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คาราโครมัไฮเวย ์ Eight Wonder of the world 
ดนิแดนอารยธรรมในฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีเสน้ทางพรมแดนทีส่งูทีส่ดุในโลก  

 
 

 

 

 

วันที่ เส้นทาง พัก 
1 26 OCT 22 กรุงเทพฯ – อิสลามาบดั 

TG349   BKK-ISB  19.00-22.10 
Blue Area : De pape 

2 27 OCT 22 อิสลามาบดั – กิลกิต Gilgit lodge hotel 
3 28 OCT 22 กิลกิต – กากชู – กปิูส  – ทะเลสาบคาลทิ – หมู่บ้านฟานเดอร์ Blossom Inn 
4 29 OCT 22 กปิูส – กิลกิต – ฮุนซา่ – วิวยอดเขาคาราโปชิ – ฮุนซา่ Eagle’s Nest Hotel 
5 30 OCT 22 ทะเลสาบอตัตาบดั – ทะเลสาบบอริท – ธารน า้แข็งพาสส ุ Ambassador Passu hotel 
6 31 OCT 22 พาสส ุ– จุดชมวิวพาสส ุ– ดา่นชายแดนคณุจีราบ Ambassador Passu hotel 
7 1 NOV 22 พาสส ุ– สะพานแขวน – ป้อมอลัติ – ป้อมบลัติ – คาริมาบดั Roomi Dastaan hotel 
8 2 NOV 22 คาริมาบดั – หบุเขานาการ์ – ธารน า้แข็งฮ๊อปเปอร์ – กิลกิต Gilgit lodge hotel 
9 3 NOV 22 กิลกิต– พระพทุธรูปผาแกะสลกั– นงักาปาร์บตั–ชีลาส Shangrila Chilas hotel 
10 4 NOV 22 ชีลาส –  มนัเซ-รา  –  บีชาม Karakoram hotel 
11 5 NOV 22 มนัเซ-รา  – ตกัศิลา  –  อิสลามาบดั   –  มสัยิดไฟซาล 

TG350  ISB-BKK  23.20-06.15+1 
บนเคร่ืองบิน 

12 6 NOV 22 เวลา 06.25 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมิู _ 

AUTUMN GRAND PAKISTAN 12วัน 10คืน 
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ก าหนดการเดนิทาง    26 ตุลาคม –  6 พฤศจิกายน 2565  

 
 
 
16.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู อาคารภายในประเทศ สายการบินไทย( TG ) 
 โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทา่น 
19.00 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG349  สู ่อิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน 
 ใช้เวลาบิน 5.10 ชัว่โมง  อิสระพกัผอ่นบนเคร่ือง 
  เวลาท่ีประเทศไทย เร็วกวา่ปากีสถาน 2 ชัว่โมง 
22.10 น. ถึงอิสลามาบัด ปากีสถาน  หลงัน าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสมัภาระแล้ว น าทา่นสูท่ี่พกั 
 กรุงอิสลามาบดั สร้างขึน้ในคริสต์ทศวรรษ 1960 เป็น

เมืองท่ีมีการวางผงัเมืองไว้ก่อนเพื่อเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศแทนนครการาจี มีมาตรฐานการด ารงชีพ  
ความปลอดภยัสงูและเป็นท่ีตัง้ขององค์กรทาง
การเมืองของประเทศ 

พกัอิสลามาบดั Blue Area : De pape หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า  โดยรถบสั น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองกิลกิต Gilgit บนเส้นทาง “คาราโครัม 

ไฮเวย์” “The Karakoram Highway”  ได้รับสมญานามวา่ 8th wonder of the 

world  เส้นทางในฝันของนกัเดินทางมืออาชีพ เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือท่ีเรียกสัน้ ๆ 
วา่ KKH เป็นถนนท่ีเช่ือมโลก 2 โลกเข้าด้วยกนัคือ โลกตะวนัตกและโลก
ตะวนัออกโดยผา่นเอเชียกลางดินแดนท่ีเป็นชุมนมุของเทือกเขาส าคญั
ของโลกถึง 3 เทือกเขาด้วยกนั ได้แก่ เทือกเขาหิมาลายนั คาราโครัมและฮินดกูซู   KKH เร่ิมสร้างตัง้แต ่พ.ศ. 2503 
- 2523 เพื่อเช่ือม 2 ประเทศเข้าด้วยกนั คือ ปากีสถานและจีน รวมทัง้ยงัสามารถเปิดเส้นทางสูป่ระเทศอ่ืน ๆ ใน
แถบเอเชียกลาง เช่น ทาจิคสถาน อฟักานิสถาน เป็นต้น  คาราโครัมไฮเวย์สร้างขึน้ด้วยความร่วมมือของ
ปากีสถาน-จีน ยาว 1,300 กิโลเมตร สว่นท่ีอยูใ่นปากีสถานยาว 887 กิโลเมตร และในจีนยาว 413 กิโลเมตรพาด
ผา่นบนความสงูเกือบ 5,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล สร้างขนานไปกบัเส้นทางสายไหมโบราณ  

วันแรก      พุธ 26 ตุลาคม 2565 
               กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ – อิสลามาบัด 
                 
 

วันที่สอง     พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565 
                อิสลามาบัด– คาราโครัมไฮเวย์ – กิลกิต 
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 เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 บา่ย  น าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองกิลกิต ดินแดนปกครองตนเองในสดุเหนือสดุ

เมืองของปากีสถาน เมืองตัง้อยูใ่นหบุเขา ใกล้จุดบรรจบระหวา่งแม่น า้
กิลกิตและแม่น า้ฮุนซา่ ในอดีตเป็นเมืองส าคญับนเส้นทางสายไหม และ
เป้นสว่นหนึง่ของคาราโครัมไฮเวย์ อิสระพกัผอ่นยนรถ พร้อมเพลดิเพลนิ
กบัวิวทิวทศัน์ช่วงใบไม่เปลีย่นสสีองข้างทาง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกักิลกิต Gilgit lodge hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า  จากนัน้มุ่งหน้าสู ่ เมืองกากูช Gahkuch (ระยะทาง94 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงของเขตหุบเขากีเซอร์ (Ghizer) ซึ่งตัง้อยู่
ระหว่างเทือกเขา Hindu Kush เส้นทางจะขนานไปกับ แม่น า้กีเซอร์ ท่ีคด
เคีย้วไปมา แต่ละโค้งของแม่น า้ สวยงามไปด้วยวิวของยอดเขาสีเทาอม
ฟ้า มีสีขาวของหิมะอยู่บนยอด ขนาบไปด้วยแม่น า้เขียวอมฟ้า อย่าง
สวยงาม หุบเขากีเซอร์ เป็นดินแดนท่ีเต็มไปด้วยโตรกผา ล าธาร มีแม่น า้
ท่ีมีน า้สีเขียวใสไหลผ่าน บางช่วงแม่น า้ก็ขยายกว้างเป็นทะเลสาบ ซึ่งมีอยู่
หลายแหง่มาก จนได้รับสมญานามวา่ The land of Lakes  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ท่ีเมืองกากซู 
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูปิส Gupis  ชมวิว ทะเลสาบคาลทิ Khalti 

Lake  ทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ ในหุบเขาเต็มไปด้วย  พืชพันธ์ุเมือง
หนาวนานาชนิด เช่น แอ๊ปเปิ้ล เชอร์ร่ี แอ็พพริคอต วอลนัท ท่ีก าลัง
เปลี่ยนสีสวยงาม  ทะเลสาบคาลทิ ตัง้บนท่ีราบสูง2,217เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเลยงัเป็นแหลง่น า้จืดท่ีส าคญั มีปลาเทราต์เป็นจ านวนมาก  
น า้ในทะเลสาบเย็นจดัซึง่ไหลมาจากธารน า้แข็งโดยรอบ 
จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บ้านฟานเดอร์ Phander Valley  ( ระยะทาง 60
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. )  หมู่บ้านเลก็ๆในหบุเขาฟานเดอร์  
ค าวา่ “ฟาน” หมายถึงต้นปาล์มในภาษาโควาร์ ถือวา่เป็นหมู่บ้านท่ีมี
ทศันียภาพงดงามท่ีสดุในเขตนี ้

วันที่สาม     ศุกร์ 28 ตุลาคม 2565 
                กิลกิต – กากูช – กูปิส – ทะเลสาบคาลทิ – หมู่บ้านฟานเดอร์ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกักปิูส  Blossom inn หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า โดยรถบสั น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองกิลกิต Gilgit   เมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีอายทุางประวติัศาสตร์ยาวนาน 

ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาและธารน า้แข็ง ( ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ) ระหวา่งทาง
ให้ทา่นแวะจอดตามสถานท่ีสวยงามเพื่อเก็บภาพประทบัใจ 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เดินทางสูเ่มืองคาริมาบัด Karimabad  ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปกับ 

จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ  Rakaposhi View Point  ซึ่งมีระดับ
ความสงู 7,788 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  

  เดินทางต่อต่อไปยงั  เมืองคาริมาบัด Karimabad หรืออีกช่ือว่า 
เมืองบัลติท (Baltit) เป็นเมืองหลวงของ หุบเขาฮุนซ่า Hunza 
Valley สูงจากระดับน า้ทะเล 2,438 เมตร และมีพืน้ท่ีประมาณ 
7,900 ตารางกิโลเมตร ในอดีตฮุนซา่เป็นรัฐอิสระที่มีอ านาจปกครอง
ตนเอง  เป็นเวลากว่า 900 ปี ชาวฮุนซ่าสว่นใหญ่นบัถือมสุลิมนิกาย
อิสไมลี่ชีอะ (Ismaili Shia) ใช้ภาษาดัง้เดิมคือภาษา Brushuski แต่ก็
สามารถเข้าใจภาษาอูรดู (Urdu) และภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษา 
Brushuski เป็นภาษาท้องถ่ินเฉพาะ พูดกันเฉพาะในเขตพืน้ท่ีฮุนซ่า 
ชมทศันียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม ผ่านหบุเขาผลไม้อนัอุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์ อันเป็นเมือง
โบราณท่ีช่อนตวัอยู่ในหุบเขา ห่างจากมลพิษทัง้ปวง ไม่น่าแปลกเลยท่ีคนในฮุนซ่ามีอายุเฉลี่ยยาวนานมากเป็น
อนัดบัต้นของโลกถึง 85 ปี คนแก่หลาย ๆ คนมีอายถุึง 120 ปี เพราะเมืองจะถกูโอบล้อมโดยยอดเขาสงูมากมายท่ี
มีความสงูมากกวา่ 7,000 เมตร เท่ียวชมเมืองท่ีมีสสีนัสดใสจากใบไม้เปลี่ยนสี ทัง้ สีส้ม สเีหลอืง สายน า้จากแม่น า้
ฮุนซา่ สฟ้ีาทอดตวัโค้งยาวงดงามราวภาพวาดขึน้  

วันที่ส่ี        เสาร์ 29 ตุลาคม 2565 
                กูปิส – กิลกิต – จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ – คาริมาบัด   
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  ถึงคาริมาบดั น าทา่นเช็คอินโรงแรมท่ีพกั 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม    

พกัคาริมาบดั Eagle’s Nest hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 
 
 
 

  ปลุกท่านตื่นมา ดื่มด ่ากับบรรยากาศอันสดช่ืนบนยอดเขาดุยเกอร์ Duiker จดัวา่เป็นหลงัคาของฮุนซา่บน
รังพญาอินทรีย์ (Eagle Nest) ชมแสงแรกของพระอาทิตย์ขึน้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึน้ Sunrise ท่ีสวยท่ีสดุแหง่
หนึง่ให้ทา่นได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะ ชมทศันียภาพของหมู่บ้านฮุนช่า ท่ีอยูเ่บือ้ง
ลา่ง สเีหลอืงสลบักบัสส้ีม มีแม่น า้ฮุนซา่ขนาบรายล้อมด้วยยอดเขาสงูเสยีดฟ้าตระหงา่นโดยรอบโดย ณ จุดนีท้า่น
จะได้เห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตาท่ีเรียกวา่ Lady Finger รวมทัง้ได้เห็นยอดเขาระดบัโลกถึง 5 ยอดเขา
เช่นกนั  เช่น Rakaposhi (7,788 M), Diran (7,265M), Golden Peak (7,028 M.), Ulter Peak (7,388 M) และ 
Mountain Peak  

 
 
 
 
 
7.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า  เดินทางสูเ่มือง พาสสุ  Passu หมู่บ้านเล็กบนเส้นทางคาราโครัม ซึ่ง

ตัง้อยู่ท่ีระดบัความสงู 2,400 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ระหว่างทาง ชม
ทะเลสาบ  อัตตาบัด Attabad lake ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีตัง้ช่ือตามช่ือ
หมู่บ้าน เกิดจากแผ่นดินถล่มลงมากัน้แม่น า้ฮุนซ่า จนกลายเป็น
ทะเลสาบสเีทอควอยส์ ซึ่งทะเลสาบนีมี้ความยาว 21 กิโลเมตร และ
ความลกึ 100 เมตร เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 เหตกุารณ์นัน้ท า
ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านอัตตาบดั เสียชีวิตทนัที 20 คน และจ านวนท่ี
เหลือกว่า 6,000 คนท่ีอยู่ต้นแม่น า้ต้องอพยพหนีน า้ในทะเสสาบท่ี
สงูขึน้เร่ือย ๆ และถูกตดัขาดจากแผ่นดิน  อิสระให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ 
เก็บภาพตามอธัยาศยั 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

วันที่ห้า      อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 
               พระอาทิตย์ขึน้ยอดเขาดุยเกอร์ – คาริมาบัด – พาสสุ – ทะเลสาบอตัตาบัด 
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บา่ย  น าทา่นเปลีย่นเป็นรถตู้ เลก็  เพื่อขึน้เขาชม ธารน า้แข็งพาสสุหรือธาร
น า้แข็งสีขาว (Passu Glacier) ระหวา่งทางรถตู้ขบัผา่นทะเลสาบบอ
ริท Borit lake  ทะลสาบในหบุเขาฮุนซา่มกัเป็นท่ีอาศยัของนกป่าท่ี
อพยพมาจากทางตอนใต้  จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู ่ธารน า้แข็ง
พาสสุ น าทา่นเดินเท้า 1  กิโลเมตร ประมาณ 45 นาที จะได้พบกบั
ธารน า้แข็งอนัยิ่งใหญ่ตระการตา เกิดจาการสะสมของหิมะหนา 50-
60เมตร แล้วเคลือ่นตวัลงมาตามไหลเ่ขาอยา่งช้า ๆ ท าให้เกิดการสกึกร่อนลกึลงไปเพราะความหนกัของหิมะ 

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัพาสส ุAmbassador Passu hotel หรือเทียบเทา่ 
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นชมวิวหุบเขาพาสสุ Passu Valley  วิว  Passu Cathedral 

หรือเทือกเขาพาสสอุนัยิ่งใหญ่ตระการตา    
 จากนัน้เดินทางสู ่คุนจีราบ  Khunjerab Pass and National Park 

 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. )  ซึง่เป็นช่องทางการค้าท่ีสงูท่ีสดุใน
โลก จุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอนัเก่าแก่   

 ** คณะต้องท าเร่ืองขอเข้าพืน้ท่ี  นกัทอ่งเท่ียวทุกท่านต้องลงจากรถเพื่อ
ถ่ายรูปลงทะเบียนในส านกังาน 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ชม ด่านชายแดนคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ท่ีน่ีคือดา่นพรมแดนท่ี

สงูท่ีสดุในโลก สงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่4,730 เมตรบนเทือกเขาคารา
โครัม ซึง่เดินทางตาม แนวเส้นทางสายไหมโบราณท่ีเช่ือมเอเชียกลางสู่
ยโุรป  ตลอดเส้นทางขึน้เป็นเทือกเขาหิมะสลบัซบัซ้อนบรรยากาศราวสวิสเซอร์แลนด์ 

วันที่หก      จนัทร์ 31 ตุลาคม 2565 
                พาสสุ – จุดชมวิวหุบเขาพาสสุ –  ด่านชายแดนคุนจิราบ –  พาสสุ 
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 สามารถ  พบเห็นสตัว์หายาก เช่นตวั Ibex หรือ แพะเขา Yakก็มีท่ี
อาศยัอยูต่ามไหลเ่ขาสงู จนถึงจุดสดุท้ายท่ีด่านชายแดนระหวา่ง
ปากีสถานและจีน   ชมบรรยากาศการค้าขายของตลาดชายแดนสอง
ประเทศ อิสระให้ทา่นเลน่หิมะบนบรรยากาศหนาวเย็น พร้อมถ่ายรูป
กบัยอดเขารายล้อม 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัพาสส ุ  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัพาสส ุAmbassador Passu hotel หรือเทียบเทา่ 
 
 

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นชมสะพานไม้ Hussaini Hanging Bridge สะพานแขวนท่ี

ต่ืนเต้นและสวยงาม สร้างข้ามผา่นแม่น า้ฮุนซา่โดยมีฉากหลงัเป็นเขา
พาสส ุจากนัน้น าทา่นสู ่คาริมาบัด ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  ชม ป้อมอัลติท Altit Fort ซึง่เป็นป้อมปราการท่ีอายนุานท่ีสดุในหบุ

เขาฮุนซา ป้อมอลัติทตัง้อยูบ่นหน้าผา่นริมแม่น า้ฮุนซามีความ
สวยงามเป็นอยา่งมาก เราจะเห็นยอดเขาสงูจ านวนมากท่ีอยูบ่ริเวณนี ้
จากนัน้ชม ป้อมบัลตทิ Baltit Fort  ท่ีมีความเก่าแก่กวา่ 750 ปี สร้าง
โดยเจ้าหญิงและบลัติสถาน (Baltistan) ภายหลงัการอภิเษกสมรสกบั
เจ้าชาย ณ เมืองแหง่นี ้ซึง่ท าให้ป้อมปราการแหง่นีเ้ป็นอดีตพระราชวงั
หลวงท่ีมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นแคช
เมียร์  หรือทิเบตและได้รับการตอ่เติมขยายสว่นตา่งๆมากมาย
จนกระทัง่ในสมยัของท่ีองักฤษได้เข้ามาปกครอง ปัจจุบนัอยูภ่ายใต้
การดแูลของ Aga Khan Foundation ท าให้เกิดการฟืน้คืนชีวิตให้ป้อม
ปราการแหง่นีห้ลงัจากถกูทิง้ร้างไว้เป็นเวลานาน  หลงัจากนัน้ชมวิถีชีวิตของชาวปากีสถานกนัท่ี Hunza 

Traditional Bazar เป็นตลาดพืน้เมืองท่ีมีของท่ีระลกึให้ทา่นเลอืกสรรมากมาย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัคาริมาบดั  Roomi Dastaan hotel หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่เจ็ด    องัคาร 1 พฤศจิกายน  2565 
                พาสสุ – สะพานแขวน Hussaini – คาริมาบัด – ป้อมอัลติ – ป้อมบตัิ – ตลาดพืน้เมือง 
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07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นเดินทางถ่ายภาพ ท่ี หุบเขานาการ์ Nagar Valley ตัง้อยู่

ใกล้กบัหบุเขากิลกิตมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลท่ี  2,438 เมตร 
เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรัฐนากา ในอดีตเคยเป็นรัฐท่ีปกครอง
พืน้ท่ีโดยรอบยาวนานถึง 1,200ปีจนกระทัง่ลม่สลายลงใน ค.ศ.
1974 หบุเขานากา เป็นสถานท่ีนิยมส าหรับช่ืนชมทศันียภาพของ
ยอดเขาโดยรอบทัง้ยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอ่ืน ๆ 
กวา่ 30 ยอดเขา   

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าชม กราเซียฮอปเปอร์ Glacier Hopper   ซึง่นบัเป็นจุดเข้าชมก
ราเซียท่ีใกล้มากทา่นจะได้เห็นกราเซียท่ีสัง่สมกาลเวลามายาวนาน
จนแทบเปลีย่นจากน า้แข็งกลายเป็นหินซึง่เห็นได้ จากความเก่าแก่สอีอกเทาของกราเซียแหง่นี ้ 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองกิลกิต Gilgit  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกักิลกิต Gilgit lodge hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นชม พระพุทธรูปหน้าผาแกะสลัก  Kargah Buddha  หรือ

พระพทุธรูปการ์กาอยูห่า่งจากเมืองกิลกิตราว 9.7 กิโลเมตร  เป็น
ภาพแกะสลกัในหินแสดงภาพพระโคตมพทุธเจ้า มีความสงู 15 เมตร
แกะสลกัในข้างผาของหน้าผาใน การ์กานาลา คาดวา่มีอายรุาว
คริสต์ศตวรรษท่ี 7 ถกูค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 1939  หา่งจาก
องค์พระไปประมาณ 400 เมตร ยงัค้นพบเจดีย์ 3 องค์ด้วยเช่นกนั ต านานท้องถ่ินเลา่วา่ครัง้  หนึง่เคยมียกัษิณี 
(ยกัษ์เพศเมีย)หรือ แม่มด ซึง่สร้างความหวาดหวัน่ให้กบัผู้คนในท้องถ่ิน ท้ายท่ีสดุได้มีปีร์ (ผู้ มีบุญ) คนหนึง่ 
มาท าการปักนางเข้ากบัฝาหน้าผาเพื่อเป็นการบงโทษ  ซึง่กลายเป็นรูปสลกันี ้

วันที่แปด    พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 
                คาริมาบัด  – นาการ์ – กราเซียฮอปเปอร์  – กิลกิต 
  
                 
 

วันที่เก้า     พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 
                กิลกิต  – พระพุทธรูปหน้าผาแกะสลัก  – ชีลาส – จดุชมววิยอดเขานังกาปาร์บัต  
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 น าทา่นแวะถ่ายภาพท่ีจุดชมววิยอดเขานังกาปาร์บัต  NANGA 
PHARBAT เป็นภเูขาท่ีสงูท่ีสดุเป็นอนัดบั 9 ของโลก 8,126 เมตร ( 
26,660 ฟุต) เหนือระดบัน า้ทะเล มนัเป็นตวัเช่ือมระหวา่งเทือกเขา
หิมาลยัทางตะวนัตกรอบแม่น า้สนิธุสูท่ี่ราบของปากีสถาน ยอดเขา
นานกาพาร์บาทถกูขนานนามวา่เป็นภเูขาแหง่นกัฆา่ จากนัน้เดิน
ทางผา่นเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์เส้นเดิม ผา่นจุดตดัของเทือกเขาหิมาลยั เทือกเขาคาราโครัม และ เทือกเขา
ฮินดกูชู 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองชีลาส Chilas  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) บนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัชีลาส Shangrila Chilas hotelหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเบชฮาม Besham  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

5 ชม. ) โดยเลยีบตามไหลเ่ขาบนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ 
เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  จากนัน้ออกเดินทางสู ่   เมืองมนัเซ-รา Mansehra ( ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม.) บนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัมนัเซ-รา   Karakoram hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า จากนัน้น าทา่นชม เมืองตักศิลา Taxila ซึง่อยูห่า่ง 35 กิโลเมตรก่อนถึง เมืองอิสลามาบดั ยเูนสโกได้ให้

ความส าคญักบั เมืองตกัศิลา และได้รับการประกาศวา่เป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร์เป็นเมืองโบราณท่ี
เจริญรุ่งเรืองมาตัง้แตส่มยั อเลก็ซานเดอร์ มหาราช หลงัจากพระเจ้าอเลกซานเดอร์สวรรคต พระเจ้า อโศก
มหาราช ทรงวางรากฐานพทุธศาสนาในเมืองตกัศิลาตอ่ในพทุธศตวรรษท่ี 10 - 11 พวกฮัน่ขาวได้ท าลายวดัพทุธ
ศาสนา ในเมืองตกัศิลาเป็นเมืองโบราณท่ีอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเก่าแก่ 

วันที่สิบ     ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 
               ชีลาส –  เบชฮาม  –  มันเซ-รา                   
 

วันที่สิบเอ็ด  เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565 
                 มันเซ-รา  –   ตักศิลา –   มัสยิดไฟซาล  –   อสิลามาบดั  – สนามบินอิสลามาบัด 
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 น าชม เมืองสิรกปั คือ  ตกัศิลาแห่งท่ี 2 เป็นท่ีตัง้  ของมหาวิทยาลยัทาง 
พทุธศาสนาสองแหง่ คือมหาวิทยาลยัจูเลียน และโมห์ราด ู ลาฮอร์ ต้น
ก าเนิดของภาษาสนัสกฤต ชม พิพิธภณัฑ์ตักศิลา Taxila Museum 
ชมพระพทุธรูปในศิลปะท่ีเรียกกนัวา่ คนัธาราน (Gandharan ) หรือ
พทุธศิลป์แบบกรีก Greco-Bhuddhist เช่ือกนัวา่พระพทุธรูปเกิดขึน้
ครัง้แรกในดินแดนแหง่นี ้ในสมยัการปกครองของพระเจ้าเมนนัดอร์ท่ี 
Menander1 หรือพระเจ้ามิลนิด์ Milind พระพทุธรูปยคุแรกหน้าตาจะ
เป็นชาวยโุรป ก่อนท่ีมีหน้าตาเป็นแขก จีน และ ไทย โดยพทุธ
ลกัษณะแบบคนัธาระ จะคล้ายมนษุย์ตามแบบธรรมชาติ Realistic 
พระวรกายสได้สดัสว่นอยา่งถกูต้องเหมือนจริง พระพกัตร์สงบน่ิง 
พระเกศาเป็นเส้นละเอียด และขมวดเป็นปมสว่นจีวรพลิว้ไหวเป็นธรรมชาติเหมือนจริง ซึง่ได้รับอิทธิพลทาง
ศิลปะจากชาวกรีก ตัง้แตย่คุพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์มหาราช เข้าพิชิต เอเชียกลางและขยายดินแดนจนถึง
ดินแดนแถบนี ้ในราว 326 ปีก่อนคริสตกาล 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางกลบั อิสลามาบดั ชม มัสยิดไฟซาล เป็นมสัยิดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ

ของปากีสถานและเอเชียใต้ ตัง้อยูใ่นกรุงอิสลามมาบดั สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1986 มนัถกูออกแบบโดยชาวตรุกี จะมีรูปร่างเหมือน
เต็นท์เบดอิูนในทะเลทราย มสัยิดแหง่นีไ้ด้ตัง้ช่ือเพื่อให้เกียรติแก่
กษัตริย์ Faisal bin Abdul Aziz ภายในสามารถจุคนได้กวา่ 100,000 
คน พร้อมทัง้อีกราว 200,000 คน ส าหรับลานกว้างภายนอก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

20.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.20 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG350  สู ่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 
 ใช้เวลาบิน 5.05 ชัว่โมง  อิสระพกัผอ่นบนเคร่ือง 
  เวลาท่ีประเทศไทย เร็วกวา่ปากีสถาน 2 ชัว่โมง 
 

 
 

06.25 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

วันที่สิบสอง   อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565 
                กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการ  แกรนด์ ปากีสถาน 12วัน10คืน TG 

26 ตุลาคม- 6พฤศจิกายน  2565 ขัน้ต ่า 15 ท่าน พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ ( พักห้องละ2ท่าน) 88,800 บาท/ท่าน 13,800 บาท 

ค่าบริการนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั-กรุงเทพฯ นน 20กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม 10 คืน    คา่รถทศันาจรท้องถ่ิน 

   คา่อาหารตามระบุในรายการ    คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
  คา่หวัหน้าทวัร์ไทย - มคัคุเทศก์ท้องถ่ินพูดองักฤษ 
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ และสขุภาพ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 
  คา่ธรรมเนียมวีซา่ปากีสถาน 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 
   คา่ตรวจ ATK  และ RT-PCR  กรณีมีการเรียกตรวจจากประเทศต้นทางและปลายทาง 
   คา่ทิปมคัคเุทศก์ และคนขบัรถ ตลอดทัง้ทริป 100USD/ทา่น 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท  สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ( มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดนิทาง ) 

2. การยกเลกิ 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้ อาทิเช่น คา่ตัว๋ คา่วีซา่ คา่โรงแรม 

ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั  ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
  

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (Scan) 
1. Passport ท่ีมีอายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง 
2. รูปส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแวน่ตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
6.  E - Vaccine Certificate ท่ีออกจากระบบหมอพร้อมในสว่น Internation Certificate 


