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รายการท่องเที่ยว 

วนัที-่1 กรงุเทพฯ - อสิลามาบดั x x x 

16.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 หรือ 5  เคาท์ เตอร์ การบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัท

คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารการได้รับวัคซีน 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) หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตาม

เวลาท้องถิ่นปากีสถาน น าท่านเดินทางสู่โรงแรม…พัก Pearl Continental  (Islamabad) หรือเทียบเท่าคืนที่ 1 

“ประเทศปากสีถาน” เปน็ประเทศทีห่ลายคนทัว่โลกรูจ้กักนัเปน็อยา่งด ีแตม่หีลายคนทีย่งัไมเ่ขา้ใจเหมอืนกนัที ่

คนทัว่โลกมกัจะเขา้ใจผดิเกีย่วกบัปากสีถาน....  

 คนที่อยู่ในปากีสถานและประเทศเพ่ือนบ้านไม่ได้พูดภาษาอาหรับ.... 

 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าปากีสถานอยูใ่นตะวันออกกลาง ...ปากีสถานไม่ได้อยูใ่นตะวันออกกลาง...... 

 ปากีสถานใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการมานานกว่า 67 ปีแล้ว..... 

 คิดว่าปากีสถานมีภูมิประเทศเป็นทะเลทรายเหมือนกับซาอดุิอาระเบีย ....ปากสีถานไม่ได้เป็นทะเลทราย 

 ปากีสถานไม่ได้เป็นผูก้่อการร้ายเสมอไป....ปากีสถานเต็มไปด้วยนักสู้สตรี… 

 เมืองหลวงอิสลามาบัด. สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 ...แทนนครการาจี  

วนัที-่2 อสิลามาบดั –เมอืงโบราณตกัศลิา- นาราน B L D 

06.30 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้น เดินทางไปยัง หุบเขา Naran Kaghan หุบเขาที่สวยงามอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขต Mansehra       

หุบเขา Naran Kaghan ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากปากีสถาน  

 ระหว่างทาง น าท่านแวะ เมืองตักศิลา (Taxila) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นที่ตั้งของอดีตราชธานีอัน

ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นคันธาระ เมืองตักศิลา อดีตเป็นนครหลวงแห่งแคว้นคันธาระ (Ghandara)เมืองมหาวิทยาลัย 

ศูนย์กลางการศึกษาศิลปะและวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของอินเดียโบราณตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเดิมชื่อว่า  ตักชา

ศิลา-Takshasila เป็นภาษาสันสกฤต ต่อมาเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชรุกรานอินเดียเม่ือ 326 ปีก่อนคริสตกาล 

ได้มาหยุดพักที่เมืองนี้แล้วเปล่ียนชื่อเป็นตักศิลา... 

น าท่าน เยี่ยมชมเมืองโบราณตักศิลา (Taxila) และซากพุทธสถานโบราณ รวมทั้งอารามพุทธจูเลียนตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษที่ 2 ถึง พุทธศตวรรษที่ 5 สถูปธรรมราจิกา (ศตวรรษที่ 2 ถึง ค.ศ. 5)  



 

 

ชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา (Taxila Museum) เก็บรวบรวมหลักฐานความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวตักศิลายุค

ต่าง ๆ รวมถึงซากสถูปเจดีย์ วัดวาอาราม เหรียญกรีกในยุคสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช และพระพุทธรูป

สมัยคันธาระจ านวนมาก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย เดินทางต่อไป เมืองนาราน ผ่านเมือง พระอาบบอตาบัด มานเชราห์ บาลากอต และแม่น้ า Kunhar ผ่านหุบเขาที่

สวยงามของ Kaghan เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่

น่าสนใจที่สุดในเขต Hazara ภูมิอากาศของภูมิภาคนี้เป็นภูเขาสูงและป่าไม้และทุ่งหญ้าเป็นภูเขา  

ถึง น าท่านเยือน Naran Bazaar มีคนจ านวนมากมาตลาดแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อน มีโรงแรมและร้านอาหารให้บริการ

มากมาย  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Hotel One, Naran (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่2 

วนัที-่3 นาราน - คารมีาบดั – ฮนุซา่ B L D 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้น เดินทางสู่ เมืองคาริมาบัด (Karimabad) ที่ตั้งแห่ง หุบเขาฮุนซ่า 

(Hunza) ใช้เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ (Karakoram Highway) เส้นทางเส้นนี้ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินชม

ทัศนียภาพของเส้นทางหลวง คาราโครัมไฮเวย์ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบลูลูซ่าร์ Lalusar lake 



 

 

ทะเลสาบที่มีความสูง 3,410 เมตร (11,190 ฟุต) และเป็นต้นก าเนิดหลักของแม่น้ า Kunhar ไหลไปทางตะวันตก

เฉียงใต้ตลอดแนวหุบเขาคากัน ผ่านจาลคานด์ นารัน คาฮัน จาเร็ด ปารัส และบาลาคอต จนกระทั่งบรรจบกับ

แม่น้ าเจลุม แวะจุดคาริมาบัดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) เพื่อชมบรรยากาศยอดเขาและความ

งดงามของยอดเขาราคาโปชิอย่างใกล้ชิดจนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ยอดเขาแห่งนี้ถูกจัดความสูงอยู่ในอันดับที่ 

27 ของโลกซึ่งสูงถึง 7,790 ระหว่างทางวิวสวยงามอลังการ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ผ่านหุบเขาของโคฮิสตันตามแม่น้ําอินดัสอันยิ่งใหญ่ มีแม่น้ าสินธุไหลผ่าน เป็นแม่น้ าที่ยาวที่สุดในปากีสถาน 

และเป็นแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 21 ถือเป็นเส้นเลือดและเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ต้นก าเนิดของ

แม่น้ าสินธุอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต มีความยาวรวมของแม่น้ ามีความยาว 3,180 กิโลเมตร อารยธรรมลุ่มแม่น้ า

สินธุ ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ถือก าเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ าสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถาน

ในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก ... แวะชมและถ่ายภาพจุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขา

คาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลัย โดยมีแม่น้ ากิลกิต และ แม่น้ าสินธุ ไหลมาบรรจบกันก่อเกิด

เป็นแม่น้ าสินธุ.....เดินทางต่อสู่เมืองคาริมาบัด (Karimabad)  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Darbar Hotel (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่3 

วนัที-่4 (คารมีาบดั) - ฮอปเปอรก์ราเซยี - ดยุเกอร ์ B L D 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทาง หุบเขานากา (Nagar Valley) ใน ฮอปเปอร์ วัลเล่ย์ Hoper Valley โดยเปลี่ยนเป็นรถจี๊ปเล็ก  

หุบเขานากาเคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรัฐนากาในอดีตเคยเป็นรัฐที่ปกครองพื้นที่โดยรอบยาวนานถึง1,200 ปี 



 

 

จนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็นสถานที่นิยมส าหรับชื่นชมทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบทั้งยอดเขา 

Rakaposhi ยอดเขา Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขาและ Hoper Valley เป็นจุดชมวิวอันสวยงามจุดนึงของ

หุบเขานากา 

** วนันีแ้นะน าวา่น าปากกา ขนม ไปแจกเดก็ ถา่ยรปูกบัเดก็ๆ แลว้จะรูว้า่เดก็ๆทีน่ีน่ัน้นา่รกัขนาดไหน 

น าท่านชม  กราเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) เป็นกราเซียที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักเม่ือเทียบกับที่อื่น ๆ แต่ความโด่ด

เด่นของกราเซียฮอปเปอร์จะมีสีด า ท่านจะได้เห็นกราเซียที่สั่งสมกาลเวลายาวนานจนแทบเปล่ียน จากน้ าแข็ง

กลายเป็นหินซึ่งเห็นได้จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี้ ...ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับคารีมาบัด 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  น าท่านชมป้อมโบราณอายุประมาณ1,100 ป ี ชื่อป้อมอลัตทิ (Altit Fort) และปอ้มบลัตทิ (Baltit Fort) สญัลกัษณ์

ของหุบเขาฮุนซ่า เป็นที่อยู่ในอดีตของเหล่า ผู้ปกครองฮุ่นซ่าที่มีอายุประมาณ 700 ปี แต่ได้มีการบูรณะ 

ซ่อมแซมเสมอมา ทั้ง สถาปัตยกรรมแบบ บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต และในปัจจุบันบัลติตฟอร์ดยังอยู่ใน

รายชื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีกด้วย ชมหมู่บ้านอายุกว่า 1,000 ป ีชนเผ่าที่มีอายุยืนมากที่สุดใน

โลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนแรกๆ ในแคว้นกิลกิต-บัลติสถาน ลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นคนผิวขาวมีในตาสีฟ้า 

หน้าคม เหมือนคนชาวยุโรป เพราะเป็นลูกหลานของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่กรีฑาทัพไปตีชมพูทวีป เม่ือ

ประมาณ 326 ปีก่อนคริสตกาล...อายุของพวกเขามากกว่าสตรีชาวญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงที่มีอายุยืนมากที่สุด

ในโลกที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปขณะที่มีอายุ 117 ปี  แต่กล่าวกันว่า ชนเผ่าฮุนซาสมีอายุถึง 120 หรือ 130 ปี  ซึ่งอายุ

ขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ  และชาวฮุนซาสที่มีอายุ 90 ปี ก็ยังไม่ถือว่าแก่.....น าท่านเดินและชมวิวรอบเมืองฮุน

ซ่าได้จากที่นี่ 



 

 

จากนั้น   พาไปเยี่ยมชมย่านการค้าของเมืองคาริมาบัด ชมวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองที่อยู่อย่างพอเพียง อิสระเดินเล่นชม

ร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึกที่ตั้งตลอดแนวบนถนนสายหลักของเมืองและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเข้าสู๋ที่พัก 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Eagle Nest Duiker Hotel (หรอืเทยีบเทา่)คนืที ่4 (ม ีWi-Fi)  

วนัที-่5 ดยุเกอร ์- ดา่นกนุจรีาบ - พาสส ุ B L D 

ยามเช้าตรู่  น าท่านขึ้นไปยัง ดุยเกอร์ (Duicker) จัดว่าเป็นหลังคาของฮุนซ่าบนรังพญาอินทรี เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่

สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ชมยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady finger) หรือ ยอดเขาทะลุทะเลเมฆ เป็นยอดเขารูปทรง

ประหลาด สะกดทุกสายตาที่ได้พบเห็นมาตลอดเวลาที่มันยืนตระหง่านทะลุทะเลเมฆอยู่ตรงนั้น ด้วยรูปทรงแหลม

ชูชันตั้งขึ้นเหมือนพีระมิดหรือปลายหอก ไม่เคยมีหิมะปกคลุมเลย ในขณะที่เทือกเขาโดยรอบมีหิมะขาวห่มปก

เกือบตลอดเวลา ท าให้ยอดเขา Ladyfinger ยิ่งเตะตากว่าใครๆ ตัวของมันเองมีความสูงกว่า 600 เมตร ตั้งอยู่บน

ระดับความสูงกว่า 6,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านสู่ช่องเขาคนุจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park ) ช่องทางการค้าที่สูง

ที่สุดในโลก บนเส้นทางสายไหมตอนใต้ สู่ถนนสูงเสียดฟ้า คาราโครัมไฮเวย์ ด่านพรมแดนกุนจีราบ ในชว่งเขต

รอยต่อระหว่างปากีสถานและจีน เป็นที่ตั้ง ด่านพรมแดนกุนจีราบ ด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 

4,730 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงที่สุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม พรมแดนช่องเขา

กุนจีราบนี้เปิดให้มีการเดินทางข้ามแดนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา เส้นทางสายคารา

โครัม (Karakoram Highway)บนทางหลวงลอยฟ้าที่น่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของโลกเส้นทางหนึ่ง คารา

โครัมไฮเวย์ตัดผ่านจุดบรรจบกันของเทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาคุนหลุน เทือกเขา

หิมาลัย และเทือกเขาปามีร์ (ที่ต้ังของ K2 ยอดเขาสูงอันดับ 2 ของโลก 



 

 

ระหว่างทางแวะชม ‘ทะเลสาบอัตตาบัต’ (Attabad Lake หรือ Gojal Lake) เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากดนิถล่มเพราะแผน่ดนิไหวเม่ือ

ปี 2009 ลงมากั้นแม่น้ าฮุนซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบนี้ซึ่งทะเลสาบนี้มีความยาว 21 เมตร และ

ความลึก 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินที่ถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนกั้นทะเลสาบ การเดินทาง

ขึ้นเหนือไปจีนก่อนหน้านี้  ต้องใช้ทางเรือเท่านั้น ทางจีนได้ช่วยสร้างอุโมงค์ลอดเขาเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคารา

โครัมใหม่ จนทะเลสาบอัตตาบัตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตในปัจจุบัน  และจุน้ าได้มากกว่า 

410,000,000  ลูกบาศก์เมตร นอกจากการชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่มีเทือกเขาขนาดมหึมาโอบ

ล้อมทะเลสาบไว้แล้ว ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติด้วย โดยมีเรือไว้บริการมากมาย 

จากนั้น น าท่านเดินทางทางต่อไป เมืองพาสสุ (Passu) เม่ือผ่านด่านพรมแดนกุนจีราบเข้าสู่ เมืองซอสท์ (Sost) เมือง

พรมแดนเมืองแรกของปากีสถาน ที่มีชาวจีนเดินทางมาท าการค้าและแวะพัก สามารถเดินทางต่อสู่ เมืองพาสสุ 

(Passu) ที่ตั้งอยู่บนความสูง 2,400 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ระหว่างทางแวะถ่ายรูปธารน้ าแข็งที่ไหลเลื่อนมา

จนติดถนนหลวง ยอดเขาหิมะและภูเขาสูงรูปทรงแปลกตามากมาย ป่าเปล่ียนสี นาขั้นบันได บ้านเรือนของชาว

กุลมิต พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบดั่งดินแดนเทพนิยายบนสรรค์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านแวะบันทึกภาพกับ จุดชมวิว พาสสุ กลาเซียร์ (Passu Glacier)  และธารน้ําแข็งบาตูรา   ไฮไลต์บน

เส้นทางเมืองพาสสุ ธารน้ าแข็งเมืองพาสสุ 

คือการได้ชมธารน้ าแข็งสุดขอบฟ้าขนาด

มหึมา 2 แห่งคือ ธารน้ าแข็งสีขาว (White 

Passu Glacier) และ ธารน้ าแข็งสีด าบาทู

ร่ า  ( Black Batura Glacier) ร ว ม ทั้ ง 

เ ทื อ ก เข าพาสสุ  (Passu Cones) หรื อ

เทือกเขาฟันเล่ือย (Cathedral Mountain) 

ที่มียอดแหลมหลายยอดในภูเขาเดียว ซึ่งแต่

ละแห่งล้วนยิ่งใหญ่และสวยงามแปลกตา 

ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต 

 



 

 

เดินทางต่อ  สู่ช่องเขาคนุจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park )  จุดบรรจบแห่งอารยะธรรม

โบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ที่นี่คือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 4,730 

เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม ซึ่งเดินทางตามแนวเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยุโรป เทือกเขา

หิมะสลับซับซ้อนเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ และสามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ที่

อาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศ

จีนบนเส้นทางสายไหมที่ซินเกียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาคณะไปท าเรื่องผ่านด่านที่เมืองซอสท์ sost ด่านพรมแดนคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ด่านพรมแดนที่สูง

ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4,730 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ซึง่เปน็จดุทีม่คีวามสงูทีส่ดุบนถนนหลวงลอยฟา้คารา

โครัม ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทางสายให้ที่ซิเกี่ยงสร้าง

ประวัติศาสตร์ให้ตัวท่านเองว่าได้มายืนอยู่ ณ เส้นทางประวัติศาสตร์โลก  ......ได้เวลาอันสมควรน าท่าเดินทาง

กลับไปยงัพาสสุ เข้าสู่ที่พัก  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Passu Ambassador (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่5 

วนัที-่6 พาสส ุ- กลิกติ B L D 

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านแวะบันทึกภาพกับ ‘สะพานฮุซไซนี’ (Hussani Bridge) สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่อังกฤษ

ปกครองหมู่บ้าน Shishkat ใน Gojal ระหว่างการสร้างทางหลวงไปสู่เทือกเขาคาราโครัม ด้วยสภาพภูมิประเทศ

ที่เป็นภูเขาสูงท าให้มีการเดินทางล าบากท าให้ต้องสร้างสะพานแขวนแห่งนี้ขึ้น สะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 



 

 

Shishkat ไปสู่หมู่บ้าน Hussaini โดยสร้างขึ้นตามค าสั่งของ “เมียร์แห่งฮันซ่า” หรือผู้ปกครองในหุบเขาฮันซ่าที่

ต้องการสร้างทางเดินไปสาหมู่บ้านซาร์อาบัดอีกฟากหนึ่ง เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้คน 

จากนั้น น าท่านเดินทางไป กิลกิต (Gilgit) Gilgit-Baltistan ดินแดนที่ราบสูงตอนเหนือปากีสถาน กิลกิตเคยเป็น

ศูนย์กลางส าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นจุดแวะที่ส าคัญบนเส้นทางสายไหม โบราณ และปัจจุบันเป็นจุด

เชื่อมต่อหลักตามทางหลวงคาราโครัม ที่ มีถนนเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนรวมทั้งเมืองสการ์ดูจิตราลเปชาวาร์และ

อิสลามาบัดของ ปากีสถาน  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย น าท่านแวะชมพระพุทธรูป “พระพุทธรูปคาร์กาห์” (Kargah 

Buddha)  มรดกแห่ งพุทธศาสนาที่ ยั งคงเหลืออยู่ ใน 

“ปากีสถาน” พระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักไว้บนหน้าผา ในหุบ

เขาคารกาห์ (Kargah Valley) ในสมัยคริสต์ศตวรรษที ่7 ถกู

คนพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.

1938-1939 เคยต านานที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปแกะสลักคาร์

กาห์นี้ที่ถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตามต านานระบุ

ว่า กาลครั้งหนึ่ง บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่ของยักษ์กินคนนาง

หนึ่ง ที่เรียกกันว่า “ยักษิณี” (Yakhsni) ชาวบ้านที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากยักษ์ตนนี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือจาก

นักบวชที่ผ่านทาง และนักบวชก็ได้ตรึงนางยักษิณีตนนี้ไว้ที่ก้อนหิน …..ชม สะพานแขวนเชือกเก่าและกิลกิต

บาซาร์ น าท่านแวะย่านการค้าเมืองกิลกิต  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

 

** พกัทีโ่รงแรม Gilgit Serena Hotel (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่6  

 

 

 



 

 

วนัที-่7 กลิกติ - เมอืงชลีาส -นาราน B L D 

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เมืองกิลกิต ซึ่งปัจจุบันท าหน้าที่เป็นสถานีชายแดนส าหรับพื้นที่ชนเผ่าในท้องถิ่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

เมืองมุ่งเน้นไปที่การเกษตร เป็นหลัก โดยมีข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวบาร์เลย์เป็นพืชผลส่วนใหญ่. 

ผ่านเมือง เมืองชีลาส (Chilas) น าทา่นแวะชม โขดหนิจารกึภาพเขยีนโบราณสมยักอ่นประวตัศิาสตรข์องเมอืงชี

ลาส ซึ่งโขดหินจารึกเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม เส้นทางที่เคยมีพ่อค้าวาณิช

มากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองชีลาสนี้ ถือเป็นจุดศูนย์รวมโขดหินจารึกภาพโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีการค้นพบ

หลักฐานมากกว่า 20,000 ชิ้นเกี่ยวกับศิลปะโบราณและภาพเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย เดินทางต่อไป เมืองนาราน ซึ่งเดิมมาจากหุบเขา Naran และหุบเขา Kaghan ซึ่งอยู่ติดกัน ตามภูมิศาสตร์ เมือง

นาราน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขาคากันที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ระดับความสูง 2,409 เมตร อยู่ห่างจาก

แผ่นดินใหญ่ของหุบเขา Kaghan ถึงเมืองนาราน.....น าท่านเข้าที่พัก  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Hotel One Naran (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่7 

วนัที-่8 นาราน - อสิลามาบดั B L D 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 เดินทางไปยัง อิสลามาบัด เป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองเมืองหลวงอิสลามา

บาด มีพื้นที่ 906 ตารางกิโลเมตร ประชากร 805,000 

คน สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมือง

หลวงของประเทศแทนนครการาจี  เป็นเมืองที่ มี

ประชากรมากที่สุดในประเทศปากีสถานเป็นอันดับที่ 9 

ส่วนมหานครอิสลามาบาด-รวัลปินด ี

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซึ่งเป็น

มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สร้างโดยกษัตริย์ไฟซา

ลแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียใช้เงินงบประมาณ การ

สร้างสูงถึง 50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดใช้

อย่างเป็นทางการเม่ือปี 1987 ออกแบบโดยชาวตุรกี 



 

 

แวะชมวิวอิสลามาบัด ดามัน-อี-เกาะ Daman-e-Koh จุดชมวิวและสวนบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุง

อิสลามาบัด และตั้งอยู่กลางเนินเขา Margalla ชื่อของมันคือการรวมกันของค าภาษาเปอร์เซียสองค า ซึ่งรวมกัน

หมายถึงตีนเขา อยู่ห่างจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,400 ฟุตและห่างจากเมืองอิสลามาบัดเกือบ 500 ฟุต เป็น

จุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนเมืองหลวง 

  จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสนค้าพื้นหรือของที่ระลึกของฝากก่อน...อ าลาปากีสถาน 

18.30 น. บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

20.00 น. เดินทางสู่สนามบิน อิสลามาบัค  เช็คอิน เที่ยวบินที่ TG 350  ออกบินเวลา 23.20 ถึงกทม 06.25  

23.20  น. ออกเดนิทางจาก อสิลามาบดั โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่TG350 

วนัที-่9 กรงเุทพฯ x x x 

06.25น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

หมายเหต ุ:  เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลง

การนัดหมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหนา้ทัวร ์บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ได้ตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชน์ของลูกค้าเปน็ส าคญั  

อัตราค่าใช้จ่าย: Autumn ปากีสถาน 7 คืน 9 วัน  

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุน้อยกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อ

ห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง 
65,999.- 

บาท. 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  
9,800.- 

บาท 

ชั้นธรุกจิเพิม่เงนิ  ุ จากราคาทวัร ์(TG) เริ่มตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ัง่ confirm เทา่นัน้) 

35,000 – 50,000 

 

บาท 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหกัคนืทัง้ใบ (BKK-ISB//ISB-BKK)  16,000.- บาท 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน้ ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเปน็จรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบั 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่5 มนีาคม 2565) ** 

การช าระเงิน  

ยืนยันทริป : โอนเงินมัด ส ารองที่นั่งท่านละ 25,000 บาท ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตาม เจ้าหน้าที่    

ก าหนด พร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ (1 เดือนก่อนออกเดินทาง) ก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 

อัตราค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด - กรุงเทพฯ (กระเป๋าเดินทาง

น้ าหนักตามที่สายการบินก าหนด)  

ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ ามัน และค่าประกันภัยทางอากาศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์) 

ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุตลอดการเดินทาง พักห้องคู่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุและน้ าเปล่าภายในภัตตาคาร ระหว่างม้ืออาหาร (เป็นอาหารท้องถิ่นแบบอิสลามทานง่าย

และมีอาหารไทยเสริม ทุกม้ือ) 



 

 

ค่าวีซ่าปากีสถานแบบท่องเที่ยวอยู่ได้ 15 วัน ( E tourist visa ) เข้าได้ 1 ครั้ง 

ค่าน้ าเปล่าท่านละ 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

ประกันภัยอายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) ประกัน

ครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และหลังจากกลับจากตา่งประเทศ

ต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารวีซา่ของคนต่างดา้ว  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรมซึ่งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกันการสูญหาย 

 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบนิมีข้อก าหนดให้มีการแสดง ณ จดุเชคอนิ  

 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3%  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาท ิคา่โทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากรายการ 

 รวมทิปไกด ์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อลูกค้า/ท่าน/ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ขึ้นอยูก่ับความพึงพอใจของทา่น  

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับห้องพัก 3 เตียงกรณุาแจ้งล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทาง

เป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้เปิดห้องพกั 2 ห้องเพื่อสะดวกกบัท่านมากว่า  

    กรณเีดินทางเปน็ตัว๋กรุป๊หรือตั๋วหมู่คณะ หากออกตัว๋แล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดทา่นละ 1 ใบ น าหนกัไม่เกิน 20 กก. /กระเป๋าถือขึน้เครื่องน้ าหนกัไม่เกิน 7 กก 

   เสื้อผ้าล าลองส าหรบัใส่เที่ยวตามเมืองทัว่ไป   เน้นสสีันสดใสไดเ้ลยจ้า แต่ขอเนน้สุภาพ  

กรณียกเลิก  

  หากมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท 

  ยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น มัด

จ าตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับ

ทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจ าล่วงหน้า 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)  

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

 แจ้งยกเลกเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100 % ของราคาทัวร์ 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการน าพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช่จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม  

 



 

 

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 - 60 วัน ช าระคา่บรกิาร ท่านละ 2,000 บาท + และใช้จา่ยทีเ่กิดขึ้นจริง 

เช่น มัดจ าตัว๋เครื่องบนิ,วีซา่,ค่าด าเนินการ (ถา้มี),ค่าโรงแรม,คา่ตัว๋รถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้

ได้รับทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิให้มัดจ าล่วงหน้า 2-3 เดอืนก่อนออกเดินทาง)  

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร ์

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

     กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) *ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมา

เที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใชจ่่ายในการ

มาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก เที่ยวบินอันด้วย

สาเหตุใดๆก็ตาม 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1) บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน หรือตามที่บริษัทฯ ก าหนด 

3) รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

4) บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 

หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5)  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน

ได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

7) ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน

ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ

ไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ 

9)  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ

จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11) เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

12)  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะ

ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

13) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

14) กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทาง

บริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ 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) หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 

 

 

การขอวีซ่าท่องเที่ยว ปากีสถานแบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว) 
 ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง มอีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ภาพชดัเจน ไม่เซน็ช ือ่ทบัเอกสาร (สามารถ

ถ่ายรปูสง่ทางทางไลนห์รอือเีมลไ์ด)้ 
 รูปถำ่ยปัจจุบนั ไม่เกนิ 6 เดอืน หน้ำตรง สามารถถ่ายดว้ยกลอ้งมอืถอืได ้มองเห็นใบหนา้ชดัเจน ไม่มเีงา

บงับนใบหนา้ ไม่น าผมมาปิดใบหนา้ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเคร ือ่งประดบั ไม่ยิม้เห็นฟัน 
 ส ำเนำบตัรประชำชน 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 ส ำเนำเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
 ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ (ถา้ม)ี 
 วซีำ่ปำกสีถำนเกำ่ (ถา้ม)ี 
 เอกสำรรบัรองกำรฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพำสปอรต์เล่มสเีหลอืงหรอืInternational 

Vaccine Certificate จำกแอพหมอพรอ้ม) 
 

 

 



 

 

กรุณำกรอกขอ้มูลใหช้ดัเจนเพือ่ใชย้ืน่วซีำ่ปำกสีถำน 

ชือ่-สกุล…………………………………………………………………………. 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก................................................................. 
กรุป๊เลอืด............................... 
 
อำชพี (หำกท่ำนเกษยีณแลว้กรุณำใส่ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำนเดมิ) ………………………………………………………………………… 
ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / บรษิทั ……………………………………………………………………………………………………………..….….. 
เร ิม่ท ำงำนต ัง้แต ่(ต ัง้แต ่- ถงึ) .................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน ................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ ำงำน................................................................................... 
อเีมล.์.................................................................................. 
บุคคลอำ้งองิทีท่ ำงำน ............................................................................ เบอรโ์ทรศพัท ์..................................................... 
 
สถำนะภำพ                      ........................สมรส                       ............................โสด  
 
ชือ่คูส่มรส..................................................................................... สญัชำต ิ................................................................... 
วนัเดอืนปีเกดิ.................................................................. สถำนทีเ่กดิ (จงัหวดั)........................................................... 
อำชพีคูส่มรส.............................................................. 
สถำนทีท่ ำงำนคูส่มรส.......................................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์..................................................  
วนัเกดิคูส่มรส ................................................. 
 
ขอ้มูลบุตร 
ชือ่-สกุล ของลูก...........................................................วนัเกดิ............................... 
ชือ่-สกุล ของลูก...........................................................วนัเกดิ............................... 
 
ท่ำนเคยเดนิทำงไปปำกสีถำนหรอืไม่   ........ไม่เคย   .......เคย  (สามารถแนบตราประทบัเขา้เมอืงมาแทนได)้ 
เมอืงทีไ่ป.....................................ว/ด/ป ........................      
 
ประเทศทีท่่ำนเคยเดนิทำงไปในสำมปีทีผ่่ำนมำ (ขอ้มูลตรงกบัในพำสปอรต์)  
หรอืสามารถถา่ยรปูหนา้ตราประทบั / วซีา่ทีอ่ยูใ่นพาสปอรต์มาใหก้บัทางบรษิทัได ้
 
1.ประเทศ..............................................ระหวา่งวนัที.่....................................  จ านวนวนั.............................. 
2.ประเทศ..............................................ระหวา่งวนัที.่....................................  จ านวนวนั.............................. 
3.ประเทศ..............................................ระหวา่งวนัที.่....................................  จ านวนวนั.............................. 
 

***ลงทะเบยีนเขำ้ประเทศปำกสีถำนออนไลนก์อ่นกำรเดนิทำงที ่passtrack.nitb.gov.pk  
(ทำงบรษิทัท ำให)้ 



 

 

 

บรษิัทฯถอืวา่ลกูค้าไดอ้า่นและยอมรับเงือ่นไขต่างๆในโปรแกรมทวัรด์แีลว้      

จงึช าระเงนิมดัจ า สนใจโปรแกรมทัวร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หน้าที่ 
 

โรงแรม ท่ีพัก และอาหารการกิน ท่ีเราจัดในเส้นทางท่องเท่ียว ประเทศปากีสถาน ระดับ

โรงแรม 4-5 ดาว ของปากีสถาน อาจไม่หรูหรา แต่ก็เป็นท่ีพักท่ีมีความปลอดภัย สะอาด 

และมีสิ่งอ านวยความสะดวกระดับหนึ่ง บางแห่งมี wifi free บางแห่งท่ีไกลออกไปอาจไม่

มี wifi ให้ใช้ อาหารส่วนใหญ่ หากเป็นมื้อเย็นจะรับประทานอาหารกันท่ีโรงแรม อาหาร

ปากีสถาน 99 % เป็นอาหารอิสลาม มีไก่เป็นหลัก แต่ละโรงแรม หรือ ร้านอาหารจะมีไก่

ทอดสูตรเด็ดของแต่ละแห่งอร่อยไม่เบาคะ อาหารท่านง่ายเนื่องจากไม่มีเครื่องเทศแรง 

เราสามารถขอไปใช้ครัวเขาท าอาหารไทยได้คะ ชาวปากีสถานใจดีคะ... 

 


