
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการท่องเทีย่ว 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – อสิลามาบดั (ประเทศปากสีถาน) 
16.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้4  เคานเ์ตอร ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้4  

เคานเ์ตอร ์ ช ัน้ 4 ประตู 4 หรอื 5 เคานเ์ตอรก์ารบนิไทย พบเจา้หนา้ที่บรษิัทคอยตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกเร ือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

19.00น. ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ สู่กรงอสิลามาบดั โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG349  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.10น.  เดินทางถึง อิสลามาบดั (Islamabad) เวลาทอ้งถิ่น(ชา้กว่า
ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงตามเวลาทอ้งถิน่
ปากสีถาน น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม… 

 ประเทศปากีสถานเป็นประเทศที่หลายคนทั่วโลกรูจ้กักนั
เป็นอย่างดี แต่มีหลายคนที่ยงัไม่เขา้ใจเหมือนกนัที่คนทั่วโลก
มกัจะเขา้ใจผดิเกีย่วกบัปากสีถาน.... คนทีอ่ยูใ่นปากสีถานไม่ไดพู้ด
ภาษาอาหรบั....ไม่มีประเทศเพื่อนบา้นของปากสีถานที่พูดภาษา
อาหรบั.....คนสว่นใหญเ่ขา้ใจวา่ปากสีถานอยูใ่นตะวนัออกกลาง แต่
แทจ้รงิแลว้ปากสีถานไม่ไดอ้ยู่ในตะวนัออกกลาง......ปากสีถานใช ้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการมานานกว่า 67 ปีแลว้.....แมว้่า
ภาษา Urdu จะเป็นภาษาประจ าชาตปิากสีถาน แตม่คีนใชเ้พยีงแค ่
8% เท่าน้ันหลายคนชอบสบัสนคิดว่าปากสีถานมีภูมิประเทศเป็น
ทะเลทรายเหมอืนกบัซาอุดอิาระเบยี แต่แทจ้รงิแลว้ปากสีถานไม่ได ้
เป็นทะเลทราย และมีภูมิประเทศที่หลากหลายคนปากสีถานไม่ได ้
เป็นผูก้อ่การรา้ยเสมอไปปากสีถานเต็มไปดว้ยนักสูส้ตร ี

พกั Grace Crown Hotel (หรอืเทยีบเท่า)คนืที ่1 
(ม ีWi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 

ความสุข..ของทรปินี ้คอื …ฤดูกาลใบไมผ้ล ิ
ขอน าท่านสู่ ประเทศปากสีถาน ณ วนันี้ เปิดมุมมองของปากสีถาน ...เราจะแสดงใหคุ้ณเห็นว่า 

ปากสีถาน ตน้ทางหมิาลยั ..สวยงามเพียงใด….เสน่หแ์ห่งหิมาลยั ซึง่ตดักบัทะเลสาบสเีขียวมรกต และ

แม่น ้าสนิธุ บนเสน้ทางหลวงรถยนตท์ีสู่งทีสุ่ดในโลกบนถนนคาราโครมั ไฮเวยท์ีถู่กกล่าวว่าสิง่มหสัจรรย ์

ของโลกอนัดบัที ่8 

เปิดโลกกวา้งในประสบการณ์คร ัง้ใหม่ของคุณ ส าหรบันักเดนิทางผูห้ลงใหลกบัธรรมชาตดิบิ ๆ    

ทีง่ดงามราวกบัสรวงสวรรคบ์นดนิ รว่มสมัผสักบัความแปลกตาน่าคน้หากบัเรา.... แลว้ท่านจะหลงเสน่หร์ฐั

อสิลามทีย่ากไปเยอืนและยากจะลมื ..ปากสีถาน 

 

 

 

ทรปินี ้ท่านจะไดส้มัผสัววิทีง่ดงาม ผูค้นทีน่่ารกั 
เน้นเทีย่วถา่ยภาพ แวะจอดถา่ยรูปตามจุดทีส่วยงาม 
คาราโครมัไฮเวย ์(Karakoram Highway)  
เสน้ทางในฝันของนกัเดนิทางมอือาชพี 



 

06.30 น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. น าท่านออกเดนิทางจากเมอืงอสิลามาบดั โดยรถไปยงั สู่เมอืงชลีาสบนเสน้ทางคาราโครมัไฮ

เวย ์“The Karakoram Highway” (8 th wonder of the world) ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 10 
ชัว่โมง บนเสน้ทาง “คาราโครมั ไฮเวย”์เป็นเสน้ทางเชือ่มต่อระหว่างประเทศจนีกบัประเทศปากสีถาน 
เป็นระยะทางยาวจนตอ้งบนัทกึในประวตัิศาสตรโ์ลก จากเมืองแอบบอตดาบดัของปากสีถานผ่านภูมิภาค
ตอนเหนือของประเทศจนถงึคุนจรีาฟพาส ซึง่เป็นพาสชายแดนระหว่างประเทศทีสู่งทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย (สูง 
4700 เมตรจากน ้าทะเล)แลว้จงึเช ือ่มต่อออกไปอกีจนกระทั่งถงึเมอืงคชัการข์องประเทศจนี รวมแลว้มคีวาม
ยาวประมาณ 1300 กโิลเมตรโดยใชว้ศิวกรและก าลงัคนบางส่วนจากประเทศจนีรว่มมือชว่ยเหลอืกนักบั
แรงงานฝ่ังประเทศปากีสถาน ผ่าน Kaghan Naran Valley ระหว่างทางชมความงามของทะเลสาบและ
ความเขยีวชอุ่มของป่าไมท้ีย่อดเขาปกคลุมดว้ยหมิะ  ระหว่างทางท่านจะไดพ้บทศันียภาพทีส่วยงามราวกบั
สวรรคส์รรสรา้ง ยากที่จะบรรยายออกมาเป็นค าพูด ตอ้งมาสมัผสัดว้ยตาท่านเอง ...โดยรถ วนันีจ้ะน่ังรถ
ระยะไกลสุดนะคะ (ไม่บนิภายในประเทศเน่ืองจาก โอกาสทีเ่คร ือ่งบนิมโีอกาสยกเลกิบนิถงึ 70 % เพราะกอ่น
ถงึสนามบินมีภูเขาสูง 7,000-8,000 เมตร ลอ้มรอบก่อนลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากทีจ่ะน า
เคร ือ่งบนิลง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง -บ่าย   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เสน้ทางสู่ ชายแดนปากีสถาน – จีนที่ราบสูงคุนจีราบ
ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบั แนวเทอืกเขาคาราโครมั
อนัยิง่ใหญ ่ แวะชมและถ่ายภาพทีจุ่ดตดัของ 3 แนว
เทื อก เข า 3  แห่ ง  คือ  เทื อก เข าคาราโคร ัม 
เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลยั โดยมี
แม่น ้ากลิกติและ แม่น ้าสนิธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อ
เกดิเป็นแม่น ้าสนิธุ บรเิวณเทอืกเขาคาราโครมัเป็นเขต
ติดต่อกนัสามประเทศไดแ้ก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย 
จุดสุงสุดของเทือกเขาคือ ยอดเขาเคทู ตั้งอยู่บรเิวณ
ประเทศจีนและปากีสถาน เทือกเขาฮินดูกูช  เป็น
เทือกเขาที่ขยายตวัต่อจากเทือกเขาคาราโครมัไปทางตะวนัตก มีความยาวประมาณ 800 กโิลเมตร อยู่
บรเิวณรอยตอ่ของประเทศปากสีถานกบัประเทศอฟักานิสถาน มยีอดเขาสูงทีม่ากกวา่ระดบั 7,000 เมตร ถงึ 
20 ยอด ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุคอืยอดเขาตริอ์ชิเมยีรใ์นประเทศปากสีถาน เชงิเขาฝ่ังตะวนัตกของเทอืกเขาฮนิดู
กชู มทีะเลสาบกลุ่มหน่ึง แอ่งน ้าใสตอ่เน่ืองกนัเป็นสายตามแนวแม่น ้าแบนด-์เออามรี ์ณ ระดบัความสูงเกอืบ 
3,000 เมตร   เทอืกเขาหมิาลยั เป็นเทอืกเขาในทวปีเอเชยี ทีแ่ยกอนุทวปีอนิเดยีทางทศิใต ้ออกจากทีร่าบ
สูงทเิบตทางทศิเหนือ เป็นทีท่ีม่ียอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในโลก เชน่ ยอดเขาเอเวอเรสต ์และยอดเขากนัเจนชงุคา 
(Kanchenjunga) และยงัประกอบดว้ยยอดเขาทีม่ีความสูงมากกว่า 7,200 เมตร (23,600 ฟุต) มากกว่า
หน่ึงรอ้ยยอด ในทางศพัทมูลวทิยา ค าว่า หิมาลยั มาจากภาษาสนัสกฤต หมายถงึ "ทีอ่ยู่ของหิมะ" (หิม + 

วนัที-่2 
 

อสิลามาบดั – เร ิม่ตน้เสน้ทางหลางคาราโครมั ไฮเวย-์จุดทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งเทอืกเขาส าคญัของ
โลก 3 เทอืกเขา(junction Point)-ซลีาส  



 

อาลย) เป็นจุดก าเนิดของระบบแม่น ้าทีส่ าคญัของโลกหลายสาย เชน่ แอ่งแม่น ้าสนิธุ และแอ่งแม่น ้าคงคา-
พรหมบุตร แม่น า้สาละวนิ และแม่น า้โขง 

...... ถงึเมอืงชลีาส เป็นเมืองผ่านส าหรบัพกัก่อนจะเร ิม่การเดนิทางท่องเทีย่วอย่างแทจ้รงิในวนัรุง่ขึน้ เมอืงชี
ลาส มแีม่น ้าสนิธไุหลผ่าน เป็นแม่น ้าทีย่าวทีสุ่ดในปากสีถาน และเป็นแม่น ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอนัดบัที ่21 
ถอืเป็นเสน้เลอืดและเสน้ชวีติของชาวปากสีถาน ตน้ก าเนิดของแม่น ้าสนิธอุยู่บรเิวณทีร่าบสูงทเิบต มีความ
ยาวรวมของแม่น ้ามีความยาว 3,180 กโิลเมตร และมีการไหลของน ้ามากกว่า 1,165,000 ตร.กม. อารย
ธรรมลุ่มแม่น ้าสนิธ ุประมาณ 2500 - 1900 ก่อนครสิตกาล ถอืก าเนิดขึน้บรเิวณลุ่มแม่น ้าสนิธใุนประเทศ
อนิเดยีและปากสีถานในปัจจบุนั ถอืเป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 
ทีพ่กั Shangri-La Resort Chilas (หรอืเทยีบเท่า)คนืที ่2 

(ม ีWi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

06.30 น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. น าท่านชมเมืองชีลาส ท่านชม โขดหินจารกึภาพเขียน

โบราณสมยักอ่นประวตัศิาสตรข์องเมืองชลีาส ซึง่โขดหนิจารกึ
เหล่านีจ้ะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเสน้ทางสายไหม เสน้ทาง
ทีเ่คยมีพ่อคา้วาณิชมากมายผ่านไปมา โดยทีเ่มืองชลีาสนี ้ถือ
เป็นจุดศูนยร์วมโขดหินจารกึภาพโบราณที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด มีการ
คน้พบหลกัฐานมากกว่า 20000 ชิน้เกีย่วกบัศิลปะโบราณและ
ภาพเขียนหลงัจากดื่มด ่ากบัความสวยงามทางธรรมชาติของ
เมอืงชลีาสเพยีงพอแลว้...  

น าท่าน  เดนิทางสู่เมอืงคารมิาบดั (Karimabad) ทีต่ ัง้แห่งหุบเขา
ฮุนซ่า(Hunza)ใชบ้นคาราโครมัไฮเวย  ์(Karakoram Highway)  เสน้ทางเสน้นี้ท่านจะไดร้บัความ
เพลิดเพลินชมทศันียภาพของเสน้ทางหลวงคาราโครมั ระหว่างทางแวะจุดคารมิาบัดชมวิวราคาโปช ิ
(Rakaposhi View Point) เพือ่ชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชอิย่างใกลช้ดิ
จนรูส้กึเหมือนจะสมัผสัไดย้อดเขาแห่งนีถู้กจดัความสูงอยู่ในอนัดบัที่ 27 ของโลกซึง่สูงถงึ 7,790 ระหว่าง
ทางววิสวยงามอลงัการ หุบเขาฮุนซา่ (Hunza valley) เป็นหุบเขาในเมอืงกลิกติ (Gilgit) ซึง่อยู่ในเขต
ปกครองพเิศษกลิกติ-บาลสิถาน (Gilgit- Baltistan) ดนิแดนใตก้ารปกครองของรฐับาลปากสีถาน หุบเขา
ฮุนซา่ตัง้อยู่ทางเหนือของแม่น ้าฮุนซา่อยู่ในระดบั 2,500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล โดยมีเมืองคารมิาบดัเป็น

เมอืงใหญ่ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วตดิอนัดบัจากความงดงามของทศันียภาพทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขาทีสู่งตระหง่าน 
อย่างเช่น อูลท่า ซ่าร ์(Ultar Sar), ราคาโพช ิ(Rakaposhi),โบจาฮาเกอรเ์ดอรน์าเซอร ์(Bojahagur 
Duanasir II), ฮุนซา่พีค (Hunza Peak), ดรินัพีค(Diran Peak),และบบัลมิาติง้ (Bublimating),(เลดีฟิ้ง
เกอร–์Ladyfinger Peak) ซึง่ภูเขาต่างๆเหล่านีม้ีความสูง
มากกวา่ 6,000 เมตร เหนือระดบัทะเล 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
เดิน ท างต่ อท างไปย ังหุ บ เข า ฮุน ซ่ าแล ะช ม
ทัศ นี ย ภ าพ ข อ ง เส้น ท า งห ล ว งค า ร า โค ร ัม 
(Karakoram Highway) ผ่ าน หุ บ เข าผ ล ไม ้อ ัน อุ ด ม
สมบูรณข์องฮุนซา่และนาการ ์อนัเป็นเมืองโบราณที่ชอ่น
ตวัอยุ่ในหุบเขา ห่างจากมลพษิทัง้ปวง ไม่น่าแปลกเลยทีค่น
ในฮุน  ซา่มอีายเุฉลีย่ยาวนานมากเป็นอนัดบัตน้ของโลกถงึ

วนัที-่3    ชลีาส - เมอืงคารมิาบดั (Karimabad) - หุบเขาฮุนซา่ (Hunza Valley)  



 

85ปีคนแกห่ลายๆคนมอีายุถงึ120 ปี เพราะเมอืงจะถูกโอบลอ้มโดยยอดเขาสูงมากมายทีม่คีวามสูงมากกว่า
7000 เมตรเทีย่วชมเมืองทีม่ีสสีนัสดใสจากดอกไมท้ีแ่ข่งกนัอวดสสีนัทีส่วยงามกบัแม่น ้าฮุนซา่ทอดตวัโคง้
ยาวงดงามราวภาพวาดขึน้  
น าท่านชมบลัตทิฟอรด์ (BALTIT FORT) สญัลกัษณข์องหุบเขาฮุนซา่ เป็นทีอ่ยู่ในอดตีของเหล่า ผู ้
ปกครองฮุ่นซา่ (MIRS) โดยตัง้อยู่บนทีสู่งของเมอืงคารมิาบดั ท่านสามารถเห็นววิรอบเมอืงฮุนซา่ไดจ้ากทีน่ี่ 
BALTIT FORT ไดส้รา้งขึน้มานานกวา่ 700 ปี แตไ่ดม้กีารบูรณะ ซอ่มแซมเสมอมา BALTIT FORT น้ันเป็น
สถาปัตยกรรมแบบ บลัตสิถานผสมผสานกบัทเิบต และในปัจจุบนับลัตติฟอรด์ยงัอยู่ในรายชือ่พจิารณาเป็น
มรดกโลกของ Unesco อกีดว้ย น าท่านเยีย่มชมย่านตลาดการคา้พืน้เมืองของเมืองคารมิาบดั ท่านจะได ้
เห็นชวีติความเป็นอยู่ของคนพืน้เมือง ซ ึง่อยู่อย่างมคีวามสุขและพอเพียง อสิระใหท้่านไดซ้ ือ้สนิคา้พืน้เมือง
ตามอธัยาศยั หรอืส าหรบัท่านที่ชอบถ่ายรูป ที่คารมิาบดัก็มีววิที่สวยงามมากมายใหท้่าน ท่านจะไดเ้ห็น
ทิวทศันท์ี่สวยงามของนาขัน้บนัไดซึง่โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมไปดว้ยหิมะ ดา้นล่างเป็น
แม่น ้าใสไหลเย็น กลุ่มบา้นเมอืงปลูกกนัลดหลัน่ตามไหล่สนัเขา ดอกไมป่้าขึน้กระจายแซมทั่วบรเิวณในชว่ง 
ฤดูใบไมผ้ล ิสภาพแวดลอ้มทีง่ดงามเชน่นีเ้องท าใหฮุ้นซา่ไดช้ ือ่ว่าเป็น ดนิแดนทีม่ปีระชากรอายุยนืยาวทีสุ่ด
ในโลก เน่ืองจากมโีอโซนทีม่ปีรมิาณสงูทีเ่ป็นผลมาจากความมหศัจรรยแ์ห่งเทอืกเขาหมิาลยั ท าใหอ้ากาศมี
ความบรสิทุธเ์ป็นอยา่งมาก และวถิคีวามเป็นอยูข่องชาวฮุนซา่ก็เป็นสว่นหน่ึงทีท่ าใหช้าวฮุนซา่มสีขุภาพทีด่ ี

จากนัน้   พาไปเยีย่มชมย่านการคา้ของเมอืง Karimabad ชมวถิชีวีติของคนพืน้เมอืงทีอ่ยูอ่ยา่งพอเพยีง อสิระ
เดนิเลน่ชมรา้นคา้จ าหน่ายของทีร่ะลกึทีต่ ัง้ตลอดแนวบนถนนสายหลกัของเมอืงและชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง
ตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเขา้สู๋ทีพ่กั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 
** พกัทีโ่รงแรม Eagle Nest Hotel (หรอืเทยีบเท่า)คนืที ่3 

(ม ีWi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
โรงแรมทีต่ ัง้อยูใ่นท าเลทีด่ทีีส่ดุอยูด่า้นลา่งจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในคาราโครมัเห็นววิครบถว้นในเมอืงคารมิา
บดัทีฮุ่นซา่ 
 

เชา้มดื   ตืน่เชา้มาดว้ยความสดชืน่ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ของหุบเขากลางเทือกเขาหิมาลยั น าท่านขึน้ไป
ยงัดวิเคอร ์(Duicker) ทีอ่ยู่หนา้โรงแรมพอด ีดืม่ด ากบับรรยากาศอนัสดชืน่บนยอดเขาดุลเคอร ์จดัว่าเป็น
หลงัคาของฮุนซา่บนรงัพญาอนิทร ีชมแสงแรกของพระอาทติยข์ึน้เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยทีสุ่ดใน
โลกแห่งหน่ึง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทติยก์ระทบยอดเขาหมิะ ชมทศันียภาพของหมู่บา้น 
ฮุนชา่ ที่อยู่เบือ้งล่าง สชีมพูขาว มีแม่น ้าฮุนชา่ขนาบรายลอ้มดว้ยยอดเขาสูงเสยีด ฟ้าตระหง่าน โดยรอบ
โดย ณ จุดนีท้่านจะไดเ้ห็นยอดเขาทีม่ีรูปรา่งโดดเด่นแปลกตาที่เรยีกว่า Lady finger รวมทัง้ไดเ้ห็นยอด
เขาระดบัโลกถึงหา้เขาดว้ยกนั ทัง้ Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M) 
,Ulter Peak (7388M) และ Mountain Peak ชมทศันียภาพโดยรอบโดย ณ จดุนีท้า่นจะไดเ้ห็นยอดเขาที่
มรีูปรา่งโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างามเหมอืน นิว้มือของหญงิสาว หรอื Lady finger ..น าท่าน
เดนิทางกลบัโรงแรม 

06.30 น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. น าท่านเดนิทางไปช่องเขาคุนจรีาบ (Khunjerab Pass )ใสเ่สือ้กนัหนาวหนาๆวนันีเ้ราจะขึน้ไปทีค่นุจิ

ราบพาสความสูง 4,800 เมตร ...น าท่านเดนิทางไปเทีย่วชมและถ่ายภาพ KHUNJERAB NATIONAL PARK 

วนัที-่4 
 

ฮุนซา่-ยอดเขาดยุเกอร ์ (Duiker )-ทะเลสาบอตัตาบดั (Attabad lake)-อุทยานแห่งชาต ิชอ่ง
เขากุนจรีาบพาส (Khunjerab Pass and National Park)–สะพานแขวน–พาสสุกราเซยี-
ทะเลสาบบอรทิ-ฮุนซา่ 



 

โดยจะน าท่านผ่านที่สูง KHUNJERAB PASS ซึง่เป็นชอ่งทางการคา้ที่สูงที่สุดในโลก จุดบรรจบแห่งอารยะ
ธรรมโบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ ทีน่ี่คือด่านพรมแดนทีสู่งที่สุดในโลก สูงจากระดบัน ้าทะเลกว่า 
4,730 เมตร บนเมอืกเขาคาราโครมั ซ ึง่เดนิทางตามแนวเสน้ทางสายไหมโบราณทีเ่ช ือ่มเอเชยีกลางสู่ยุโรป 
เทอืกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นเหมือนสวสิเซอรแ์ลนด ์และสามารถพบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตวั Ibex หรอื แพะ
ภูเขา Yak ทีอ่าศยัอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถงึจุดสุดทา้ยทีด่่านชายแดนระหว่าง ปากสีถาน และ จนี ก่อนทีจ่ะ
ออกไปยงัประเทศจนีบนเสน้ทางสายไหมทีซ่นิเกยีง น าท่านถ่ายภาพววิสวยๆ ระหว่างทาง และชายแดน
จนี – ปากสีถาน  สรา้งประวตัศิาสตรใ์หต้วัท่านเองว่าไดม้ายนือยู่ ณ เสน้ทางประวตัศิาสตรโ์ลก ลงมาเล่น
หมิะกนัจนหน าใจบนบรรยากาศเย็นฉ ่า ถา่ยรปูกบัยอดเขารายลอ้ม 

ระหว่างทาง  แวะชมทะเลสาบอตัตาบดั ( Attabad Lake) เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากดนิถล่มเพราะแผ่นดนิไหวเมื่อปี 
2009 ลงมากัน้แม่น ้าฮุนซา่ จนกลายเป็นทะเลสาบสเีทอควอยสแ์บบนีซ้ ึง่ทะเลสาบนีม้ีความยาว 21 เมตร 
และความลกึ 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดนิทีถ่ล่มลงมาจนกลายเป็นเขือ่นกัน้ทะเลสาบ การ
เดินทางขึน้เหนือไปจนีก่อนหนา้นี ้ ตอ้งใชท้างเรอืเท่าน้ัน ทางจนีไดช้ว่ยสรา้งอุโมงคล์อดเขาเพื่อเช ือ่มต่อ
เสน้ทางคาราโครมัใหม่ 

เดนิทาง ต่อไปยงัเมอืงพาสสุ Passu เป็นหมู่บา้นเล็กๆทีอ่ยู่บนเสน้ทางทางคาราโครมัขา้งๆแม่น ้าฮุนซา่ ทางตอน
ใตข้องหมู่บา้นจะมีธารน ้าแข็งซึ่ง
ต ้อ ง เท รค ระย ะสั้น ป ร ะม าณ  2 
กิโลเมตรจึงจะพบ ทางดา้นหลงัจะ
มองเห็นยอดเขาPassu ธารน ้าแข็ง
Passuนี้จะไหลไปเชอืมโยงกบัธาร
น ้ า แ ข็ งBatura จุ ด เร ิ่ม ต ้น เดิ น 
trekking ซึ่ ง เดิ น ป ร ะม าณ  2 
กโิลเมตร แลว้ไดพ้บกบัธารน ้าแข็ง 
passu สขีาว อนัยิง่ใหญ่ตระการตา 
จากจุดชมวิวอีกดา้นหน่ึงของธาร
น ้าแข็ง passu …แต่คณะ เราขบั
รถเลยขึน้ไปทาง passu และจอดชมระหว่างทางเราจะเห็นยอดแหลมฟันเร ือ่ยทีโ่ด่งดงัของเมือง Passu 
อย่างชดัเจน คือ Passu Sar (หรอื Passu SAR, Passu I) หรอืเรยีกชื่ออีกอย่างว่าธารน ้าแข็งสีขาว 
White Passu Glacier ยอดเขาใน Batura Muztagh สว่นหน่ึงของเทอืกเขา Karakoram  

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
จากนัน้ ออกเดินทางต่อ น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซอสท ์(Sost) สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยาน

แห่งชาต(ิKhunjerab Pass and National Park ) ซึง่ตัง้อยู่ในชว่งเขตพรมแดนระหวา่งปากสีถานและจนี 
ทีน่ี่คอืด่านพรมแดนทีสู่งทีสุ่ดในโลก ชายแดนกอ่นจะเขา้อุทยานแห่งชาต ิซ ึง่ มคีวามสูง 4,730 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเล ซึง่เป็นจุดทีม่คีวามสูงทีสุ่ดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครมั ซึง่จนีและปากสีถานตกลง
ที่จะสรา้งเสน้ทางนี้ในปี ค.ศ. 1964 โดยมีเทือกเขาคาราโครมัเป็นเสน้แบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่ 
หลงัจากจนีไดส้รา้งในสว่นของตนตัง้แต่เมอืงคชัการ ์(ประเทศจนี) ถงึเมอืงกุลมทิประเทศปากสีถานเสรจ็ในปี
ค.ศ.1979 ปากีสถานก็สรา้งต่อตัง้แต่เมืองกุลมิทตอนใตล้งไปจรดเมืองราวลัพินดี และแลว้เสร็จในเดือน
สงิหาคมปีค.ศ.1982 พรอ้มกบัเปิดใหเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัการท่องเทีย่ว ส่วนพรมแดนชอ่งเขากุนจรีาบ เปิด
ใหม้กีารเดนิทางขา้มแดนไดต้ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นตน้…มาจุดบรรจบแห่งอารยะธรรม
โบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ด่านช่องเขาคุนจรีาบ (Khunjerab Pass) ที่น่ีคอืด่าน
พรมแดนทีสู่งทีสุ่ดในโลกบนเทอืกเขา คาราโคลมัซึง่เดนิทางตามแนวเสน้ทางสายไหมโบราณทีเ่ช ือ่ม
เอเชยีกลางสุดยุโรป เราไปท าเร ือ่งผ่านด่านที่เมอืงซอสท ์sost วนันี้ เราจะผ่านเขตรกัษาพนัธ ์
สตัวป่์าอุทยานแห่งชาต ิคนุจรีาบ ทีม่กีวางมารโ์คโปโลพรมแดนแห่งนีต้ ัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาตกินุจี
ราบ ซึง่เป็นเขตอนุรกัษพ์ชืพนัธุไ์มป่้า รวมทัง้สตัวป่์าสงวนทีห่าดูไดย้าก เชน่ แกะมารโ์คโปโลเป็นตน้ ตลอด
เสน้ทางเป็นเทอืกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นบรรยากาศราวสวสิเซอรแ์ลนด ์สามารถพบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตวั 
Ibex หรอืแพะเขาYak ก็มทีีอ่าศยัอยู่ตามไหล่เขาสูงจนถงึจุดสุดทา้ยทีด่่านชายแดนระหว่าง ปากสีถาน และ 
จนี กอ่นทีจ่ะออกไปยงัประเทศจนีบนเสน้ทางสายใหท้ีซ่เิกีย่งสรา้งประวตัศิาสตรใ์หต้วัท่านเองว่าไดม้ายนือยู ่
ณ เสน้ทางประวตัศิาสตรโ์ลกลงมาเล่นหิมะกนัจนหน าใจบนบรรยากาศเย็นฉ ่ าถ่ายรูปกบัยอดเขารายลอ้ม



 

Khunjerab Pass เป็นเสน้ทางทีร่าบสูงผ่านเทอืกเขาคาราโครมั เป็นเสน้ทางชายแดนระหว่างปากสีถานกบั
ตอนใตข้องมณฑลซนิเจยีงประเทศจนี มีระดบัความสูง 4,693 เมตรหรอื 15,397 ฟุต ถือว่าเป็นทางผ่าน
พรมแดนระหวา่งประเทศทีส่งูทีส่ดุในโลก..ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่เดนิทางกลบัหุบเขาฮุนซา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หมายเหต:ุ การขึน้ Khunjerab Pass and National Park ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศดว้ยเชน่กนั) 
ระหว่างทางกลบัน าท่านชม สะพานแขวนโกจาว (Gojal Suspension Bridge) สะพานทีใ่ชข้า้ม
แม่น ้าของคนทอ้งถิน่ชม ทะเลสาบบอรทิ (Borit Lake) ทะเลสาบน ้าจดึสเีขยีวใสทีห่ลบซอ่นตวัอยู่อย่าง
สงบท่ามกลางหุบเขาสวยผ่านหมู่บา้นกุลมิท (Gulmit Village) น าท่านเดนิชม หมู่บา้นเล็กๆ แลว้ท่านจะ
ประทบัใจกบัเสน่หข์องพวกเคา้ ณ ทีนื่อ้สิระใหท้่านถ่ายภาพและชมวถิชีวีติของชาวบา้นทีใ่ชช้วีติประจ าวนั
บรเิวณไกลเ้คยีงจนถงึเวลานัดหมาย…เดนิทางกลบัสู่หุบเขาฮุนซา่  

ค า่      บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม   
** พกัทีโ่รงแรม Eagle Nest Hotel (หรอืเทยีบเท่า)คนืที ่4(ม ีWi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

07.00 น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทาง หุบเขานากา (Nagar Valley) ใน ฮอปเปอร ์วลัเล่ย  ์Hoper Valley โดย

เปลีย่นเป็นรถจีป๊เล็ก  หุบเขานากา เคยเป็นเมอืงหลวงของ
อดีตรฐันากา ในอดีตเคยเป็นรฐัที่ปกครองพื ้นที่โดยรอบ
ยาวนานถึง 1,200ปีจนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็น
สถานทีนิ่ยมส าหรบัชืน่ชมทศันียภาพของยอดเขาโดยรอบทัง้
ยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอืน่ ๆ กว่า 30 ยอด
เขาและ Hoper Valley เป็นจุดชมววิอนัสวยงามจุดนึงของหุบ
เขานากา จากนั้ นน า ท่ านชม  กราเซียฮอปเปอร ์
(Hopper Glacier) ซึง่นับเป็นจุดเขา้ชมกราเซยีที่ใกลม้าก
ท่านจะไดเ้ห็นกราเซียที่ส ั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบ
เปลี่ยนจากน ้าแข็งกลายเป็นหินซึง่เห็นได ้จากความเก่าแก่สี
ออกเทาของกราเซยีแห่งนี.้..ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลบัและ
เปลีย่นเป็นรถบสัเดนิทางสูเ่มอืงกลิกติ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วนัที-่5    ฮุนซา่– กราเซยีฮอปเปอร ์–Nalter  Valley –Gilgit กลิกติ  



 

 
จากนัน้ ออกเดนิทางสู่ เมอืงกลิกติ (Gilgit) เสน้ทางคาราโครมั ไฮเวย ์เรยีบไปตามแม่น ้าสนิธ ุชมความงาม

ตามเสน้ทางทีม่นี ้าตกสายเล็กๆ อนัเกดิจากหมิะ และกราเซยีละลาย เมอืงกลิกติ หวัเมอืงหลกัของ ภูมภิาค 
Gilgit - Baltistan เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของปากสีถาน เป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึงบนเสน้ทางสาย
ไหมในอดตีทีพุ่ทธศาสนาเผยแผ่มาจากเอเชยีใต ้และ เป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์จุดเร ิม่แห่ง
การเดินทาง trekking Himalayan ranges และ จุดเร ิม่ตน้ของการท่องเทียว เสน้ทางสู่  ชายแดน
ปากสีถาน - จนี ทีร่าบสงูคนุจรีาบ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 
** พกัทีโ่รงแรม HEAVEN LODGE (หรอืเทยีบเท่า)คนืที ่5 

 (ม ีWi-Fi) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

07.00 น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. น าท่านชม พระพุทธรูป Kargah เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปในสมัย

ครสิตศ์ตวรรษที ่7 ถกูคนพบพรอ้มกบัเจดยี ์3 องคซ์ ึง่สงู 400 เมตรในชว่งปี ค.ศ.1938-1939 เคยมตี านาน
ของคนในทอ้งถิน่เกีย่วกบัพระพุทธรูปนีไ้ดก้ล่าวถงึ ชายผูห้น่ึงไดป้ราบผีสาวทีเ่รยีกกนัว่า Yakhshini ซึง่
อาศยัอยูใ่น Kargah ลงได ้

จากน้ัน พาเดนิชมตวัเมอืงกลิกติ ผ่านย่านรา้นคา้ ตลาดไปรษณีย ์สุเหรา่ รวมทัง้สนามแข่งโปโล ทีเ่ป็น
กฬีาทีนิ่ยมมากในทางเหนือของปากสีถาน กลิกติเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นเชงิเขาคาราโครมั พืน้ทีส่่วนใหญ่ของ
เมืองนีเ้ต็มไปดว้ยภูเขา ซึง่ภูเขาทีนี่ม้ีความน่าสนใจอย่างมากเพราะไดช้ ือ่ว่าเป็น ดนิแดนแห่งความงามบริ
สุทธท์ีถู่กตกส ารวจจากชาวโลกนอกจากนีเ้มืองกลิกติยงัเป็นเมอืงส าคญัทีเ่สน้ทางสายไหมในอดตีตดัผ่าน 
และใชเ้ป็นเสน้ทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจากอนิเดยีสู่ดนิแดนต่างๆ ในเอเชยีท าใหพ้บหลกัฐานทางพุทธ
ศาสนาในเมืองนีเ้ป็นจ านวนมาก จากนั้นชม สะพานแขวนกลิกติ (Gilgit Suspension Bridge) 
ซึง่เป็นสะพานแขวนในสมยัโบราณที่ยงัคงใชง้านอยู่ในปัจจุบนั เป็นสะพานแขวนที่รถสามารถวิง่ผ่านได ้
สรา้งโดยกองทพัองักฤษในชว่งค.ศ.ที ่19 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบีสชาม (Besham) (ประมาณ 7 ชม.) เมืองเบชาม โดยใชเ้สน้ทางสายคารา

โครมัไฮเวย ์(Karakoram Highway – KKH) ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดช้ ืน่ชมกบัความงดงามของธรรมชาติ
ทีป่รากฏบนเสน้ทางสายนี ้ชมววิระหวา่งสองขา้งทาง....จนถงึโรงแรมทีพ่กัในตอนเย็น 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม  
ทีพ่กั  Hilton Beshaam (หรอืเทยีบเท่า)คนืที ่6  

(ม ีWi-Fi) 
 

วนัที-่7    Basham –อสิลามาบดั-กรุงเทพฯ     
07.00 น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงหลวงอสิลามาบดั  (Islamabad) เป็นเมอืงหลวงของปากสีถานแห่งใหม่ ทีย่า้ยมา

จากเมอืงการาจทีีอ่ยูท่างตอนใต ้เมอืงอสิลามาบดั
ตัง้อยู่บนที่ราบสูงโปโตฮาร ์(Potohar) บรเิวณ
เทือกเขามารก์ ัลลา (Margalla Hills) ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ชือ่ อิสลามาบดั 
หมายถงึ ทีอ่ยู่ของชาวมุสลมิ การยา้ยเมืองหลวง
มาทีแ่ห่งใหม่ในท าเลทีต่ ัง้อยู่ใจกลางประเทศกว่า 
และในสภาพอากาศที่เย็นสบายกว่า ท าใหเ้มือง
อิสลามบัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ นอกจากนี้ เมืองนี้
ไดร้บัการวางผงัเมอืงและออกแบบกอ่สรา้งอย่างด ี
เลอืกท าเลอยูบ่นพืน้ทีร่าบกวา้งขวาง รม่ร ืน่ เขยีว
ขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ทีถู่กปลูกเป็นแนวเมอืงถูกแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นโซนๆอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การสรา้ง
ตึกอาคารส่วนใหญ่จะสรา้งเพียงช ัน้เดียวเพื่อทศันียภาพที่สวยงาม แวะชม มสัยิดไฟซาล (Faisal 
Mosque) ซึง่เป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี สรา้โดยกษัตรยิไ์ฟซาลแห่งราชวงศซ์าอุดิอาระเบียใชเ้งิน
งบประมาณ การสรา้งสงูถงึ 50 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ       

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. ก่อนอ าลาปากสีถาน น าทา่นชอ้ปป้ิงของฝากที ่Centaurus Department Store ทีใ่หญท่ีส่ดุขอ

ปากสีถานอสิระชอ้ปป้ิงสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

วนัที-่6 เมอืงกลิกติ (Gilgit)- เมอืงบสีชาม (Basham)    



 

20.00 น. ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  
อสิระอาหารค า่ภายในสนามบนิอสิลามาบดัเพือ่ความสะดวกในการเชคอนิ 

23.20  น. ✈ออกเดนิทางจาก อสิลามาบดั โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่TG350 
 
วนัที-่8   กรุงเทพฯ    
06.25น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
H I M A L A Y A N  T R A V E L 

หมายเหต ุ:  เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึ
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะ
ท่องเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

ก าหนดการเดนิทาง  
30 ม.ีค. – 6 เม.ย / 6 เม.ย. – 13 เม.ย. / 13 เม.ย. 20 เม.ย. 62 
อตัราคา่บรกิาร Highlight Pakistan 8Days 6Nights by Thai Airways 
ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)          ท่านละ  53,333 บาท 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่           ท่านละ  7,500 บาท 
 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

กรณุาจองทีน่ั่งลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 1เดอืน กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท เมือ่ท าการ
จอง พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์และเอกสารส าหรบัการท าวซีา่ ส่วนทีเ่หลอืช าระภายใน 20 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะน้ัน
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัช ัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ – อสิลามาบดั - กรงุเทพฯ (กระเป๋า

เดนิทางน า้หนักตามทีส่ายการบนิก าหนด)  
✓ คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน า้มนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ  
✓ คา่ทีพ่กัโรงแรมตามทีร่ะบุ ตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่  
✓ คา่อาหารตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ 
✓ คา่เคร ือ่งดืม่ (น า้เปลา่) ภายในภตัตาคาร ระหวา่งมือ้อาหาร และบนรถโคช้  
✓ คา่พาหนะ รถรบั-สง่ ตลอดการเดนิทาง  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่ามระบุในโปรแกรม  
✓ คา่วซีา่ปากสีถาน ส าหรบัหนังสอืเดนิทางประเทศไทย (แบบเขา้-ออก คร ัง้เดยีว)  
✓ คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางสว่นบุคคล จ านวนเงนิประกนัภยั 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาล จ านวนเงนิ

ประกนัภยั 500,000 บาท, คา่เคลือ่นยา้ยผูป่้วยจากตา่งประเทศ จ านวนเงนิประกนัภยั 1,00,000 บาท 
อตัราคา่บรกิารไม่รวม 
➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารวซีา่ของคนตา่งดา้ว  
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากรายการ 
➢ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
➢ คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
➢ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น  
➢ รวมทปิไกด ์ทอ้งถิน่ และคนขบัรถ 50 เหรยีญ ตอ่ลกูคา้/ทา่น/ตลอดการเดนิทาง 

 
 



 

 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั  คนืคา่มดัจ า 100%  
 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 20-29 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น หรอืเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 1-19 วนั  เก็บคา่บรกิาร 100%  
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั **เฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาว** เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ
ท ัง้หมด ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าท ัง้หมด**(ยกเวน้ กรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ ากบัสาย
การบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กั โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ
ไม่อาจขอคนืเงินได)้** 
 
เง่ือนไขอืน่ๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศ 
เหตกุารณท์างการเมอืง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะ
ค านึงถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของ
หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมด หรอื บางสว่น  
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื 
คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย  
 บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 10 ทา่น  
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ 
 
ขอ้มูลน่ารูก้อ่นไปปากสีถาน 
การท าวซีา่ 
ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเดนิทางมายงัประเทศปากสีถาน ตอ้งท าวซีา่ปากสีถาน และตอ้งไปแสดงตวัทีส่ถานฑตูปากสีถาน 
ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์สถานทตูปากสีถาน ประจ าประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand 
31 ซอยนานาเหนือ 3 สขุมุวทิ กทม. 10110   โทร. 0-2253-0288-9, 0-2253-5325 
 
แผนกรบัท าวซีา่จะเปิดใหท้ าวซีา่ 09.00-12.00 น. ทุกวนัจนัทร ์- พฤหสับด ีและ รบัวซีา่ประมาณ 14.30-15.30 น. ในวนั
จนัทร-์พฤหสั เชน่เดยีวกนั ส าหรบัวซีา่ทอ่งเทีย่ว สถานฑตูจะออกให ้ตามจ านวนวนัทีเ่ราระบุในโปรแกรมเดนิทางทีไ่ดแ้นบไป
ใหส้ถานฑตู เอกสารทีใ่ชใ้น 
 
โดยปกตเิวลาในการท าวีา่จะใชเ้วลาประมาณ 3-5 วนัท าการ 
 
การขอวซีา่ท่องเทีย่วใชเ้อกสารดงันี ้
1. หนังสอืเดนิทาง/ทัง้เลม่เกา่และเลม่ใหม่ (ถา้ม)ี/(พรอ้มส าเนา) 
2. รปูสพีืน้หลงัขาว 2 นิว้/ 2 ใบ (รปูถา่ยหนา้ตรงไม่สวมแวน่ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) 
3. จดหมายรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) ระบุ ต าแหน่ง เงนิเดอืน และ วนัเดอืนปี ทีเ่ร ิม่เขา้ท างาน (ฉบบัจรงิ) 
4. จดหมายชีแ้จงการท างาน (ภาษาองักฤษ)/(กรณีประกอบอาชพีโดยไม่มใีบทะเบยีนการคา้)ระบุต าแหน่งเงนิเดอืน และ วนั
เดอืนปี ทีเ่ร ิม่ท า 
5. ส าเนาหนังสอืรบัรองของบรษิทั (กรณีเป็นเจา้ของบรษิทั)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) และ หลกัฐานการเงนิของบรษิทั 
6. ส าเนาบตัรประชาชน 
7. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
8. ส าเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวั (Update ปัจจุบนั 6 เดอืนยอ้นหลงัถงึปัจจบุนั) (สถานฑตู ไม่รบัหนังสอืการนัตทีีอ่อก
จากธนาคาร ใชเ้ฉพาะบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น้ันคะ)  
9. ส าเนาใบสมรส/ใบหยา่/ใบมรณะ (ถา้ม)ี/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
10. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
11. ส าเนาใบสตูบิตัร (กรณีเด็กอายไุม่ถงึ 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 



 

 
ทีพ่กัและอาหารการกนิ โรงแรม ทีพ่กั ทีเ่ราจดัในเสน้ทางทอ่งเทีย่วภาคเหนือ อาจไม่หรหูรา ระดบัโรงแรม 4-5 ดาว แต่ก็เป็น
ทีพ่กัทีม่คีวามปลอดภยั สะอาด แต่มสีิง่อ านวยคามสะดวกระดบัหน่ึง บางแห่งม ีwifi free บางแห่งทีไ่กลออกไปอาจไม่ม ีwifi 
ใหใ้ช ้ส่วนเร ือ่งอาหารส่วนใหญ่แลว้หากเป็นมือเย็นจะรบัประทานอาหารกนัทีโ่รงแรม อาหารปากสีถาน 99 % เป็นอาหาร
อสิลาม มีไก่เป็นหลกั แต่ละโรงแรม หรอื รา้นอาหารจะมีไก่ทอดสูตรเด็ดของแต่ละแห่งอรอ่ยไม่เบาคะ ส าหรบัความคดิเห็น
ของเราคดิวา่อาหารท่านง่ายเน่ืองจากไม่มเีคร ือ่งเทศแรงเหมอืนอยา่งอนิเดยี เราสามารถขอไปใชค้รวัเขาท าอาหารไทยไดค้ะ 
ชาวปากสีถานใจดคีะ 

 
 


