
  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

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

ภูมิ ชัน้4  เคานเ์ตอร ์  ชัน้ 4 ประตู 4 หรือ 5 เคานเ์ตอรก์ารบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอย
ตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทางแกท่่าน 

19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่กรงอิสลามาบดั โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349  
(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

22.10น.  เดินทางถึง อิสลามาบดั (Islamabad) เวลาทอ้งถ่ิน(ชา้กว่าไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านพิธีตรวจ
คนเขา้เมืองตามเวลาทอ้งถ่ินปากีสถาน นําท่านเดินทางสูโ่รงแรม… 

 ประเทศปากีสถานเป็นประเทศที่หลายคนทัว่โลกรูจ้กักนัเป็นอย่างดี แต่มีหลายคนท่ียงัไม่เขา้ใจ
เหมือนกนัท่ีคนทัว่โลกมกัจะเขา้ใจผิดเก่ียวกบัปากีสถาน.... คนท่ีอยู่ในปากีสถานไม่ไดพู้ดภาษาอาหรบั....
ไม่มีประเทศเพ่ือนบา้นของปากีสถานท่ีพูดภาษาอาหรบั.....คนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าปากีสถานอยู่ใน
ตะวนัออกกลาง แต่แทจ้ริงแลว้ปากีสถานไม่ไดอ้ยู่ในตะวนัออกกลาง......ปากีสถานใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาราชการมานานกวา่ 67 ปีแลว้.....แมว้า่ภาษา Urdu จะเป็นภาษาประจาํชาติปากีสถาน แต่มีคนใช ้
เพียงแค่ 8% เท่าน้ันหลายคนชอบสบัสนคิดว่าปากีสถานมีภูมิประเทศเป็นทะเลทรายเหมือนกบั
ซาอดิุอาระเบีย แตแ่ทจ้ริงแลว้ปากีสถานไม่ไดเ้ป็นทะเลทราย และมีภมิูประเทศท่ีหลากหลายคนปากีสถาน
ไม่ไดเ้ป็นผูก้อ่การรา้ยเสมอไปปากีสถานเต็มไปดว้ยนักสูส้ตรี…. 

พกั Karakuram Hotel (หรือเทียบเท่า) คืนที่ 1 
 
วนัที่-2 อิสลามาบดั - จุดที่เชือ่มตอ่ระหวา่งเทือกเขาสําคญัของโลก 3 เทือกเขา 

(junction Point) - ซลีาส 
B L D 

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

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



  

 

กบัประเทศปากีสถาน เป็นระยะทางยาวจนตอ้งบนัทึกในประวติัศาสตรโ์ลก จากเมืองแอบบอตดาบดั
ของปากีสถานผ่านภูมิภาคตอนเหนือของประเทศจนถึงคุนจีราฟพาส ซึง่เป็นพาสชายแดนระหว่าง
ประเทศท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย (สูง 4700 เมตรจากนํ้าทะเล)แลว้จึงเชือ่มต่อออกไปอีกจนกระทั่งถึง      
เมืองคชัการข์องประเทศจีน รวมแลว้มีความยาวประมาณ 1300 กิโลเมตรโดยใชวิ้ศวกรและกําลงัคน
บางส่วนจากประเทศจีนร่วมมือชว่ยเหลือกนักบัแรงงานฝ่ังประเทศปากีสถาน ผ่าน Kaghan Naran 
Valley ระหว่างทางชมความงามของทะเลสาบและความเขยีวชอุ่มของป่าไมท่ี้ยอดเขาปกคลุมดว้ยหิมะ  
ระหว่างทางท่านจะไดพ้บทศันียภาพท่ีสวยงามราวกบัสวรรคส์รรสรา้ง ยากท่ีจะบรรยายออกมาเป็น
คําพูด ตอ้งมาสมัผสัดว้ยตาท่านเอง ...โดยรถ วนันี้จะน่ังรถระยะไกลสุด (ไม่บินภายในประเทศ
เน่ืองจาก โอกาสท่ีเคร่ืองบินมีโอกาสยกเลิกบินถึง 70 % เพราะก่อนถึงสนามบินมีภูเขาสูง 7,000-
8,000 เมตร ลอ้มรอบกอ่นลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากท่ีจะนําเคร่ืองบินลง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เสน้ทางสู ่ ชายแดนปากีสถาน – จีนท่ีราบสงูคนุจีราบระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบั แนวเทือกเขาคาราโครมั
อนัย่ิงใหญ่  แวะชมและถ่ายภาพที่จุดตดัของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง คือ เทือกเขาคาราโครมั 
เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลยั โดยมีแม่น้ํากิลกิตและ แม่น้ําสินธุ ไหลมาบรรจบกนั
กอ่เกิดเป็นแม่น้ําสินธุ บริเวณเทือกเขาคาราโครมัเป็นเขตติดต่อกนัสามประเทศไดแ้ก่ ปากีสถาน จีน และ
อินเดีย จุดสุงสุดของเทือกเขาคือ ยอดเขาเคทู ตัง้อยู่บริเวณประเทศจีนและปากีสถาน เทือกเขาฮินดูกูช 

เป็นเทือกเขาท่ีขยายตวัต่อจากเทือกเขาคาราโครมัไปทางตะวนัตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู่
บริเวณรอยตอ่ของประเทศปากีสถานกบัประเทศอฟักานิสถาน มียอดเขาสงูท่ีมากกว่าระดบั 7,000 เมตร ถึง 
20 ยอด ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดคือยอดเขาติรอิ์ชเมียรใ์นประเทศปากีสถาน เชงิเขาฝ่ังตะวนัตกของเทือกเขาฮินดู
กชู มีทะเลสาบกลุ่มหน่ึง แอ่งนํ้าใสต่อเน่ืองกนัเป็นสายตามแนวแม่นํ้าแบนด-์เออามีร ์ ณ ระดบัความสงูเกือบ 
3,000 เมตร   เทือกเขาหิมาลยั เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชยี ท่ีแยกอนุทวีปอินเดียทางทิศใต ้ ออกจากท่ีราบ
สูงทิเบตทางทิศเหนือ เป็นท่ีท่ีมียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก เชน่ ยอดเขาเอเวอเรสต ์ และยอดเขากนัเจนชงุคา 
(Kanchenjunga)  และยงัประกอบดว้ยยอดเขาท่ีมีความสงูมากกว่า 7,200 เมตร (23,600 ฟุต) มากกว่า
หน่ึงรอ้ยยอด ในทางศพัทมูลวิทยา คาํวา่ หิมาลยั มาจากภาษาสนัสกฤต หมายถึง "ท่ีอยู่ของหิมะ" (หิม + 
อาลย) เป็นจุดกําเนิดของระบบแม่นํ้าท่ีสําคญัของโลกหลายสาย เชน่ แอ่งแม่นํ้าสินธุ และแอ่งแม่นํ้าคงคา-
พรหมบตุร แม่นํ้าสาละวิน และแม่นํ้าโขง 
 



  

 

เดินทางถึง เมืองชีลาส เป็นเมืองผ่านสําหรบัพกัก่อนจะเริ่มการเดินทางท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริงในวนัรุ่งขึน้ เมือง
ชลีาส มีแม่นํ้าสินธไุหลผ่าน เป็นแม่นํ้าท่ียาวท่ีสุดในปากีสถาน และเป็นแม่นํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอนัดบัท่ี 21 
ถือเป็นเสน้เลือดและเสน้ชวิีตของชาวปากีสถาน ตน้กาํเนิดของแม่นํ้าสินธอุยู่บริเวณท่ีราบสงูทิเบต มีความยาว
รวมของแม่นํ้ามีความยาว 3,180 กิโลเมตร และมีการไหลของนํ้ามากกว่า 1,165,000 ตร.กม. อารยธรรม
ลุ่มแม่นํ้าสินธุ ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ถือกําเนิดขึน้บริเวณลุ่มแม่นํ้าสินธใุนประเทศ
อินเดียและปากีสถานในปัจจบุนั ถือเป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ที่พกั Shangri-La Resort Chilas (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 2 

วนัที่-3 ชลีาส - เมืองคาริมาบดั (Karimabad) - หุบเขาฮุนซา่ (Hunza Valley) B L D 
06.30 น.     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.30 น. นําท่านชม เมืองชีลาส นําท่านชม โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร ์

ของเมืองชีลาส ซึง่โขดหินจารึกเหล่านี้จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเสน้ทางสายไหม เสน้ทางท่ี
เคยมีพ่อคา้วาณิชมากมายผ่านไปมา โดยท่ีเมืองชลีาสนี ้ ถือเป็นจดุศนูยร์วมโขดหินจารึกภาพโบราณ
ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด มีการคน้พบหลกัฐานมากกว่า 20000 ชิน้เก่ียวกบัศิลปะโบราณและภาพเขียน
หลงัจากดื่มดํ่ากบัความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองชลีาสเพียงพอแลว้...  

 

นําท่าน  เดินทางสู่ เมืองคาริมาบดั (Karimabad) ที่ต ัง้แห่งหุบเขาฮุนซ่า(Hunza)ใชบ้นคาราโครมัไฮเวย ์
(Karakoram Highway)  เสน้ทางเสน้นี้ท่านจะไดร้บัความเพลิดเพลินชมทศันียภาพของเสน้ทางหลวงคารา
โครมั ระหว่างทางแวะจดุคาริมาบดัชมวิวราคาโปช ิ (Rakaposhi View Point) เพ่ือชมบรรยากาศยอดเขา
และความงดงามของยอดเขาราคาโปชอิย่างใกลช้ดิจนรูสึ้กเหมือนจะสมัผสัไดย้อดเขาแห่งนี้ถกูจดัความสงูอยู่ใน
อนัดบัท่ี 27 ของโลกซึง่สูงถึง 7,790 ระหว่างทางวิวสวยงามอลงัการ หุบเขาฮุนซ่า (Hunza 



  

 

valley) เป็นหุบเขาในเมืองกิลกิต (Gilgit) ซึง่อยู่ในเขตปกครองพิเศษกิลกิต-บาลิสถาน (Gilgit- 
Baltistan) ดินแดนใตก้ารปกครองของรฐับาลปากีสถาน หุบเขาฮุนซา่ตัง้อยู่ทางเหนือของแม่นํ้าฮุ
นซา่อยู่ในระดบั 2,500 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล โดยมีเมืองคาริมาบดัเป็นเมืองใหญ่ท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวติดอนัดบัจากความงดงามของทศันียภาพท่ีโอบลอ้มดว้ยภเูขาท่ีสงูตระหง่าน อย่างเชน่ อูลท่า 
ซา่ร ์ (Ultar Sar), ราคาโพช ิ (Rakaposhi),โบจาฮาเกอรเ์ดอรน์าเซอร ์ (Bojahagur Duanasir II), 
ฮุนซา่พีค (Hunza Peak), ดิรนัพีค(Diran Peak),และบบัลิมาติง้ (Bublimating),(เลดีฟิ้งเกอร–์
Ladyfinger Peak) ซึง่ภเูขาตา่งๆเหลา่นีมี้ความสงูมากกวา่ 6,000 เมตร เหนือระดบัทะเล 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดินทางต่อทางไปยงัหุบเขาฮุนซ่าและชมทศันียภาพของเสน้ทางหลวงคาราโครมั 
(Karakoram Highway) ผ่านหบุเขาผลไมอ้นัอดุมสมบูรณข์องฮุนซา่และนาการ ์ อนัเป็นเมืองโบราณ
ท่ีชอ่นตวัอยุ่ในหุบเขา ห่างจากมลพิษทัง้ปวง ไม่น่าแปลกเลยท่ีคนในฮุน  ซา่มีอายุเฉล่ียยาวนานมาก
เป็นอนัดบัตน้ของโลกถึง85ปีคนแก่หลายๆคนมีอายุถึง120 ปี เพราะเมืองจะถกูโอบลอ้มโดยยอดเขาสงู
มากมายท่ีมีความสูงมากกว่า7000 เมตรเท่ียวชมเมืองท่ีมีสีสนัสดใสจากดอกไมท่ี้แขง่กนัอวดสีสนัท่ี
สวยงามกบัแม่นํ้าฮุนซา่ทอดตวัโคง้ยาวงดงามราวภาพวาดขึน้ นําท่านชม บลัติทฟอรด์ (BALTIT 
FORT) สญัลกัษณข์องหุบเขาฮุนซา่ เป็นท่ีอยู่ในอดีตของเหล่า ผูป้กครองฮุ่นซา่ (MIRS) โดย
ตัง้อยู่บนท่ีสงูของเมืองคาริมาบดั ท่านสามารถเห็นวิวรอบเมืองฮุนซา่ไดจ้ากท่ีน่ี BALTIT FORT ได ้
สรา้งขึน้มานานกว่า 700 ปี แต่ไดมี้การบูรณะ ซอ่มแซมเสมอมา BALTIT FORT น้ันเป็น



  

 

สถาปัตยกรรมแบบ บลัติสถานผสมผสานกบัทิเบต และในปัจจุบนับลัติตฟอรด์ยงัอยู่ในรายชื่อ
พิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีกดว้ย นําท่านเย่ียมชมย่านตลาดการคา้พืน้เมืองของเมืองคาริ
มาบดั ท่านจะไดเ้ห็นชวิีตความเป็นอยู่ของคนพืน้เมือง ซึง่อยู่อย่างมีความสุขและพอเพียง อิสระให ้
ท่านไดซ้ือ้สินคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั หรือสําหรบัท่านท่ีชอบถ่ายรูป ท่ีคาริมาบดัก็มีวิวท่ีสวยงาม
มากมายใหท่้าน ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันท่ี์สวยงามของนาข ัน้บนัไดซึง่โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสูงยอดแหลม
ปกคลุมไปดว้ยหิมะ ดา้นล่างเป็นแม่นํ้าใสไหลเย็น กลุ่มบา้นเมืองปลูกกนัลดหลั่นตามไหล่สนัเขา 
ดอกไมป่้าขึน้กระจายแซมทั่วบริเวณในชว่ง ฤดใูบไมผ้ลิ สภาพแวดลอ้มท่ีงดงามเชน่นี้เองทําใหฮุ้นซา่
ไดช้ือ่ว่าเป็น ดินแดนท่ีมีประชากรอายุยืนยาวท่ีสดุในโลก เน่ืองจากมีโอโซนท่ีมีปริมาณสงูท่ีเป็นผลมา

จากความมหศัจรรยแ์ห่งเทือกเขาหิมาลยั ทําใหอ้ากาศมีความบริสุทธเ์ป็นอย่างมาก และวิถีความ
เป็นอยู่ของชาวฮุนซา่ก็เป็นสว่นหน่ึงท่ีทําใหช้าวฮุนซา่มีสขุภาพท่ีดี 

จากนัน้   พาไปเยี่ยมชมย่านการคา้ของเมือง Karimabad ชมวิถีชวิีตของคนพืน้เมืองท่ีอยู่อย่างพอเพียง 
อิสระเดินเลน่ชมรา้นคา้จาํหน่ายของท่ีระลึกท่ีตัง้ตลอดแนวบนถนนสายหลกัของเมืองและชอ้ปป้ิงสินคา้
พืน้เมืองตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเขา้สู๋ท่ีพกั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
 

** พกัที่โรงแรม Hard Rock Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 3 
 
 



  

 

 
วนัที่-4 ฮุนซา่ -ยอดเขาดุยเกอร ์  (Duiker )  - ทะเลสาบอตัตาบดั (Attabad lake)-อทุยาน

แหง่ชาติ ชอ่งเขากุนจีราบพาส (Khunjerab Pass and National Park) – สะพาน
แขวน – พาสสุกราเซยี-ทะเลสาบบอริท -ฮุนซา่ 

B L D 

เชา้มืด   ตื่นเชา้มาดว้ยความสดชืน่ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ของหุบเขากลางเทือกเขาหิมาลยั นําท่านขึน้
ไปยงั ดิวเคอร ์ (Duicker) ดื่มดํากบับรรยากาศอนัสดชืน่บนยอดเขาดลุเคอร ์ จดัว่าเป็นหลงัคาของ
ฮุนซา่บนรงัพญาอินทรี ชมแสงแรกของพระอาทิตยข์ึน้เป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยท่ีสดุในโลกแห่ง
หน่ึง ใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตยก์ระทบยอดเขาหิมะ ชมทศันียภาพของหมู่บา้น 
ฮุนชา่ ท่ีอยู่เบือ้งล่าง สีชมพูขาว มีแม่นํ้าฮุนชา่ขนาบรายลอ้มดว้ยยอดเขาสูงเสียด ฟ้าตระหง่าน 
โดยรอบโดย ณ จดุนีท่้านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมีรปูรา่งโดดเดน่แปลกตาท่ีเรียกวา่ Lady finger รวมทัง้
ไดเ้ห็นยอดเขาระดบัโลกถึงหา้เขาดว้ยกนั ทัง้ Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden 
Peak (7028M) ,Ulter Peak (7388M) และ Mountain Peak ชมทศันียภาพโดยรอบโดย ณ จดุ
นี้ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างามเหมือน นิ้วมือของหญิง
สาว หรือ Lady finger ..นําท่านเดินทางกลบัโรงแรม 

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

คุนจิราบพาสความสูง 4,800 เมตร ...นําท่านเดินทางไปเท่ียวชมและถ่ายภาพ KHUNJERAB 
NATIONAL PARK โดยจะนําท่านผ่านท่ีสงู KHUNJERAB PASS ซึง่เป็นชอ่งทางการคา้ท่ีสงูท่ีสดุใน
โลก จุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ ท่ีน่ีคือด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก สงูจากระดบันํ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเมือกเขาคาราโครมั ซึง่เดินทางตามแนวเสน้ทางสาย
ไหมโบราณท่ีเชือ่มเอเชยีกลางสู่ยโุรป เทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นเหมือนสวิสเซอรแ์ลนด ์ และสามารถ
พบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตวั Ibex หรือ แพะภเูขา Yak ท่ีอาศยัอยู่ตามไหล่เขาสงู จนถึงจดุสดุทา้ยท่ี
ดา่นชายแดนระหวา่ง ปากีสถาน และ จีน กอ่นท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบนเสน้ทางสายไหมท่ีซนิเกียง 
นําท่านถ่ายภาพวิวสวยๆ ระหว่างทาง และชายแดนจีน – ปากีสถาน  สรา้งประวติัศาสตรใ์ห ้



  

 

ตวัท่านเองว่าไดม้ายืนอยู่ ณ เสน้ทางประวติัศาสตรโ์ลก ลงมาเล่นหิมะกนัจนหนําใจบนบรรยากาศ
เย็นฉ่ํา ถา่ยรปูกบัยอดเขารายลอ้ม 

ระหวา่งทาง แวะชม ทะเลสาบอตัตาบดั (Attabad Lake) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากดินถลม่เพราะแผ่นดินไหวเม่ือปี 2009 

ลงมากัน้แม่นํ้าฮุนซา่ จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยสแ์บบนี้ซึง่ทะเลสาบน้ีมีความยาว 21 เมตร และความ
ลึก 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินท่ีถล่มลงมาจนกลายเป็นเขือ่นกัน้ทะเลสาบ การเดินทางขึน้
เหนือไปจีนก่อนหนา้นี้  ตอ้งใชท้างเรือเท่าน้ัน ทางจีนไดช้ว่ยสรา้งอโุมงคล์อดเขาเพ่ือเชือ่มต่อเสน้ทางคารา
โครมัใหม่ ในอดีตกาลเม่ือพนัถึงสองพนัปีท่ีผ่านมาน้ัน ปากีสถานคือส่วนสําคญัของทาง “สายไหม” ท่ีเชือ่ม 
“ตะวนัตก” หรือยโุรป เขา้กบั “ตะวนัออก” หรือเอเชียกลาง เอเชยีใต ้ และเอเชยีตะวนัออก ดว้ยทางบก 
ค ้า ข า ย สิ น ค ้า  แ ล ะ แ ล ก เ ป ล่ี ย น
วฒันธรรม รบัศาสนาและอารยธรรม
ของกนัและกนั มารโ์คโปโลเดินทางบน
เสน้ทางยาวไกลนี้จากอิตาลีมาเอเชีย
กลาง แลว้ก็ผ่านปากีสถานตอนเหนือน่ี
แหละ เขา้ต่อไปยงัจีนดา้นตะวนัตกสุด 
แลว้ต่อไปถึงเมืองหลวงของราชวงศ ์
“หยวน” ทางตะวนัออกสุดของจีน การ
เดินทางบน “ทางหลวงการาโกรมั” น้ัน 
จึงเป็นการวิ่งรถ “ทบัรอยเทา้” ของมาร ์
โคโปโลเขา้ไปในจีนโดยแท ้
ตลอด “ทางหลวงคาราโครมั” เรา
ไม่เพียงจะไดเ้ห็นหิมะบนยอดเขาสูง เห็นกลาเซยีรย์าวเหยียด เห็นใบไมผ้ลิเห็นดอกเชอรรี์บานเบ่ง แต่ยงัเห็น



  

 

เสน้ทางสายไหมเสน้เก่าอยู่ไม่ไกลออกไป เห็นอยู่บ่อยๆ คาดว่ามารโ์คโปโลเคยเดินบนเสน้ทางเหล่าน้ันจริงๆ 
เม่ือเกือบพนัปีท่ีแลว้ 

เดินทาง ตอ่ไปยงั เมืองพาสสุ Passu เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีอยู่บนเสน้ทางทางคาราโครมัขา้งๆแม่นํ้าฮุนซา่ ทางตอนใตข้อง
หมู่บา้นจะมีธารนํ้าแข็งซึง่ตอ้งเทรคระยะสัน้ประมาณ 2 กิโลเมตรจึงจะพบ ทางดา้นหลงัจะมองเห็นยอดเขา
Passu ธารนํ้าแขง็Passuนี้จะไหลไปเชอืมโยงกบัธารนํ้าแขง็Batura จดุเริ่มตน้เดิน trekking ซึง่เดินประมาณ 
2 กิโลเมตร แลว้ไดพ้บกบัธารนํ้าแขง็ passu สีขาว อนัย่ิงใหญ่ตระการตา จากจดุชมวิวอีกดา้นหน่ึงของธาร
นํ้าแขง็ passu …แต่คณะ เราขบัรถเลยขึน้ไปทาง passu และจอดชมระหว่างทางเราจะเห็นยอดแหลม
ฟันเรื่อยท่ีโด่งดงัของเมือง Passu อย่างชดัเจน คือ Passu Sar (หรือ Passu SAR, Passu I) หรือเรียกชือ่
อีกอย่างวา่ธารนํ้าแขง็สี  ขาว White Passu Glacier ยอดเขาใน Batura Muztagh สว่นหน่ึงของเทือกเขา 
Karakoram  

 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหวา่งทาง 
จากนัน้ ออกเดินทางต่อ นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซอสท ์ (Sost) สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ 

(Khunjerab Pass and National Park ) ซึง่ตัง้อยู่ในชว่งเขตพรมแดนระหวา่งปากีสถานและจีน ท่ีน่ีคือดา่น 
พรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก ชายแดนก่อนจะเขา้อุทยานแห่งชาติ ซึ่ง มีความสูง 4,730 เมตร เหนือ
ระดบันํ้าทะเล ซึง่เป็นจุดที่มีความสูงที่สุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครมั ซึง่จีนและปากีสถานตกลงท่ีจะ
สรา้งเสน้ทางนี้ในปี ค.ศ. 1964 โดยมีเทือกเขาคาราโครมัเป็นเสน้แบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่ หลงัจากจีน
ไดส้รา้งในส่วนของตนตัง้แต่เมืองคชัการ ์ (ประเทศจีน) ถึงเมืองกุลมิทประเทศปากีสถานเสร็จในปีค.ศ.1979 
ปากีสถานก็สรา้งต่อตัง้แต่เมืองกลุมิทตอนใตล้งไปจรดเมืองราวลัพินดี และแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคมปีค.ศ.1982 
พรอ้มกบัเปิดใหเ้ป็นเสน้ทางสําหรบัการท่องเท่ียว ส่วนพรมแดนชอ่งเขากนุจีราบ เปิดใหมี้การเดินทางขา้มแดน
ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นตน้…มาจุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเสน้ทางสาย
ไหมอนัเก่าแก่ด่านชอ่งเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ที่น่ีคือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลกบน
เทือกเขา คาราโคลมัซึง่เดินทางตามแนวเสน้ทางสายไหมโบราณท่ีเชือ่มเอเชยีกลางสุดยโุรป เราไปทําเร่ือง
ผ่านด่านที่เมืองซอสท ์sost วนัน้ี เราจะผ่านเขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์าอุทยานแห่งชาติ คุนจีราบ ท่ีมี



  

 

กวางมารโ์คโปโลพรมแดนแห่งนี้ต ัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติกนุจีราบ ซึง่เป็นเขตอนุรกัษพื์ชพนัธุไ์มป่้า รวมทัง้
สตัวป่์าสงวนท่ีหาดไูดย้าก เชน่ แกะมารโ์คโปโลเป็นตน้ ตลอดเสน้ทางเป็นเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นบรรยากาศ
ราวสวิสเซอรแ์ลนด ์ สามารถพบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตวั Ibex หรือแพะเขาYak ก็มีท่ีอาศยัอยู่ตามไหล่เขาสงู
จนถึงจดุสดุทา้ยท่ีดา่นชายแดนระหวา่ง ปากีสถาน และ จีน ก่อนท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบนเสน้ทางสายใหท่ี้
ซเิกี่ยงสรา้งประวติัศาสตรใ์หต้วัท่านเองวา่ไดม้ายืนอยู่ ณ เสน้ทางประวติัศาสตรโ์ลกลงมาเลน่หิมะกนัจนหนําใจ
บนบรรยากาศเย็นฉ่ําถ่ายรูปกบัยอดเขารายลอ้มKhunjerab Pass เป็นเสน้ทางท่ีราบสูงผ่านเทือกเขาคารา
โครมั เป็นเสน้ทางชายแดนระหวา่งปากีสถานกบัตอนใตข้องมณฑลซนิเจียงประเทศจีน มีระดบัความสงู 4,693 
เมตรหรือ 15,397 ฟุต ถือว่าเป็นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศท่ีสูงท่ีสุดในโลก..ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่า
เดินทาง 

กลบัหุบเขาฮุนซา(หมายเหตุ: การขึน้ Khunjerab Pass and National Park ก็ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศดว้ยเช่นกนั) ระหว่างทางกลบันําท่านชม สะพานแขวนโกจาว (Gojal Suspension 
Bridge) สะพานท่ีใชข้า้มแม่นํ้าของคนทอ้งถิ่นชม ทะเลสาบบอริท (Borit Lake) ทะเลสาบน้ําจึดสีเขยีวใส
ท่ีหลบซอ่นตวัอยู่อย่างสงบท่ามกลางหุบเขาสวยผ่านหมู่บา้นกุลมิท (Gulmit Village) นําท่านเดินชม 
หมู่บา้นเล็กๆ แลว้ท่านจะประทบัใจกบัเสน่หข์องพวกเคา้ ณ ท่ีนื้อิสระใหท้่านถ่ายภาพและชมวิถีชวิีตของ
ชาวบา้นท่ีใชช้วิีตประจาํวนับริเวณไกลเ้คียงจนถึงเวลานัดหมาย…เดินทางกลบัสู่หุบเขาฮุนซา่  

คํา่      บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม   
** พกัที่โรงแรม Hard Rock Hotel (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 4(มี Wi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

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

เปล่ียนเป็นรถจีป๊เล็ก  หุบเขานากา เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรฐันากา ในอดีตเคยเป็นรฐัท่ี
ปกครองพืน้ท่ีโดยรอบยาวนานถึง 1,200ปีจนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็นสถานท่ีนิยม
สําหรบัชืน่ชมทศันียภาพของยอดเขาโดยรอบทัง้ยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอ่ืน ๆ 
กวา่ 30 ยอดเขาและ Hoper Valley เป็นจดุชมวิวอนัสวยงามจดุนึงของหบุเขานากา  



  

 

จากนัน้ นําท่านชม กราเซียฮอปเปอร ์ (Hopper Glacier) ซึง่นับเป็นจดุเขา้ชมกราเซยีท่ีใกลม้ากท่าน
จะไดเ้ห็นกราเซยีท่ีสั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปล่ียนจากนํ้าแข็งกลายเป็นหินซึง่เห็นได ้ จาก
ความเกา่แกสี่ออกเทาของกราเซยีแห่งนี.้..ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัและเปล่ียนเป็นรถบสัเดินทางสู่
เมืองกิลกิต 

 
** วนัน้ีแนะนําวา่นําปากกา ขนม ไปแจกเดก็ ถา่ยรูปกบัเด็กๆ แลว้จะรูว้่าเด็กๆที่น่ีนัน้น่ารกัขนาดไหน 

เดินทางกลบัเมืองฮุนซา่.. 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) เสน้ทางคาราโครมั ไฮเวย ์ เรียบไปตามแม่นํ้าสินธ ุ ชม

ความงามตามเสน้ทางท่ีมีนํา้ตกสายเล็กๆ อนัเกิดจากหิมะ และกราเซยีละลาย  



  

 

เมืองกิลกิต หวัเมืองหลกัของ ภูมิภาค Gilgit - Baltistan เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของ
ปากีสถาน เป็นเมืองสําคญัเมืองหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมในอดีตท่ีพุทธศาสนาเผยแผ่มาจากเอเชยีใต ้
และ เป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์ จุดเร่ิมแห่งการเดินทาง trekking Himalayan 
ranges และ จดุเร่ิมตน้ของการท่องเทียว เสน้ทางสู ่ ชายแดนปากีสถาน - จีน ท่ีราบสงูคนุจีราบ  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
** พกัที่โรงแรม HEAVEN LODGE (หรือเทียบเท่า) คืนที่ 5 

 
วนัที่-6 เมืองกิลกิต (Gilgit)- เมืองบีสชาม (Basham) B L D 

07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. นํ า ท่ า น ช ม  พ ร ะ พุ ท ธ รู ป  Kargah เ ป็ น

พระพุทธรูปท่ีแกะสลกับนหนา้ผา เป็นพระพุทธรูปใน
สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถูกคนพบพรอ้มกบัเจดีย ์ 3 
องคซ์ึง่สงู 400 เมตรในชว่งปี ค.ศ.1938-1939 เคยมี
ตํานานของคนในทอ้งถิ่นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ได ้
กล่าวถึง  ชายผู ้ห น่ึ งไดป้ราบผีสาวท่ี เ รียกกันว่า 
Yakhshini ซึง่อาศยัอยู่ใน Kargah ลงได ้

จากนัน้ พาเดินชมตวัเมืองกิลกิต ผ่านย่านรา้นคา้ ตลาด
ไปรษณีย ์ สุเหร่า รวมทัง้สนามแข่งโปโล ท่ีเป็น
กีฬาท่ีนิยมมากในทางเหนือของปากีสถาน กิลกิตเป็น
เมืองท่ีตัง้อยู่บนเชงิเขาคาราโครมั พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของ
เมืองนี้เต็มไปดว้ยภูเขา ซึ่งภูเขาท่ีนี้มีความน่าสนใจ
อย่างมากเพราะไดช้ือ่ว่าเป็น ดินแดนแห่งความงามบริ
สุทธท่ี์ถูกตกสํารวจจากชาวโลกนอกจากนี้เมืองกิลกิต
ยงัเป็นเมืองสําคญัท่ีเสน้ทางสายไหมในอดีตตดัผ่าน 
และใชเ้ป็นเสน้ทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจากอินเดี  
ยสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชยีทําใหพ้บหลกัฐานทางพุทธ
ศาสนาในเ มือง นี้ เ ป็นจํานวนมาก  จากนั้นชม 
สะพานแขวนกิลกิต (Gilgit Suspension 
Bridge) ซึง่เป็นสะพานแขวนในสมยัโบราณท่ียงัคงใช ้
งานอยู่ในปัจจุบนั เป็นสะพานแขวนท่ีรถสามารถว่ิง
ผ่านได ้ สรา้งโดยกองทพัองักฤษในชว่งค.ศ.ท่ี 19 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้  นํ าท่ าน เ ดินทา งสู่  เ มื อ ง บีสชาม  ( Besham) 

(ประมาณ 7 ชม.) เมืองเบชาม โดยใชเ้สน้ทางสายคา
ราโครมัไฮเวย ์ (Karakoram Highway – KKH) 
ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ืน่ชมกบัความงดงามของธรรมชาติท่ีปรากฏบนเสน้ทางสายน้ี ชมวิวระหว่างสองขา้ง
ทาง....จนถึงโรงแรมท่ีพกัในตอนเย็น 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม  
ที่พกั  Hilton Beshaam (หรือเทียบเท่า)คืนที่ 6  

 
 
 



  

 

 
วนัที่-7 บีสชาม – ตกัสิลา-อิสลามาบดั - กรงุเทพฯ B L - 
07.00 น.    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงอิสลามาบดั  (Islamabad) เป็นเมืองหลวงของปากีสถานแห่งใหม่ ท่ี

ยา้ยมาจากเมืองการาจีท่ีอยู่ทางตอนใต  ้ เมืองอิสลามาบดั
ตัง้อยู่บนท่ีราบสูงโปโตฮาร ์ (Potohar) บริเวณเทือกเขามาร ์
กลัลา (Margalla Hills) ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ชื่อ อิสลามาบดั หมายถึง ท่ีอยู่ของชาวมุสลิม 
การยา้ยเมืองหลวงมาท่ีแห่งใหม่ในทําเลท่ีตัง้อยู่ใจกลางประเทศ
กว่า และในสภาพอากาศท่ีเย็นสบายกว่า ทําใหเ้มืองอิสลาม
บดัเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ นอกจากนี้ เมืองนี้ไดร้บัการวางผงัเมือง
และออกแบบก่อสรา้งอย่างดี เลือกทําเลอยู่บนพืน้ท่ีราบ
กวา้งขวาง ร่มร่ืน เขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ท่ีถูกปลูกเป็น
แนวเมืองถกูแบ่งพืน้ท่ีออกเป็นโซนๆอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
การสรา้งตึกอาคารส่วนใหญ่จะสรา้งเพียงช ัน้ เ ดียวเพ่ือ
ทศันียภาพท่ีสวยงาม  
นําทุกท่านชมพิพิธภณัฑต์กัศิลา ซึ่งไดเ้ก็บรวบรวม
หลกัฐานเก่ียวกบัความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวตกัศิลา
ยุคต่าง ๆ เอาไวอ้ย่างเป็นระบบระเบียบ รวมถึง ซากสถูปเจดีย ์ วดัวาอาราม และปฏิมากรรม แบบ
ศิลปะคนัธาระ จํานวนมาก อนัเป็นท่ีประจกัษแ์ก่สายตาของผูค้น จนรฐับาลปากีสถานไดอ้นุรกัษไ์ว ้
เป็นโบราณสถานภายใตก้ารสนับสนุนขององคก์ารยูเนสโกเมืองตกัศิลาถือกําเนิดขึน้ตัง้แต่ดึกดําบรรพ ์
เป็นนครหลวงแห่งแควน้คนัธาระ เป็นหน่ึงในบรรดา 16 แควน้ของชมพูทวีป สถาปนาขึน้โดยชาว
อารยนั ตกัศิลาตกอยู่ภายใตอ้ารยธรรมมากมาย เชน่ อารยธรรมกรีกโดยพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หา
ราช และอารยธรรมฮินดหูลายราชวงศ ์ ในสมยัพุทธกาลมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํแควน้และ
รุ่งเรืองมานับพนัปี โดยมีความรุ่งเรืองถึงขดีสุดในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช พระองคไ์ดส้รา้งตกั
ศิลาใหมี้ชือ่เสียงพรอ้มๆ กบัการทํานุบํารงุพระพุทธศาสนา 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 แวะชม  มสัยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซึง่เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชยี สรา้โดยกษตัริยไ์ฟซาลแห่ง

ราชวงศซ์าอดิุอาระเบียใชเ้งินงบประมาณ การสรา้งสงูถึง 50 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัฯ       



  

 

14.00 น. กอ่นอาํลาปากีสถาน นําท่านชอ้ปป้ิงของฝากท่ี Centaurus Department Store ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ขอปากีสถานอิสระชอ้ปป้ิงสมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน 

20.00 น. ท่านเดินทางสูส่นามบิน  
อิสระอาหารคํา่ภายในสนามบินอสิลามาบดัเพื่อความสะดวกในการเชคอิน 

23.20  น. ออกเดินทางจาก อสิลามาบดั โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG350 
วนัที่-8 กรงุเทพฯ - - - 

06.25น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
หมายเหตุ :  เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการ
ทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการ
เมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 

กาํหนดการเดินทาง AUTUMN Pakistan 8Days 6Nights  
17-24  ตลุาคม  /  24-31 ตลุาคม   2563 

อตัราคา่บริการ  
ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)   ท่านละ      53,900.-      บาท 
พกัเดีย่วจา่ยเพิ่ม            ท่านละ      7,500.-       บาท 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์

กรุณาจองท่ีน่ังล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 1เดือน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท เมื่อทํา
การจอง พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์และเอกสารสําหรบัการทําวีซา่ ส่วนท่ีเหลือชาํระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทาง
มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

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

เครื่องดื่มท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์ ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน  
 รวมทิปไกด ์ ทอ้งถิ่น และคนขบัรถ 50 เหรียญ ตอ่ลกูคา้/ท่าน/ตลอดการเดินทาง 

 
การยกเลิก และการคืนเงิน 
หมายเหตุ:หลงัการจองและมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 
ตอ้งชาํระคา่บริการมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท 
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เงื่อนไขอืน่ๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตกุารณท์าง
การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ทัง้นี้ บริษทัฯ จะคํานึงถึงความปลอดภยัและความสะดวก
ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา
แลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทัง้หมด หรือ บางสว่น  
 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ี
พํานักอยู่ในประเทศไทย  
 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกั

ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 



  

 

4)  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

6) ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียม
วีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ขอ้มูลน่ารูก้อ่นไปปากีสถาน 
การทําวีซา่ 
สําหรบัผูท่ี้ตอ้งการเดินทางมายงัประเทศปากีสถาน ตอ้งทําวีซา่ปากีสถาน และตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานฑูตปากีสถานท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
สถานทูตปากีสถาน ประจาํประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand 31 ซอยนานาเหนือ 3 สุขมุวิท กทม. 10110   โทร. 0-
2253-0288-9, 0-2253-5325 แผนกรบัทําวีซา่จะเปิดใหท้ําวีซา่ 09.00-12.00 น. ทุกวนัจนัทร ์ - พฤหสับดี และ รบัวีซา่ประมาณ 
14.30-15.30 น. ในวนัจนัทร-์พฤหสั เชน่เดียวกนั สําหรบัวีซา่ท่องเท่ียว สถานฑูตจะออกให ้ ตามจํานวนวนัท่ีเราระบุในโปรแกรม
เดินทางท่ีไดแ้นบไปใหส้ถานฑูต เอกสารท่ีใชใ้นโดยปกติเวลาในการทําวีา่จะใชเ้วลาประมาณ 3-5 วนัทําการ 



  

 

 

การขอวีซา่ท่องเท่ียวดงัน้ี 
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. สาํเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
9. สาํเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
10. สาํเนาใบสติูบตัร (กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

ท่ีพกัและอาหารการกิน โรงแรม ท่ีพกั ท่ีเราจดัในเสน้ทางท่องเท่ียวภาคเหนือ อาจไม่หรูหรา 
ระดบัโรงแรม 4-5 ดาว แต่ก็เป็นท่ีพกัท่ีมีความปลอดภยั สะอาด แต่มีสิ่งอํานวยคามสะดวก
ระดบัหน่ึง บางแห่งมี wifi free บางแห่งท่ีไกลออกไปอาจไม่มี wifi ใหใ้ช ้ ส่วนเรื่องอาหารส่วน
ใหญ่แลว้หากเป็นมือเย็นจะรบัประทานอาหารกนัท่ีโรงแรม อาหารปากีสถาน 99 % เป็นอาหาร
อิสลาม มีไกเ่ป็นหลกั แตล่ะโรงแรม หรือ รา้นอาหารจะมีไกท่อดสตูรเด็ดของแตล่ะแห่งอรอ่ยไม่
เบาคะ อาหารท่านง่ายเน่ืองจากไม่มีเครื่องเทศแรง เราสามารถขอไปใชค้รวัเขาทําอาหารไทยได ้
คะ ชาวปากีสถานใจดีคะ 


