
 
 

  

 



 
 

 
ความพิเศษ..ของทริปนี้ คือ ฤดูกาลชมดอกเชอร่ีบาน          ..สวยที่สุด และปีนึงบานเพียงหนึ่งเดือนเท่านัน้  

“ปากีสถาน” ดินแดนท่ีรอคุณไปสัมผัสด้วยตัวเอง 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

ทริปนี้...ท่านจะได้สัมผัสวิวที่งดงาม ผู้คนที่น่ารักเน้นเที่ยวถ่ายภาพ แวะจอดถ่ายรูปตามจุดที่สวยงาม…คาราโครัม ไฮเวย์  
(Karakoram highway) เส้นทางในฝันของนักเดินทางมืออาชีพ 
รายการท่องเที่ยว 

วันที่-1 กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด x x x 
16.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 หรือ 5  เคาน์เตอร์ การบินไทย พบเจ้าหน้าท่ีบริษัท

คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 
หมายเหตุ : โปรดแสดงวัคซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารการได้รับวัคซีน Covid 19  (International Vaccine Certificate)  ขณะ

เช็คอิน  
19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่กรงอิสลามาบัด โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349   
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 22.10 น.  เดินทางถึง อิสลามาบัด (Islamabad) เวลาท้องถิ่น (ช้ากว่าไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตามเวลา

ท้องถิ่นปากีสถาน น าท่านเดินทางสู่โรงแรม…พัก Ramada by Wyndham Islamabad 4*+หรือเทียบเท่าคืนที่ 1 
“ประเทศปากีสถาน” เป็นประเทศที่หลายคนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเหมือนกันที่ 
คนทั่วโลกมักจะเข้าใจผิดเก่ียวกับปากีสถาน....  
 คนท่ีอยู่ในปากีสถานและประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้พูดภาษาอาหรับ.... 
 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าปากีสถานอยู่ในตะวันออกกลาง ...ปากีสถานไม่ได้อยู่ในตะวันออกกลาง...... 
 ปากีสถานใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการมานานกว่า 67 ปีแล้ว..... 
 คิดว่าปากีสถานมีภูมิประเทศเป็นทะเลทรายเหมือนกับซาอุดิอาระเบีย ....ปากีสถานไม่ได้เป็นทะเลทราย 
 ปากีสถานไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายเสมอไป....ปากีสถานเต็มไปด้วยนักสู้สตรี… 
 เมืองหลวงอิสลามาบัด. สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 ...แทนนครการาจี  
วันที่-2 อิสลามาบัด- ชีลาส เร่ิมต้นเส้นทางหลางคาราโครัม ไฮเวย์ B L D 

06.30 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  



 
 

จากนั้น เดินทางไปยัง เมืองชีลาส (Chilas) ระยะทาง 490 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง (นั่งรถนานแต่เราจะแวะ
เที่ยวระหว่างทางไปเร่ือยๆ) เป็นเมืองเล็กๆริมทางหลวง คาราโครัม เชิงเทือกเขา Nanga Parbat ซึ่งต้ังตระหง่านเป็น

ก าแพงต้านลมให้กับเมือง  
คาราโครัมไฮเวย์ “The Karakoram Highway” (8 th wonder of the world) “คาราโครัม ไฮเวย์”เป็น
เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างประเทศจีนกับประเทศปากีสถาน เป็นระยะทางยาวจนต้องบันทึกในประวัติศาสตร์โลก จาก
เมืองแอบบอตดาบัดของปากีสถานผ่านภูมิภาคตอนเหนือของประเทศจนถึงคุนจีราฟพาส ซึ่งเป็นพาสชายแดนระหว่าง
ประเทศท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย (สูง 4700 เมตรจากน ้าทะเล) แล้วจึงเช่ือมต่อออกไปอีกจน กระท่ังถึงเมืองคัชการ์ของ
ประเทศจีน รวมแล้วมีความยาวประมาณ 1300 กิโลเมตรโดยใช้วิศวกรและก าลังคนบางส่วนจากประเทศจีนร่วมมือ
ช่วยเหลือกันกับแรงงานฝ่ังประเทศปากีสถาน 

 เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  
บ่าย เดินทางต่อ สู่เมืองชีลาสบนเส้นทาง ผ่านไหล่เขา โค้งสวยงาม ผ่านหมู่บ้านของชาว Gostani ท่ีอาศัยอยู่เรียบ แม่น ้า

สินธุ (Indus River) แม่น ้าสายส าคัญในประวัติศาสตร์ของโลก ต้นก าเนิดของอารยธรรมต่างๆ ในเอเชียใต้ล้วนเกิดขึ้น
บนท่ีราบลุ่มแม่น ้าสายนี้ ระหว่างทางท่ีจะถึงปลายทางเมืองชีลาส แวะถ่ายจุดชมวิระหว่างกันไป..ตามจุดต่างๆ   และ
เดินทางต่อไปยัง ชีลาส (Chilas) เมืองชีลาสถือเป็นเมืองผ่านส าหรับพักก่อนจะเริ่มการเดินทางท่องเท่ียวอย่างแท้จริงใน
วันรุ่งขึ้น 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 



 
 

 
คืนที่ 2** พักที่โรงแรม Chilas Shangri La  4*หรือเทียบเท่า 

 
วันที่-3 ชีลาส - เมืองคาริมาบัด (Karimabad) - หุบเขาฮุนซ่า (Hunza Valley) B L D 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองคาริมาบัด (Karimabad) ระยะทาง 250 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ช่ัวโมง (นั่งรถนานแต่แวะ

เท่ียวระหว่างทางเหมือนเดิม)ที่ต้ังแห่งหุบเขาฮุนซ่า(Hunza)ใช้บนคาราโครัมไฮเวย์  ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินชม
ทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม ตลอดเส้นทาง  

ระหว่างทาง แวะถ่ายภาพจุดชมวิวทาลิชิ Thalichi เพื่อชมความสวยงามของภูเขาท้ังสามลูก นันกาพาบัด Nanga Parbat (8125 
M), ราคาโปชิ Rakaposhi (7788 M) และ และฮาราโมช Haramosh (7409 M) 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน 
ระหว่างทาง แวะจุดคาริมาบัดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) เพื่อชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขา

ราคาโปชิอย่างใกล้ชิดจนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ยอดเขาแห่งนี้ถูกจัดความสูงอยู่ในอันดับท่ี 27 ของโลกซึ่งสูงถึง 7,790 
ระหว่างทางวิวสวยงามอลังการ 

 
 

 



 
 

จากนั้น           เดินทางต่อ...ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัมไฮเวย์ 
แวะ จุดบรรจบของเทือกเขา 3 เทือกท่ีได้ช่ือว่าสูงท่ีสุดในโลก คือเทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาคาราโครัม 

และยังเป็นจุดบรรจบของแม่น ้า 2 สาย คือแม่น ้ากิลกิต (Gilgit River) และแม่น ้าสินธุไหลมาบรรจบกันก่อเกิดเป็นแม่น ้า
สินธุ.....จากนั้นเดินทางไปจนถึงเมืองคาริมาบัด  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 
คืนที่ 3  Hill Top Hotel 4*หรือเทียบเท่า 

 
วันที่-4 คารีมาบัด - ด่านกุนจีราบ – คารีมาบัด B L D 

06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   

07.30 น. น าท่านเดินทางไปช่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass )ใส่เส้ือกันหนาวหนาๆ วันนี้เราจะขึ้นไปท่ีคุนจิราบพาสความ
สูงระดับ 4,693 เมตร จากระดับน ้าทะเล.เป็นจุดยุทธศาสตร์บนพรมแดนตอนเหนือของประเทศปากีสถาน  
ตลอดเส้นทางเป็นเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนบรรยากาศราวสวิสเซอร์แลนด์..ช่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ซึ่ง
ต้ังอยู่ในช่วงเขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีน จุดบรรจบแห่งอารยธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมท่ีเช่ือมเอเชีย
กลางสู่ยุโรปและสามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ท่ีอาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุด
สุดท้ายท่ีด่านชาย แดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนท่ีจะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทางสายไหมท่ีซินเกียง   

ระหว่างทาง แวะชมทะเลสาบอัตตาบัด ( Attabad Lake) ทะเลสาบใส น ้านิ่ง เป็นกระจก ไล่แพนโทนสีน ้าเงินหลายเฉด ซึ่ง
ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากน ้าฝนขังหลังเกิดแผ่นดินไหว เมื่อปี 2009 ลงมากั้นแม่น ้าฮุนซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอค



 
 

วอยส์แบบนี้ ซึ่งทะเลสาบนี้มีความยาว 21 เมตร และความลึก 103 เมตร ตรงสีขาวๆ คือ ส่วนท่ีดินถล่มลงมาปิดกั้น
ถนน แล้วท าให้เกิดเป็นเขื่อนเล็กๆ ขึ้นมาจากเมื่อก่อนท่ีสามารถขับรถข้ามจากเมืองฮุนซ่าไปพัสสุได้ ตอนนี้ต้องเปล่ียน
มานั่งเรือแทน..น าท่านล่องเรือชมความงดงามมองเห็นวิวทิวทัศน์ในทะเลสาบที่ ล้อมรอบไปด้วยน ้าทะเลสีฟ้าสะอาด
ภูเขาสูงท่ีสวยงาม เก็บภาพรัวๆๆ ..ได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อ 

ระหว่างทาง  ผ่าน เมืองพาสสุ (Passu) แวะถ่ายรูปธารน ้าแข็งท่ีไหลเล่ือนมาจนติดถนนหลวง ยอดเขาหิมะและภูเขาสูงรูปทรงแปลก
ตามากมาย ป่าเปล่ียนสี นาขั้นบันได บ้านเรือนของชาวกุลมิต พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบด่ัง
ดินแดนเทพนิยายบนสรรค์ ให้ทุกท่านเก็บภาพถ่ายวิวสวยๆ กับภาพนี้ฟินสุดๆๆ 
ตลอด “ทางหลวงคาราโครัม” เราไม่เพียงจะได้เห็นหิมะบนยอดเขาสูง เห็นกลาเซียร์ยาวเหยียด เห็นใบไม้ผลิเห็นดอก

เชอร์รีบานเบ่ง แต่ยังเห็นเส้นทางสายไหมเส้นเก่าอยู่ไม่ไกลออกไป เห็นอยู่บ่อยๆ คาดว่ามาร์โคโปโลเคยเดินบนเส้นทาง
เหล่านั้นจริงๆ เมื่อเกือบพันปีท่ีแล้ว 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซอสท์ (Sost) สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ(Khunjerab Pass and National 
Park ) ซึ่งต้ังอยู่ในช่วงเขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีน  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

จากนั้น  ออกเดินทางต่อไป ด่านพรมแดนกุนจีราบ (Khunjerab Pass) ในช่วงเขตรอยต่อระหว่างปากีสถานและจีน 
เป็นท่ีต้ัง ด่านพรมแดนกุนจีราบ ด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก ด้วยความสูง 4,730 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ซึ่งเป็น
จุดท่ีมีความสูงท่ีสุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม พรมแดนช่องเขากุนจีราบนี้เปิดให้มีการเดินทางข้ามแดนได้ต้ังแต่
วันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา โดยช่องเขากุนจีราบนี้ ต้ังอยู่เขต อุทยานแห่งชาติกุนจีราบ (Khunjerab 
National Park) เขตอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ป่า รวมท้ังสัตว์ป่าสงวนหาดูยาก เช่น แกะมาร์โคโปโล แพะภู เขา เสือดาวหิมะ 
เป็นต้น..ให้ทุกท่านเก็บภาพถ่ายวิวสวยๆกับ ชายแดนจีน – ปากีสถาน  สร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวท่านเองว่าได้มายืน

อยู่ ณ เส้นทางประวัติศาสตร์โลก ลงมาเล่นหิมะกันจนหน าใจบนบรรยากาศเย็นฉ ่า จนได้เวลานัดหมายน าท่านเดินทาง
สู่เมืองฮุ่นซ่า   

 (หมายเหตุ: การข้ึนสู่จุดด่านพรมแดนคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นด้วยเช่นกัน บริษัทฯของสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)  

ระหว่างทาง น าท่านชม สะพานแขวนโกจาว (Gojal Suspension Bridge) สะพานท่ีใช้ข้ามแม่น ้าของคนท้องถิ่นชม ทะเลสาบ
บอริท (Borit Lake) ทะเลสาบน ้าจึดสีเขียวใสท่ีหลบซ่อนตัวอยู่อย่างสงบท่ามกลางหุบเขาสวยผ่านหมู่บ้านกุลมิท 
(Gulmit Village) น าท่านเดินชม หมู่บ้านเล็กๆ แล้วท่านจะประทับใจกับเสน่ห์ของพวกเค้า ณ ท่ีนื้อิสระให้ท่าน



 
 

ถ่ายภาพและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีใช้ชีวิตประจ าวันบริเวณไกล้เคียงจนถึงเวลานัดหมาย…เดินทางกลับสู่หุบเขาฮุน
ซ่า  

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

คืนที่ 4  Hill Top Hotel 4*หรือเทียบเท่า 
วันที่-5 คารีมาบัด - ฮอปเปอร์กราเซีย - ดุยเกอร์ B L D 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทาง หุบเขานากา (Nagar Valley) ในฮอปเปอร์วัลเล่ย์ Hoper Valley โดยเปลี่ยนเป็นรถจี๊ปเล็ก หุบ

เขานากาเคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรัฐนากาในอดีตเคยเป็นรัฐท่ีปกครองพื้นท่ีโดยรอบยาวนานถึง1 ,200 ป ีจนกระท่ัง
ล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็นสถานท่ีนิยมส าหรับช่ืนชมทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบท้ังยอดเขา ราคาโปชิ 
Rakaposhi ยอดเขาดิราน Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขาและ Hoper Valley เป็นจุดชมวิวอันสวยงามจุดนึงของ
หุบเขานากา 

** วันนี้แนะน าว่าน าปากกา ขนม ไปแจกเด็ก ถ่ายรูปกับเด็กๆ แล้วจะรู้ว่าเด็กๆที่นี่นั้นน่ารักขนาดไหน  
ชม กราเซียฮอปความ โดดเด่นของกราเซียฮอปเปอร์จะมีสีด า ท่านจะได้เห็นกราเซียท่ีส่ังสมกาลเวลายาวนานจนแทบ
เปล่ียน จากน ้าแข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นได้จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี้ ...ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ
คารีมาบัด 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 
 

จากนั้น  น าท่านชมป้อมโบราณป้อมบัลติท (Baltit 
Fort) สัญลักษณ์ของหุบเขาฮุนซ่า เป็นท่ีอยู่ใน
อดีตของเหล่าผู้ปกครองฮุนซ่าท่ีมีอายุประมาณ 
700 ปี แต่ได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมเสมอมา ท้ัง 
สถาปัตยกรรมแบบ บัลติสถานผสมผสานกับ
ทิเบต และในปัจจุบันบัลติตฟอร์ดยังอยู่ ใน
รายช่ือพิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีก
ด้วย    
....อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรือส าหรับท่านท่ีชอบถ่ายรูป ท่ีคาริมาบัดก็มีวิวท่ีสวยงามมากมาย 
ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ท่ีสวยงามของนาขั้นบันไดซึ่งโอบล้อมด้วยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมไปด้วยหิมะ ด้านล่างเป็น
แม่น ้าใส กลุ่มบ้านเมืองปลูกกันลดหล่ันตามไหล่สันเขา ดอกไม้ป่าขึ้นกระจายแซมท่ัวบริเวณในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ 

สภาพแวดล้อมท่ีงดงามมาก.. 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

คืนที่ 5 พักที่โรงแรม Eagle Nest Duiker 4*หรือเทียบเท่า 



 
 

เช้าตรู่ ชมยอดเขา เลด้ีฟิงเกอร์ (Lady finger) หรือ ยอดเขาทะลุทะเลเมฆ ยอดเขารูปทรงประหลาด สะกดทุกสายตาท่ีได้
พบเห็นต่ืนเช้ามาด้วยความสดช่ืนท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าของหุบเขากลางเทือกเขาหิมาลัย ชมแสงแรกของพระ
อาทิตย์ขึ้นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบ
ยอดเขาหิมะ ชมทัศนียภาพของหมู่บ้าน ฮุนช่า ท่ีอยู่เบื้องล่าง สีชมพูขาว มีแม่น ้าฮุนช่าขนาบรายล้อมด้วยยอดเขาสูง
เสียด ฟ้าตระหง่าน โดยรอบโดย ณ จุดนี้ท่านจะได้เห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตาท่ีเรียกว่า Lady finger 
รวมท้ังได้เห็นยอดเขาระดับโลกถึงห้าเขาด้วยกัน ท้ัง Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M) 
,Ulter Peak (7388M) และ Mountain Peak ชมทัศนียภาพโดยรอบโดย ณ จุดนี้ท่านจะได้เห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างโดด
เด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างามเหมือน นิ้วมือของหญิงสาว หรือ Lady finger .. 

 
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้น  น าท่านชม Altit Fort เป็นป้อมปราการ

โบราณ ในหุบ เขาฮุ่ นซ่ าเดิมเป็นบ้ านของ
ผู้ปกครองในตระกูล Hunza ซึ่งได้รับฉายาว่า 
Mir แม้ว่าพวกเค้าจะย้ายไปอยู่ท่ีป้อม Baltit ท่ี
อายุน้อยกว่าในอีก 3ศตวรรษต่อมา  ผ่านชม
หมู่บ้านอายุกว่า 1,000 ปี ชนเผ่าท่ีมีอายุยืน
มากท่ีสุดในโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนแรกๆ ใน

วันที่-6 ดุยเกอร์-ฮุนซ่า- Altit Fort -เมืองกิลกิต B L D 



 
 

แคว้นกิลกิต- บัลติสถาน ลักษณะโดยท่ัวไปจะเป็นคนผิวขาวมีในตาสีฟ้า หน้าคม  เหมือนคนชาวยุโรป เพราะเป็น
ลูกหลานของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ีกรีฑาทัพไปตีชมพูทวีป เมื่อประมาณ 326 ปีก่อนคริสตกาล...อายุของพวกเขา
มากกว่าสตรีชาวญี่ปุ่นที่ได้ช่ือว่าเป็นหญิงท่ีมีอายุยืนมากท่ีสุดในโลกท่ีเพิ่งจะเสียชีวิตไปขณะท่ีมีอายุ 117 ปี  แต่กล่าวกัน
ว่า ชนเผ่าฮุนซาสามีอายุถึง 120 หรือ 130 ปี  ซึ่งอายุขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ  แ ละชาวฮุนซาสท่ีมีอายุ 90ปีก็ยังไม่
ถือว่าแก่... 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) เส้นทางคาราโครัม ไฮเวย์ เรียบไปตามแม่น ้าสินธุ ชมความงามตามเส้นทางท่ีมี
น ้าตกสายเล็กๆ อันเกิดจากหิมะ และกราเซียละลาย เมืองกิลกิต หัวเมืองหลักของ ภูมิภาค Gilgit - Baltistan เป็น
เมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของปากีสถาน เป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางสายไหมในอดีตท่ีพุทธศาสนาเผยแผ่มาจาก
เอเชียใต้ และ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ จุดเริ่มแห่งการเดินทาง trekking Himalayan ranges และ 
จุดเริ่มต้นของการท่องเทียว เส้นทางสู่ ชายแดนปากีสถาน - จีน ท่ีราบสูงคุนจีราบ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านชม “พระพุทธรูปคาร์กาห์” (Kargah Buddha) มรดกแห่งพุทธศาสนาท่ี

ยังคงเหลืออยู่ใน “ปากีสถาน” พระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักไว้บนหน้าผา ในหุบเขา      
คารกาห์ (Kargah Valley) ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ถูกคนพบพร้อมกับเจดีย์ 3 
องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 เคยต านานท่ีเกี่ยวกับพระพุทธรูป
แกะสลักคาร์กาห์นี้ ท่ีถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตามต านานระบุว่า 
กาลครั้งหนึ่ง บริเวณแถบนี้เป็นท่ีอยู่ของยักษ์กินคนนางหนึ่ง ท่ีเรียกกันว่า “ยักษิณี” 
(Yakhsni) ชาวบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อนจากยักษ์ตนนี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือ
จากนักบวชท่ีผ่านทาง และนักบวชก็ได้ตรึงนางยักษิณีตนนี้ไว้ท่ีก้อนหิน จากนั้นพา
เดินชมตัวเมืองกิลกิต ผ่านย่านร้านค้า ตลาดไปรษณีย์ สุเหร่า รวมทั้งสนามแข่ง
โปโล ท่ีเป็นกีฬาท่ีนิยมมากในทางเหนือของปากีสถาน กิลกิตเป็นเมืองท่ีต้ังอยู่บน
เชิงเขาคาราโครัม ชม สะพานแขวนกิลกิต (Gilgit Suspension Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนในสมัยโบราณท่ียังคง
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นสะพานแขวนท่ีรถสามารถวิ่งผ่านได้ สร้างโดยกองทัพอังกฤษในช่วงค.ศ.ท่ี 19 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 
คืนที่ 6 พักที่โรงแรม Eagle Nest Duiker 4*หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่-7 เมืองกิลกิต – เมืองบีสชาม B L D 



 
 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบีสชาม (Besham)  (ประมาณ 7 ชม.) เมืองบีสชาม โดยใช้เส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ 

(Karakoram Highway – KKH) ตลอดเส้นทางท่านจะได้ช่ืนชมกับความงดงามของธรรมชาติท่ีปรากฏบนเส้นทางสายนี้ 
ชมวิวระหว่างสองข้างทาง....จนถึงโรงแรมท่ีพักในตอนเย็น 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางต่อระหว่างทาง น าท่านแวะชม โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองชีลาส ซึ่งโขด

หินจารึกเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นเป็น
ระยะตลอดเส้นทางสายไหม เส้นทางท่ี
เคยมีพ่อค้าวาณิชมากมายและผู้แสวง
บุญผ่านไปมา โดยท่ีเมืองชีลาสนี้ ถือ
เป็น จุดศูนย์รวมโขดหินจารึกภาพ
โบราณท่ียิ่ งใหญ่ ท่ี สุด มีการค้นพบ
หลักฐานมากกว่า 20,000 ช้ินเกี่ยวกับ
ศิลปะโบราณและภาพเขียนย้อนหลัง
ไประหว่า 5,000 ถึง 1,000 ปี ก่อนคริสกาล  

 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

คืนที่ 7 พักที่โรงแรม Besham Hilton 4*หรือเทียบเท่าคืนที่ 7 
วันที่-8 บีสชาม - ตักศิลา-อิสลามาบัด   กรงุเทพฯ B L D 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ โรง 
จากนั้น  เดินทางไปยัง อิสลามาบัด ระยะทาง 270 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ช.ม. เป็นเมืองหลวงของประเทศ

ปากีสถาน สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี เป็นเมืองท่ีมีประชากรมาก
ท่ีสุดในประเทศปากีสถานเป็นอันดับท่ี 9 ส่วนมหานครอิสลามาบาด-รวัลปินดี 

 น าท่านแวะ ชม เมืองตักศิลา (Taxila) อดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่แห่งแคว้นคันธาระ เมืองตักศิลา อดีตเป็นนครหลวงแห่งแคว้นคันธา
ระ (Ghandara)เมืองมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางการศึกษาศิลปะและวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของอินเดียโบราณต้ังแต่ก่อน



 
 

พุทธกาลเดิมช่ือว่า ตักชาศิลา-Takshasila เป็นภาษาสันสกฤต ต่อมาเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชรุกรานอินเดียเมื่อ 
326 ปีก่อนคริสตกาล ได้มาหยุดพักท่ีเมืองนี้แล้วเปล่ียนช่ือเป็นตักศิลา...น าท่าน เยี่ยมชมเมืองโบราณตักศิลา 
(Taxila) และซากพุทธสถานโบราณ รวมท้ังอารามพุทธจูเลียนต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 2 ถึง พุทธศตวรรษท่ี 5 สถูป
ธรรมราจิกา (ศตวรรษท่ี 2 ถึง ค.ศ. 5)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย สร้างโดยกษัตริย์ไฟซาลแห่งราชวงศ์

ซาอุดิอาระเบียใช้เงินงบประมาณ การสร้างสูงถึง 50 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 1987 ออกแบบ
โดยชาวตุรกี   จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสนค้าพื้นหรือของท่ีระลึก
ของฝากก่อน...อ าลาปากีสถาน 

18.30 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
20.00 น. เดินทาง สู่สน ามบิ น  อิสลามาบั ค   เช็คอิน  เท่ี ยวบิน ท่ี  TG 

350  ออกบินเวลา 23.20 ถึงกทม 06.25  
23.20  น. ออกเดินทางจาก อิสลามาบัด โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ 
TG350 
 

วันที่-3 กรงุเทพฯ - - - 
06.25น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 
หมายเหตุ :  เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนัด

หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์ บริษัทอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  

อัตราค่าใช้จ่าย: ราคาเร่ิมต้น คณะผู้ใหญ่ 12 ท่านขึ้นไป (บาท) Spring  ปากีสถาน 7 คืน 9 วัน  
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง พัก 2 - 3 ท่านต่อห้อง ราคา รวมต๋ัว เคร่ืองบิน) 79,999.- 

ราคาไม่มี ต๋ัวเคร่ืองบิน 54,499.- 



 
 

พักเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,500.- 

ยืนยันทริป : โอนเงินมัด ส ารองที่นั่งท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตาม เจ้าหน้าที่
ก าหนด พร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565) ** 

เงื่อนไขในการจองทัวร์  
ยืนยันทริป : กรุณาจองที่นั่งอล่วงหน้าอย่างนอ้ย 1 เดือน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินค่าต๋ัวท่านละ 25,000 บาทพร้อมกับ
ส่งหน้าพาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมล์ของการบินไทย และเอกสารส าหรับการท าวีซ่า 
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ (25 วันก่อนออกเดินทาง) ก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 
 
 
หมายเหตุ  : 1.  ออกเดินทางได้ หากมีผู้ใหญ่ต้ังแต่ 12 คน ขึ้นไป 

2.  ผุ้เดินทางต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม 
 
อัตราค่าใช้จ่ายรวม 
ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันประหยัด โดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด - กรุงเทพฯ (กระเป๋าเดินทางน ้าหนัก

ตามท่ีสายการบินก าหนด)  
ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามัน และค่าประกันภัยทางอากาศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์) 
ค่าท่ีพักโรงแรมตามท่ีระบุตลอดการเดินทาง พักห้องคู่ (อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุและน ้าเปล่าภายในภัตตาคาร ระหว่างมื้ออาหาร (เป็นอาหารท้องถิ่นแบบอิสลามทานง่ายและมี

อาหารไทยเสริม ทุกมื้อ) 
ค่าวีซ่าปากีสถานแบบท่องเที่ยวอยู่ได้ 15 วัน ( E tourist visa ) เข้าได้ 1 ครั้ง 
ค่าน ้าเปล่าท่านละ 2 ขวด/วัน/และบนรถโค้ช   
ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง  
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม  
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัย



 
 

อายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบ้ียประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) ประกันครอบคลุมการติดโควิดและ
การรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และหลังจากกลับจากต่างประเทศต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงินคุ้มครอง
อาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับ
บริษัทประกันชีวิต 

 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารวีซ่าของคนต่างด้าว  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย 
 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีข้อก าหนดให้มีการแสดง ณ จุดเชคอิน  
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ัง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากรายการ 
 รวมทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 65 เหรียญ ต่อลูกค้า/ท่าน/ตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน  

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 

 ส าหรับห้องพัก 3 เตียงกรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็น
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้เปิดห้องพัก 2 ห้องเพื่อสะดวกกับท่านมากว่า  

    กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๊ปหรือตั๋วหมู่คณะ หากออกต๋ัวแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได้ 

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น าหนักไม่เกิน 20 กก. /กระเป๋าถือข้ึนเครื่องน ้าหนักไม่เกนิ 7 กก 

   เส้ือผ้าล าลองส าหรับใส่เท่ียวตามเมืองท่ัวไป   เน้นสีสันสดใสได้เลยจ้า แต่ขอเน้นสุภาพ  
กรณียกเลิก  
  หากมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท 
  ยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น มัดจ าต๋ัว

เครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าต๋ัวรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมาย
เหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจ าล่วงหน้า 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)  



 
 

 แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของราคาทัวร์ + ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
 แจ้งยกเลกเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100 % ของราคาทัวร์ 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการน าพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี 
ไม่ว่าค่าใช่จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม  

ยกเลิกช่วงเทศกาล  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 - 60 วัน ช าระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท + และใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น มัด

จ าต๋ัวเครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าต๋ัวรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ 
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจ าล่วงหน้า 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร์ 
ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 

     กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเครื่องบินเอง (Land Only) *ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเท่ียว
ร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการมาพบคณะ
ใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก เท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

เง่ือนไขการเดินทาง 
1) บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน หรือตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 
3) รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
4) บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบัติเหตุต่างๆ 

5)  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระ
ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

6)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

7) ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 



 
 

8) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สาหรับค่าบริการนั้นๆ 

9)  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

11) เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

12)  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 

13) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าต๋ัวเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

14) กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่า
ทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

15) กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
16) กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
17) กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
18) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ป

เหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถามทางบริษัทอีกคร้ัง 
19) ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมีเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 



 
 

20) หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี
ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 

 
 
การขอวีซ่าท่องเที่ยว ปากีสถานแบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว) 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ภาพชัดเจน ไม่เซ็นช่ือทับเอกสาร (สามารถถ่ายรูปส่งทางทางไลน์หรือ

อีเมล์ได้) 
 รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง สามารถถ่ายด้วยกล้องมือถือได้ มองเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่มีเงาบังบนใบหน้า ไม่น าผม

มาปิดใบหน้า ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่ยิ้มเห็นฟัน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาเปลี่ยนชือ่-สกุล (ถ้ามี) 
 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 
 วีซ่าปากีสถานเก่า (ถ้ามี) 
 เอกสารรับรองการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 (วัคซีนพาสปอร์ตเล่มสีเหลืองหรือInternational Vaccine Certificate จาก

แอพหมอพร้อม) 
กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อใช้ยื่นวีซ่าปากีสถาน 
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก................................................................. 
กรุ๊ปเลือด............................... 
 
อาชีพ (หากท่านเกษียณแล้วกรุณาใส่ที่อยู่ที่ท างานเดิม) ………………………………………………………………………… 
ชื่อสถานที่ท างาน / บริษัท ……………………………………………………………………………………………………………..….….. 
เร่ิมท างานต้ังแต่ (ต้ังแต่ - ถึง) .................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ท างาน ................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน................................................................................... 
อีเมล์................................................................................... 



 
 

บุคคลอ้างอิงที่ท างาน ............................................................................ เบอร์โทรศัพท์ ..................................................... 
 
สถานะภาพ                      ........................สมรส                       ............................โสด  
 
ชื่อคู่สมรส..................................................................................... สัญชาติ ................................................................... 
วันเดือนปเีกิด.................................................................. สถานที่เกิด (จังหวัด)........................................................... 
อาชีพคู่สมรส.............................................................. 
สถานที่ท างานคู่สมรส.......................................................................... เบอร์โทรศัพท์...................................................  
วันเกิดคู่สมรส ................................................. 
 
ข้อมูลบุตร 
ชื่อ-สกุล ของลูก...........................................................วันเกิด............................... 
ชื่อ-สกุล ของลูก...........................................................วันเกิด............................... 
 
ท่านเคยเดินทางไปปากีสถานหรือไม่   ........ไม่เคย   .......เคย  (สามารถแนบตราประทับเข้าเมืองมาแทนได้) 
เมืองที่ไป.....................................ว/ด/ป ........................      
 
ประเทศที่ท่านเคยเดินทางไปในสามปีที่ผ่านมา (ข้อมูลตรงกับในพาสปอร์ต)  
หรือสามารถถ่ายรูปหน้าตราประทับ / วีซ่าท่ีอยู่ในพาสปอร์ตมาให้กับทางบริษัทได้ 
1.ประเทศ..............................................ระหว่างวนัท่ี.....................................  จ านวนวัน.............................. 
2.ประเทศ..............................................ระหว่างวนัท่ี.....................................  จ านวนวัน.............................. 
3.ประเทศ..............................................ระหว่างวนัท่ี.....................................  จ านวนวัน.............................. 
 
***ลงทะเบียนเข้าประเทศปากีสถานออนไลน์ก่อนการเดินทางที่ passtrack.nitb.gov.pk  
(ทางบริษัทท าให้) 
 
บริษัทฯถือว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรับเง่ือนไขต่างๆในโปรแกรมทัวร์ดีแล้ว      จึงช าระเงินมัดจ า สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที ่



 
 

 
โรงแรม ท่ีพัก และอาหารการกิน ท่ีเราจัดในเส้นทางท่องเท่ียว ประเทศปากีสถาน ระดับโรงแรม 4-5 ดาว ของปากีสถาน อาจไม่หรูหรา 
แต่ก็เป็นท่ีพักท่ีมีความปลอดภัย สะอาด และมีส่ิงอ านวยความสะดวกระดับหนึ่ง บางแห่งมี wifi free บางแห่งท่ีไกลออกไปอาจไม่มี wifi 
ให้ใช้ อาหารส่วนใหญ่ หากเป็นมื้อเย็นจะรับประทานอาหารกันท่ีโรงแรม อาหารปากีสถาน 99 % เป็นอาหารอิสลาม มีไก่เป็นหลัก แต่ละ
โรงแรม หรือ ร้านอาหารจะมีไก่ทอดสูตรเด็ดของแต่ละแห่งอร่อยไม่เบาคะ อาหารท่านง่ายเนื่องจากไม่มีเครื่องเทศแรง เราสามารถขอไป
ใช้ครัวเขาท าอาหารไทยได้คะ ชาวปากีสถานใจดีคะ... 
 
 
 
 
 


