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คาราโครมัไฮเวย ์ Eight Wonder of the world 
ดินแดนอารยธรรมในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เสน้ทางพรมแดนทีส่งูทีส่ดุในโลก  

 

 
 

 

วันที่ เส้นทาง พัก 
1 26ตค.65 กรุงเทพฯ – อิสลามาบดั   TG349   BKK-ISB  19.00-22.10 Blue Area : De pape 
2 27ตค.65 อิสลามาบดั – คาราโครมัไฮเวย ์– จดุตดัของ 3 แนวเทือกเขา   

– นาราน – นารานบารซ์่า 
One Naran hotel 

3 28ตค.65 นาราน – ทะเลสาบลลูซูาร ์– จดุชมวิวยอดเขาราคาโปชิ – คารมิาบดั  Hilltop Hotel Karaimabad Hunza  
4 29ตค.65 คารมิาบดั – ทะเลสาบอตัตาบดั – พาสส–ุ ธารน า้แข็งพาสส ุ 

– ด่านคนุจีราบ– สะพานแขวน  – ดยุเกอร ์
Duiker Eagle’s Nest Hotel 

5 30ตค.65 พระอาทิตยข์ึน้ยอดเขาดยุเกอร ์– หบุเขานาการ ์– กราเซียฮอปเปอร ์
– ปอ้มอลัติ – ปอ้มบลัติ – กิลกิต– พระพทุธรูปหนา้ผาแกะสลกั 

Gilgit Serena hotel  
 

6 31ตค.65 กิลกิต  – ชีลาส – โขดหินจารกึภาพเขียนโบราณ – เบชฮาม   Besham hotel 
7 1 พย.65 เบชฮาม  – ตกัศิลา– พิพิธภณัฑเ์มืองตกัศิลา – มหาวิทยาลยัจเูลียน  

–  อิสลามาบดั    
Blue Area : De pape 

8 2 พย.65 อิสลามาบดั   –  มสัยิดไฟซาล  –   ดามนัอีเกาะ  –   อิสระชอ้ปป้ิง 
TG350  ISB-BKK  23.30-06.15+1 

บนเครื่องบิน 

9 3 พย.65 เวลา 06.25 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ _ 

AUTUMN PAKISTAN 9วัน 7คืน 
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ก าหนดการเดินทาง     26 ตุลาคม - 3  พฤศจกิายน 2565  

 
 
 
16.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย( TG ) 
 โดยมีเจา้หนา้ที่บรษิัทฯ คอยอ านวยความสะดวกท่าน 
19.00 น. โดยเที่ยวบินที่ TG349  สู ่อิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน 
 ใชเ้วลาบิน 5.10 ชั่วโมง  อิสระพกัผ่อนบนเครื่อง 
  เวลาที่ประเทศไทย เร็วกว่าปากีสถาน 2 ชั่วโมง 
22.10 น. ถึงอิสลามาบัด ปากีสถาน  หลงัน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระแลว้ น าท่านสูท่ี่พกั 
 กรุงอิสลามาบดั (Islamabad) สรา้งขึน้ในครสิต์

ทศวรรษ 1960 เป็นเมืองที่มีการวางผงัเมืองไวก้่อน
เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี มี
มาตรฐานการด ารงชีพ  ความปลอดภยัสงูและเป็น
ที่ตัง้ขององคก์รทางการเมืองของประเทศ 

พกัอิสลามาบดั Blue Area : De pape หรือเทียบเท่า 
 
 
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้  โดยรถบสั น าท่านเดินทางสู ่ เมืองนาราน (Naran) ( ระยะทาง 280 

กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) บนเสน้ทาง “คาราโครัม 

ไฮเวย”์ “The Karakoram Highway”  ไดร้บัสมญานามว่า 8th wonder 

of the world  ถนนสายมิตรภาพจีน-ปากีสถาน ถนนลอยฟ้ากบั
ความสวย บนหนึ่งในถนนไฮเวยท์ี่สวยที่สดุในโลก เสน้ทางในฝันของ
นกัเดินทางมืออาชีพ เป็นที่รูจ้กักนัในชื่อที่เรียกสัน้ ๆ  ว่า KKH เป็นถนน
ที่เชื่อมโลก 2 โลกเขา้ดว้ยกนัคือ โลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกโดยผ่านเอเชียกลางดินแดนที่เป็นชมุนมุของ
เทือกเขาส าคญัของโลกถึง 3 เทือกเขาดว้ยกนั ไดแ้ก่ เทือกเขาหิมาลายนั คาราโครมัและฮินดกูซู   KKH เริ่มสรา้ง
ตัง้แต่ พ.ศ. 2503 - 2523 เพื่อเชื่อม 2 ประเทศเขา้ดว้ยกนั คือ ปากีสถานและจีน รวมทัง้ยงัสามารถเปิดเสน้ทางสู่
ประเทศอ่ืน ๆ ในแถบเอเชียกลาง เช่น ทาจิคสถาน อฟักานิสถาน เป็นตน้  คาราโครมัไฮเวยส์รา้งขึน้ดว้ยความ

วันแรก      1 
               กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสลามาบัด 
                 
 

วันทีส่อง     2 
                อิสลามาบัด – คาราโครัมไฮเวย ์– จุดตัดของ 3 แนวเทอืกเขา –นาราน – นารานบารซ์่า 
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รว่มมือของปากีสถาน-จีน ยาว 1,300 กิโลเมตร สว่นที่อยู่ในปากีสถานยาว 887 กิโลเมตร และในจีน  ยาว 413 
กิโลเมตรพาดผ่านบนความสงูเกือบ 5,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล สรา้งขนานไปกบัเสน้ทางสายไหมโบราณ  

เที่ยง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านออกเดิทางต่อสู่ เมืองนาราน ผ่าบหุบเขาของโคฮิสตนัตาม

แม่น า้อินดสัอนัยิ่งใหญ่ มีแม่น ้า  สินธุไหลผ่าน เป็นแม่น า้ที่ยาว
ที่สดุในปากีสถาน และเป็นแม่น า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลกอนัดบัที่ 21 ถือ
เป็นเสน้เลือดและเสน้ชีวิตของชาวปากีสถาน ตน้ก าเนิดของแม่น า้
สินธุอยู่บรเิวณที่ราบสงูธิเบต มีความยาวรวมของแม่น า้ 3,1080 
กิโลเมตร อารยธรรมลุม่แม่น า้สินธุ ประมาณ 1900-2500 ก่อน
ครสิตกาล ถือก าเนิดบรเิวณลุม่แม่น า้สินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบนั ถือเป็นอารยธรรมยุค
แรกๆของโลก  

 แวะชมและถ่ายภาพจุดตัดของ 3 แนวเทอืกเขา คือ เทือกเขาคาราโครมั เทือกเขาฮินดกูชู และ เทือกเขา
หิมาลยัโดยมีแม่น า้กิลกิต และ แม่น า้สินธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อเกิดเป็นแม่น า้สินธุ บรเิวณเทือกเขาคาราโครมั
เป็นเขตติดต่อกนัสามประเทศไดแ้ก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย จุดสงุสดุของเทือกเขาคือ ยอดเขาเคท ู ตัง้อยู่
บรเิวณประเทศจีนและปากีสถาน “เทือกเขาฮินดกูชู” คือ เทือกเขาที่ขยายตวัต่อจากเทือกเขาคาราโครมัไปทาง
ตะวนัตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู่บรเิวณรอยต่อ
ของประเทศปากีสถานกบัประเทศอฟักานิสถานมียอดเขาสงูที่
มากกว่าระดบั 7,000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาตีรชิมีร ์ เป็นยอด
เขาที่สงูที่สดุในเทือกเขาฮินดกูชูอยู่ในภาคเหนือของประเทศ
ปากีสถาน มีความสงูกว่า 7,690 เมตร 

 ถึงนาราน น าท่านชมสินคา้พืน้เมืองที่ นารานบารซ์่า ใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมสินคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกันาราน One Naran hotel หรือเทียบเท่า 
 

 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้       โดยรถบสั น าท่านเดินทางสู ่ เมืองคาริมาบัด  (Karimabad) 
  (ระยะทาง 320 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชม.) เป็นหัวเมืองหลกัของ ฮุ่นซ่า (Hunza) ปากีสถานตอน

เหนือ เมืองประวัติศาสตรท์ี่มีอายุทางประวัติศาสตรย์าวนาน ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาและธารน า้แข็ง  ใช้ 
เสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์เสน้ทางนีท้่านจะไดร้บัความเพลิดเพลินชมทศันียภาพของเสน้ทางหลวง 

วันทีส่าม       3 
                 นาราน  – ทะเลสาบลูลูซาร ์– จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ – คาริมาบัด  
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ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบลูลูซาร์  (Lulusar lake) 
ทะเลสาบที่มีความสูง 3,410 เมตร และเป็นต้นก าเนิดหลักของ
แม่น า้คนุฮาร ์(Kunhar) ไหลไปทางตะวนัตกเฉียงใตต้ลอดแนวหุบ
เขาคากัน ผ่านจาลคานด์ นารัน คาฮัน จาเร็ด ปารัส และบาลา
คอต จนกระทั่งบรรจบกับแม่น า้เจลุม จากนัน้แวะถ่ายรูปกับ จุด
ชมวิวยอดเขาราคาโปชิ  (Rakaposhi View Point)  ยอดเขาแห่งนี ้
ถูกจัดความสูงอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลกซึ่งมีระดบัความสงู 7,788 
เมตรจากระดบัน า้ทะเล  

เที่ยง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาริมาบัด (Karimabad) หรืออีก

ชื่อว่าเมืองบลัติท (Baltit) เป็นเมืองหลวงของ หุบเขาฮุนซ่า 

(Hunza Valley) สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,438 เมตร และมีพืน้ที่
ประมาณ 7,900 ตารางกิโลเมตร ในอดีตฮนุซ่าเป็นรฐัอิสระ  ที่มี
อ  านาจปกครองตนเอง  เป็นเวลากว่า 900 ปี ชาวฮนุซ่าส่วนใหญ่นบั
ถือมสุลิมนิกายอิสไมลี่ชีอะ (Ismaili Shia) ใชภ้าษาดัง้เดิมคือภาษา 
Brushuski แต่ก็สามารถเขา้ใจภาษาอรูด ู(Urdu) และภาษาองักฤษ 
ส าหรบัภาษา Brushuski เป็นภาษาทอ้งถิ่นเฉพาะ พดูกนัเฉพาะใน
เขตพืน้ที่ฮุนซ่า เมืองโบราณที่ช่อนตวัอยู่ในหบุเขา ห่างจากมลพิษทัง้
ปวง ไม่น่าแปลกเลยที่คนในฮนุซ่ามีอายเุฉลี่ยยาวนานมากเป็น  อนัดบัตน้ของโลกถึง 85 ปี คนแก่หลาย ๆ คนมีอายุ
ถึง 120 ปี เพราะเมืองจะถูกโอบลอ้มโดยยอดเขาสงูมากมายที่มีความสงูมากกว่า 7,000 เมตร เที่ยวชมเมืองที่มี
สีสนัสดใสจากใบไมเ้ปลี่ยนสี ทัง้ สีสม้ สีเหลือง สายน า้จากแม่น า้ฮนุซ่า สีฟ้าทอดตวัโคง้ยาวงดงามราวภาพวาดขึน้   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัฮนุซ่า Hilltop Hotel Karaimabad Hunza หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

วันทีส่ี่        4 
                คาริมาบัด – ทะเลสาบอัตตาบัด – พาสสุ– ธารน ้าแข็งพาสสุ – ด่านคุนจีราบ – สะพานแขวน 
                – ดุยเกอร ์
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 เชา้  ชมทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ตัง้ชื่อตาม
ชื่อหมู่บา้น เกิดจากแผ่นดินถลม่ลงมากัน้แม่น า้ฮุนซ่าจนกลายเป็น
ทะเลสาบสีเทอควอยส ์ ซึ่งทะเลสาบนีม้ีความยาว 21 กิโลเมตร 
 และความลกึ 100 เมตร เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 เหตกุารณ์
นัน้ท าใหช้าวบา้นในหมู่บา้นอตัตาบดั เสียชีวิตทนัที 20 คน และ
จ านวนที่เหลือกว่า 6,000 คนที่อยู่ตน้แม่น า้ตอ้งอพยพหนีน า้ในทะ
เสสาบที่สงูขึน้เรื่อย ๆ และถูกตดัขาดจากแผ่นดิน  อิสระใหท้่านชม
วิวทิวทศัน ์เก็บภาพตามอธัยาศยั  

 จากนัน้เดินทางสู่ เมืองพาสสุ  (Passu) หมู่บา้นเล็กบนเสน้ทางคา
ราโครมั ซึ่งตัง้อยู่ที่ระดบัความสงู 2,400 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 
ระหว่างทางแวะถ่ายรูปธารนา้แข็งที่ไหลเลื่อนมาจนติดถนนหลวง 
ยอดเขาหิมะและภเูขาสงูรูปทรงแปลกตามากมาย ป่าเปลี่ยนสี นา
ขัน้บนัได บา้นเรือนของชาวกลุมิต พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิ์ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบดั่งดินแดนเทพนิยาย
บนสรรค ์ 

เที่ยง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ชม ธารน ้าแข็งพาสสุหรือธารน ้าแข็งสีขาว (Passu Glacier) ธารน า้แข็งอนัยิ่งใหญ่ตระการตา เกิดจาการ

สะสมของหิมะหนา 50-60เมตร แลว้เคลื่อนตวัลงมาตามไหลเ่ขาอย่างชา้ ๆ ท าใหเ้กิดการสกึกร่อนลกึลงไป 
เพราะความหนกัของหิมะ ระหว่างทางผ่านทะเลสาบต่างๆใหท้่านไดแ้วะเก็บภาพประทบัใจ ทะเลสาบบอริท 

Borit lake  ทะลสาบในหบุเขาฮนุซ่ามกัเป็นที่อาศยัของนกป่าที่อพยพมาจากทางตอนใต ้  
 
 

 
 
 
 
  เดินทางต่อสูด่่านคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab 

Pass and National Park ) จดุบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบน
เสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ ที่นี่คือด่านพรมแดนที่สงูที่สดุในโลก สงู
จากระดบันา้ทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเทือกเขาคาราโครมั ซึ่ง
เดินทางตามแนวเสน้ทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสูย่โุรป 
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 เทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นเหมือนสวิสเซอรแ์ลนด ์
และสามารถพบเห็นสตัวห์ายาก เช่นตวั Ibex หรือ 
แพะภเูขา Yak ที่อาศยัอยู่ตามไหลเ่ขาสงู จนถึงจดุ
สดุทา้ยที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน 
ก่อนที่จะออกไปยงัประเทศจีนบนเสน้ทางสาย
ไหมที่ซินเกียง ด่านพรมแดนคนุจีราบ (Khunjerab Pass) ด่าน
พรมแดนที่สงูที่สดุในโลก ดว้ยความสงู 4,730 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเล ซึ่งเป็นจดุที่มีความสงูที่สดุบนถนนหลวงลอยฟ้า
คาราโครมั  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู ่ดุยเกอร ์(Duiker) 
  แวะชมสะพานแขวน Hussaini Hanging Bridge สะพานแขวนที่ต่ืนเตน้และสวยงาม สรา้งขา้มผ่านแม่น า้ฮนุ

ซ่าโดยมีฉากหลงัเป็นเขาพาสส ุ 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัดยุเกอร ์Duiker Eagle’s Nest Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 

  ปลุกท่านตื่นมา ดื่มด ่ากับบรรยากาศอันสดชื่นบนยอดเขาดุยเกอร ์Duiker จดัว่าเป็นหลงัคาของฮนุซ่าบน  
รงัพญาอินทรีย ์ (Eagle Nest) ชมแสงแรกของพระอาทิตยข์ึน้เป็น
จดุชมพระอาทิตยข์ึน้ Sunrise ที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตยก์ระทบยอดเขาหิมะ ชมทศันียภาพ
ของหมู่บา้นฮุนช่า ที่อยู่เบือ้งลา่ง สีเหลืองสลบักบัสีสม้ มีแม่น า้ฮุ
นซ่าขนาบรายลอ้มดว้ยยอดเขาสงูเสียดฟ้าตระหง่านโดยรอบโดย ณ 
จดุนีท้่านจะไดเ้ห็นยอดเขาที่มีรูปรา่งโดดเด่นแปลกตาที่เรียกว่า Lady 
Finger รวมทัง้ไดเ้ห็นยอดเขาระดบัโลกถึง 5 ยอดเขาเช่นกนั  เช่น Rakaposhi (7,788 M), Diran (7,265M), Golden 
Peak (7,028 M.), Ulter Peak (7,388 M) และ Mountain Peak  

7.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่นาการ ์(Nagar Valley) ตัง้อยู่ใกลก้บัหบุเขากิล
กิตมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลที่  2,438 เมตร เคยเป็นเมืองหลวง
ของอดีตรฐันากา ในอดีตเคยเป็นรฐัที่ปกครองพืน้ที่โดยรอบ
ยาวนานถึง 1,200ปีจนกระทั่งลม่สลายลงใน ค.ศ.1974  

วันทีห้่า    2565 
               พระอาทติยข์ึน้ยอดเขาดุยเกอร ์– นารก์า – กราเซียฮอปเปอร ์– คาริมาบัด  – ป้อมอัลติ – ป้อมบัลติ 
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หบุเขานาการ ์ เป็นสถานที่นิยมส าหรบัชื่นชมทศันียภาพของยอดเขาโดยรอบทัง้ยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา 
Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขา   
น าท่านเปลี่ยนเป็นรถจิ๊บ ( นั่งคนัละ 3 ท่าน ) เพื่อชม กราเซียฮอปเปอร ์Glacier Hopper   ซึ่งนบัเป็นจดุเขา้
ชมกราเซียที่ใกลม้าก   เป็นกราเซียที่มีขนาดไม่ไดใ้หญ่มากนกัเมื่อเทียบกบัที่อ่ืน ๆ แต่ความโด่ดเด่นของกราเซีย
ฮอปเปอรจ์ะมีสีด า ท่านจะไดเ้ห็นกราเซียที่สั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปลี่ยนจากน า้แข็งกลายเป็นหิน
ซึ่งเห็นได ้จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี ้ 

 
 

  
 
 
 
 **  การนั่งรถจิบ๊ขึน้เขามีฝุ่ นค่อนขา้งเยอะ กรุณาเตรียมแมส ผา้คลมุผม ส าหรบักนัฝุ่ นระหว่างที่รถวิ่ง 
เที่ยง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ป้อมอัลติท (Altit Fort) ซึ่งเป็นปอ้มปราการท่ีอายนุาน

ที่สดุในหุบเขาฮนุซา ป้อมอลัติทตัง้อยู่บนหนา้ผ่านรมิแม่น า้ฮนุซามี
ความสวยงามเป็นอย่างมาก เราจะเห็นยอดเขาสงูจ านวนมากที่อยู่
บรเิวณนิ ้ จากนัน้ชม ป้อมบัลติท (Baltit Fort)  ที่มีความเก่าแก่กว่า 
750 ปี สรา้งโดยเจา้หญิงแห่งบลัติสถาน (Baltistan) ภายหลงั  การ
อภิเษกสมรสกบัเจา้ชาย ณ เมืองแห่งนี ้ ซึ่งท าใหป้้อมปราการแห่งนี ้
เป็นอดีตพระราชวงัหลวงที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแคชเมียร  ์  หรือทิเบตและ
ไดร้บัการต่อเติมขยายสว่นต่างๆมากมายจนกระทั่งในสมยัของที่องักฤษไดเ้ขา้มาปกครอง ปัจจบุนัอยู่ภายใต้
การดแูลของ Aga Khan Foundation ท าใหเ้กิดการฟ้ืนคืนชีวิตใหป้อ้มปราการแห่งนีห้ลงัจากถกูทิง้รา้งไวเ้ป็น
เวลานาน   
 
 
 
 
 
หลงัจากนัน้ชมวิถีชีวิตของชาวปากีสถานกนัที่ Hunza Traditional Bazar เป็นตลาดพืน้เมืองที่มีของที่ระลกึให้
ท่านเลือกสรรมากมาย 
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น าท่านออกเดินทางสู ่ เมืองกิลกิต  (Gilgit-Baltistan) ดินแดนที่
ราบสงูตอนเหนือปากีสถาน กิลกิตเคยเป็นศนูยก์ลางสาคญัของ
พระพทุธศาสนา เป็นจดุแวะที่สาคญับนเสน้ทางสายไหม โบราณ 
และปัจจบุนัเป็นจดุเชื่อมต่อหลกัตามทางหลวงคาราโครมั ที่ มีถนน
เชื่อมต่อไปยงัประเทศจีนรวมทัง้เมืองสการด์จูิตราลเปชาวารแ์ละ
อิสลามาบดัของ ปากีสถาน  

 น าท่านชม พระพุทธรูปหน้าผาแกะสลัก  Kargah Buddha  หรือ
พระพทุธรูปการก์าอยู่ห่างจากเมืองกิลกิตราว 9.7 กิโลเมตร  เป็น
ภาพแกะสลกัในหินแสดงภาพพระโคตมพทุธเจา้ มีความสงู 
15 เมตรแกะสลกัในขา้งผาของหนา้ผาใน การก์านาลา คาดว่ามี
อายรุาวครสิตศ์ตวรรษท่ี 7 ถกูคน้พบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 1939  
ห่างจากองคพ์ระไปประมาณ 400 เมตร ยงัคน้พบเจดีย ์3 องคด์ว้ยเช่นกนั ต านานทอ้งถิ่นเลา่ว่าครัง้  หนึ่งเคยมี
ยกัษิณี (ยกัษเ์พศเมีย)หรือ แม่มด ซึ่งสรา้งความหวาดหวั่นใหก้บัผูค้นในทอ้งถิ่น ทา้ยที่สดุไดม้ีปีร ์ (ผูม้ีบญุ) คน
หนึ่งมาท าการปักนางเขา้กบัฝาหนา้ผาเพื่อเป็นการบงโทษ  ซึ่งกลายเป็นรูปสลกันี ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกักิลกิต Gilgit Serena hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้ เดินทางสูเ่มืองชีลาส (Chilas)  ( ระยะทาง 134 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2.30ชม. ) ชม โขดหนิจารึกภาพเขียนโบราณ
สมยัก่อนประวติัศาสตรข์องเมืองชีลาส ซึ่งโขดหินจารกึเหลา่นีจ้ะ
ปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเสน้ทางสายไหม เสน้ทางที่เคยมี
พ่อคา้วาณิชมากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองชีลาสนี ้ถือเป็นจดุศนูย์
รวมโขดหินจารกึภาพโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ มีการคน้พบหลกัฐาน
มากกว่า 20,000 ชิน้เก่ียวกบัศิลปะโบราณและภาพเขียน   

เที่ยง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเบชฮาม (Besham ) ( ระยะทาง 202 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม. ) เมืองท่าส าคญัเสน้ทางสายไหม
สมยัก่อน โดยใชเ้สน้ทางสายคาราโครมัไฮเวย ์ ตลอดเสน้ทางท่าน

วันทีห่ก      6 
                 กิลกิต  – ชีลาส – โขดหนิจารึกภาพเขียนโบราณ – เบชฮาม   
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จะไดช้ื่นชมกบัความงามของธรรมชาติที่ปรากฎบนเสน้ทางสายนี ้
ระหว่างทางผ่านวิวยอดเขานังกาปารบ์ัต  NANGA PHARBAT 
เป็นภเูขาที่สงูที่สดุเป็นอนัดบั 9 ของโลก 8,126 เมตร ( 26,660 
ฟตุ) เหนือระดบัน า้ทะเล เป็นตวัเชื่อมระหว่างเทือกเขาหิมาลยั
ทางตะวนัตกรอบแม่น า้สินธุสูท่ี่ราบของปากีสถาน  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัเบซฮาม   Besham hotel หรือเทียบเท่าระดบั  
 
 
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้ จากนัน้เดินทางสู่  เมืองตักศิลา (Taxila) ( ระยะทาง 202 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ) ซึ่งอยู่ห่าง 35 

กิโลเมตรก่อนถึง เมืองอิสลามาบดั ยเูนสโกไดใ้หค้วามส าคญักบั เมืองตกัศิลา และไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมือง
มรดกโลกทางประวติัศาสตรเ์ป็นเมืองโบราณที่เจรญิรุง่เรืองมาตัง้แต่สมยั อเล็กซานเดอร ์มหาราช หลงัจากพระ
เจา้อเลกซานเดอรส์วรรคต พระเจา้ อโศกมหาราช ทรงวางรากฐานพทุธศาสนาในเมืองตกัศิลาต่อในพทุธศตวรรษที่ 
10 - 11 พวกฮั่นขาวไดท้ าลายวดัพทุธศาสนา ในเมืองตกัศิลาเป็นเมืองโบราณที่อดุมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรมเก่าแก่ 
 ชม พิพิธภัณฑต์ักศิลา Taxila Museum ชมพระพทุธรูปในศิลปะ
ที่เรียกกนัว่า คนัธาราน (Gandharan ) หรือพทุธศิลป์แบบกรีก 
Greco-Bhuddhist เชื่อกนัว่าพระพทุธรูปเกิดขึน้ครัง้แรกในดินแดน
แห่งนี ้ในสมยัการปกครองของพระเจา้เมนนัดอรท์ี่ Menander1 
หรือพระเจา้มิลินด ์Milind พระพทุธรูปยคุแรกหนา้ตาจะเป็นชาว
ยโุรป ก่อนที่มีหนา้ตาเป็นแขก จีน และ ไทย โดยพทุธลกัษณะแบบ
คนัธาระ จะคลา้ยมนุษยต์ามแบบธรรมชาติ Realistic พระวรกายส
ไดส้ดัสว่นอย่างถกูตอ้งเหมือนจรงิ พระพกัตรส์งบนิ่ง พระเกศาเป็น
เสน้ละเอียด และขมวดเป็นปมสว่นจีวรพลิว้ไหวเป็นธรรมชาติ
เหมือนจรงิ ซึ่งไดร้บัอิทธิพลทางศิลปะจากชาวกรีก ตัง้แต่ยคุพระ
เจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช เขา้พิชิต เอเชียกลางและขยายดินแดน
จนถึงดินแดนแถบนี ้ในราว 326 ปีก่อนครสิตกาล  
จากนัน้ชม  มหาวิทยาลัยจูเลียน ซึ่งไดร้บัการบรูณะใหม่ท าใหเ้ห็นโครงสรา้งของมหาวิทยาลยัทางพทุธศาสนา
อนัเก่าแก่ตัง้อยู่กลางเนินเขา จากนัน้น าท่านเดินทางสูก่รุงอิสลามาบดั  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) 

วันทีเ่จ็ด    7   
                 เบชฮาม  –   ตักศิลา –   พิพิธภัณฑเ์มืองตักศิลา – มหาวิทยาลัยจูเลียน –   อิสลามาบัด               
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เที่ยง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัอิสลามาบดั Blue Area : De pape หรือเทียบเท่า 

 
 
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้  ชม มัสยิดไฟซาล เป็นมสัยิดที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของปากีสถานและ

เอเชียใต ้ตัง้อยู่ในกรุงอิสลามมาบดั สรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1986 
มนัถกูออกแบบโดยชาวตรุกี จะมีรูปรา่งเหมือนเต็นทเ์บดอิูนใน
ทะเลทราย มสัยิดแห่งนีไ้ดต้ัง้ชื่อเพื่อใหเ้กียรติแก่กษัตริย ์ Faisal 
bin Abdul Aziz ภายในสามารถจคุนไดก้ว่า 100,000 คน พรอ้มทัง้
อีกราว 200,000 คน ส าหรบัลานกวา้งภายนอก 

เที่ยง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านชมวิวอิสลามาบดั ดามัน-อี-เกาะ (Daman-e-Koh) จดุชม

วิวและสวนบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงอิสลามาบดั และ
ตัง้อยู่กลางเนินเขา Margalla ชื่อของมนัคือการรวมกนัของค า
ภาษาเปอรเ์ซียสองค าซึ่งรวมกนัหมายถึงเชิงเขา อยู่ห่างจาก
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,400 ฟตุและห่างจากเมืองอิสลามาบดั
เกือบ 500 ฟตุ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรบัผูอ้ยู่อาศยั
และผูม้าเยือนเมืองหลวง  จากนัน้น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงของฝากท่ี 
Centaurus Department Store ที่ใหญ่ที่สดุของปากีสถาน 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
20.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
23.20 น. โดยเที่ยวบินที่ TG350  สู่ สนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย 
 ใชเ้วลาบิน 5.05 ชั่วโมง  อิสระพกัผ่อนบนเครื่อง 
  เวลาที่ประเทศไทย เร็วกว่าปากีสถาน 2 ชั่วโมง 
 

 
 

06.25 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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                 อิสลามาบัด  –   มัสยิดไฟซาล –   ดามันอีเกาะ  –   อิสระช้อปป้ิง  – สนามบินอิสลามาบัด 
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                 กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการ  Autumn ปากีสถาน 9วัน7คืน TG 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 ขั้นต ่า 15 ท่าน พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ ( พักห้องละ2ท่าน) 78,800 บาท/ท่าน 11,800 บาท 

 
ค่าบริการนีร้วม   ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั-กรุงเทพฯ นน 20กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม     ค่ารถทศันาจรทอ้งถิ่น 
   ค่าอาหารตามระบใุนรายการ    ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ  

  ค่าหวัหนา้ทวัรไ์ทย - มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นพดูองักฤษ 
  ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ และสขุภาพ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าปากีสถาน 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม   ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้.     
   ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที่ยว   ( ถา้มี ) 
   ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัชาวต่างชาติ 
   ค่าตรวจ ATK  และ RT-PCR  กรณีมีการเรียกตรวจจากประเทศตน้ทางและปลายทาง 
   ค่าทิปมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ ตลอดทัง้ทรปิ 50USD/ท่าน 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 30,000 บาท  สว่นที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ( มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ) 

2. การยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิที่เกิดขึน้ อาทิเช่น ค่าตั๋ว ค่าวีซ่า ค่าโรงแรม 

ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 45-21 วนั  ยดึค่ามดัจ าเต็มจ านวน 

ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์
  

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (Scan) 
1. Passport ที่มีอายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง 
2. รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ (รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมแว่นตา ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน)  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
6.  E - Vaccine Certificate ที่ออกจากระบบหมอพรอ้มในสว่น Internation Certificate 


