Highlight ความสุข..ของทริปนี้ คือ …
❤ บินตรง สู่ กรุงอิสลามาบัด โดย สายการบินไทย
❤ ชมความอลังการของกราเซียฮอปเปอร์
❤ ทริปนี้...ท่านจะได้สัมผัสวิวที่งดงาม ผู้คนที่น่ารักเน้นเที่ยวถ่ายภาพ
❤ แวะจอดถ่ายรูปตามจุดที่สวยงาม
❤ หุบเขาฮุนซ่าดินแดนคนอายุยางที่สุดในโลก
❤ ชมทะเลสาบสีเทอคอยส์
❤ สะพานวัดใจ อายุร้อยปี
❤ ยอดเขาหิมะทะลุเมฆ

❤ เยือนตักศิลา มรดกโลก แห่งความรุ่งเรืองในอดีตของพุทธศาสนา
❤ คาราโครัม ไฮเวย์ (Karakoram highway) เส้นทางในฝันของนักเดินทางมืออาชีพ
❤ชมศิลปวัฒนธรรมของชาวปากีสถาน และศิลปกรรมทางศาสนา
❤คุนจีราบสุดด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก
❤เส้นทางสายไหมเทือกเขา หิมาลัยโบราณชายแดนปากีสถาน–จีนทีอ
่ ยูส
่ ูงทีส
่ ุดในโลก
❤ประกันอุบัตเิ หตุส่วนบุคลและสุขภาพครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาใน
ต่างประเทศและต่อเนือ
่ งในประเทศไทย
❤ อาหารไทยเสริม ทุกมือ
้
❤ เทีย
่ วให้มค
ี วามสุขกับเส้นทางเลียบหิมาลัย ผูช
้ านาญตัวจริง
รายการท่องเที่ยว
วันที-่ 1
16.00 น.

กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด

x

x

x

 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์ ชั้น 4
ประตู 4 หรือ 5 เคาน์เตอร์การบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน

หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวั คซีนพาสปอรต์หรือเอกสารการได้รับวัคซีน Covid 19

(International Vaccine Certificate)

ขณะเช็คอิน
19.00น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่กรงอิสลามาบัด โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.10 น.

เดินทางถึง อิสลามาบัด (Islamabad) เวลาท้องถิ่น (ช้ากว่าไทย 2 ชั่วโมง)

หมายเหตุ ประเทศปากีสถานยกเลิกการตรวจแบบ RT PCT TEST ก่อนเข้าประเทศภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สาหรับ
ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดรสแล้ว (2เข็ม) หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตามเวลาท้องถิ่นปากีสถาน นาท่านเดินทางสู่โรงแรม…
พัก Hill View Hotel (Islamabad) หรือเทียบเท่าคืนที่ 1

“ประเทศปากีสถาน” เป็นประเทศทีห
่ ลายคนทัว
่ โลกรู้จก
ั กันเป็นอย่างดี แต่มห
ี ลายคนทีย
่ งั ไม่เข้าใจเหมือนกันที่
คนทัว
่ โลกมักจะเข้าใจผิดเกีย
่ วกับปากีสถาน....
 คนที่อยู่ในปากีสถานและประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้พูดภาษาอาหรับ....
 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าปากีสถานอยู่ในตะวันออกกลาง ...ปากีสถานไม่ได้อยู่ในตะวันออกกลาง......
 ปากีสถานใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการมานานกว่า 67 ปีแล้ว.....
 คิดว่าปากีสถานมีภูมิประเทศเป็นทะเลทรายเหมือนกับซาอุดิอาระเบีย ....ปากีสถานไม่ได้เป็นทะเล

 ปากีสถานไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายเสมอไป....ปากีสถานเต็มไปด้วยนักสู้สตรี…
 เมืองหลวงอิสลามาบัด. สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 ...แทนนครการาจี

วันที-่ 2

อิสลามาบัดอิสลามาบัด - จุดทีเ่ ชือ
่ มต่อระหว่างเทือกเขาสาคัญของโลก 3 เทือกเขา
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(junction Point) - ซีลาส
06.30 น.

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

07.30 น.

นาท่านออกเดินทางจากเมืองอิสลามาบัด สู่เมืองชีลาส (Islamabad – Chilas 490 KM .10-12 Hrs.)
แวะ ผ่านเมืองเบซาม นั่งรถประมาณ 5-6 ชั่วโมง และ มุ่งหน้าสู่ ถนน คาราโครั่ม ไฮเวย์ KKH ถนนเส้นทาง
หลวงทีส
่ ูงทีส
่ ุดในโลก “The Karakoram Highway” (8 th wonder of the world) “คาราโครัมไฮเวย์” ถนนสาย
มิตรภาพจีน-ปากีสถาน ถนนลอยฟ้ากับความสวยที่ไม่มีใครทัดเทียม บนหนึ่งในถนนไฮเวย์ที่สวยที่สุดในโลก
ซึ่งมีระยะทาง 1,224 กิโลเมตร เลียบเทือกเขาคาราโครัม จากเมืองคัชการ์ของจีน เข้าสู่เมืองฮาซาน อับดาล ใน
แคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน ก่อสร้างด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลปากีสถานและจีน โดยใช้แรงงานคน
มากกว่า 800 คน โดยกว่า 100 คน เป็นแรงงานชาวจีน ถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนลอยฟ้า เป็นถนนที่สูงที่สุด
ในโลกแห่งหนึ่ง เพราะตั้งอยู่บนเขาสูง 4,600 เมตรเหนือระดับน้าทะเล และด้วยความสูงเฉียดฟ้า เส้นทางสายนี้
ก็เป็นเส้นทางสายสาคัญ เพื่อเชื่อมการค้าระหว่างจีนและปากีสถาน รวมถึงเป็นช่องทางไปยังประเทศแถบเอเซีย
กลางประเทศอื่นๆอีกด้วย

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองเบชาม

จากนั้น

นาท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองชีลาส (Chilas) ผ่านหุบเขาของโคฮิสตันตามแม่น้ําอินดัสอันยิ่งใหญ่ มีแม่น้าสินธุ
ไหลผ่าน เป็นแม่น้าที่ยาวที่สุดในปากีสถาน และเป็นแม่น้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 21 ถือเป็นเส้นเลือดและ
เส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ต้นกาเนิดของแม่น้าสินธุอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต มีความยาวรวมของแม่น้ามีความ

ยาว 3,180 กิโลเมตร อารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุ ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ถือกาเนิดขึ้นบริเวณลุ่ม
แม่น้าสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก ...

แวะชมและถ่ายภาพจุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลัย
โดยมีแม่น้ากิลกิต และ แม่น้าสินธุ ไหลมาบรรจบกันก่อเกิดเป็นแม่น้าสินธุ บริเวณเทือกเขาคาราโครัมเป็นเขต
ติดต่ อกั นสามประเทศได้แก่ ปากีสถาน จี น และอิน เดีย จุดสุง สุดของเทื อกเขาคือ ยอดเขาเคทู ตั้ง อยู่ บริ เวณ
ประเทศจีนและปากีสถาน........”เทือกเขาฮินดูกูช ” คือ เทือกเขาที่ขยายตัวต่อจากเทือกเขาคาราโครัมไปทาง
ตะวันตก มีความยาวประมาณ 800 กิ โลเมตร อยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกับประเทศอัฟกานิสถาน
มียอดเขาสูงที่มากกว่าระดับ 7,000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาตีริชมีร์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาฮินดูกูช
อยู่ในภาคเหนือของประเทศปากีสถาน มีความสูงกว่า 7,690 เมตร...เดินทางมาถึง เมืองชีลาส ซึ่งเป็นเมืองผ่าน
สาหรับพักก่อนจะเริ่มการเดินทางท่องเที่ยวอย่างแท้จริงในวันรุ่งขึ้น
บริการอาหารค่า ณ โรงแรม พักผ่อนตามอธัยาศัย

ค่า

ที่พก
ั Shangri-La Resort Chilas (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 2
วันที-่ 3

ชีลาส - คาริมาบัด - จุดคาริมาบัดชมวิวราคาโปชิ -หุบเขาฮุนซ่า

07.00 น.
08.00 น.

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านชม โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ของเมืองชีลาส ซึ่งโขดหินจารึกเหล่านี้
จะปรากฏให้ เ ห็ น เป็ น ระยะตลอดเส้ น ทางสายไหม
เส้นทางที่เคยมีพ่อค้าวาณิชมากมายผ่านไปมา โดยที่
เมื อ งชี ล าสนี้ ถื อ เป็ น จุ ด ศู น ย์ ร วมโขดหิ น จารึ ก ภาพ
โบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีการค้นพบหลักฐานมากกว่า
20000 ชิ้นเกี่ยวกับศิลปะโบราณและภาพเขียน

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองคาริมาบัด (Karimabad) ที่ตั้งแห่ง หุบ
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เขาฮุ น ซ่ า (Hunza) ใช้ เ ส้ น ทางคาราโครั ม ไฮเวย์
(Karakoram Highway) เส้นทางเส้นนี้ท่านจะได้รับ
ความเพลิดเพลินชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวง คาราโครัม ระหว่างทางแวะ จุดคาริมาบัดชมวิวราคาโปชิ

(Rakaposhi View Point) เพื่อชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชิอย่างใกล้ชิดจน
รู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ยอดเขาแห่งนี้ถูกจัดความสูงอยู่ ในอันดับที่ 27 ของโลกซึ่งสูงถึง 7,790 ระหว่างทางวิว
เที่ยง

สวยงามอลังการ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

เดินทางสู่ ฮุนซ่า วัลเล่ย์ (Hunza Valley) เมืองนี้ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 2,438 เมตร เป็นดินแดนที่ผู้คนอายุ
มียืนยาวมากที่สุดในโลก อายุคนโดยเฉลี่ยในวัยชรานับ 100 ปีขึ้นไป อาจมาจากเป็นจุดที่มีโอโซนที่บริสุทธ์
ที่มาจากความมหัศจรรย์ของเทือกเขา สภาพแวดล้อมที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ บวกกับการใช้วิถีชีวิตของชาวฮุน
ซ่า การปลูกบ้านเรือนลดหลั่นตามไหลเขา การทาเกษตรกรรมแบบออแกนิค ทาให้หุบเขาฮุนซ่าแห่งนี้ดูเป็น
เมืองที่น่าหลงใหลเป็นอย่างมาก ชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม (Karakoram Highway) ตลอด
เส้นทางจนถึงจุดหมายของเรา

นาท่านชมป้อมโบราณอายุประมาณ1,100 ปี

ชื่อ ป้อมอัลติท

(Altit Fort) และ ป้อมบัลติท (Baltit Fort) สัญลักษณ์ของหุบ
เขาฮุ น ซ่ า เป็นที่ อ ยู่ ในอดีต ของเหล่ า ผู้ ป กครองฮุ่ น ซ่ า ที่ มี อ ายุ
ประมาณ 700

ปี แต่ ไ ด้มี ก ารบูร ณะ ซ่ อ มแซมเสมอมา ทั้ ง

สถาปั ต ยกรรมแบบ บั ล ติ ส ถานผสมผสานกั บ ทิ เ บต และใน
ปัจจุบันบัลติตฟอร์ดยังอยู่ในรายชื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกของ
Unesco อีกด้วย ชมหมู่บ้านอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ชุ ม ชนแรกๆ ในแคว้ นกิ ล กิ ต -บัล ติ ส ถาน ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปจะ
เป็นคนผิวขาวมีในตาสีฟ้า หน้าคม เหมือนคนชาวยุโรป เพราะ

เป็นลูกหลานของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่กรีฑาทัพไปตีชมพูทวีป เมื่อประมาณ 326 ปีก่อนคริสตกาล...... และ
ชมวิวรอบเมืองฮุนซ่าได้จากที่นี่

จากนั้น

ค่า

พาไปเยี่ยมชมย่านการค้าของเมืองคาริมาบัด ชมวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองที่อยู่อย่างพอเพียง อิสระเดินเล่นชม
ร้านค้าจาหน่ายของที่ระลึกที่ตั้งตลอดแนวบนถนนสายหลักของเมืองและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมายนาท่านเข้าสู๋ที่พัก
บริการอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย
** พักที่โรงแรม Darbar Hotel, (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 3

วันที-่ 4

คาริมาบัด -หุบเขาฮุนซ่า -ทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad lake)-อุทยานแห่งชาติ ช่องเขากุนจี
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ราบพาส (Khunjerab Pass and National Park) – สะพานแขวนเชือกฮุสไซนี – พาสสุกรา
07.00 น.

เซีย-ทะเลสาบบอริท -หุบเขาฮุนซ่า
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.

นาท่านแวะบันทึกภาพกับ ‘สะพานแขวนพัสสุ’ (Passu Bridge) หรือ ‘สะพานฮุซไซนี’ (Hussani Bridge) ถือ
ได้ว่าเป็นสะพานวัดใจ เลยก็ว่าได้ เป็นการสร้างโดยใช้สลิงธรรมดา นี่คือสะพานแขวนอายุเป็นร้อยปี แขวนอยู่
เหนือทะเลสาบโบริท สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1978 แต่ชาวปากีสถานก็ใช้เป็นเส้นทางสรรจรอยู่เป็นประจาแต่ด้วย
บริเวณรอบ ๆ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมาก ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสาหรับนักถ่ายรูป นักโพสต์รูปที่ไม่ควรพลาด

ระหว่างทาง

แวะชม ‘ทะเลสาบอัตตาบัต ’ (Attabad

Lake

หรือ Gojal

Lake) เป็นทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มเพราะ

แผ่นดินไหวเมื่อปี 2009 ลงมากั้นแม่น้าฮุนซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบนี้ซึ่งทะเลสาบนี้มีความ
ยาว 21 เมตร และความลึก 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินที่ถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนกั้น

ทะเลสาบ การเดินทางขึ้นเหนือไปจีนก่อนหน้านี้ ต้องใช้ทางเรือเท่านั้น ทางจีนได้ช่วยสร้างอุ โมงค์ลอดเขาเพื่อ
เชื่อมต่อเส้นทางคาราโครัมใหม่ จนทะเลสาบอัตตาบัตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตในปัจจุบัน และจุน้าได้
มากกว่า 410,000,000

ลูกบาศก์เมตร นอกจากการชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่มีเทือกเขาขนาด

มหึมาโอบล้อมทะเลสาบไว้แล้ว ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติด้วย โดยมีเรือไว้บริการมากมาย

นาท่านแวะบันทึกภาพกับ จุดชมวิว พาสสุ กลาเซียร์ (Passu
Glacier)

Glacier) และธารน้ําแข็งบาตูรา (

Batura

คือธารน้าแข็งยาว 57 กิโลเมตร กว้างถึง 285 กิโลเมตร นับเป็นธารน้าแข็งยาวอันดับ 5 ของโลก

นอกเขตขั้วโลก โดยธารน้าแข็งนี้ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาใหญ่ 2 แห่ง คือเทือกเขา Batura สูง 7,795 เมตร และ
เทือกเขา Passu

สูงกว่า 7,500

เมตรเหนือระดับน้าทะเล ธารน้าแข็งบาทูร่าไหลจากทิศตะวันตกไปทาง

ตะวันออก กลาเซียร์แห่งนี้เกิดจากการถล่มของหิมะมาทับถมกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี

เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองซอส (Sost

or

Sust) เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อยู่ติดชายแดนของประเทศปากีสถานซึ่งติด กับ

ประเทศจี น ซึ่ ง เป็ น หมู่ บ้ า นที่ อ ยู่ สู ง ถึ ง 2,800
เมตรเหนื อ ระดั บ น้ าทะเลและยั ง เป็ น เมื อ งที่
ขนส่งสินค้าค้าขายระหว่างชาวปากีสถานกับ
ช า ว จี น สู่ ช่ อ ง เ ข า คุ น จี ร า บ แ ล ะ อุ ท ย า น
แห่งชาติ (Khunjerab Pass and National
Park ) ช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก จุด
บรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสาย
ไหมอั น เก่ า แก่ ที่ นี่ คื อ ด่ า นพรมแดนที่ สู ง ที่ สุ ด
ในโลก สูงจากระดับน้าทะเลกว่า 4,730 เมตร
บนเทื อ กเขาคาราโครั ม ซึ่ ง เดิ น ทางตามแนว
เส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่
ยุ โ ร ป เ ทื อ ก เ ข า หิ ม ะ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น เ ห มื อ น
สวิสเซอร์แลนด์ และสามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูง
จนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทางสายไหมที่
ซินเกียง พาคณะไปทาเรื่องผ่านด่านที่เมืองซอสท์ sost ด่านพรมแดนคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ด่าน
พรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4,730

เมตร เหนือระดับน้าทะเล ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงที่สุดบนถนน

หลวงลอยฟ้าคาราโครัม ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทาง
สายให้ที่ซิเกี่ยงสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวท่านเองว่าได้มายืนอยู่ ณ เส้นทางประวัติศาสตร์โลก

ได้เวลาอันสมควรนาท่าเดินทาง…สู่หุบเขาฮุนซ่า ผ่านหมู่บ้านกุลมิท (Gulmit Village) ชมหมู่บ้านเล็กๆ แล้ว
ท่ า นจะประทั บ ใจกั บ เสน่ ห์ ข องพวกเค้ า ณ ที่ นื้ อิ ส ระให้ ท่ า นถ่ า ยภาพและชมวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้ า นที่ ใ ช้
ชีวิตประจาวันบริเวณไกล้เคียงจนถึงเวลานัดหมาย
บริการอาหารค่า ณ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่า

** พักที่โรงแรม Eagle Nest Duiker Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 4 (มี Wi-Fi)
วันที-่ 5
เช้ามืด

หุบเขาฮุนซ่า-ยอดเขาเลดี้ฟงิ เกอร์ –ธารน้าแข็งโฮเปอร์- หุบเขาเนเกอร์ แคว้นกิลกิต
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ตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าของหุบเขากลางเทือกเขาหิมาลัย
นาท่านขึ้นไปยัง ดุยเกอร์ (Duicker) จัดว่าเป็นหลังคาของฮุนซ่าบนรังพญาอินทรี เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่
สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady finger) หรือ ยอดเขาทะลุทะเลเมฆ เป็นยอดเขารูปทรง
ประหลาด สะกดทุกสายตาที่ได้พบเห็นมาตลอดเวลาที่มันยืนตระหง่านทะลุทะเลเมฆอยู่ตรงนั้น ด้วยรูปทรงแหลม
ชูชันตั้งขึ้นเหมือนพีระมิดหรือปลายหอก ไม่เคยมีหิมะปกคลุมเลย ในขณะที่เทือกเขาโดยรอบมีหิมะขาวห่มปก
เกือบตลอดเวลา ทาให้ยอดเขา Ladyfinger ยิ่งเตะตากว่าใครๆ ตัวของมันเองมีความสูงกว่า 600 เมตร ตั้งอยูบ
่ น
ระดับความสูงกว่า 6,000

เมตรเหนือระดับน้าทะเล จนถูกขนานนามว่า งามเหมือน นิ้วมือของหญิงสาว หรือ

Lady finger ..ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับโรงแรม

07.00 น.

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.

นาท่านเดินทาง หุบเขานากา (Nagar Valley) ใน ฮอปเปอร์ วัลเล่ย์ Hoper Valley โดยเปลี่ยนเป็นรถจี๊ปเล็ก
หุบเขานากา เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรัฐนากาในอดีตเคยเป็นรัฐที่ปกครองพื้นที่โดยรอบยาวนานถึง1,200ปี
จนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็นสถานที่นิยมสาหรับชื่นชมทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบทั้งยอดเขา
Rakaposhi ยอดเขา Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขาและ Hoper Valley เป็นจุดชมวิวอันสวยงามจุดนึงของ
หุบเขานากา นาท่านชม กราเซียฮอปเปอร์ ( Hopper Glacier ) เป็นกราเซียที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักเมื่อ

เทียบกับที่อื่น ๆ แต่ความโด่ดเด่นของกราเซียฮอปเปอร์จะมีสีดา ท่านจะได้เห็นกราเซียที่สั่งสมกาลเวลายาวนาน
จนแทบเปลี่ยน จากน้าแข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นได้จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี้
.*** วันนี้แนะนาว่านาปากกา ขนม ไปแจกเด็ก ถ่ายรูปกับเด็กๆ แล้วจะรู้ว่าเด็กๆที่นี่นั้นน่ารักขนาดไหน ได้เวลา
อันสมควรเดินทางกลับและเปลี่ยนเป็นรถบัสเดินทางสู่เมืองกิลกิต ...เดินทางกลับเมืองฮุนซ่า เพื่อเปลี่ยนรถและ
เดินต่อไปเมืองกิลกิต..
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ “เมืองกิลกิต” (Gilgit) เส้นทางคาราโครัม ไฮเวย์ เรียบไปตามแม่น้าสินธุ ชมความงามตามเส้นทางที่มี
น้าตกสายเล็กๆ อันเกิดจากหิมะ และกราเซียละลาย ....เมืองกิลกิต เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของปากีสถาน
เป็นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางสายไหมในอดีตที่พุทธศาสนาเผยแผ่มาจากเอเชียใต้ และ เป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ จุดเริ่มแห่งการเดินทาง trekking Himalayan ranges และ จุดเริ่มต้นของการท่อง
เทียว เส้นทางสู่ ชายแดนปากีสถาน - จีน ที่ราบสูงคุนจีราบ
บริการอาหารค่า ณ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่า

** พักที่โรงแรม Serena Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 5 (มี Wi-Fi)
วันที-่ 6

เมืองกิลกิต (Gilgit)- เมืองบีสชาม (Basham)
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07.00 น.

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.

นาท่านชม พระพุทธรูป “พระพุทธรูปคาร์กาห์ ” (Kargah Buddha) เมืองกิลกิต มรดกแห่งพุทธศาสนาที่ยังคง
เหลืออยู่ใน “ปากีสถาน” พระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักไว้บนหน้าผา ในหุบเขาคารกาห์ (Kargah Valley) ในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกคนพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 เคยตานานที่
เกี่ยวกับพระพุทธรูปแกะสลักคาร์กาห์นี้ที่ถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตามตานานระบุว่า กาลครั้งหนึ่ง
บริ เ วณแถบนี้เป็นที่ อ ยู่ข องยั ก ษ์ กินคนนางหนึ่ ง ที่เ รี ยกกั น ว่า “ยัก ษิ ณี” (Yakhsni)

ชาวบ้า นที่ได้รั บความ

เดือดร้อนจากยักษ์ตนนี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนักบวชที่ผ่านทาง และนักบวชก็ได้ตรึงนางยักษิณีตนนี้ไว้
ที่ก้อนหิน

จากนั้น

พาเดินชมตัวเมืองกิลกิต ผ่านย่านร้านค้า ตลาด รวมทั้งสนามแข่งโปโล ที่เป็นกีฬาที่นิยมมากในทางเหนือของ
ปากีสถาน กิลกิตเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาคาราโครัม พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เต็มไปด้วยภูเขา ซึ่งภูเขาที่นี้มี
ความน่าสนใจอย่างมากเพราะได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งความงามบริสุทธ์ที่ถูกตกสารวจจากชาวโลกนอกจากนี้
เมืองกิลกิตยังเป็นเมืองสาคัญที่เส้นทางสายไหมในอดีตตัดผ่าน และใช้เป็นเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจาก
อินเดี ยสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชียทาให้พบหลักฐานทางพุทธศาสนาในเมืองนี้เป็นจานวนมาก
พาท่านชม สะพานเก่ากิลกิต ซึ่งเป็นสะพานแขวนในสมัยโบราณที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นสะพานแขวน
ที่รถสามารถวิ่งผ่านได้ สร้างโดยกองทัพอังกฤษในช่วงค.ศ.ที่ 19

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบีสชาม (Besham) เมืองท่าสาคัญเส้นทางสายไหมสมัยก่อนเมือง โดยใช้เส้นทางสายคา
ราโครัมไฮเวย์ (Karakoram Highway – KKH) ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติที่
ปรากฏบนเส้นทางสายนี้ ชมวิวระหว่างสองข้างทาง....จนถึงโรงแรมที่พักในตอนเย็น
บริการอาหารค่า ณ โรงแรม

ค่า

ที่พก
ั Besham Hilton(หรือเทียบเท่า) คืนที่ 6
วันที-่ 7

เมืองบีสชาม (Basham)- เมืองตักศิลา (เมืองมรดกโลก) –เมืองอิสลามาบัด
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เชาํ

รับประทานอาหารเชาํในโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองตักศลิา” (Taxila) ตั้งอยู่ในรัฐปันจาบของปากีสถาน เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลาง
ของศิลปะวิชาการในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมีสานักอาจารย์ทิศาปาติโมกข์ สังสอนศิลปะต่างแก่
ศิษย์ที่มาเล่าเรียนในแถบดินแดนชมพูทวีปบุคลสาคัญและมีชื่อเสียงหลายท่านที่สาเร็จการศึกษาจากที่แห่งนี้
อาทิ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจจ์ และองคุลีมาล
นาท่าน ชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา ซึ่งได้เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่และภูมิปัญาญาของชาวตักศิลา
ยุคต่างๆเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ รวม ถึงซากสถูปเจดีย์ วัดวาอารามและปฎิมากรรม แบบศิลปะคันธาระ เจดีย์
ธรรมยาสกา เมื อ งเก่ า ชี ร์ กั ป อารามจู เ ลี่ ย น เทวลั ย จั น เดี ย ล ปั จ จุ บั น เหลื อ เพี ย งร่ อ งรอยทางประวั ติ ศาสตร์ ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองเก่าตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงอิสลามาบัด (Islamabad) เป็นเมืองหลวงของปากีสถานแห่งใหม่ ที่ย้ายมาจากเมืองกา
ราจีที่อยู่ ทางตอนใต้ ชื่ อ อิสลามาบัด หมายถึง ที่อ ยู่ของชาวมุสลิ ม สภาพอากาศที่เย็น สบายกว่า ทาให้เมือ ง
อิสลามบัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ นอกจากนี้ เมืองนี้ได้รับการวางผังเมืองและออกแบบก่อสร้างอย่างดี การสร้างตึก
อาคารส่วนใหญ่จะสร้างเพียงชั้นเดียวเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ อิสลามาบัด ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ค่า

บริการอาหารค่า ณ โรงแรม
ที่พก
ั Marriott Hotel Islamabad (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 7
วันที-่ 8

เมืองบีสชาม (Basham)- เมืองตักศิลา (เมืองมรดกโลก) –เมืองอิสลามาบัด

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.

ชมมัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดที่

B

L

D

ใหญ่ ที่ สุ ดในเอเชี ย สร้ า งโดยกษั ต ริ ย์ ไ ฟซาลแห่ ง
ราชวงศ์ ซ าอุ ดิ อ าระเบี ย ใช้ เ งิ น งบประมาณ การ
สร้างสูงถึง 50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดใช้
อย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ ปี 1987 ออกแบบโดยชาว
ตุรกี......
ชมอนุสาวรีย์ปากีสถาน (Pakistan

เที่ยง

Monument)

เป็ น อนุ ส าวรี ย์ แ ห่ ง ชาติ อนุ ส าวรี ย์ นี้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ
เป็ นสั ญลั ก ษณ์ถึง ความสามัคคีข องชาวปากี สถาน
เพื่ อ เชิ ดชู วี ร กรรมของวี รุ บุ รุ ษ ชาวปากี ส ถานผู้ พ ลี
ชีพ "วันนี้" ของพวกเขาเพื่อ "พรุ่งนี้" ที่ดีกว่า ด้วย
ระดับความสูงที่ตั้งของอนุสาวรีย์นี้ทาให้สามารถมองเห็นอนุสาวรีย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ดามัน-อี-เกาะ (Daman-e-Koh)

เป็นจุดชมวิวและสวนบนยอดเขาทางตอนเหนือของอิสลามาบัด เป็น

จุดหมายปลายทางยอดนิยมสาหรับผู้อยู่อาศัยและผู้เข้าชมเมืองหลวง
จากนั้น แวะ ก่อนอาลาปากีสถาน นาท่านช้อปปิ้งของฝากที่ Centaurus Department Store ที่ใหญ่ที่สุดขอ
18.30 น.

ปากีสถานอิสระช้อปปิ้งสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

เดินทางสู่สนามบิน อิสลามาบัค เช็คอิน เที่ยวบินที่ TG 350 ออกบินเวลา 23.20 ถึงกทม 06.25

23.20 น.

ออกเดินทางจาก อิสลามาบัด โดยสายการบิน เทีย
่ วบินที่ TG350

วันที-่ 9
06.25น.

กรงุเทพฯ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


x

x

x

หมายเหตุ : เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลง
การนัดหมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์ บริษัทอาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้ อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลง
การนัด หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์ บริษัทอาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อน
การเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

อัตราค่าใช้จ่ายทัวร์
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุน้อยกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง
หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

59,900.-

บาท.

9,800.-

บาท

ชัน
้ ธุรกิจเพิ่มเงิน ุ จากราคาทัวร์ (TG) เริ่มต้นทีท
่ ่านละ 35,000 – 50,000

บาท

(ราคาสามารถยืนยันได้กต
็ อ
่ เมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว
๋ เครือ
่ งบินหักคืนทัง้ ใบ (BKK-ISB//ISB-BKK) 16,000.-

บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน
้ ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มเี อกสารยืนยันเท่านัน
้ (คิด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565) **
การชาระเงิน
งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท / ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตาม เจ้าหน้าที่กาหนด
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่กาหนด

อัตราค่าใช้จ่ายรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด - กรุงเทพฯ (กระเป๋าเดินทาง
น้าหนักตามที่สายการบินกาหนด)
ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ามัน และค่าประกันภัยทางอากาศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุตลอดการเดินทาง พักห้องคู่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ และน้าเปล่าภายในภัตตาคาร ระหว่างมื้ออาหาร (เป็นอาหารท้องถิ่นแบบอิสลามทานง่าย
และมีอาหารไทยเสริม ทุกมื้อ)
ค่าวีซ่าปากีสถานแบบท่องเที่ยวอยู่ได้ 15 วัน ( E tourist visa ) เข้าได้ 1 ครั้ง
ค่าน้าเปล่าท่านละ 2 ขวด/วัน/และบนรถโค้ช
ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม

ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยอายุต่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสู งกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) ประกัน
ครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และหลังจากกลับจากต่างประเทศ
ต่อเนื่องอีก 7 วัน วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารวีซ่าของคนต่างด้าว
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีข้อกาหนดให้มีการแสดง ณ จุดเชคอิน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากรายการ
 รวมทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อลูกค้า/ท่าน/ตลอดการเดินทาง

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ




สาหรับห้องพัก 3 เตียงกรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทาง
เป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนาให้เปิดห้องพัก 2 ห้องเพื่อสะดวกกับท่านมากว่า
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรือตั๋วหมู่คณะ หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ นาหนักไม่เกิน 20 กก. /กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้าหนักไม่เกิน 7 กก

กรณียกเลิก


หากมีการชาระมัดจาทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องชาระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท



ยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น มัด
จาตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า,ค่าดาเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับ
ทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจาล่วงหน้า 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)



แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของราคาทัวร์ + ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท



แจ้งยกเลกเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100 % ของราคาทัวร์
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการนาพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช่จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ยกเลิกช่วงเทศกาล


ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 - 60 วัน ชาระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท + และใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
เช่น มัดจาตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า,ค่าดาเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้า
ได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจาล่วงหน้า 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)



ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 0 - 40 วัน ชาระ 100% ของราคาทัวร์

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) *ในกรณีลูกค้าดาเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมา
เที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการ
มาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิ ดความล่าช้าหรือยกเลิก
สาเหตุใดๆก็ตาม

เที่ยวบินอันด้วย

เงื่อนไขการเดินทาง
1)

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน หรือตามที่บริษัทฯ กาหนด

3)

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

4)

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5)

หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6)

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้า มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

7)

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว

8)

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ

9)

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น

10) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11) เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อ มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

12) ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
13) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่ า นไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ งนี้ท่ านจะต้อ งเสีย ค่ า ใช้ จ่ ายที่ ไ ม่ส ามารถเรี ย กคืน ได้ เช่ น ค่า ตั๋ วเครื่ องบินค่า ห้ อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
14) กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า , ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม
ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
15) กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
16) กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
17) กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
18) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการ
ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถามทางบริษัทอีก
ครั้ง
19) ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมีเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
20) หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

การขอวีซ่าท่องเที่ยว ปากีสถานแบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว)

่ บเอกสาร (สามารถ
 สำเนำหนังสือเดินทำง มีอายุการใช ้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ภาพชัดเจน ไม่เซ็นชือทั
ถ่ายรูปส่งทางทางไลน์หรืออีเมล ์ได ้)
 รู ปถ่ำยปั จจุบน
ั ไม่เกิน 6 เดือน หน้ำตรง สามารถถ่ายด ้วยกล ้องมือถือได ้ มองเห็นใบหน้าช ัดเจน ไม่มเี งาบัง
่
บนใบหน้า ไม่นาผมมาปิ ดใบหน้า ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครืองประดั
บ ไม่ยมเห็
ิ ้ นฟัน
 สำเนำบัตรประชำชน
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
่
่
 สำเนำเปลียนชื
อ-สกุ
ล (ถ ้ามี)
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ำ (ถ ้ามี)
 วีซำ่ ปำกีสถำนเก่ำ (ถ ้ามี)
 เอกสำรร ับรองกำรฉี ดวัดซีนป้ องกันโควิด-19 (วัคซีนพำสปอร ์ตเล่มสีเหลืองหรือInternational
Vaccine Certificate จำกแอพหมอพร ้อม)

่
กรุณำกรอกข้อมู ลให้ช ัดเจนเพือใช้
ยนวี
ื่ ซำ่ ปำกีสถำน
่
ชือ-สกุ
ล………………………………………………………………………….
่ ดต่อสะดวก.................................................................
เบอร ์โทรศ ัพท ์ทีติ
กรุ ๊ปเลือด...............................
อำชีพ (หำกท่ำนเกษียณแล้วกรุณำใส่ทอยู
ี่ ่ทท
ี่ ำงำนเดิม) …………………………………………………………………………
่
่ ำงำน / บริษท
ชือสถำนที
ท
ั ……………………………………………………………………………………………………………..….…..
่ ำงำนตงแต่
เริมท
ั้
(ตงแต่
ั้
- ถึง) ..................................................................................................................................................
่
่
ทีอยู ่ทท
ี ำงำน ................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
่ ำงำน...................................................................................
เบอร ์โทรศ ัพท ์ทีท
อีเมล ์...................................................................................
่ ำงำน ............................................................................ เบอร ์โทรศ ัพท ์ .....................................................
บุคคลอ้ำงอิงทีท

สถำนะภำพ

........................สมรส

............................โสด

่ ส
ชือคู
่ มรส..................................................................................... สัญชำติ ...................................................................
่ ด (จงั หวัด)...........................................................
วันเดือนปี เกิด.................................................................. สถำนทีเกิ
อำชีพคู ส
่ มรส..............................................................
่
สถำนทีทำงำนคู ส
่ มรส.......................................................................... เบอร ์โทรศ ัพท ์...................................................
วันเกิดคู ส
่ มรส .................................................
ข้อมู ลบุตร
่
ชือ-สกุ
ล ของลู ก...........................................................วันเกิด...............................
่
ชือ-สกุล ของลู ก...........................................................วันเกิด...............................

ท่ำนเคยเดินทำงไปปำกีสถำนหรือไม่ ........ไม่เคย .......เคย (สามารถแนบตราประทับเข ้าเมืองมาแทนได ้)
่
เมืองทีไป.....................................ว/ด/ป
........................

่ ำนเคยเดินทำงไปในสำมปี ทีผ่
่ ำนมำ (ข้อมู ลตรงกับในพำสปอร ์ต)
ประเทศทีท่
่ ่ในพาสปอร ์ตมาให ้กับทางบริษท
หรือสามารถถ่ายรูปหน้าตราประทับ / วีซา่ ทีอยู
ั ได ้
่
1.ประเทศ..............................................ระหว่างวันที.....................................
จานวนวัน..............................
่
2.ประเทศ..............................................ระหว่างวันที.....................................
จานวนวัน..............................
่
3.ประเทศ..............................................ระหว่างวันที..................................... จานวนวัน..............................

***ลงทะเบียนเข้ำประเทศปำกีสถำนออนไลน์กอ
่ นกำรเดินทำงที่ passtrack.nitb.gov.pk
(ทำงบริษท
ั ทำให้)

บริษท
ั ฯถือว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรับเงือ
่ นไขต่างๆในโปรแกรมทัวร์โดยตลอด
ดีแล้ว จึงชาระเงินมัดจาสนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
โรงแรม ที่พัก และอาหารการกิน ที่เราจัดในเส้นทางท่องเที่ยว ประเทศปากีสถาน ระดับโรงแรม 4-5 ดาว ของปากีสถาน อาจไม่
หรูหรา แต่ก็เป็นที่พักที่มีความปลอดภัย สะอาด และมีสิ่งอานวยความสะดวกระดับหนึ่ง บางแห่งมี wifi free บางแห่งที่ไกลออกไป
อาจไม่มี wifi ให้ใช้ อาหารส่วนใหญ่ หากเป็นมื้อเย็นจะรับประทานอาหารกันที่โรงแรม อาหารปากีสถาน 99 % เป็นอาหาร
อิสลาม มีไก่เป็นหลัก แต่ละโรงแรม หรือ ร้านอาหารจะมีไก่ทอดสูตรเด็ดของแต่ละแห่งอร่อยไม่เบาคะ อาหารท่านง่ายเนื่องจาก
ไม่มีเครื่องเทศแรง เราสามารถขอไปใช้ครัวเขาทาอาหารไทยได้คะ ชาวปากีสถานใจดีคะ...

