
 
 
 
  
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดฟ้า..ปากีสถาน .....หลายปีท่ีผ่านมาแลว้
ขา่วท่ีกระจายไปทัว่โลก ของประเทศปากีสถาน ภาพท่ีน่ากลวั 
กบั..ความรูสึ้กว่าไม่ปลอดภยั !!...ณ วนันี้ เปิดมุมมองของ
ปากีสถานตน้ทางหิมาลัย ..สวยงามเพียงใด….เสน่หแ์ห่ง
หิมาลยั ซึง่ตดักบัทะเลสาบสีเขยีวมรกต และแม่นํ้าสินธ ุ บน
เสน้ทางหลวงรถยนตท่ี์สูงท่ีสุดในโลกบนถนนคาราโครัม 
ไฮเวยท่ี์ถูกกล่าวว่าสิ่งมหสัจรรยข์องโลก...เปิดโลกกวา้งสรา้ง
ประสบการณค์รัง้ใหม่ของคุณ สําหรบันักเดินทางผูห้ลงไหล
กบัธรรมชาติดิบๆท่ีงดงามราวกบัสรวงสวรรคบ์นดิน ร่วม
สมัผสักบัความแปลกตาน่าคน้หากบัเรา.... แลว้ท่านจะหลง
เ ส น่ ห ์ร ั ฐ อิ ส ล า ม ท่ี ย า กไ ป เ ยื อ น แ ล ะ ย า ก จ ะ ลื ม  . . 
"สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งปากีสถาน"  

 
ความสขุ..ของทริปนี ้ คือ …ชมดอกเชอรี่บาน..สวยท่ีสดุ 
ทริปนี้...ท่านจะไดส้มัผสัวิวท่ีงดงาม ผูค้นท่ีน่ารกัเนน้เท่ียว
ถ่ายภาพ แวะจอดถ่ายรูปตามจุดท่ีสวยงาม…คาราโครมั 
ไฮเวย ์  (Karakoram highway) เสน้ทางในฝันของนัก
เดินทางมืออาชพี 
 
**พิเศษ** บินตรงสูเ่มืองอิสลามาบดั..โดยสายการบินไทย 
**พิเศษ** โรงแรมท่ีระดบั 4 ดาวในแตล่ะเมือง 
**พิเศษ** หวัหนา้ทวัรผู์ช้าํนาญเสน้ทาง                      
**พิเศษ** บริการอาหารวา่งระหวา่งเดินทาง 
**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมือ้แบบจดัเต็ม  
 อาหารเชา้ บริการเสริม : กาแฟ โอวลัติน ไมโล 

เครื่องขา้วตม้ อาทิ ไขเ่ค็ม ไก่เชยีง ผกักาดดอง 
ไชโป้วหวานผดัไข ่ ปลากรอบ ไขเ่จียว  

  อาหารกลางวนั / เย็น : ปลาสลิดทอด แกงสม้ 
นํ้าพริกกะปิ  ปลาทูทอด  ปลาซ่อนทอด  แกง
เขยีวหวาน ตม้โคลง้ปลากรอบ นํ้าพริกต่างๆ ปลา
กราย ยําปลากระป๋อง ลาบไก่หรือโปรตีนเกษตร 
เป็นตน้    

**พิเศษ ** ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกบั
การถา่ยภาพบนเสน้ทาง “คาราโครมั ไฮเวย”์ 
**พิเศษ ** สู่ชอ่งเขาคนุจีราบและอทุยานแห่งชาติจดุท่ีมี
ความสงูท่ีสุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครมั 



 
 
 
  
 

 

รายการท่องเท่ียว 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – อิสลามาบดั (ประเทศปากีสถาน) 
16.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้4  เคานเ์ตอร ์  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้4  เคานเ์ตอร ์  

ช ัน้ 4 ประต ู 4 หรือ 5 เคานเ์ตอรก์ารบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ
และเอกสารการเดินทางแกท่่าน 

19.00น. ออกเดินทางจาก กรงุเทพฯ สู่กรงอิสลามาบดั โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG349  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

22.10น.  เดินทางถึง อิสลามาบดั (Islamabad) เวลาทอ้งถิ่น(ชา้กวา่ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองตาม
เวลาทอ้งถิ่นปากีสถาน นําท่านเดินทางสูโ่รงแรม… 
ประเทศปากีสถานเป็นประเทศท่ีหลายคนทัว่โลกรูจ้กักนัเป็นอย่างดี แต่มีหลายคนท่ียงัไม่เขา้ใจ
เหมือนกนัท่ีคนทัว่โลกมกัจะเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัปากีสถาน.... คนท่ีอยู่ในปากีสถานไม่ไดพู้ดภาษา
อาหรบั....ไม่มีประเทศเพ่ือนบา้นของปากีสถานท่ีพูดภาษาอาหรบั.....คนส่วนใหญ่เขา้ใจว่า
ปากีสถานอยู่ในตะวนัออกกลาง แต่แทจ้ริงแลว้ปากีสถานไม่ไดอ้ยู่ในตะวนัออกกลาง......
ปากีสถานใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการมานานกว่า 67 ปีแลว้.....แมว้่าภาษา Urdu จะ
เป็นภาษาประจําชาติปากีสถาน แต่มีคนใชเ้พียงแค่ 8% เท่าน้ันหลายคนชอบสบัสนคิดว่า
ปากีสถานมีภูมิประเทศเป็นทะเลทรายเหมือนกบัซาอุดิอาระเบีย แต่แทจ้ริงแลว้ปากีสถานไม่ได ้
เป็นทะเลทราย และมีภูมิประเทศท่ีหลากหลายคนปากีสถานไม่ไดเ้ป็นผูก้่อการรา้ยเสมอไป
ปากีสถานเต็มไปดว้ยนักสูส้ตรี…. 

พกั Grand regency hotel (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 1 
 (มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

06.30 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. นําท่านออกเดินทางจากเมืองอิสลามาบดั โดยรถไปยงั สู่เมืองชีลาสบนเสน้ทางคาราโครมัไฮเวย  ์ “The 

Karakoram Highway” (8 th wonder of the world) ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 10 ช ัว่โมง บนเสน้ทาง “คา
ราโครมั ไฮเวย”์เป็นเสน้ทางเชือ่มตอ่ระหวา่งประเทศจีนกบัประเทศปากีสถาน เป็นระยะทางยาวจนตอ้งบนัทึกใน
ประวติัศาสตรโ์ลก จากเมืองแอบบอตดาบดัของปากีสถานผ่านภูมิภาคตอนเหนือของประเทศจนถึงคุนจีราฟ
พ า ส  ซึ่ ง เ ป็ น พ า ส
ชายแดนระหว่างประเทศ
ท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 
(สูง 4700 เมตรจากน้ํา
ทะเล )แลว้จึ ง เชื่อมต่อ
ออกไปอีกจนกระทั่งถึง
เมืองคชัการข์องประเทศ
จีน รวมแลว้มีความยาว
ป ร ะ ม า ณ  1 3 0 0 
กิโลเมตรโดยใชวิ้ศวกร
และกําลังคนบางส่ วน
จากประเทศจีนร่วมมือ
ชว่ยเหลือกนักบัแรงงาน
ฝ่ังประ เทศปากีสถาน 
ผ่าน Kaghan Naran 
Valley ระหว่างทางชม

วนัท่ี-2 
 

อิสลามาบดั – เริ่มตน้เสน้ทางหลางคาราโครมั ไฮเวย-์จดุท่ีเชือ่มตอ่ระหวา่งเทือกเขาสาํคญัของโลก 3 
เทือกเขา(junction Point)-ซลีาส  



 
 
 
  
 

 

ความงามของทะเลสาบและความเขียวชอุ่มของป่าไมท่ี้ยอดเขาปกคลุมดว้ยหิมะ  ระหว่างทางท่านจะไดพ้บ
ทศันียภาพท่ีสวยงามราวกบัสวรรคส์รรสรา้ง ยากท่ีจะบรรยายออกมาเป็นคําพูด ตอ้งมาสมัผสัดว้ยตาท่านเอง 
...โดยรถ วนันี้จะน่ังรถระยะไกลสดุ (ไม่บินภายในประเทศเน่ืองจาก โอกาสท่ีเครื่องบินมีโอกาสยกเลิกบินถึง 70 
% เพราะก่อนถึงสนามบินมีภูเขาสูง 7,000-8,000 เมตร ลอ้มรอบก่อนลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการ
ยากท่ีจะนําเครื่องบินลง) 

เท่ียง -บ่าย   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เสน้ทางสู่ ชายแดนปากีสถาน – จีนท่ีราบสูง
คุนจีราบระหว่างทางท่านจะไดส้มัผัสกบั แนว
เทือกเขาคาราโครมัอนัย่ิงใหญ่  แวะชมและ
ถ่ายภาพท่ีจุดตดัของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง 
คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช 
และ เทือกเขาหิมาลยั โดยมีแม่นํ้ากิลกิตและ 
แม่นํ้าสินธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อเกิดเป็นแม่นํ้า
สินธุ บริเวณเทือกเขาคาราโครัมเป็นเขต
ติดต่อกันสามประเทศไดแ้ก่ ปากีสถาน จีน 
และอินเดีย จุดสุงสุดของเทือกเขาคือ ยอด
เขาเคทู ตัง้อยู่บริเวณประเทศจีนและปากีสถาน 
เทือกเขาฮินดูกูช เป็นเทือกเขาท่ีขยายตวัต่อจากเทือกเขาคาราโครมัไปทางตะวนัตก มีความยาวประมาณ 
800 กิโลเมตร อยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกบัประเทศอฟักานิสถาน มียอดเขาสงูท่ีมากกว่าระดบั 
7,000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดคือยอดเขาติรอิ์ชเมียรใ์นประเทศปากีสถาน เชงิเขาฝ่ังตะวนัตก
ของเทือกเขาฮินดูกูช มีทะเลสาบกลุ่มหน่ึง แอ่งนํ้าใสต่อเน่ืองกนัเป็นสายตามแนวแม่นํ้าแบนด-์เออามีร ์ ณ 
ระดบัความสงูเกือบ 3,000 เมตร   เทือกเขาหิมาลยั เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชยี ท่ีแยกอนุทวีปอินเดียทางทิศ
ใต ้ ออกจากท่ีราบสงูทิเบตทางทิศเหนือ เป็นท่ีท่ีมียอดเขาท่ีสูงท่ีสดุในโลก เชน่ ยอดเขาเอเวอเรสต ์ และยอด
เขากนัเจนชงุคา (Kanchenjunga)  และยงัประกอบดว้ยยอดเขาท่ีมีความสงูมากกว่า 7,200 เมตร (23,600 
ฟุต) มากกว่าหน่ึงรอ้ยยอด ในทางศพัทมูลวิทยา คําว่า หิมาลยั มาจากภาษาสนัสกฤต หมายถึง "ท่ีอยู่ของ
หิมะ" (หิม + อาลย) เป็นจุดกําเนิดของระบบแม่นํ้าท่ีสําคญัของโลกหลายสาย เชน่ แอ่งแม่นํ้าสินธ ุ และแอ่ง
แม่นํ้าคงคา-พรหมบตุร แม่นํ้าสาละวิน และแม่นํ้าโขง 

...... ถึงเมืองชลีาส เป็นเมืองผ่านสําหรบัพกั
ก่อนจะเริ่มการเดินทางท่องเท่ียวอย่าง
แทจ้ริงในวนัรุ่งขึน้ เมืองชลีาส มีแม่นํ้า
สินธไุหลผ่าน เป็นแม่นํ้าท่ียาวท่ีสุดใน
ปากีสถาน และเป็นแม่นํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลกอนัดบัท่ี 21 ถือเป็นเสน้เลือด
และเสน้ชีวิตของชาวปากีสถาน ตน้
กําเนิดของแม่นํ้าสินธุอยู่บริเวณท่ีราบ
สูงทิเบต มีความยาวรวมของแม่นํ้ามี
ความยาว 3,180 กิโลเมตร และมีการ
ไหลของนํ้ามากกว่า 1,165,000 ตร.
ก ม .  อ า ร ย ธ ร ร ม ลุ่ ม แ ม่ นํ้ า สิ น ธ ุ
ปร ะ ม าณ  2 5 0 0  - 1 9 0 0  ก่ อ น
คริสตกาล ถือกําเนิดขึน้บริเวณลุ่ม
แ ม่ นํ้ า สินธใุนปร ะ เทศ อิน เ ดียแล ะ
ปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารย
ธรรมยคุแรกๆของโลก  

คํ่า     บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม 
ท่ีพกั Shangri-La Resort Chilas (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 2 

(มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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นําท่านชมบลัติทฟอรด์ (BALTIT FORT) สญัลกัษณข์องหุบเขาฮุนซา่ เป็นท่ีอยู่ในอดีตของเหล่า ผูป้กครอง
ฮุ่นซา่ (MIRS) โดยตัง้อยู่บนท่ีสงูของเมืองคาริมาบดั ท่านสามารถเห็นวิวรอบเมืองฮุนซา่ไดจ้ากท่ีน่ี BALTIT 
FORT ไดส้รา้งขึน้มานานกว่า 700 
ปี แต่ไดมี้การบูรณะ  ซ่อมแซม
เสมอมา BALTIT FORT น้ันเป็น
สถาปัตยกรรมแบบ  บัลติสถาน
ผสมผสานกบัทิเบต และในปัจจบุนั
บัล ติ ตฟ อ ร ์ด ยั ง อ ยู่ ใ น ร า ย ชื่ อ
พิ จ า รณ า เ ป็ น ม ร ด กโ ล ก ข อ ง 
Unesco อีกดว้ย นําท่านเย่ียมชม
ย่านตลาดการคา้พืน้เมืองของเมือง
คาริมาบดั ท่านจะไดเ้ห็นชวิีตความ
เป็นอยู่ของคนพืน้เมือง ซึง่อยู่อย่าง
มีความสุขและพอเพียง อิสระให ้
ท่ านได ้ซื ้อ สิ นค ้า พื ้น เ มื อ งตาม
อธัยาศยั หรือสําหรบัท่านท่ีชอบถ่ายรูป ท่ีคาริมาบดัก็มีวิวท่ีสวยงามมากมายใหท้่าน ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันท่ี์
สวยงามของนาข ัน้บนัไดซึง่โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมไปดว้ยหิมะ ดา้นล่างเป็นแม่นํ้าใสไหลเย็น 
กลุ่มบา้นเมืองปลูกกนัลดหลั่นตามไหล่สนัเขา ดอกไมป่้าขึน้กระจายแซมทั่วบริเวณในช่วง ฤดใูบไมผ้ลิ 
สภาพแวดลอ้มท่ีงดงามเชน่นี้เองทําใหฮุ้นซา่ไดช้ือ่วา่เป็น ดินแดนท่ีมีประชากรอายยืุนยาวท่ีสดุในโลก เน่ืองจาก
มีโอโซนท่ีมีปริมาณสูงท่ีเป็นผลมาจากความมหศัจรรยแ์ห่งเทือกเขาหิมาลยั ทําใหอ้ากาศมีความบริสุทธเ์ป็น
อย่างมาก และวิถีความเป็นอยู่ของชาวฮุนซา่ก็เป็นสว่นหน่ึงท่ีทําใหช้าวฮุนซา่มีสขุภาพท่ีดี 

จากน้ัน   พาไปเย่ียมชมย่านการคา้ของเมือง Karimabad ชมวิถีชวิีตของคนพืน้เมืองท่ีอยู่อย่างพอเพียง อิสระเดินเลน่
ชมรา้นคา้จาํหน่ายของท่ีระลึกท่ีตัง้ตลอดแนวบนถนนสายหลกัของเมืองและชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเขา้สู๋ท่ีพกั 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม 
** พกัท่ีโรงแรม Eagle Nest Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 3 

(มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีดีท่ีสดุอยู่ดา้นลา่งจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุในคาราโครมัเห็นวิวครบถว้นในเมืองคาริมาบดัท่ีฮุนซา่ 

เชา้มืด   ต่ืนเชา้มาดว้ยความสดชืน่ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ของหุบเขากลางเทือกเขาหิมาลยั นําท่านขึน้ไปยงัดิว
เคอร ์ (Duicker) ท่ีอยู่หนา้โรงแรมพอดี ดื่มดํากบับรรยากาศอนัสดชืน่บนยอดเขาดลุเคอร ์ จดัว่าเป็นหลงัคา

วนัท่ี-4 
 

ฮุนซา่ -ยอดเขาดยุเกอร ์  (Duiker )  - ทะเลสาบอตัตาบดั (Attabad lake)-อทุยานแห่งชาติ ชอ่งเขากนุจี
ราบพาส (Khunjerab Pass and National Park) – สะพานแขวน – พาสสกุราเซยี-ทะเลสาบบอริท -ฮุน
ซา่ 



 
 
 
  
 

 

ของฮุนซา่บนรงัพญาอินทรี ชมแสงแรกของพระอาทิตยข์ึน้เป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง 
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตยก์ระทบยอดเขาหิมะ ชมทศันียภาพของหมู่บา้น ฮุนชา่ ท่ีอยู่เบือ้ง
ลา่ง สีชมพูขาว มีแม่นํา้ฮุนชา่ขนาบรายลอ้มดว้ยยอดเขาสงูเสียด ฟ้าตระหง่าน โดยรอบโดย ณ จดุนี้ท่านจะ
ไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตาท่ีเรียกว่า Lady finger รวมทัง้ไดเ้ห็นยอดเขาระดบัโลกถึงหา้เขา
ดว้ยกนั ทัง้ Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M) ,Ulter Peak (7388M) 
และ Mountain Peak ชมทศันียภาพโดยรอบโดย ณ จดุนี้ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตา 
จนถกูขนานนามวา่งามเหมือน นิ้วมือของหญิงสาว หรือ Lady finger ..นําท่านเดินทางกลบัโรงแรม 

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

ความสงู 4,800 เมตร ...นําท่านเดินทางไปเท่ียวชมและถ่ายภาพ KHUNJERAB NATIONAL PARK โดยจะนํา
ท่านผ่านท่ีสงู KHUNJERAB PASS ซึง่เป็นชอ่งทางการคา้ท่ีสงูท่ีสดุในโลก จดุบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบน
เสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ ท่ีน่ีคือด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงจากระดบันํ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บน
เมือกเขาคาราโครมั ซึง่เดินทางตามแนวเสน้ทางสายไหมโบราณท่ีเชือ่มเอเชียกลางสู่ยโุรป เทือกเขาหิมะ
สลบัซบัซอ้นเหมือนสวิสเซอรแ์ลนด ์ และสามารถพบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตวั Ibex หรือ แพะภเูขา Yak ท่ี
อาศยัอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดทา้ยท่ีด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนท่ีจะออกไปยงั
ประเทศจีนบนเสน้ทางสายไหมท่ีซนิเกียง นําท่านถ่ายภาพวิวสวยๆ ระหว่างทาง และชายแดนจีน – ปากีสถาน  
สรา้งประวติัศาสตรใ์หต้วัท่านเองว่าไดม้ายืนอยู่ ณ เสน้ทางประวติัศาสตรโ์ลก ลงมาเล่นหิมะกนัจนหนําใจบน
บรรยากาศเย็นฉ่ํา ถา่ยรปูกบัยอดเขารายลอ้ม 

ระหว่างทาง แวะชมทะเลสาบอตัตาบดั ( Attabad 
Lake) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากดิน
ถล่มเพราะแผ่นดินไหวเม่ือปี 2009 
ลงมากัน้แม่นํ้าฮุนซ่า จนกลายเป็น
ทะ เลสาบ สี เทอควอยส แ์บบนี้ซึ่ ง
ทะเลสาบนี้ มีความยาว 21 เมตร 
และความลึก  103 เมตร  รอบๆ
ทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินท่ีถล่มลง
มาจนกลายเป็นเขื่อนกั้นทะเลสาบ 
การเดินทางขึน้เหนือไปจีนก่อนหนา้นี้  
ตอ้งใชท้างเรือเท่าน้ัน ทางจีนไดช้ว่ยสรา้งอโุมงคล์อดเขาเพ่ือเชือ่มตอ่เสน้ทางคาราโครมัใหม่ ในอดีตกาลเม่ือพนั
ถึงสองพนัปีท่ีผ่านมาน้ัน ปากีสถานคือส่วนสําคญัของทาง “สายไหม” ท่ีเชือ่ม “ตะวนัตก” หรือยโุรป เขา้กบั 
“ตะวนัออก” หรือเอเชยีกลาง เอเชยีใต ้ และเอเชยีตะวนัออก ดว้ยทางบก คา้ขายสินคา้ และแลกเปล่ียน
วฒันธรรม รบัศาสนาและอารยธรรมของกนัและกนั มารโ์คโปโลเดินทางบนเสน้ทางยาวไกลน้ีจากอิตาลีมา
เอเชยีกลาง แลว้ก็ผ่านปากีสถานตอนเหนือน่ีแหละ เขา้ต่อไปยงัจีนดา้นตะวนัตกสุด แลว้ต่อไปถึงเมืองหลวง



 
 
 
  
 

 

ของราชวงศ ์ “หยวน” ทางตะวนัออกสุดของจีน การเดินทางบน “ทางหลวงการาโกรมั” น้ัน จึงเป็นการวิ่งรถ 
“ทบัรอยเทา้” ของมารโ์คโปโลเขา้ไปในจีนโดยแท ้
ตลอด “ทางหลวงคาราโครมั” เราไม่เพียงจะไดเ้ห็นหิมะบนยอดเขาสูง เห็นกลาเซยีรย์าวเหยียด เห็นใบไมผ้ลิ
เห็นดอกเชอรรี์บานเบ่ง แต่ยงัเห็นเสน้ทางสายไหมเสน้เก่าอยู่ไม่ไกลออกไป เห็นอยู่บ่อยๆ คาดว่ามารโ์คโปโล
เคยเดินบนเสน้ทางเหลา่น้ันจริงๆ เม่ือเกือบพนัปีท่ีแลว้ 

เดินทาง ต่อไปยงัเมืองพาสสุ Passu หมู่บา้นเล็กๆท่ีอยู่บนเสน้ทางทางคาราโครมัขา้งๆแม่นํ้าฮุนซา่ ทางตอนใตข้อง
หมู่บา้นจะมีธารนํ้าแข็งซึง่ตอ้งเทรคระยะสัน้ประมาณ 2 กิโลเมตรจึงจะพบ ทางดา้นหลงัจะมองเห็นยอดเขา
Passu ธารนํ้าแขง็Passuนี้จะไหลไปเชอืมโยงกบัธารนํ้าแขง็Batura จดุเริ่มตน้เดิน trekking ซึง่เดินประมาณ 
2 กิโลเมตร แลว้ไดพ้บกบัธารนํ้าแขง็ 
passu สีขาว อนัย่ิงใหญ่ตระการตา 
จากจุดชมวิวอีกดา้นหน่ึงของธาร
นํ้าแขง็ passu …แต่คณะ เราขบัรถ
เลยขึน้ไปทาง passu และจอดชม
ระหว่างทางเราจะเห็นยอดแหลมฟัน
เรื่อยท่ีโด่งดงัของเมือง Passu อย่าง
ชดัเจน คือ Passu Sar (หรือ 
Passu SAR, Passu I) หรือเรียกชือ่
อีกอย่างว่าธารนํ้าแขง็สีขาว White 
Passu Glacier ยอดเขาใน 
Batura Muztagh ส่วนหน่ึงของ
เทือกเขา Karakoram  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
จากน้ัน ออกเดินทางต่อ นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซอสท ์ (Sost) สู่ชอ่งเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab 

Pass and National Park ) ซึง่ตัง้อยู่ในชว่งเขตพรมแดนระหวา่งปากีสถานและจีน ท่ีน่ีคือดา่น 

พรมแดนท่ีสงูท่ีสดุในโลก ชายแดนกอ่นจะเขา้อทุยานแห่งชาติ ซึง่ มีความสงู 4,730 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล 
ซึง่เป็นจุดท่ีมีความสูงท่ีสุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครมั ซึง่จีนและปากีสถานตกลงท่ีจะสรา้งเสน้ทางนี้ในปี 
ค.ศ. 1964 โดยมีเทือกเขาคาราโครมัเป็นเสน้แบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่ หลงัจากจีนไดส้รา้งในส่วนของตน
ตัง้แต่เมืองคชัการ ์ (ประเทศจีน) ถึงเมืองกลุมิทประเทศปากีสถานเสร็จในปีค.ศ.1979 ปากีสถานก็สรา้งต่อตัง้แต่



 
 
 
  
 

 

เมืองกุลมิทตอนใตล้งไปจรดเมืองราวลัพินดี และแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคมปีค.ศ.1982 พรอ้มกบัเปิดใหเ้ป็น
เสน้ทางสําหรบัการท่องเท่ียว ส่วนพรมแดนชอ่งเขากุนจีราบ เปิดใหมี้การเดินทางขา้มแดนไดต้ัง้แต่วนัท่ี 1 
พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นตน้…มาจดุบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ด่านชอ่งเขา
คนุจีราบ (Khunjerab Pass) ท่ีน่ีคือด่านพรมแดนท่ีสงูท่ีสดุในโลกบนเทือกเขา คาราโคลมัซึง่เดินทางตามแนว
เสน้ทางสายไหมโบราณท่ีเชือ่มเอเชยีกลางสดุยโุรป เราไปทําเรื่องผ่านด่านท่ีเมืองซอสท ์sost วนันี้ เราจะผ่าน
เขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์าอุทยานแห่งชาติ คุนจีราบ ท่ีมีกวางมารโ์คโปโลพรมแดนแห่งนี้ต ัง้อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติกนุจีราบ ซึง่เป็นเขตอนุรกัษพื์ชพนัธุไ์มป่้า รวมทัง้สตัวป่์าสงวนท่ีหาดไูดย้าก เชน่ แกะมารโ์คโปโลเป็น
ตน้ ตลอดเสน้ทางเป็นเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นบรรยากาศราวสวิสเซอรแ์ลนด ์ สามารถพบเห็นสตัวห์ายาก 
เชน่ตวั Ibex หรือแพะเขาYak ก็มีท่ีอาศยัอยู่ตามไหล่เขาสงูจนถึงจดุสดุทา้ยท่ีด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน 
และ จีน กอ่นท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบนเสน้ทางสายใหท่ี้ซเิกี่ยงสรา้งประวติัศาสตรใ์หต้วัท่านเองว่าไดม้ายืนอยู่ 
ณ เสน้ทางประวติัศาสตรโ์ลกลงมาเล่นหิมะกนัจนหนําใจบนบรรยากาศเย็นฉ่ําถ่ายรูปกบัยอดเขารายลอ้ม
Khunjerab Pass เป็นเสน้ทางท่ีราบสูงผ่านเทือกเขาคาราโครมั เป็นเสน้ทางชายแดนระหว่างปากีสถานกบั
ตอนใตข้องมณฑลซนิเจียงประเทศจีน มีระดบัความสูง 4,693 เมตรหรือ 15,397 ฟุต ถือว่าเป็นทางผ่าน
พรมแดนระหวา่งประเทศท่ีสงูท่ีสดุในโลก..ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่าเดินทางกลบัหบุเขาฮุนซา 
(หมายเหต:ุ การขึน้ Khunjerab Pass and National Park ก็ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศดว้ยเชน่กนั) 
ระหว่างทางกลบั นําท่านชม สะพานแขวนโกจาว (Gojal Suspension Bridge) สะพานท่ีใชข้า้มแม่นํ้าของ
คนทอ้งถิ่นชม ทะเลสาบบอริท (Borit Lake) ทะเลสาบน้ําจึดสีเขยีวใสท่ีหลบซอ่นตวัอยู่อย่างสงบท่ามกลางหุบ
เขาสวยผ่านหมู่บา้นกุลมิท (Gulmit Village) นําท่านเดินชม หมู่บา้นเล็กๆ แลว้ท่านจะประทบัใจกบัเสน่ห ์
ของพวกเคา้ ณ ท่ีนื้อิสระใหท้่านถ่ายภาพและชมวิถีชวิีตของชาวบา้นท่ีใชช้วิีตประจาํวนับริเวณไกลเ้คียงจนถึง
เวลานัดหมาย…เดินทางกลบัสู่หุบเขาฮุนซา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า      บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม   

** พกัท่ีโรงแรม Eagle Nest Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 4 
(มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. นําท่านเดินทาง หุบเขานากา (Nagar Valley) ใน ฮอปเปอร ์ วลัเล่ย ์Hoper Valley โดยเปล่ียนเป็นรถจีป๊

เล็ก  หุบเขานากา เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรฐันากา ในอดีตเคยเป็นรฐัท่ีปกครองพืน้ท่ีโดยรอบยาวนานถึง 
1,200ปีจนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็นสถานท่ีนิยมสําหรบัชืน่ชมทศันียภาพของยอดเขาโดยรอบทัง้
ยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขาและ  Hoper Valley เป็นจดุชมวิวอนั
สวยงามจดุนึงของหบุเขานากา  

วนัท่ี-5 ฮุนซา่– กราเซยีฮอปเปอร ์ –Nalter  Valley –Gilgit กิลกิต  



 
 
 
  
 

 

จากน้ัน นําท่านชม กราเซยีฮอปเปอร ์ (Hopper Glacier) ซึง่นับเป็นจดุเขา้ชมกราเซยีท่ีใกลม้ากท่านจะไดเ้ห็นกq
ราเซยีท่ีสัง่สมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปล่ียนจากนํ้าแขง็กลายเป็นหินซึง่เห็นได ้ จากความเกา่แกสี่ออกเทา
ของกราเซยีแห่งนี้...ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัและเปลี่ยนเป็นรถบสัเดินทางสูเ่มืองกิลกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

** วนันี้แนะนําว่านําปากกา ขนม ไปแจกเด็ก ถ่ายรูปกบัเด็กๆ แลว้จะรูว้่าเด็กๆท่ีน่ีน้ันน่ารกัขนาดไหน 
เดินทางกลบัเมืองฮุนซา่.. 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากน้ัน ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) เสน้ทางคาราโครมั ไฮเวย ์ เรียบไปตามแม่นํ้าสินธุ ชมความงามตาม

เสน้ทางท่ีมีนํ้าตกสายเล็กๆ อนัเกิดจากหิมะ และกราเซยีละลาย  
เมืองกิลกิต หวัเมืองหลกัของ ภมิูภาค Gilgit - Baltistan เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของปากีสถาน เป็น
เมืองสําคญัเมืองหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมในอดีตท่ีพุทธศาสนาเผยแผ่มาจากเอเชยีใต ้ และ เป็นส่วนหน่ึงของ
เสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์ จดุเริ่มแห่งการเดินทาง trekking Himalayan ranges และ จดุเริ่มตน้ของการท่อง
เทียว เสน้ทางสู ่ ชายแดนปากีสถาน - จีน ท่ีราบสงูคนุจีราบ  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม 
** พกัท่ีโรงแรม HEAVEN LODGE (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 5 

 (มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. นําท่านชม พระพุทธรปู Kargah เป็นพระพุทธรปูท่ีแกะสลกับนหนา้ผา 

เป็นพระพุทธรปูในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถกูคนพบพรอ้มกบัเจดีย ์ 3 
องคซ์ึง่สงู 400 เมตรในชว่งปี ค.ศ.1938-1939 เคยมีตํานานของคนใน
ทอ้งถิ่นเกี่ยวกบัพระพุทธรปูนี้ไดก้ลา่วถึง ชายผูห้น่ึงไดป้ราบผีสาวท่ีเรียก
กนัวา่ Yakhshini ซึง่อาศยัอยู่ใน Kargah ลงได ้

จากน้ัน พาเดินชมตวัเมืองกิลกิต ผ่านย่านรา้นคา้ ตลาดไปรษณีย  ์ สุเหร่า 
รวมทัง้สนามแขง่โปโล ท่ีเป็นกีฬาท่ีนิยมมากในทางเหนือของปากีสถาน 
กิลกิตเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนเชงิเขาคาราโครมั พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนี้
เต็มไปดว้ยภูเขา ซึง่ภูเขาท่ีนี้มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะไดช้ือ่ว่า
เป็น ดินแดนแห่งความงามบริสทุธท่ี์ถกูตกสาํรวจจากชาวโลกนอกจากนี้
เมืองกิลกิตยงัเป็นเมืองสําคญัท่ีเสน้ทางสายไหมในอดีตตดัผ่าน และใช ้
เป็นเสน้ทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจากอินเดี   ยสู่ดินแดนต่างๆ ใน
เอเชียทําใหพ้บหลกัฐานทางพุทธศาสนาในเมืองนี้เป็นจํานวนมาก 
จากน้ันชม สะพานแขวนกิลกิต (Gilgit Suspension Bridge) ซึง่
เป็นสะพานแขวนในสมยัโบราณท่ียงัคงใชง้านอยู่ในปัจจบุนั เป็นสะพานแขวนท่ีรถสามารถวิ่งผ่านได ้ สรา้งโดย
กองทพัองักฤษในชว่งค.ศ.ท่ี 19 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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



 
 
 
  
 

 

จากน้ัน  นําท่านเดินทางสู ่เมืองบีสชาม (Besham) (ประมาณ 7 ชม.) เมืองเบชาม โดยใชเ้สน้ทางสายคาราโครมัไฮเวย ์
(Karakoram Highway – KKH) ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ืน่ชมกบัความงดงามของธรรมชาติท่ีปรากฏบน
เสน้ทางสายน้ี ชมวิวระหวา่งสองขา้งทาง....จนถึงโรงแรมท่ีพกัในตอนเย็น 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม  
ท่ีพกั  Hilton Beshaam (หรือเทียบเท่า)คืนท่ี 6  

(มี Wi-Fi) 
วนัท่ี-7 Basham –อิสลามาบดั-กรงุเทพฯ    
07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ห ล ว ง อิ ส ล า ม า บัด  

(Islamabad) เป็นเมืองหลวงของปากีสถานแห่ง
ใหม่ ท่ียา้ยมาจากเมืองการาจีท่ีอยู่ทางตอนใต ้
เ มืองอิสลามาบัดตั้งอยู่บนท่ีราบสูงโปโตฮาร ์
(Potohar) บริเวณเทือกเขามารก์ลัลา 
(Margalla Hills) ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ชื่อ อิสลามาบดั หมายถึง ท่ีอยู่ของ
ชาวมุสลิม การยา้ยเมืองหลวงมาท่ีแห่งใหม่ใน
ทําเลท่ีตัง้อยู่ใจกลางประเทศกว่า และในสภาพ
อากาศท่ีเย็นสบายกว่า ทําใหเ้มืองอิสลามบดัเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ นอกจากนี้ เมืองนี้ไดร้บัการวางผงัเมืองและ
ออกแบบก่อสรา้งอย่างดี เลือกทําเลอยู่บนพืน้ท่ีราบกวา้งขวาง ร่มรื่น เขยีวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ท่ีถูกปลกูเป็น
แนวเมืองถกูแบ่งพืน้ท่ีออกเป็นโซนๆอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย การสรา้งตึกอาคารสว่นใหญ่จะสรา้งเพียงช ัน้เดียว
เพ่ือทศันียภาพท่ีสวยงาม แวะชม มสัยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซึง่เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชยี สรา้
โดยกษตัริยไ์ฟซาลแห่งราชวงศซ์าอุดิอาระเบียใชเ้งินงบประมาณ การสรา้งสูงถึง 50 ลา้นเหรียญดอลลาร ์
สหรฐัฯ       

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. กอ่นอาํลาปากีสถาน นําทา่นชอ้ปป้ิงของฝากท่ี Centaurus Department Store ท่ีใหญ่ท่ีสดุขอปากีสถาน

อิสระชอ้ปป้ิงสมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน 
20.00 น. ท่านเดินทางสูส่นามบิน  

อิสระอาหารคํ่าภายในสนามบินอิสลามาบดัเพ่ือความสะดวกในการเชคอิน 
23.20  น.  ออกเดินทางจาก อิสลามาบดั โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี TG350 

วนัท่ี-8   กรงุเทพฯ    
06.25น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 

หมายเหต ุ:  เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมาย
เวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยึด
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะ
ท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 

 
 
 
 



 
 
 
  
 

 

อตัราคา่บริการ Highlight Pakistan 8Days 6Nights by Thai Airways 
 

วนัท่ีเดินทาง พกัคู ่ ทา่นละ พกัเด่ียวเพ่ิม 
มี.ค.    30 – 6 เม.ย 

53,333.- 7,500.-
เม.ย.   6-13, 13-20, 27-3 พ.ค.62 
มิ.ย.   15-22  
ก.ค.   13-20  
ส.ค.   10-17  
ก.ย.   7-14  
ต.ค.   19-26 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

กรณุาจองท่ีน่ังล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 1เดือน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท เม่ือทําการจอง 
พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์และเอกสารสําหรบัการทําวีซา่ ส่วนท่ีเหลือชาํระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

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 **เฉพาะชว่งเทศกาลหรือวนัหยดุยาว** เก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ทางบริษทัฯ 
จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา่มดัจาํทัง้หมด**(ยกเวน้ กรุป๊ท่ีมีการการนัตีคา่มดัจาํกบัสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีคา่มดั
จาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้** 
 



 
 
 
  
 

 

 
เง่ือนไขอื่นๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ 
เหตกุารณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้
ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ทัง้นี ้บริษทัฯ จะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของ
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทัง้หมด หรือ บางสว่น  
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คน
ตา่งดา้วท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทย  
 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ 
 
ขอ้มูลน่ารูก้่อนไปปากีสถาน 
การทําวีซา่ 
สาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการเดินทางมายงัประเทศปากีสถาน ตอ้งทําวีซา่ปากีสถาน และตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานฑตูปากีสถาน 
ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ สถานทตูปากีสถาน ประจาํประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand 
31 ซอยนานาเหนือ 3 สขุมุวิท กทม. 10110   โทร. 0-2253-0288-9, 0-2253-5325 
แผนกรบัทําวีซา่จะเปิดใหท้ําวีซา่ 09.00-12.00 น. ทกุวนัจนัทร ์ - พฤหสับดี และ รบัวีซา่ประมาณ 14.30-15.30 น. ในวนั
จนัทร-์พฤหสั เชน่เดียวกนั สาํหรบัวีซา่ท่องเท่ียว สถานฑตูจะออกให ้ ตามจาํนวนวนัท่ีเราระบใุนโปรแกรมเดินทางท่ีไดแ้นบไปให ้
สถานฑตู เอกสารท่ีใชใ้น 
โดยปกติเวลาในการทําวี่าจะใชเ้วลาประมาณ 3-5 วนัทําการ 
การขอวีซา่ท่องเท่ียวดงันี้ 
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 ไม่รบัหนังสือการนัตีท่ีออก
จากธนาคาร 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 แตก็่เป็น
ท่ีพกัท่ีมีความปลอดภยั สะอาด แตมี่สิ่งอาํนวยคามสะดวกระดบัหน่ึง บางแห่งมี wifi free บางแห่งท่ีไกลออกไปอาจไม่มี wifi 
ใหใ้ช ้ สว่นเรือ่งอาหารสว่นใหญ่แลว้หากเป็นมือเย็นจะรบัประทานอาหารกนัท่ีโรงแรม อาหารปากีสถาน 99 % เป็นอาหาร
อิสลาม มีไกเ่ป็นหลกั แตล่ะโรงแรม หรือ รา้นอาหารจะมีไกท่อดสตูรเด็ดของแตล่ะแห่งอรอ่ยไม่เบาคะ สาํหรบัความคิดเห็นของ
เราคิดวา่อาหารท่านง่ายเน่ืองจากไม่มีเครือ่งเทศแรงเหมือนอย่างอินเดีย เราสามารถขอไปใชค้รวัเขาทําอาหารไทยได ้


