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79,900.- 
มัดจ ำท่ำนละ 
30,000.- 

28 มี.ค. – 05 เม.ย. 63 04 – 12 เม.ย. 63 11 – 19 เม.ย. 63 

25 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 23 – 31 พ.ค. 63 24 ต.ค. – 01 พ.ย. 63 

07 – 15 พ.ย. 63 21 – 29 พ.ย. 63 05 – 13 ธ.ค. 63 

วันที่ (1) กรุงเทพฯ – อสิลำมำบดั                                                                                                                         
วันที่ (2) อิสลำมำบดั – แอบบอตทำบดั – มันเซห์รำ – เบตตำแกรม – สวัต วัลเล่ย์  
  – ชำงรำ พำส – เบชฮำม                                                                   
วันที่ (3) เบชฮำม – ชำตอิัส – ชีรำส – ยอดเขำนังกำปำร์บัต – เทอืกเขำหิมำลัย –  
  เทือกเขำฮนิดกููช – เทือกเขำกำรำโกรัม – กิลกติ  
วันที่ (4) กิลกติ – พระพุทธรูปคำร์กำห์ – นัลตำร์ วัลเล่ย์ – กรำเซียฮอปเปอร์ –  
  ฮุนซ่ำ วัลเล่ย์ – ชมพระอำทติย์ตก  
วันที่ (5) ฮุนซ่ำ วัลเล่ย์– คำรำโครัมไฮเวย์ – ทะเลสำบอตัตำบดั – สะพำนแควนฮัส 
  ไซน่ี – พำสสุ โคลน – พำสสุ กลำเซียร์ – กุนจีรำบ ปำส – ฮุนซ่ำ   
วันที่ (6) ฮุนซ่ำ – ป้อมอลัตทิ – ป้อมบลัติท – กิลกิต – อิสระช้อปป้ิงสินค้ำพืน้เมอืง  
วันที่ (7) กิลกติ บนิภำยใน อิสลำมำบัด – พิพิธภณัฑ์ล๊อก เวิสซ่ำ – เดเม้น-อ-ีโคห์              
วันที่ (8) อิสลำมำบดั – ตกัศิลำ – วดัจูเลียน – พพิิธภณัฑ์โบรำณคดีนครตักศิลำ –  
  อิสลำมำบดั – มัสยดิชำห์ไฟซำล – อนุสำวรีย์ปำกสีถำน – Centaurus  
  Mall – กรุงเทพฯ 
วันที่ (9) กรุงเทพ 
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วนัที่ (1) กรุงเทพฯ – อสิลำมำบดั                                                                                                                         
 
15.30 น. พร้อมกนัที ่สนำมบินสุวรรณภมิู เคำน์เตอร์กรุ๊ปสำยกำรบินไทย (TG) ประตู 4 แถว D   
18.45 น. ออกเดินทางสู ่อิสลำมำบัด โดยเที่ยวบิน TG 349 

22.20 น. เดินทางถึง อิสลำมำบัด (Islamabad) (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ช่ือเมือง          อิสาลามา
บดั มาจากค าสองค าคอื อิสลาม และ อาบดั ซึง่หมายถึง “เมืองแหง่อิสลาม” โดยเมืองอิสลามาบดัเป็นเมืองหลวง
ของประเทศปากีสถาน ตัง้อยู่ในอสิลามาบดัแคพิทลัเทร์ริทอรี มีพืน้ท่ี 906 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1 
ล้านคน (พ.ศ.2560) กรุงอิสลามาบดัสร้างขึน้ในคริศต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครกา
จี 

เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Serena Islamabad หรือเทียบเท่ำ  
 
วันที่ (2) อิสลำมำบดั – แอบบอตทำบดั – มันเซห์รำ – เบตตำแกรม – สวัต วัลเล่ย์ – ชำงรำ พำส –  

  เบชฮำม                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองเบชฮำม (Besham) ตัง้อยู่ในแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา (Khyber Pakhtunkhwa) ซึ่งเป็น

เมืองที่มีขนามใหญ่ที่สุดในแคว้น และ
เมืองเบชฮาม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
เมืองอิสลามาบัด ระหว่างการเดินทาง
ท่านจะได้สมัผสักบัทิวทศัอนังดงามของ
ธรรมชาติ  ซึ่ งในแต่ละฤดูกาลนัน้ ให้
ความรู้สึกที่มีความแตกต่างกัน และยัง
เป็นเส้นทางรถที่ดีที่สดุในการเดินทางสู่
เมื อ งกิ ล กิ ต  (Gilgit) ร ะห ว่ า งก า ร
เดินทางนัน้ จะน าท่านแวะรับประทาน
อาหารกลางวนัที่เมือง เมืองแอบบอต
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ทำบัด  (Abbottabad) ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสงบสขุมากที่สดุของ ปากีสถาน และยงัเป็นเมืองที่ นาย อซุา
มะฮ์ บิน ลาดิน (Osama bin Laden) ผู้น าอลักออิดะฮ์ (Al-Qaeda) เสยีชีวิต ในปี พ.ศ. 2554  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย เดินทำงผ่ำนเมืองมันเซห์รำ (Mansehra) เป็นเมืองที่ท่านจะได้ส าผสักบัความตื่นเต้นด้วยเส้นทางที่  มีความ

คดเคีย้วท่ามกลางธรรมชาติ จนเดินทางถึงเมืองเบตตำแกรม (Battagram) เป็นเมืองที่ทางตอนเหนือติดกับ
ประเทศจีน และยงัติดกับแม่น า้สินธุ ซึ่งเป็นแม่น า้ที่อยู่ในเส้นทางสายไหม ติดกบั  เส้นทำงคำรำโครัมไฮเวย์ 
(Karakoram Highway) อีกด้วย ซึง่ระหวา่งการเดินทางทา่นอาจจะได้พบกบั รถประจ าทางที่มีความโดดเดน่ เป็น
เอกลกัษณ์ ซึง่แตล่ะคนัก็มีความสวยงามไม่ซ า้กนัเลย ไม่วา่จะเป็นลวดลาย สีสนั การตกแตง่สิง่ต่างๆ เขากบัตวั
รถ  

  
ผ่ำน สวัต วัลเล่ย์ (Swat Valley) หรือ หุบเขำสวัต เป็นหุบเขาที่มีพืน้ที่ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตาราง
กิโลเมตร เป็นสิ่งที่ชาวปากีสถานภาคภูมิใจเป็นอย่าง
มากในเร่ืองของความอุดมสมบูรณ์ ทัง้มีน า้ที่ดี ความ
สมบูรณ์ของดิน เป็นแหล่งเกสรตกรรม สามารถปลูก
พืชผกั ผลไม้หลากหลายชนิด รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งผลิต
ข้าวสาลี เลีย้งดูชาวปากีสถานทัง้ประเทศมาอย่าง
ยาวนานอีกด้วย แถมยงัมีภมูิทศัน์อนัสวยงามจบัใจด้วย
สันเขาสูงสง่า ซึ่งในแต่ละฤดูกาลก็จะมีวิวทิวทัศที่
แตกตา่งกนัออกไป  
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ผ่ำนจุดที่เรียกว่ำ ชำงรำ พำส (Shangla Pass) เป็นจดุจอดรถ สามารถชมวิวของเมือง สวัต วลัเล่ย์  ได้อีก
หนึง่จดุ /เดนิทำงถงึเมอืงเบชฮำม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม PTDC Besham (Best in Town) หรือเทียบเท่ำ  
(หมำยเหตุ  เมอืงเบชฮำม (Besham) ทำงบริษัทใช้โรงแรมที่ดีที่สุดของเมือง) 
 
วันที่ (3) เบชฮำม – ชำตอิัส – ชีรำส – ยอดเขำนังกำปำร์บัต – เทอืกเขำหิมำลัย – เทอืกเขำฮนิดูกชู –  

  เทือกเขำกำรำโกรัม – กิลกติ  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) ระหว่างการเดินทางท่านจะผ่าน เมืองชำติอัส (Shatial) คณะ  จะ
เดินทางลัดเลาะตามไหล่เขา เรียบริม
แม่น า้สินธุ (InDus River) เป็นแม่น ำ้ที่

ยำวที่ สุดในปำกีสถำน และเป็นแม่น า้ที่
ใหญ่ที่สดุในโลกอนัดบัท่ี 21 ในแง่ของการ
ไหลผ่านประจ าปี มักถูกพูดว่าเป็นเส้น
ชีวิตของชาวปากีสถาน ต้นก าเนิดของ
แม่น า้อยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต ใกล้กับ
ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ ความยาวรวม
ของแมน่ า้มีความยาว 3,180 กิโลเมตร  
เดินทางผ่านเมืองชีรำส (Chilas) เป็นเมืองที่มีภูเขาหิน น้อยใหญ่อยู่
มากมาย สิง่ที่โดด่เดน่ของภเูขา  หินนัน้คือ ภาพสลกัตา่งๆ ท่ีมีข้อสนันิฐานว่า
มีมาตัง้แตช่่วงเร่ิมต้นศาสนาพธุ ทา่นจะได้พบเห็น ภาพสลกัมากมาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย บันทึกภำพ ยอดเขำนังกำปำร์บัต (Nanga Parbat) เป็นยอดเขาสงูสดุใน

โลกอนัดบัท่ี 9 นงักาปาร์ บตัแปลวา่ “ยอดเขาเปลอืย” และยงัมีอีกหลายๆ ช่ือ 
แต่ก็มกัจะมีเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “ภูเขานักฆ่า” (Killer Mountain) เพราะเป็น

ภเูขาที่มีอนัตรายที่สดุในบรรดายอดเขาแปดพนัเมตรสิบสี่ยอด ส า
หลบันกัปีนเขา โดยเฉพาะในคร่ึงแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 แม้
หลงัจากนัน้อนัตรายจะลดลงแตย่งัปีนได้ยากอยู ่
บันทึกภำพกับ 3 เทือกเขำที่ มีควำมยิ่ งใหญ่ ที่ ท่ำนไม่ควร
พลำด นัน้ก็คือ  
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เขำที่  1 เทือกเขำหิมำลัย (Himalaya Range) เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย ที่แยกอนุทวีปอินเดียทาง  ทิศใต้ 
ออกจากที่ราบสงูทิเบตทางทิศเหนือ มียอดเขาที่สงูที่สดุในโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์ นอกจากนีย้งัมียอดเขากนั
เจนชุงคา (Kanchenjunga) และยงัประกอบด้วยยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 7,200 เมตร เป็นจุดก าเนิดของ
ระบบแม่น า้ที่ส าคญัของโลกหลายสาย เช่น แอง่แม่น า้สินธุ และแอง่แม่น า้คงคา-พรหมบตุร แมน่ า้สาละวิน และ
แมน่ า้โขง และยงัเป็นเทือกเขาที่กินพืน้ท่ีถึง 5 ประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน อินเดีย จีน ภฏูาน เนปาล  

 
 
เขำที่ 2 เทือกเขำฮินดูกูช (Hindu Kush) เป็น
เทือกเขาที่ขยายตวัต่อจากเทือกเขาการาโกรัม
ไปทางตะวันตก มีความยาวประมาณ 800 
กิ โล เมตร อยู่บ ริเวณ รอยต่อของประเทศ
ปากีสถานกับประเทศอฟักานิสถาน มียอดเขา
สงูที่มากกวา่ระดบั 7,000 เมตร  
ไ ด้ แ ก่  เข ำที่  3  เทื อ ก เข ำก ำรำโก รัม 
(Karakoram) เทือกเขาตัง้อยู่ระหว่างเทือกเขา
หิมาลยักับ  เทือกเขาฮินดูกูช บริเวณเทือกเขา
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คาราโครัมเป็นเขตติดตอ่กนัสามประเทศได้แก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย จดุสงุสดุของเทือกเขาคือ ยอดเขาเคท ู
ตัง้อยูบ่ริเวณประเทศจีนและปากีสถาน  
เมื อ งกิ ลกิ ต  (Gilgit) เป็ น
เมืองหลวงของเขตกิลกิต-บลั
ติสถานของปากีสถาน เมือง
ตัง้อยูใ่นหบุเขา  กว้าง ใกล้จดุ
บรรจบกันของแม่น ำ้กิลกิต 
(Gilgit River) และแม่น ำ้ฮูน
ซ่ ำ  (Hunza River) กิ ล กิ ต
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ทางภาคเหนือของประเทศ
ปากีสถาน และท าหน้าที่เป็นศนูย์กลางส าหรับการปีนเขาส าหรับเทือกเขำกำรำโกรัม Karakoram เป็นจดุแวะ
ส าคญับนเส้นทางไหมเก่า และเป็นจุดเช่ือมต่อที่ส าคญัของทางหลวง Karakoram ซึ่งเช่ือมต่อกับจีน Skardu 
Chitral เปศวาร์ และกรุงอิสลามาบาด  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Serena Gilgit หรือเทียบเท่ำ 
 
วนัที่ (4) กิลกติ – พระพุทธรูปคำร์กำห์ – นัลตำร์ วัลเล่ย์ – กรำเซียฮอปเปอร์ – ฮุนซ่ำ วัลเล่ย์ – ชมพระ 

  อำทติย์ตก  
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชม พระพุทธรูปคำร์กำห์ (Kargah Buddha) หนึ่งใน
สญัลกัษณ์ที่ส าคญัของยคุพทุธกาลในดินแดน แห่งนีก็้คือ 
พระพทุธรูปคาร์กาห์ แหง่นี ้พระพทุธรูปท่ีถกูแกะสลกัไว้บน
ห น้ าผ า  ใน หุ บ เข าค า รก า ห์  (Kargah Valley) ก รม
โบราณคดีและพิพิธภณัฑ์ของปากีสถานระบุว่า ความสงู
ของพระพทุธรูปอยูร่าว 40 ถึง 50 ฟตุ ในขณะท่ีความกว้าง
ยงัไม่ได้มีการประมาณการ เป็นประติมากรรมพระพุทธรูปในสไตล์ทิเบตในรายงานมีระบุไว้ว่า น่าจะเกินใน
คริสต์ศตวรรษที่ 3 – 5 โดยประมาณ  
ชม นัลตำร์ วัลเล่ย์ (Naltar Valley) เป็นหบุเขาที่มีความ
สวยงาม มีทัง้ทุ่งหญ่า มีทัง้ทุ่งตนสน มีทัง้  สกีรีสอร์ท 
ความสวยงามของนัลตำร์ วัลเล่ย์ จนมีหลายคนใหฉายา
วา่ “สวิตเซอร์แลนด์น้อย” กนั เลยที่เดียว อีกทัง้บางจุด
ยังให้บรรยากาศเหมือนกับการเที่ยว อุทยานแห่งชาติ 
Yellowstone อีกด้วย ดังนัน้จึงมีความสดใหม่ สวยงาม
ของธรรมชาติที่สมบรูณ์ที่ทา่นไมค่วรพลาด 
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น าท่านชม กรำเซียฮอปเปอร์ (Hopper 

Glacier) เป็นกราเซียทีม่ีขนาดไม่ได้ใหญ่มาก
นักเมื่อเทียบ   กับที่อื่นๆ แต่ความโด่ดเด่น
ของกรำเซียฮอปเปอร์จะมีสีด ำ นับได้ว่า
เป็นสิ่งที่ท่านไม่ควรพลาด จุดเข้าชมกราเซีย
ที่ใกล้มาก ท่านจะได้เห็นกราเซียที่สั่งสม
กาลเวลายาวนานจนแทบเปลี่ยนจากน า้แข็ง
กลายเป็นหินซึ่งเห็นได้จากความเก่าแก่สอีอก
เทาของกราเซียแหง่นี ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 
 
บา่ย เดินทางสู ่ฮุนซ่ำ วัลเล่ย์ (Hunza Valley) เมืองนีต้ัง้อยูบ่นความสงูประมาณ 2,438 เมตร เป็นดินแดนท่ีผู้คนอายุ

มียืนยาวมากที่สดุในโลก อายคุนโดยเฉลีย่ในวยัชรานบั 100 ปีขึน้ไป อาจมาจาก  เป็นจดุที่มีโอโซนทีบ่ริสทุธ์ ที่มา
จากความมหสัจรรย์ของเทือกเขา สภาพแวดล้อมที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ บวกกบัการใช้วีถีชีวิตของชาวฮุนซ่า 
การปลกูบ้านเรือนลดหลัน่ตามไหลเขา การท าเกษตรกรรมแบบออแกนิค ท าให้หบุเขาฮนุซา่แหง่นีด้เูป็นเมืองที่น่า
หลงใหลเป็นอยา่งมาก 

 น ำท่ำนชมพระอำทิตย์ตก ยามเย็น ซึง่จดุที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกนัน้สามารถชมได้ที่บริเวณของโรงแรม  
ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Eagle Nest Hotel Hunza หรือเทียบเท่ำ 
 
วันที่ (5) ฮุนซ่ำ วัลเล่ย์– คำรำโครัมไฮเวย์ – ทะเลสำบอตัตำบดั – สะพำนแควนฮัสไซน่ี – พำสสุ โคลน –  

  พำสสุ กลำเซียร์ – กุนจีรำบ ปำส – ฮุนซ่ำ   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดิ น ท ำงสู่ ท ะ เลส ำบอั ต ต ำบั ด  (Attabad Lake) 
ทะเลสาบที่มีน า้นิ่ ง มีสีฟ้า  เหมือนกับ เทอร์ควอยซ์  
ทะเลสาบอตัตาบดันัน้เกิดจากการถลม่ของหบุเขา เมื่อปี 
ค.ศ. 2010 แล้วท าให้หินมาปิดเส้นทางไหลของแม่น า้ฮุน
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ซ่า ทะเลสาบนีม้ีความยาวประมาณ 21 กิโลเมตร มี
ความลึกประมาณ 103 เมตร ถือได้ว่าเป็นทพเลสาบที่
สวยงามไมแ่พ้ที่อื่นๆ เลยทีเดียว  
 แวะบันทึกภาพกับ สะพำนแควนฮัสไซน่ี (Hussaini 

Suspension Bridge) ถือได้ว่าเป็นสะพานวดัใจเลยก็ว่า
ได้ เป็นการสร้างโดยใช้สลิงธรรมดา แล้วพืน้เป็นไม้ที่วา่ง
เป็นระยะ ท าให้พืน้มีช่องว่าง เวลา เดินข้ามจึงต้องมีสติ
อยู่ตลอดเวลา แต่ชาวปากีสถานก็ใช้เป็นเส้นทางสรรจรอยู่เป็นประจ า แต่ด้วยบริเวณรอบๆ มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามากๆ ถึงเป็นอีกหนึง่จดุส าหรับนกัถ่ายรูป นกัโพส์รูปไมค่วรพลาด 

 
บนัทึกภาพกบั พำสสุ โคลน (Passu Cones) เป็นภูเขาที่มีความคล้ายกับ โคลนของไอศกรีมที่คว ่าอยู่ ผู้คนที่
ผา่นไปมาได้พบเห็น และเป็นภเูขานีต้ัง้อยูท่ี่เมืองพาสส ุจึงให้ช่ือภเูขานีว้า่ “ภำสสุ โคลน”  

 
 
เดินทางสู ่พำสสุ กลำเซียร์ (Passu Glacier) ตัง้อยู่ที่ระดบัความสงูประมาณ 2,400 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล 
ซึง่เป็นกลาเซียร์สขีาว ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร กลาเซีบร์แหง่นีเ้กิดจากการถล้มของหิมะมาทบัถมกนัมาอยา่ง
ยาวนานหลายร้อยปี ทริปนีท้่านก็ได้จะพบเห็นทัง้ กลาเซียร์สีด า คือ กรำเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) และ
กลำเซียร์สขีาว คือ พำสสุ กลำเซียร์ (Passu Glacier) 
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เดินทางสู่เมืองซอส (Sost or Sust) เป็นหมูบ้านสดุท้ายที่อยู่ติดชายแดนของประเทศปากรสถาน ซึ่งติดกับ
ประเทศจีน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่สงูถึง 2,800 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล  และยงัเป็นเมืองที่ขนส่งสินค้า ค้าขาย
ระหวา่งชาวปากีสถานกบัชาวจีน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย เดินทำงสู่  กุนจีรำบ ปำส (Khunjerab Pass) เป็นเขตพรมแดนระหวา่งปากีสถาน และจีน เป็นจดุที่  มีความสงู 

4,730 เมตร หรือประมาณ 16,000 ฟุตเหนือระดับน า้ทะเล มีเส้นทางที่เจริญมากเนื่องจากประเทศจีนได้ส
นุบสนุนการก่อสร้างเส้น และยังถือได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมที่มี ช่ือว่า คำรำโครัมไฮเวย์ (Karakoram 

Highway หรือ KKH) แถมยงัตัง้อยูใ่นเขตของอทุยานอีกด้วย โชคดีอาจจะได้พบสตัว์ป่าสงวนหาดยูาก เช่น แกะ
มาร์โคโปโล แพะภเูขา เสอืดาวหิมะ เป็นต้น 

 
 

เดินทางกลบัเข้าตวัเมอืงฮุนซ่ำ แวะเที่ยวชมตลำดท้องถิ่งของเมืองฮุนซ่ำ ชมวิถี ชีวิตของชาวฮนุซา่  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Eagle Nest Hotel Hunza หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่ (6) ฮุนซ่ำ – ป้อมอลัตทิ – ป้อมบลัติท – กิลกิต – อิสระช้อปป้ิงสินค้ำพืน้เมอืง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมป้อมโบราณอายุประมาณ 1,100 
ปี ช่ือป้อมอัลติท (Altit Fort) และป้อมบัล
ติท (Baltit  Fort) ที่มีอำยุประมำณ 700 ปี  
ให้ชมแล้ว ยงัมีหมู่บ้านอายกุว่า 1,000 ปี ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นชมุชน แรกๆ ในแคว้นกิลกิต-บลั
ติสถาน ลกัษณะโดยทัว่ไปจะเป็นคนผิวขาว 
มีในตาสีฟ้า หน้าคมเหมือนคนชาวยุโรป 
เพราะเป็นลูกหลานของพระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์ที่กรีฑาทพัไปตีชมพูทวีป เมื่อประมาณ 
326 ปีก่อนคริสตกาล  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางกลบั เมืองกิลกิต (Gilgit) ระหว่างทางกลบัจะลดั

เลอะเลียมตามแม่น า้กิลกิต และเที่ยวชม  เมืองกิลกิต ชม
ตลาดในเมือง ที่ เต็มไปด้วยพ่อค้ามากมาย สินค้าที่
หลากหลายที่ท าจากฝีมือของคนพืน้เมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ีพ่กั โรงแรม Gilgit Serena หรือเทยีบเท่ำ 
 
วันที่ (7) กิลกติ – Domestic Flight – อสิลำมำบดั – พิพิธภณัฑ์ล๊อก เวิสซ่ำ – เดเม้น-อ-ีโคห์              

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสูส่นามบินกลิลิต 
11.15 น.  ออกเดินทางสู ่อิสลำมำบัด โดยเที่ยวบิน PK 606 
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12.20 น.  เดินทางถงึ เมืองอิสลำมำบัด (Islamabad)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เข้ า ชม  พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ล๊ อก  เวิ ส ซ่ ำ  (Lok Virsa 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวตัิศาสตร์ที่  
รวบรวมเร่ืองราวของประเทศปากีสถานในยคุโบราณ
จนกระทงัถึงปัจจุบัน ได้จัดแสดงวิถีวิตความเป็นอยู่
และการแต่งกายของชนเผา่ต่างๆ รวมทัง้เร่ืองราวของ
การสร้างชาติและประวตัิของบคุคลส าคญัต่างๆ ของ
ประเทศปากีสถาน ให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมได้ศกึษา 

 ชม เดเม้น-อี-โคห์ (Daman – e – Koh) เป็นจุดชม
วิวที่ทา่นจะได้เห็นเมืองอิสลามาบดั จากมมุสงู  อยูส่งู
จากระดับน า้ท ะ เล  ป ระมาณ  730  เมตร ห รือ 
ประมาณ 2,400 ฟุต จากระดบัน า้ทะเล ถือได้ว่าเป็น
จดุชมวิวสามารถมองเห็นเมืองอิสลามาบดัได้ทัง้เมือง   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ีพ่กั โรงแรม Serena Islamabad หรือเทียบเท่ำ 
 
วันที่ (8) อิสลำมำบดั – ตกัศิลำ – วดัจูเลียน – พพิิธภณัฑ์โบรำณคดีนครตักศิลำ – อิสลำมำบดั –  
   มัสยดิชำห์ไฟซำล – อนุสำวรีย์ปำกีสถำน – Centaurus Mall – กรุงเทพฯ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ โบรำณสถำนตักศิลำ (Taxila) ที่
ได้ รับการขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกของ 
UNESCO  เป็นอดีตพุทธนครโบราณอันรุ่งเรือง 
อดีตคืออาณาจกัรของพระเจ้ามิลินด์ ซึ่งพระเจ้า
อโศกมหาราชได้ส่งคณะพระเถระมาเผยแผ่และ
วางรากฐานพทุธศาสนาในเมืองตกัศิลา ตอ่มาใน
พุทธศตวรรษที่ 10-11 พวกฮันขาว (Huns) ได้
ขยายดินแดนจากเอเชียกลางเข้ามาท าลายวัด
พุทธศาสนาในเมืองตักศิลา เที่ยวชมวัดจูเลียน 
(Jaulian) ส านักสงฆ์ที่องค์คุลีมารเคยร ่ าเรียน ชม
เมืองโบราณสิรกัป (Sirkap) ตักศิลาแห่งที่สอง เป็น
ที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัทางพทุธศาสนา 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์โบรำณคดีนครตักศิลำ 

(Taxila Museum) เป็นที่ เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ  
ส าคญัที่ได้จากการขดุค้นเมืองตกัศิลา เมืองหลวงแห่ง
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แคว้นคนัธาระ ได้แก่ เหรียญ เคร่ืองปัน้ดินเผา พระพทุธรูป รูปเคารพศาสนาเชนและฮินด ู  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   เดินทางสูเ่มืองอสิลำมำบดั (Islamabad) 

 
 

เข้าชมมัสยิดชำห์ไฟซำล หรือ มัสยิดอัลไฟซำล (Shah Faisal Masjid / Mosque) เป็นมัสยิดที่สร้างขึน้
ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ในกรุงอิสลามาบดัแหง่นี ้เป็นมสัยิดสมยัใหมท่ี่ปฏิบตัิตามแนวทางของนิกายซุนนี แต่
ยงัประกอบศาสนพิธีของหลายนิกายในโลกมสุลมิ 
เดินทางสู ่อนุสำวรีย์ปำกีสถำน (Pakistan Monument) เป็นอนสุาวรีย์แห่งชาติและพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ ตัง้อยู่
บริเวณเนินเขาชาการ์ปาเรียในกรุงอิสลามาบดั อนสุาวรีย์แหง่นีถ้กูสร้างขึน้เพื่อเป็น  สญัลกัษณ์ของความสามคัคี
ของชาวปากีสถาน ที่ตัง้ของอนสุาวรีย์อยู่บนที่
สูงท าให้ผู้ คนสามารถมองเห็นได้จากทั่ว
บริเวณเมืองหลวงของกรุงอิสลามาบดัและเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจ าเมือง ด้วย
รูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์ โครงสร้างรูปกลีบ
ดอกไม้สี่กลีบ สร้างจากหินแกรนิต แต่ละกลีบ
แสดงถึงความเป็นปากีสถาน ตัวแทนของ
แคว้นส าคญัของปากีสถาน ได้แก่ แคว้นบาลจิู
สถาน, แคว้นสนิธ์, แคว้นปัญจาบและแคว้นไค
เบอร์ปัคตนูควา แต่ละกลีบแกะสลกัภาพของชาวปากีสถาน สถานที่ส าคญัของประเทศทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ มสัยิด
แบดชาฮิ, ป้อมเมืองลาฮอร์,ช่องเขาไคเบอร์และมินาร์ เอ ปากีสถาน ใจกลางอนุสาวรีย์ที่ล้อมรอบด้วยกลีบ
ดอกไม้ทัง้สี ่เป็นประติมากรรมสามเหลีย่มฐานเป็นดาวห้าแฉก อิสระให้ทา่นได้บนัทกึภาพบริเวณอนสุาวรีย์แหง่นี  ้
น าทา่นช้อปปิง้ที ่Centaurus Mall ห้างที่ใหญ่ที่สดุของปากีสถาน อิสระช้อปปิง้ของฝากของที่ระลกึก่อนกลบั  

ค ่า   อิสระรับประทานอาหารค า่ภายในห้าง (ไม่รวมอยู่ในรำยกำร)  
19.30 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.30น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 350 
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วันที่ (9) กรุงเทพ  
 
07.30 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

******************************************************* 
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ ปำกสีถำน 9 วนั 7 คืน (TG + PK) 

 
อัตรำนีร้วม 1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบินไทย สายการบินภายใน ปากีสถาน แอร์

ไลน์ และคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่ระบใุนรายการ 
2. คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศ และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศนูย์ยื่นวีซา่ 
3. คา่พาหนะท่ีระบใุนรายการ พร้อมคนขบัรถ 
4. คา่ทิปพนกังานขบัรถ 
5. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ และคา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ   
7. คา่ที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น พร้อมอาหารเช้า 
8. หวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสวุรรณภมูิ  
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดินทางพร้อมเลม่โปรแกรมทวัร์” 
11. อาหารเสริมระหวา่งการเดินทาง  
12. น า้ดื่มระหวา่งการเดินทางในตา่งประเทศ วนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น ตลอดการเดินทาง 
13. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึน้

เคร่ือง (Baggage) น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
15. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (จากคา่บริการ)        

อัตรำนีไ้ม่รวม 1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 1,000 บาท ตอ่ทา่น ตลอดการเดินทาง 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดนิทำงด้วยตวัเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองที่ 

งวดที่ 1 : ส ำรองที่ น่ัง มดัจ ำท่ำนละ 30,000 บำท     
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลอื 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดนิทำง (ผู้ใหญ่) 13 ท่ำนขึน้ไป และไม่เกนิ 15 ท่ำน รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ   79,900.- 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น เดก็ 1 ทา่น มีเตียง) ทา่นละ   77,900.- 

พกัห้องเดี่ยวเพิ่มจากคา่ทวัร์ทา่นละ   22,000.- 



  Update 25-11-2019 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
   14 

    

กำรยกเลกิ กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลกิกำรเดินทำง 
นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัททวัร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกบัลกูค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมดัจ าภายใน 15 
วนัท าการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้โอนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดยีวกบัผู้ โอนเงินมดัจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลกิกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคนืเงนิให้แก่ผู้มัดจองภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจากวนัท่ีกรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถงึ
ประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้โอนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดยีวกบัผู้ โอนเงินมดัจ าเทา่นัน้) 
 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั ไมห่กัคา่ใช้จ่าย  
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 25,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของคา่ทวัร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 75% ของคา่ทวัร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใช้จา่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ สภาพภมูิอากาศ การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ทา่นไว้ให้มากที่สดุ   
2.เนือ่งจากการทอ่งเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีที่ทา่น
ปฏิเสธหรือสละสทิธ์ิในการใช้บริการนัน้ๆ ที่ทางทวัร์จดัให้   
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงการเสนอราคาทีต้่องได้รับการยืนยนัจากทางบริษัท ฯ และทางตา่งประเทศ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่กบั
สายการบิน และโรงแรมทีพ่กัรวมถึงร้านอาหารและเมนอูาหาร อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจจะปรับเปลีย่นแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้และจะไมค่ืนเงิน คา่ทวัร์ที่ทา่นช าระแล้ว   
5. หากวนัเดินทางหนงั สือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน า้) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 
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ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่ำประเทศปำกีสถำน ลกูค้ำจะต้องไปแสดงตัวที่สถำนทตูปำกสีถำน 
(ใช้เวลำยื่นวีซ่ำประมำณ 5 วนัท ำกำร ) 

 
1. Passport ที่มีอายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า  

(ถ้ามีอายนุ้อยกวา่ 6 เดือน กรุณาไปท าใหม)่  
2. รูปถ่ายส ี2 นิว้จ านวน 2 ใบ  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชดุ 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 แผน่ (ทัง้หน้าบตัร และหลงับตัร) 
5. ส าเนาใบสมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะ (ถ้ามี)  
6. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี  
7. ส าเนาใบสตูิบตัร (กรณีเดก็อายไุมถ่ึง 20 ปี)  
8. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) ระบ ุต าแหนง่ เงินเดือน และ วนัเดือนปี ท่ีเร่ิมเข้าท างาน  

(ฉบบัจริง) 
 

กรุณำกรอกแบบฟอร์มค ำร้องขอวีซ่ำประเทศปำกสีถำน ตำมควำมเป็นจริง 
1. ช่ือ-นามสกลุ               . 
2. กรุ๊ปเลอืด               . 
3. ที่อยูปั่จจบุนั               . 
               . 
4. อาชีพ               . 
    4.1กรณีที่เกษียณแล้ว 
    อาชีพ       ต าแหนง่       
    เร่ิมท างานตัง้แตว่นัท่ี     ถึงวนัท่ี        
    ที่อยูท่ี่ท างานและเบอร์โทร            
5. ช่ือบิดา ____________________________________________        สญัชาติ _______________________ 
6. ช่ือมาดา ___________________________________________        สญัชาติ _______________________  
7. ช่ือคูส่มรส __________________________________________        สญัชาติ _______________________ 
   วนัเดือนปีเกิด __________________ จงัหวดัที่เกิด _______________  อาชีพ ________________________ 
8. คณุมีลกูหรือไม ่ ถ้ามี  
ช่ือ-นามสกลุลกู ________________________________________      วนั/เดือน/ปี เกิด _________________ 
9. มีสมาชิกในครอบครัวร่วมเดินทางด้วยหรือไม่  ถ้ามี  
ช่ือ-นามสกลุ __________________________________________       วนั/เดือน/ปี เกิด _________________พาสปอร์ตเลขที่ 
__________________________     
ที่อยู ่
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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10.คณุเคยไปปากีสถานภายใน5ปีที่ผา่นมาหรือไม ่  ถ้าเคย  
วนัท่ี ______________________  เมืองที่ไป _____________________  
วตัถปุระสงค์ในการไป _______________________________________  ก่ีวนั ________  
11.ประเทศทีเ่คยไปมาภายใน2ปี  
วนัท่ี ______________________  เมืองที่ไป _____________________  
วตัถปุระสงค์ในการไป _______________________________________  ก่ีวนั ________  
 

 
 
 


