway)  เสน้ทางเสน้นี้ท่านจะไดร้บัความเพลิดเพลินชมทศันียภาพของเสน้ทางหลวงคารา
โครมั ระหว่างทางแวะจุดคาริมาบดัชมวิวราคาโปช ิ (Rakaposhi View Point) เพ่ือชมบรรยากาศยอดเขา
และความงดงามของยอดเขาราคาโปชอิย่างใกลช้ดิจนรูส้ึกเหมือนจะสมัผสัไดย้อดเขาแห่งนี้ถูกจดัความสูงอยู่ใน



 

อนัดบัที่ 27 ของโลกซึ่งสูงถึง 7,790 ระหว่างทางวิวสวยงามอลงัการ หุบเขาฮุนซ่า (Hunza 
valley) เป็นหุบเขาในเมืองกิลกิต (Gilgit) ซึง่อยู่ในเขตปกครองพิเศษกิลกิต-บาลิสถาน (Gilgit- 
Baltistan) ดินแดนใตก้ารปกครองของรฐับาลปากีสถาน หุบเขาฮุนซา่ตัง้อยู่ทางเหนือของแม่น ้าฮุ
นซา่อยู่ในระดบั 2,500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล โดยมีเมืองคาริมาบดัเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวติดอนัดบัจากความงดงามของทศันียภาพที่โอบลอ้มดว้ยภูเขาที่สูงตระหง่าน อย่างเชน่ อูลท่า 
ซา่ร ์ (Ultar Sar), ราคาโพช ิ (Rakaposhi),โบจาฮาเกอรเ์ดอรน์าเซอร ์ (Bojahagur Duanasir II), 
ฮุนซา่พีค (Hunza Peak), ดิรนัพีค(Diran Peak),และบบัลิมาติง้ (Bublimating),(เลดีฟิ้งเกอร–์
Ladyfinger Peak) ซึง่ภูเขาตา่งๆเหลา่นีมี้ความสงูมากกวา่ 6,000 เมตร เหนือระดบัทะเล 

 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดินทางต่อทางไปยงัหุบเขาฮุนซ่าและชมทศันียภาพของเสน้ทางหลวงคาราโครัม 
(Karakoram Highway) ผ่านหุบเขาผลไมอ้นัอดุมสมบูรณข์องฮุนซา่และนาการ ์ อนัเป็นเมืองโบราณ
ที่ชอ่นตวัอยุ่ในหุบเขา ห่างจากมลพิษทัง้ปวง ไม่น่าแปลกเลยที่คนในฮุน  ซา่มีอายุเฉลี่ยยาวนานมาก
เป็นอนัดบัตน้ของโลกถึง85ปีคนแก่หลายๆคนมีอายุถึง120 ปี เพราะเมืองจะถูกโอบลอ้มโดยยอดเขาสูง
มากมายที่มีความสูงมากกว่า7000 เมตรเที่ยวชมเมืองที่มีสีสนัสดใสจากดอกไมที้่แขง่กนัอวดสีสนัที่
สวยงามกบัแม่น ้าฮุนซา่ทอดตวัโคง้ยาวงดงามราวภาพวาดขึน้ น าท่านชม บลัติทฟอรด์ (BALTIT 
FORT) สญัลกัษณข์องหุบเขาฮุนซา่ เป็นที่อยู่ในอดีตของเหล่า ผูป้กครองฮุ่นซา่ (MIRS) โดย
ตัง้อยู่บนที่สูงของเมืองคาริมาบดั ท่านสามารถเห็นวิวรอบเมืองฮุนซา่ไดจ้ากที่น่ี BALTIT FORT ได ้
สรา้งขึน้มานานกว่า 700 ปี แต่ไดมี้การบูรณะ ซอ่มแซมเสมอมา BALTIT FORT น้ันเป็น
สถาปัตยกรรมแบบ บลัติสถานผสมผสานกับทิเบต และในปัจจุบนับัลติตฟอรด์ยงัอยู่ในรายชื่อ



 

พิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีกดว้ย น าท่านเยี่ยมชมย่านตลาดการคา้พืน้เมืองของเมืองคาริ
มาบดั ท่านจะไดเ้ห็นชวิีตความเป็นอยู่ของคนพืน้เมือง ซึง่อยู่อย่างมีความสุขและพอเพียง อิสระให ้
ท่านไดซ้ือ้สินคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั หรือส าหรบัท่านที่ชอบถ่ายรูป ที่คาริมาบดัก็มีวิวที่สวยงาม
มากมายใหท้่าน ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันที์่สวยงามของนาข ัน้บนัไดซึง่โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสูงยอดแหลม
ปกคลุมไปดว้ยหิมะ ดา้นล่างเป็นแม่น ้าใสไหลเย็น กลุ่มบา้นเมืองปลูกกนัลดหลั่นตามไหล่สนัเขา 
ดอกไมป่้าขึน้กระจายแซมทั่วบริเวณในชว่ง ฤดใูบไมผ้ลิ สภาพแวดลอ้มที่งดงามเชน่นี้เองท าใหฮุ้นซา่
ไดช้ือ่วา่เป็น ดินแดนที่มีประชากรอายุยืนยาวที่สุดในโลก เน่ืองจากมีโอโซนที่มีปริมาณสูงที่เป็นผลมา
จากความมหศัจรรยแ์ห่งเทือกเขาหิมาลยั ท าใหอ้ากาศมีความบริสุทธเ์ป็นอย่างมาก และวิถีความ
เป็นอยู่ของชาวฮุนซา่ก็เป็นสว่นหน่ึงที่ท าใหช้าวฮุนซา่มีสขุภาพที่ดี 

จากนัน้   พาไปเยี่ยมชมย่านการคา้ของเมือง Karimabad ชมวิถีชวิีตของคนพืน้เมืองที่อยู่อย่างพอเพียง 
อิสระเดินเลน่ชมรา้นคา้จ าหน่ายของที่ระลึกที่ต ัง้ตลอดแนวบนถนนสายหลกัของเมืองและชอ้ปป้ิงสินคา้
พืน้เมืองตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเขา้สู๋ที่พกั 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 
** พกัท่ีโรงแรม Hard Rock Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 3 

 

 

 



 

วนัท่ี-4 ฮุนซา่ -ยอดเขาดยุเกอร ์  (Duiker )  - ทะเลสาบอตัตาบดั (Attabad lake)-อุทยาน
แห่งชาติ ชอ่งเขากุนจีราบพาส (Khunjerab Pass and National Park) – สะพาน

แขวน – พาสสุกราเซีย-ทะเลสาบบอริท -ฮุนซา่ 

B L D 

เชา้มืด   ตื่นเชา้มาดว้ยความสดชืน่ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ของหุบเขากลางเทือกเขาหิมาลยั น าท่านขึน้
ไปยงั ดิวเคอร ์ (Duicker) ดื่มด ากบับรรยากาศอนัสดชืน่บนยอดเขาดุลเคอร ์ จดัว่าเป็นหลงัคาของ
ฮุนซา่บนรงัพญาอินทรี ชมแสงแรกของพระอาทิตยข์ึน้เป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึน้ที่สวยที่สุดในโลกแห่ง
หน่ึง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตยก์ระทบยอดเขาหิมะ ชมทศันียภาพของหมู่บา้น 
ฮุนชา่ ที่อยู่เบือ้งล่าง สีชมพูขาว มีแม่น ้าฮุนชา่ขนาบรายลอ้มดว้ยยอดเขาสูงเสียด ฟ้าตระหง่าน 
โดยรอบโดย ณ จดุนีท้่านจะไดเ้ห็นยอดเขาที่มีรปูรา่งโดดเดน่แปลกตาที่เรียกว่า Lady finger รวมทัง้
ไดเ้ห็นยอดเขาระดบัโลกถึงหา้เขาดว้ยกนั ทัง้ Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden 
Peak (7028M) ,Ulter Peak (7388M) และ Mountain Peak ชมทศันียภาพโดยรอบโดย ณ จุด
นี้ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาที่มีรูปร่างโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างามเหมือน นิ้วมือของหญิง
สาว หรือ Lady finger ..น าท่านเดินทางกลบัโรงแรม 

 
06.30 น.     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.30 น. น าท่านเดินทางไปชอ่งเขาคนุจีราบ (Khunjerab Pass )ใส่เสือ้กนัหนาวหนาๆวนันี้เราจะขึน้ไปที่

คุนจิราบพาสความสูง 4,800 เมตร ...น าท่านเดินทางไปเที่ยวชมและถ่ายภาพ KHUNJERAB 
NATIONAL PARK โดยจะน าท่านผ่านที่สูง KHUNJERAB PASS ซึง่เป็นชอ่งทางการคา้ที่สูงที่สุดใน
โลก จุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ ที่น่ีคือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดใน
โลก สูงจากระดบัน ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเมือกเขาคาราโครมั ซึง่เดินทางตามแนวเสน้ทางสาย
ไหมโบราณที่เชือ่มเอเชยีกลางสู่ยโุรป เทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นเหมือนสวิสเซอรแ์ลนด ์ และสามารถ
พบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตวั Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ที่อาศยัอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดทา้ยที่
ดา่นชายแดนระหวา่ง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยงัประเทศจีนบนเสน้ทางสายไหมที่ซนิเกียง 
น าท่านถ่ายภาพวิวสวยๆ ระหว่างทาง และชายแดนจีน – ปากีสถาน  สรา้งประวตัิศาสตรใ์ห ้



 

ตวัท่านเองว่าไดม้ายืนอยู่ ณ เสน้ทางประวตัิศาสตรโ์ลก ลงมาเล่นหิมะกนัจนหน าใจบนบรรยากาศ
เย็นฉ ่า ถ่ายรปูกบัยอดเขารายลอ้ม 

ระหว่างทาง แวะชม ทะเลสาบอตัตาบดั (Attabad Lake) เป็นทะเลสาบที่เกิดจากดินถลม่เพราะแผ่นดินไหวเม่ือปี 2009 
ลงมากัน้แม่น า้ฮุนซา่ จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยสแ์บบนี้ซึง่ทะเลสาบนี้มีความยาว 21 เมตร และความ
ลึก 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินที่ถล่มลงมาจนกลายเป็นเขือ่นกัน้ทะเลสาบ การเดินทางขึน้

เหนือไปจีนก่อนหนา้นี้  ตอ้งใชท้างเรือเท่าน้ัน ทางจีนไดช้ว่ยสรา้งอโุมงคล์อดเขาเพ่ือเชือ่มต่อเสน้ทางคารา
โครมัใหม่ ในอดีตกาลเม่ือพนัถึงสองพนัปีที่ผ่านมาน้ัน ปากีสถานคือส่วนส าคญัของทาง “สายไหม” ที่เชือ่ม 
“ตะวนัตก” หรือยโุรป เขา้กบั “ตะวนัออก” หรือเอเชยีกลาง เอเชียใต ้ และเอเชยีตะวนัออก ดว้ยทางบก 
คา้ขายสินคา้ และแลกเปลี่ยนวฒันธรรม รบัศาสนาและอารยธรรมของกนัและกนั มารโ์คโปโลเดินทางบน
เสน้ทางยาวไกลนีจ้ากอิตาลี
มาเอเชยีกลาง แลว้ก็ผ่าน
ปา กีสถานตอน เห นือ น่ี
แหละ เขา้ต่อไปยงัจีนดา้น
ตะวนัตกสุด แลว้ต่อไปถึง
เ มือ งหลว งของราชวงศ ์
“หยวน” ทางตะวนัออกสุด
ของจีน การเดินทางบน 
“ทางหลวงการาโกรมั” น้ัน 
จึ ง เ ป็ นก า ร วิ่ ง ร ถ  “ ทับ
รอยเทา้” ของมารโ์คโปโล
เขา้ไปในจีนโดยแท ้
ตลอด “ทางหลวงคารา



 

โครมั” เราไม่เพียงจะไดเ้ห็นหิมะบนยอดเขาสูง เห็นกลาเซยีรย์าวเหยียด เห็นใบไมผ้ลิเห็นดอกเชอรร์ีบานเบ่ง 
แต่ยงัเห็นเสน้ทางสายไหมเสน้เก่าอยู่ไม่ไกลออกไป เห็นอยู่บ่อยๆ คาดว่ามารโ์คโปโลเคยเดินบนเสน้ทาง
เหลา่น้ันจริงๆ เม่ือเกือบพนัปีที่แลว้ 

เดินทาง ตอ่ไปยงั เมืองพาสสุ Passu เป็นหมู่บา้นเล็กๆที่อยูบ่นเสน้ทางทางคาราโครมัขา้งๆแม่น า้ฮุนซา่ ทางตอนใตข้อง
หมู่บา้นจะมีธารน ้าแข็งซึง่ตอ้งเทรคระยะสัน้ประมาณ 2 กิโลเมตรจึงจะพบ ทางดา้นหลงัจะมองเห็นยอดเขา
Passu ธารน ้าแขง็Passuนี้จะไหลไปเชอืมโยงกบัธารน ้าแขง็Batura จุดเริ่มตน้เดิน trekking ซึง่เดินประมาณ 
2 กิโลเมตร แลว้ไดพ้บกบัธารน ้าแขง็ passu สีขาว อนัย่ิงใหญ่ตระการตา จากจุดชมวิวอีกดา้นหน่ึงของธาร
น ้าแขง็ passu …แต่คณะ เราขบัรถเลยขึน้ไปทาง passu และจอดชมระหว่างทางเราจะเห็นยอดแหลม
ฟันเรื่อยที่โด่งดงัของเมือง Passu อย่างชดัเจน คือ Passu Sar (หรือ Passu SAR, Passu I) หรือเรียกชือ่
อีกอยา่งวา่ธารน า้แขง็สี  ขาว White Passu Glacier ยอดเขาใน Batura Muztagh สว่นหน่ึงของเทือกเขา 
Karakoram  

 
เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
จากนัน้ ออกเดินทางต่อ น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซอสท ์ (Sost) สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ 

(Khunjerab Pass and National Park ) ซึง่ตัง้อยูใ่นชว่งเขตพรมแดนระหวา่งปากีสถานและจีน ที่น่ีคือดา่น 
พรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ชายแดนก่อนจะเขา้อุทยานแห่งชาติ ซึ่ง มีความสูง 4,730 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเล ซึง่เป็นจุดท่ีมีความสูงท่ีสุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครมั ซึง่จีนและปากีสถานตกลงที่จะ
สรา้งเสน้ทางนี้ในปี ค.ศ. 1964 โดยมีเทือกเขาคาราโครมัเป็นเสน้แบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่ หลงัจากจีน
ไดส้รา้งในส่วนของตนตัง้แต่เมืองคชัการ ์ (ประเทศจีน) ถึงเมืองกุลมิทประเทศปากีสถานเสร็จในปีค.ศ.1979 
ปากีสถานก็สรา้งตอ่ตัง้แตเ่มืองกลุมิทตอนใตล้งไปจรดเมืองราวลัพินดี และแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคมปีค.ศ.1982 
พรอ้มกบัเปิดใหเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัการท่องเที่ยว ส่วนพรมแดนชอ่งเขากุนจีราบ เปิดใหมี้การเดินทางขา้มแดน
ไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นตน้…มาจุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเสน้ทางสาย
ไหมอนัเก่าแก่ด่านช่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ท่ีน่ีคือด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลกบน
เทือกเขา คาราโคลมัซึง่เดินทางตามแนวเสน้ทางสายไหมโบราณที่เชือ่มเอเชยีกลางสุดยโุรป เราไปท าเร่ือง



 

ผ่านดา่นท่ีเมืองซอสท ์sost วนัน้ี เราจะผ่านเขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์าอุทยานแห่งชาติ คุนจีราบ ที่มี
กวางมารโ์คโปโลพรมแดนแห่งนีต้ ัง้อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาติกุนจีราบ ซึง่เป็นเขตอนุรกัษพื์ชพนัธุไ์มป่้า รวมทัง้
สตัวป่์าสงวนที่หาดไูดย้าก เชน่ แกะมารโ์คโปโลเป็นตน้ ตลอดเสน้ทางเป็นเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นบรรยากาศ
ราวสวิสเซอรแ์ลนด ์ สามารถพบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตวั Ibex หรือแพะเขาYak ก็มีที่อาศยัอยู่ตามไหล่เขาสูง
จนถึงจดุสดุทา้ยที่ดา่นชายแดนระหวา่ง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยงัประเทศจีนบนเสน้ทางสายใหท้ี่

ซเิก่ียงสรา้งประวติัศาสตรใ์หต้วัทา่นเองวา่ไดม้ายืนอยู ่ ณ เสน้ทางประวติัศาสตรโ์ลกลงมาเลน่หิมะกนัจนหน าใจ
บนบรรยากาศเย็นฉ ่าถ่ายรูปกบัยอดเขารายลอ้มKhunjerab Pass เป็นเสน้ทางที่ราบสูงผ่านเทือกเขาคารา
โครมั เป็นเสน้ทางชายแดนระหวา่งปากีสถานกบัตอนใตข้องมณฑลซนิเจียงประเทศจีน มีระดบัความสูง 4,693 
เมตรหรือ 15,397 ฟุต ถือว่าเป็นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก..ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่า
เดินทาง 

กลบัหุบเขาฮุนซา(หมายเหตุ: การขึน้ Khunjerab Pass and National Park ก็ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศดว้ยเช่นกนั) ระหว่างทางกลบัน าท่านชม สะพานแขวนโกจาว (Gojal Suspension 
Bridge) สะพานที่ใชข้า้มแม่น า้ของคนทอ้งถ่ินชม ทะเลสาบบอริท (Borit Lake) ทะเลสาบน ้าจึดสีเขยีวใส
ที่หลบซอ่นตวัอยู่อย่างสงบท่ามกลางหุบเขาสวยผ่านหมู่บา้นกุลมิท (Gulmit Village) น าท่านเดินชม 
หมู่บา้นเล็กๆ แลว้ท่านจะประทบัใจกบัเสน่หข์องพวกเคา้ ณ ที่นื้อิสระใหท้่านถ่ายภาพและชมวิถีชวีิตของ
ชาวบา้นที่ใชช้วีิตประจ าวนับริเวณไกลเ้คียงจนถึงเวลานัดหมาย…เดินทางกลบัสู่หุบเขาฮุนซา่  

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม   
** พกัท่ีโรงแรม Hard Rock Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 4(มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี-5 ฮุนซา่– กราเซียฮอปเปอร ์ –Nalter  Valley –Gilgit กิลกิต B L D 
07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทาง หุบเขานากา (Nagar Valley) ใน ฮอปเปอร ์ วลัเล่ย ์Hoper Valley โดย

เปล่ียนเป็นรถจีป๊เล็ก  หุบเขานากา เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรฐันากา ในอดีตเคยเป็นรฐัที่

ปกครองพืน้ที่โดยรอบยาวนานถึง 1,200ปีจนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็นสถานที่นิยม
ส าหรบัชืน่ชมทศันียภาพของยอดเขาโดยรอบทัง้ยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอื่น ๆ 
กวา่ 30 ยอดเขาและ Hoper Valley เป็นจดุชมวิวอนัสวยงามจดุนึงของหุบเขานากา  



 

จากนัน้ น าท่านชม กราเซียฮอปเปอร ์ (Hopper Glacier) ซึง่นับเป็นจุดเขา้ชมกราเซยีที่ใกลม้ากท่าน
จะไดเ้ห็นกราเซยีที่ส ั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปลี่ยนจากน ้าแข็งกลายเป็นหินซึง่เห็นได ้ จาก
ความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซยีแห่งนี.้..ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัและเปลี่ยนเป็นรถบสัเดินทางสู่
เมืองกิลกิต 

 
** วนัน้ีแนะน าวา่น าปากกา ขนม ไปแจกเด็ก ถา่ยรูปกบัเด็กๆ แลว้จะรูว้่าเด็กๆท่ีน่ีนั้นน่ารกัขนาดไหน 

เดินทางกลบัเมืองฮุนซา่.. 
เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) เสน้ทางคาราโครมั ไฮเวย  ์ เรียบไปตามแม่น ้าสินธุ ชม

ความงามตามเสน้ทางที่มีน า้ตกสายเล็กๆ อนัเกิดจากหิมะ และกราเซยีละลาย  
เมืองกิลกิต หวัเมืองหลกัของ ภูมิภาค Gilgit - Baltistan เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของ
ปากีสถาน เป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมในอดีตที่พุทธศาสนาเผยแผ่มาจากเอเชยีใต ้
และ เป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์ จุดเริ่มแห่งการเดินทาง trekking Himalayan 
ranges และ จดุเริม่ตน้ของการท่องเทียว เสน้ทางสู ่ ชายแดนปากีสถาน - จีน ที่ราบสงูคนุจีราบ  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 

** พกัท่ีโรงแรม HEAVEN LODGE (หรือเทียบเท่า) คืนท่ี 5 
 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี-6 เมืองกิลกิต (Gilgit)- เมืองบีสชาม (Basham) B L D 
07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. น าท่านชม พระพุทธรูป Kargah เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลกับนหนา้

ผา เป็นพระพุทธรูปในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 7 ถูกคนพบพรอ้มกบัเจดีย ์
3 องคซ์ึง่สูง 400 เมตรในชว่งปี ค.ศ.1938-1939 เคยมีต านานของคนใน
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพระพุทธรูปนี้ไดก้ล่าวถึง ชายผูห้น่ึงไดป้ราบผีสาวที่เรียก
กนัวา่ Yakhshini ซึง่อาศยัอยูใ่น Kargah ลงได ้

จากนัน้ พาเดินชมตวัเมืองกิลกิต  ผ่านย่านร้านคา้ ตลาดไปรษณีย ์
สุเหร่า รวมทัง้สนามแข่งโปโล ที่เป็นกีฬาที่นิยมมากในทางเหนือของ
ปากีสถาน กิลกิตเป็นเมืองที่ต ัง้อยู่บนเชงิเขาคาราโครมั พืน้ที่ส่วนใหญ่
ของเมืองนี้เต็มไปดว้ยภูเขา ซึง่ภูเขาที่นี้มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะได ้
ชื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งความงามบริสุทธท์ี่ถูกตกส ารวจจากชาวโลก
นอกจากนี้เมืองกิลกิตยงัเป็นเมืองส าคญัที่เสน้ทางสายไหมในอดีตตดัผ่าน 
และใชเ้ป็นเสน้ทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจากอินเดี  ยสู่ดินแดนต่างๆ ใน
เอเชียท าใหพ้บหลักฐานทางพุทธศาสนาในเมืองนี้เ ป็นจ านวนมาก 
จากนัน้ชม สะพานแขวนกิลกิต (Gilgit Suspension Bridge) 
ซึง่เป็นสะพานแขวนในสมยัโบราณที่ยงัคงใชง้านอยู่ในปัจจุบนั เป็นสะพาน
แขวนที่รถสามารถวิ่งผ่านได ้ สรา้งโดยกองทพัองักฤษในชว่งค.ศ.ที่ 19 

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองบีสชาม (Besham) (ประมาณ 7 ชม.) เมืองเบชาม โดยใชเ้สน้ทางสายคาราโครมัไฮ

เวย ์ (Karakoram Highway – KKH) ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ืน่ชมกบัความงดงามของธรรมชาติที่ปรากฏ
บนเสน้ทางสายนี ้ ชมวิวระหวา่งสองขา้งทาง....จนถึงโรงแรมที่พกัในตอนเย็น 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม  
ท่ีพกั  Hilton Beshaam (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 6  

 
วนัท่ี-7 บีสชาม - อิสลามาบดั - กรงุเทพฯ B L - 
07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงอิสลามาบดั  (Islamabad) เป็นเมืองหลวงของปากีสถานแห่งใหม่ ที่

ยา้ยมาจากเมืองการาจีที่อยู่ทางตอนใต ้ เมือง
อิ สลามาบัดตั้ง อ ยู่ บน ที่ ร าบสู งโปโตฮา ร ์
(Potohar) บริเวณเทือกเขามารก์ัลลา 
(Margalla Hills) ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ชือ่ อิสลามาบดั หมายถึง ที่อยู่
ของชาวมุสลิม การยา้ยเมืองหลวงมาที่แห่งใหม่
ในท าเลที่ต ัง้อยู่ใจกลางประเทศกว่า และใน
สภาพอากาศที่ เ ย็นสบายกว่า ท าใหเ้มือง
อิสลามบดัเป็นเมืองที่น่าอยู่ นอกจากนี้ เมืองนี้
ไดร้บัการวางผงัเมืองและออกแบบก่อสรา้งอย่าง
ดี เลือกท าเลอยู่บนพืน้ที่ราบกวา้งขวาง ร่มรื่น 
เขยีวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ที่ถูกปลูกเป็นแนวเมืองถูกแบ่งพืน้ที่ออกเป็นโซนๆอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
การสรา้งตึกอาคารส่วนใหญ่จะสรา้งเพียงช ัน้เดียวเพ่ือทศันียภาพที่สวยงาม แวะชม มสัยิดไฟซาล 



 

(Faisal Mosque) ซึ่งเป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สรา้โดยกษัตริยไ์ฟซาลแห่งราชวงศ ์
ซาอดุิอาระเบียใชเ้งินงบประมาณ การสรา้งสงูถึง 50 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัฯ       

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. กอ่นอ าลาปากีสถาน น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากที่ Centaurus Department Store ที่ใหญ่ที่สดุ

ขอปากีสถานอิสระชอ้ปป้ิงสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
20.00 น. ท่านเดินทางสู่สนามบิน  

อิสระอาหารค ่าภายในสนามบินอิสลามาบดัเพื่อความสะดวกในการเชคอิน 
23.20  น. ออกเดินทางจาก อิสลามาบดั โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี TG350 
 
วนัท่ี-8 กรงุเทพฯ - - - 

06.25น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
หมายเหตุ :  เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการ
ท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์บริษทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการ
เมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเที่ยว ไดต้ามรายการ 

ก าหนดการเดินทาง Blooming Pakistan 8Days 6Nights 
4-11 เมษายน 2563  
อตัราคา่บริการ  
ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)   ท่านละ      53,900.-      บาท 
พกัเดีย่วจา่ยเพิ่ม            ท่านละ      7,500.-       บาท 
11-18  เมษายน 2563  
อตัราคา่บริการ  
ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)   ท่านละ       55,900.-    บาท 
พกัเดีย่วจา่ยเพิ่ม            ท่านละ        7,500.-    บาท 
 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

กรุณาจองที่น่ังล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 1เดือน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท เมื่อท า
การจอง พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์และเอกสารส าหรบัการท าวีซา่ ส่วนที่เหลือช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทาง
มิฉะน้ันจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

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

เดินทางน า้หนักตามที่สายการบินก าหนด)  



 

 

 คา่ภาษีสนามบิน คา่ภาษีน า้มนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ  
 คา่ที่พกัโรงแรมตามที่ระบุ ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
 คา่อาหารตามโปรแกรมที่ระบุ  
 คา่เครื่องด่ืม (น า้เปลา่) ภายในภตัตาคาร ระหวา่งมือ้อาหาร และบนรถโคช้  
 คา่พาหนะ รถรบั-สง่ ตลอดการเดินทาง  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตามระบใุนโปรแกรม  
 คา่วีซา่ปากีสถาน ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย (แบบเขา้-ออก ครัง้เดียว)  
 คา่ประกนัภยัอบุติัเหตเุดินทางสว่นบุคคล จ านวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาล จ านวนเงิน

ประกนัภยั 500,000 บาท, คา่เคลื่อนยา้ยผูป่้วยจากตา่งประเทศ จ านวนเงินประกนัภยั 1,00,000 บาท 
อตัราคา่บริการไม่รวม 
 คา่ท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารวีซา่ของคนตา่งดา้ว  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารที่ส ัง่มาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครื่องด่ืมที่ส ัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์ ขึน้อยูก่บัความพึงพอใจของทา่น  
 รวมทิปไกด ์ ทอ้งถ่ิน และคนขบัรถ 50 เหรียญ ตอ่ลูกคา้/ทา่น/ตลอดการเดินทาง 

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บริการ  ทา่นละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั ก่อนการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 
          5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เง่ือนไขอื่นๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตุการณท์าง
การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทัง้นี ้บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวก
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสีย หรือดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา
แลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือ บางส่วน  
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเครือ่ง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  



 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี
พ านักอยู่ในประเทศไทย  
 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ 
เง่ือนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั

ในตา่งประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

4)  หากทา่นยกเลิกกอ่นรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

6) ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียม
วีซา่ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเที่ยวชาวไทยและทอ่งเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 



 

18) ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 
ขอ้มูลน่ารูก้อ่นไปปากีสถาน 
การท าวีซา่ 
ส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการเดินทางมายงัประเทศปากีสถาน ตอ้งท าวีซา่ปากีสถาน และตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานฑูตปากีสถานท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
สถานทูตปากีสถาน ประจ าประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand 31 ซอยนานาเหนือ 3 สุขมุวิท กทม. 10110   โทร. 0-
2253-0288-9, 0-2253-5325 แผนกรบัท าวีซา่จะเปิดใหท้ าวีซา่ 09.00-12.00 น. ทุกวนัจนัทร ์ - พฤหสับดี และ รบัวีซา่ประมาณ 
14.30-15.30 น. ในวนัจนัทร-์พฤหสั เชน่เดียวกนั ส าหรบัวีซา่ท่องเท่ียว สถานฑูตจะออกให ้ ตามจ านวนวนัท่ีเราระบุในโปรแกรมเดินทาง
ท่ีไดแ้นบไปใหส้ถานฑูต เอกสารท่ีใชใ้นโดยปกติเวลาในการท าวี่าจะใชเ้วลาประมาณ 3-5 วนัท าการ 
 

การขอวีซา่ท่องเที่ยวดงัน้ี 
1. หนังสือเดินทาง/ทัง้เลม่เกา่และเลม่ใหม่ (ถา้มี)/(พรอ้มส าเนา) 
2. รปูสีพืน้หลงัขาว 2 นิว้/ 2 ใบ (รปูถา่ยหนา้ตรงไม่สวมแวน่ถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 
3. จดหมายรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) ระบุ ต าแหน่ง เงินเดือน และ วนัเดือนปี ที่เริ่มเขา้ท างาน (ฉบบัจริง) 
4. จดหมายชีแ้จงการท างาน (ภาษาองักฤษ)/(กรณีประกอบอาชพีโดยไม่มีใบทะเบียนการคา้)ระบุต าแหน่งเงินเดือน และ วนั
เดือนปี ที่เริ่มท า 
5. ส าเนาหนังสือรบัรองของบริษทั (กรณีเป็นเจา้ของบริษทั)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) และ หลกัฐานการเงินของบริษทั 
6. ส าเนาบตัรประชาชน 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น  
8. ส าเนาใบสมรส/ใบหยา่/ใบมรณะ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
9. ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
10. ส าเนาใบสติูบตัร (กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

 
 
 

ท่ีพักและอาหารการกิน โรงแรม ท่ีพัก ท่ีเราจัดใน
เสน้ทางท่องเท่ียวภาคเหนือ อาจไม่หรูหรา ระดบัโรงแรม 
4-5 ดาว แต่ก็เป็นท่ีพกัท่ีมีความปลอดภยั สะอาด แต่
มีส่ิงอ านวยคามสะดวกระดบัหน่ึง บางแห่งมี wifi free 
บางแห่งท่ีไกลออกไปอาจไม่มี wifi ใหใ้ช ้ ส่วนเร่ือง
อาหารส่วนใหญ่แลว้หากเป็นมือเย็นจะรบัประทานอาหาร
กนัท่ีโรงแรม อาหารปากีสถาน 99 % เป็นอาหาร
อิสลาม มีไกเ่ป็นหลกั แต่ละโรงแรม หรือ รา้นอาหารจะ
มีไก่ทอดสูตรเด็ดของแต่ละแห่งอร่อยไม่เบาคะ อาหาร
ท่านง่ายเน่ืองจากไม่มีเคร่ืองเทศแรง เราสามารถขอไปใช ้
ครวัเขาท าอาหารไทยไดค้ะ ชาวปากีสถานใจดีคะ 


