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คาราโครมัไฮเวย ์ Eight Wonder of the world 
ดนิแดนอารยธรรมในฤดใูบไมผ้ล ิเสน้ทางพรมแดนทีส่งูทีส่ดุในโลก  

 

 
 

 

 

 

วันที่ เส้นทาง พัก 
1 25มี.ค.66 กรุงเทพฯ – อิสลามาบดั   TG349   BKK-ISB  19.00-22.10 Blue Area : De pape 
2 26 มี.ค. 66 อิสลามาบดั – คาราโครัมไฮเวย์ – ชีลาส Chilas Shangri La Hotel 
3 27 มี.ค. 66 ชีลาส – คาราโครัมไฮเวย์ – จดุชมววิยอดเขาราคาโปชิ – ป้อมบลัต ิ

– ตลาดคาริมาบดั – ฮนุซ่า  
Duiker Eagle’s Nest Hotel  
 

4 28 มี.ค. 66 พระอาทิตย์ขึน้ยอดเขาดยุเกอร์ – พาสส ุ– ทะเลสาบอตัตาบดั– ธารน า้แขง็พาส
ส ุ–  ทะเลสาบบอริท – สะพานแขวน    

Passu Hotel 

5 29 มี.ค. 66 พาสส ุ– ชายแดนคนุจิราบ – หมูบ้่านไคเบอร์ – พาสส ุ Passu Hotel 
6 30 มี.ค. 66 หมูบ้่านพาสส ุ– ฮนุซ่า – ป้อมอลัต ิ– กิลกิต  – พระพทุธรูปหน้าผาแกะสลกั   Gilgit Serena hotel  
7 31 มี.ค.66 กิลกิต –คาราโครัมไฮเวย์  – จดุชมววินงัการ์ปาบดั– เบชฮาม   Besham hotel 
8 1 เม.ย. 66 เบชฮาม –อิสลามาบดั   –  มสัยิดไฟซาล  –   อิสระช้อปปิง้ 

TG350  ISB-BKK  23.20-06.25+1 
บนเคร่ืองบนิ 

9 2 เม.ย. 66 เวลา 06.25 น.  ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิ _ 

SPRING BLOSSOM PAKISTAN 9วัน 7คืน 
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ก าหนดการเดนิทาง   25 มีนาคม - 2 เมษายน 2566  

    

 
 
16.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย( 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 (Islamabad) สร้างขึน้ในคริสต์

ทศวรรษ 1960 เป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองไว้ก่อน
เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี มี
มาตรฐานการด ารงชีพ  ความปลอดภยัสงูและเป็น
ท่ีตัง้ขององค์กรทางการเมืองของประเทศ 

พกัอิสลามาบดั Blue Area : De pape หรือเทียบเทา่ 
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า  โดยรถบสั น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองชีลาส ( ระยะทาง 470 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.) บนเส้นทาง “คาราโครัม ไฮเวย์” 

“The Karakoram Highway”  ได้รับสมญานามว่า 8th wonder of the 

world  ถนนสายมิตรภาพจีน-ปากีสถาน ถนนลอยฟ้ากบัความสวย 
บนหนึ่งในถนนไฮเวย์ท่ีสวยท่ีสดุในโลก เส้นทางในฝันของนกัเดินทาง
มืออาชีพ เป็นท่ีรู้จักกันในช่ือท่ีเรียกสัน้ ๆ ว่า KKH เป็นถนนท่ีเช่ือม
โลก 2 โลกเข้าด้วยกันคือ โลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกโดยผ่านเอเชียกลางดินแดนท่ีเป็นชุมนมุของเทือกเขา
ส าคญัของโลกถึง 3 เทือกเขาด้วยกัน ได้แก่ เทือกเขาหิมาลายนั คาราโครัมและฮินดูกูซ   KKH เร่ิมสร้างตัง้แต่ 
พ.ศ. 2503 - 2523 เพื่อเช่ือม 2 ประเทศเข้าด้วยกนั คือ ปากีสถานและจีน รวมทัง้ยงัสามารถเปิดเส้นทางสูป่ระเทศ
อ่ืน ๆ ในแถบเอเชียกลาง เช่น ทาจิคสถาน อฟักานิสถาน เป็นต้น  คาราโครัมไฮเวย์สร้างขึน้ด้วยความร่วมมือของ

วันแรก      1 
               กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ – อิสลามาบัด 
                 
 

วันที่สอง     2 
                อิสลามาบัด – คาราโครัมไฮเวย์ – ทะเลสาบลูลูซาร์ – จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา –ชีลาส 
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ปากีสถาน-จีน ยาว 1,300 กิโลเมตร สว่นท่ีอยูใ่นปากีสถานยาว 887 กิโลเมตร และในจีน  ยาว 413 กิโลเมตร
พาดผา่นบนความสงูเกือบ 5,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล สร้างขนานไปกบัเส้นทางสายไหมโบราณ  
ระหวา่งทางแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบลูลูซาร์  (Lulusar lake) 
ทะเลสาบท่ีมีความสงู 3,410 เมตร และเป็นต้นก าเนิดหลกัของ
แม่น า้คนุฮาร์ (Kunhar) ไหลไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ตลอดแนวหบุ
เขาคากนั ผา่นจาลคานด์ นารัน คาฮนั จาเร็ด ปารัส และบาลาคอต 
จนกระทัง่บรรจบกบัแม่น า้เจลมุ 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นออกเดินทางตอ่สู ่ เมืองชีลาส ผา่บหบุเขาของโคฮิสตนั

ตามแม่น า้อินดสัอนัยิ่งใหญ่ มีแม่น า้  สินธุไหลผ่าน เป็นแม่น า้ท่ี
ยาวท่ีสดุในปากีสถาน และเป็นแม่น า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอนัดบัท่ี 21 
ถือเป็นเส้นเลอืดและเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ต้นก าเนิดของ
แม่น า้สนิธุอยูบ่ริเวณท่ีราบสงูธิเบต มีความยาวรวมของแม่น า้ 
3,1080 กิโลเมตร อารยธรรมลุม่แม่น า้สนิธุ ประมาณ 1900-2500 
ก่อนคริสตกาล ถือก าเนิดบริเวณลุม่แม่น า้สนิธุในประเทศอินเดีย
และปากีสถานในปัจจุบนั ถือเป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก  

 แวะชมและถ่ายภาพจุดตดัของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคา
ราโครัม เทือกเขาฮินดกูชู และ เทือกเขาหิมาลยัโดยมีแม่น า้กิลกิต 
และ แม่น า้สนิธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อเกิดเป็นแม่น า้สนิธุ บริเวณ
เทือกเขาคาราโครัมเป็นเขตติดตอ่กนัสามประเทศได้แก่ ปากีสถาน 
จีน และอินเดีย จุดสงุสดุของเทือกเขาคือ ยอดเขาเคทู ตัง้อยูบ่ริเวณประเทศจีนและปากีสถาน “เทือกเขาฮินดู
กชู” คือ เทือกเขาท่ีขยายตวัตอ่จากเทือกเขาคาราโครัมไปทางตะวนัตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู่
บริเวณรอยตอ่ของประเทศปากีสถานกบัประเทศอฟักานิสถานมียอดเขาสงูท่ีมากกวา่ระดบั 7,000 เมตร ถึง 20 
ยอด ยอดเขาตีริชมีร์ เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเทือกเขาฮินดกูชูอยูใ่นภาคเหนือของประเทศปากีสถาน มีความสงู
กวา่ 7,690 เมตร 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัชีลาส  Chilas Shangri La Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

วันที่สาม       3 
                 ชีลาส  –จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ – คาริมาบัด – ป้อมบัลติ – ฮุนซ่า 
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เช้า       โดยรถบสั น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองคาริมาบัด  (Karimabad) 
  (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เป็นหัวเมืองหลกัของ ฮุ่นซ่า (Hunza) ปากีสถานตอน

เหนือ เมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีอายุทางประวัติศาสตร์ยาวนาน ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาและธารน า้แข็ง  ใช้ 
เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ เส้นทางนีท้า่นจะได้รับความเพลดิเพลนิชมทศันียภาพของเส้นทางหลวง จากนัน้แวะ
ถ่ายรูปกบั จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ  (Rakaposhi View Point)  ยอดเขาแห่งนีถู้กจัดความสงูอยู่ในอันดบัท่ี 
27 ของโลกซึง่มีระดบัความสงู 7,788 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดินทางตอ่สู ่ เมืองคาริมาบัด (Karimabad) หรืออีก

ช่ือวา่เมืองบลัติท (Baltit) เป็นเมืองหลวงของ หุบเขาฮุนซ่า 

(Hunza Valley) สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,438 เมตร และมีพืน้ท่ี
ประมาณ 7,900 ตารางกิโลเมตร ในอดีตฮุนซา่เป็นรัฐอิสระ  ท่ีมี
อ านาจปกครองตนเอง  เป็นเวลากวา่ 900 ปี ชาวฮุนซา่สว่นใหญ่นบั
ถือมสุลมินิกายอิสไมลีชี่อะ (Ismaili Shia) ใช้ภาษาดัง้เดิมคือภาษา Brushuski แตก็่สามารถเข้าใจภาษาอูรด ู
(Urdu) และภาษาองักฤษ ส าหรับภาษา Brushuski เป็นภาษาท้องถ่ินเฉพาะ พดูกนัเฉพาะในเขตพืน้ท่ีฮุนซา่ เมือง
โบราณท่ีช่อนตวัอยูใ่นหบุเขา หา่งจากมลพิษทัง้ปวง ไม่นา่แปลกเลยท่ีคนในฮุนซา่มีอายเุฉลีย่ยาวนานมากเป็น  
อนัดบัต้นของโลกถึง 85 ปี คนแก่หลาย ๆ คนมีอายถุึง 120 ปี เพราะเมืองจะถกูโอบล้อมโดยยอดเขาสงูมากมายท่ี
มีความสงูมากกวา่ 7,000 เมตร เท่ียวชมเมืองท่ีมีสสีนัสดใสจากใบไม้เปลีย่นส ีทัง้ สส้ีม สีเหลอืง สายน า้จากแม่น า้
ฮุนซา่ สฟ้ีาทอดตวัโค้งยาวงดงามราวภาพวาดขึน้  ชม ป้อมบัลตทิ (Baltit Fort)  ท่ีมีความเก่าแก่กวา่ 750 ปี สร้าง
โดยเจ้าหญิงแหง่บลัติสถาน (Baltistan) ภายหลงั  การอภิเษกสมรสกบัเจ้าชาย ณ เมืองแหง่นี ้ซึง่ท าให้ป้อม
ปราการแหง่นีเ้ป็นอดีตพระราชวงัหลวงท่ีมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นแคชเมียร์  
หรือทิเบตและได้รับการตอ่เติมขยายสว่นตา่งๆมากมายจนกระทัง่ในสมยัของท่ีองักฤษได้เข้ามาปกครอง 
ปัจจุบนัอยูภ่ายใต้การดแูลของ Aga Khan Foundation ท าให้เกิดการฟืน้คืนชีวิตให้ป้อมปราการแหง่นีห้ลงัจาก
ถกูทิง้ร้างไว้เป็นเวลานาน  หลงัจากนัน้ชมวิถีชีวติของชาวปากีสถานกนัท่ี Hunza Traditional Bazar เป็นตลาด
พืน้เมืองท่ีมีของท่ีระลกึให้ทา่นเลอืกสรรมากมาย   
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัดยุเกอร์ Duiker Eagle’s Nest Hotel หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 

   
  ปลุกท่านตื่นมา ดื่มด ่ากับบรรยากาศอันสดช่ืนบนยอดเขา

ดุยเกอร์ Duiker จดัวา่เป็นหลงัคาของฮุนซา่บน  รังพญาอินทรีย์ 
(Eagle Nest) ชมแสงแรกของพระอาทิตย์ขึน้เป็นจุดชมพระ
อาทิตย์ขึน้ Sunrise ท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ให้ทา่นได้เก็บภาพ
บรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะ ชมทศันียภาพของ
หมู่บ้านฮุนช่า ท่ีอยูเ่บือ้งลา่ง สเีหลอืงสลบักบัสีส้ม มีแม่น า้ฮุนซา่ข
นาบรายล้อมด้วยยอดเขาสงูเสยีดฟ้าตระหงา่นโดยรอบโดย ณ จุดนีท้า่นจะได้เห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างโดดเด่นแปลก
ตาท่ีเรียกวา่ Lady Finger รวมทัง้ได้เห็นยอดเขาระดบัโลกถึง 5 ยอดเขาเช่นกนั  เช่น Rakaposhi (7,788 M), Diran 
(7,265M), Golden Peak (7,028 M.), Ulter Peak (7,388 M) และ Mountain Peak  

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า  ชม ทะเลสาบอัตตาบดั (Attabad lake) ซึง่เป็นทะเลสาบท่ีตัง้ช่ือตามช่ือ

หมู่บ้าน เกิดจากแผน่ดินถลม่ลงมากัน้แม่น า้ฮุนซา่จนกลายเป็น
ทะเลสาบสเีทอควอยส์ ซึง่ทะเลสาบนีมี้ความยาว 21 กิโลเมตร 
 และความลกึ 100 เมตร เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 เหตกุารณ์นัน้
ท าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านอตัตาบดั เสยีชีวิตทนัที 20 คน และจ านวนท่ี
เหลอืกวา่ 6,000 คนท่ีอยูต้่นแม่น า้ต้องอพยพหนีน า้ในทะเสสาบท่ี
สงูขึน้เร่ือย ๆ และถกูตดัขาดจากแผน่ดิน  อิสระให้ทา่นชมวิวทิวทศัน์ 
เก็บภาพตามอธัยาศยั  

 จากนัน้เดินทางสู ่ เมืองพาสสุ  (Passu) หมู่บ้านเลก็บนเส้นทางคารา
โครัม ซึง่ตัง้อยูท่ี่ระดบัความสงู 2,400 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ระหวา่ง
ทางแวะถ่ายรูปธารน้าแข็งท่ีไหลเลือ่นมาจนติดถนนหลวง ยอดเขา
หิมะและภเูขาสงูรูปทรงแปลกตามากมาย ป่าเปลีย่นสี นาขัน้บนัได บ้านเรือนของชาวกลุมิต พร้อมสดูอากาศ
บริสทุธ์ิทา่มกลางบรรยากาศเงียบสงบดัง่ดินแดนเทพนิยายบนสรรค์  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

วันที่ส่ี       4 
               พระอาทิตย์ขึน้ยอดเขาดุยเกอร์ –  ทะเลสาบอัตตาบดั – พาสสุ– ธารน า้แข็งพาสสุ – ทะเลสาบบอริท  
               – สะพานแขวน  
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บา่ย  ชม ธารน า้แข็งพาสสุหรือธารน า้แข็งสีขาว (Passu Glacier) ธารน า้แข็งอนัยิ่งใหญ่ตระการตา เกิดจาการ
สะสมของหิมะหนา 50-60เมตร แล้วเคลือ่นตวัลงมาตามไหลเ่ขาอยา่งช้า ๆ ท าให้เกิดการสกึกร่อนลกึลงไป 
เพราะความหนกัของหิมะ ระหวา่งทางผา่นทะเลสาบตา่งๆให้ทา่นได้แวะเก็บภาพประทบัใจ ทะเลสาบบอริท 

Borit lake  ทะลสาบในหบุเขาฮุนซา่มกัเป็นท่ีอาศยัของนกป่าท่ีอพยพมาจากทางตอนใต้   
 
 

 
 
 
 
   จากนัน้แวะชมสะพานแขวน Hussaini Hanging Bridge 

สะพานแขวนท่ีต่ืนเต้นและสวยงาม สร้างข้ามผา่นแม่น า้ฮุนซา่
โดยมีฉากหลงัเป็นเขาพาสส ุ 

  น าทา่นกลบัตวัเมืองพาสสุ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัพาสส ุPassu Darbar Hotel หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า       เดินทางสูด่่านคุนจีราบและอทุยานแห่งชาติ (Khunjerab 

Pass and National Park ) จุดบรรจบแหง่อารยะธรรมโบราณบน
เส้นทางสายไหมอนัเก่าแก่ ท่ีน่ีคือดา่นพรมแดนท่ีสงูท่ีสดุในโลก
ระหวา่ง ปากีสถาน และ จีน   สงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 4,730 
เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม ซึง่เดินทางตามแนวเส้นทางสาย
ไหมโบราณท่ีเช่ือมเอเชียกลางสูย่โุรป เทือกเขาหิมะสลบัซบัซ้อน
เหมือนสวิสเซอร์แลนด์ 

  ระหวา่งทางแวะชม สะพานสายรุ้ง สะพานข้ามแม่น า้ฮุนซา่ 
สร้างขึน้เพื่อสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในเขตกิลกิต-บลัติสถาน 

 

วันที่ห้า       5 
                พาสสุ  – สะพานสายรุ้ง – ด่านคุนจีราบ – หมู่บ้านไคเบอร์ – พาสสุ 
                – ดุยเกอร์ 
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 จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู ่ ดา่นพรมแดนคนุจีราบ (Khunjerab 
Pass) และเป็นจุดท่ีมีความสงูท่ีสดุบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม  

  ทา่นสามารถพบเห็นสตัว์หายาก เช่นตวั Ibex หรือ แพะภเูขา ฝงู
Yak ท่ีอาศยัอยูต่ามไหลเ่ขาสงู สองข้างทางเป็นภเูขาหิมะตดักบัล า
ธารน า้ใส  อิสระให้ทา่นเลน่หิมะ และถ่ายรูปกบัตู ่ATM ท่ีสงูท่ีสดุใน
โลกเป็นท่ีระลกึ  

  ** กรณีอากาศไมอ่ านวยในการเดินทางไปดา่นคุนจีราบ ขอสงวน
สทิธ์ิในการเปลีย่นสถานท่ีเท่ียว ** 

  น าทา่นกลบัพาสส ุระหวา่งทางชม หมู่บ้านไคเบอร์ ( Khyber ) 
ชมสวนแอปเปิล้ เชอร่ี ในช่วงใบไม้ผล ิให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัวิว
งดงามราวภาพวาด  

  
 
 

 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัพาสส ุPassu Darbar Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นชมหมู่บ้านพาสสุ หมู่บ้านเลก็ๆริมแม่น า้ฮุนซา่ ท่ีไม่เคยมีโค

วิด   มีวฒันธรรมจารีตประเพณีพืน้ฐานมาจากชาวพทุธก่อนจะมา
เปลีย่นเป็นมลุมิแบบทกุวนันี ้อิสระให้ทา่นถ่ายรูปยามซากรุะบา
ทา่มกลางขนุเขาหิมะรายล้อม 
 
 
 

วันที่หก       6 
                หมู่บ้านพาสสุ  –  ฮุนซ่า – ป้อมอัลติ – กิลกิต  – พระพทุธรูปหน้าผาแกะสลัก                                   
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 จากนัน้น าทา่นชม ป้อมอัลตทิ (Altit Fort) ซึง่เป็นป้อมปราการท่ี
อายนุานท่ีสดุในหบุเขาฮุนซา ป้อมอลัติทตัง้อยูบ่นหน้าผา่นริมแม่น า้
ฮุนซามีความสวยงามเป็นอยา่งมาก เราจะเห็นยอดเขาสงูจ านวน
มากท่ีอยูบ่ริเวณนิ ้  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองกิลกิต  (Gilgit-Baltistan) ( ระยะทาง 106 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. 

)ดินแดนท่ีราบสงูตอนเหนือปากีสถาน กิลกิตเคยเป็นศนูย์กลางสาคญัของพระพทุธศาสนา เป็นจุดแวะท่ีสาคญั
บนเส้นทางสายไหม โบราณ และปัจจุบนัเป็นจดุเช่ือมตอ่หลกัตามทางหลวงคาราโครัม ท่ี มีถนนเช่ือมตอ่ไปยงั
ประเทศจีนรวมทัง้เมืองสการ์ดจิูตราลเปชาวาร์และอิสลามาบดัของ ปากีสถาน  

 น าทา่นชม พระพทุธรูปหน้าผาแกะสลัก  Kargah Buddha  หรือพระพทุธรูปการ์กาอยูห่า่งจากเมืองกิลกิ
ตราว 9.7 กิโลเมตร  เป็นภาพแกะสลกัในหินแสดงภาพพระโคตมพทุธ
เจ้า มีความสงู 15 เมตรแกะสลกัในข้างผาของหน้าผาใน การ์กานาลา 
คาดวา่มีอายรุาวคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ถกูค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 
1939  หา่งจากองค์พระไปประมาณ 400 เมตร ยงัค้นพบเจดีย์ 3 องค์
ด้วยเช่นกนั ต านานท้องถ่ินเลา่วา่ครัง้  หนึง่เคยมียกัษิณี (ยกัษ์เพศเมีย)
หรือ แม่มด ซึง่สร้างความหวาดหวัน่ให้กบัผู้คนในท้องถ่ิน ท้ายท่ีสดุได้มีปีร์ (ผู้ มีบุญ) คนหนึง่มาท าการปักนาง
เข้ากบัฝาหน้าผาเพื่อเป็นการบงโทษ  ซึง่กลายเป็นรูปสลกันี ้

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกักิลกิต Gilgit Serena hotel หรือเทียบเทา่ 
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

วันที่หก      7 
                 กิลกิต  – ชีลาส – โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณ – เบชฮาม   
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เช้า เดินทางสูเ่มืองชีลาส (Chilas)  ( ระยะทาง 134 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30ชม. ) ชม โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ของเมืองชีลาส ซึง่โขดหินจารึกเหลา่นีจ้ะปรากฏให้
เห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม เส้นทางท่ีเคยมีพอ่ค้าวาณิช
มากมายผา่นไปมา โดยท่ีเมืองชีลาสนี ้ ถือเป็นจุดศนูย์รวมโขดหิน
จารึกภาพโบราณท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ มีการค้นพบหลกัฐานมากกวา่ 
20,000 ชิน้เก่ียวกบัศิลปะโบราณและภาพเขียน   

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเบชฮาม (Besham ) ( ระยะทาง 202 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. ) เมืองทา่ส าคญัเส้นทางสายไหม
สมยัก่อน โดยใช้เส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ ตลอดเส้นทางทา่นจะ
ได้ช่ืนชมกบัความงามของธรรมชาติท่ีปรากฎบนเส้นทางสายนี ้
ระหวา่งทางผา่น วิวยอดเขานังกาปาร์บัต  NANGA PHARBAT 
เป็นภเูขาท่ีสงูท่ีสดุเป็นอนัดบั 9 ของโลก 8,126 เมตร ( 26,660 ฟุต) เหนือระดบัน า้ทะเล เป็นตวัเช่ือมระหวา่ง
เทือกเขาหิมาลยัทางตะวนัตกรอบแม่น า้สนิธุสูท่ี่ราบของปากีสถาน  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พกัเบซฮาม   Besham hotel หรือเทียบเทา่ระดบั  
 
 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า  น าทา่นเดินทางสู ่อิสลามาบัด ( ระยะทาง 260กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม. ) ระหวา่งทางหมู่บ้านตา่งๆมากมาย ทา่นสามารถ
แวะชิมน า้อ้อยคัน้สดเมนเูด็ดของนกัเดินทาง 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าทา่นชม มสัยิดไฟซาล เป็นมสัยิดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของปากีสถาน

และเอเชียใต้ ตัง้อยูใ่นกรุงอิสลามมาบดั สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1986 มนัถกูออกแบบโดยชาวตรุกี จะมีรูปร่างเหมือนเต็นท์เบดอิูน
ในทะเลทราย มสัยิดแหง่นีไ้ด้ตัง้ช่ือเพื่อให้เกียรติแก่กษัตริย์ Faisal 
bin Abdul Aziz ภายในสามารถจุคนได้กวา่ 100,000 คน พร้อมทัง้
อีกราว 200,000 คน ส าหรับลานกว้างภายนอก 

วันที่แปด    8 
                เบชฮาม  –    อิสลามาบัด  –   มัสยิดไฟซาล–   อิสระช้อปป้ิง  – สนามบินอิสลามาบัด 
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 จากนัน้น าทา่นอิสระช้อปปิง้ของฝากท่ี Centaurus Department Store ท่ีใหญ่ท่ีสดุของปากีสถาน มีสนิค้า
มากมาย ทัง้แบรนด์เนมปากี เสือ้ผ้าชาวปากีสถานสไตล์สดใส  ของท่ีระลกึ 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เก้า       9 
                 กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการ  Blossom ปากีสถาน 9วัน7คืน TG 

ผู้ใหญ่ ( พักห้องละ2ท่าน) ขัน้ต ่า 10 ท่าน พักเดี่ยว 

25 มีค.-  2 เมย. 2566 79,800 บาท/ท่าน 11,800 บาท 

 
ค่าบริการนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั-กรุงเทพฯ  

  คา่ท่ีพกัโรงแรม     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 60USD/ทา่น หวัหน้าทวัร์แล้วแต่สนิน า้ใจทา่น 

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 
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หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 10 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7 . ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

8. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

9. กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เส่ียงถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     

     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั     
     เคร่ืองหมาย     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้ 
     บญัชีด า ห้ามเข้า      ประเทศนัน้อีก   
 
 
 


