
 

 

  



วันเดินทาง 

 

  ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ / เด็ก 

(  10 ท่านออกเดินทาง) 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

13 – 21  พฤษภาคม 2566 73,900- 10,500- 

3 – 11  มิถุนายน 2566 73,900- 10,500- 

24 มิถุนายน  – 2 กรกฏาคม 2566 73,900- 10,500- 

15 – 23  กรกฏาคม 2566 76,900- 10,500- 

22 – 30  กรกฏาคม 2566 76,900- 10,500- 

 

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  - อสิลามาบัด  X X X 
Islamabad 

หรือเทียบเท่า 

2 อิสลามาบัด – คาราโครัม ไฮเวย์ – หุบเขาโคฮิสตัน – 
แม่น ้าสินธุ – ชีลาส 

   
Chilas Shangri La Best 

หรือเทียบเท่า 
 

 
3 

ชีลาส -  พระพุทธรูปคาร์กาห์ – จุดบรรจบของภูเขา
สามลูก เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาหิมาลยั และ 
ฮินดูกูช – เส้นทางสายไหม – จุดชมวิวยอดเขาราคาโป
ชิ - คาริมาบัด – ป้อมบัลติ - ฮุนซ่า 

   
Karimabad Hunza Darbar

หรือเทียบเท่า 
 

4 
คาริมาบัด - ทะเลสาบอัตตาบัด -หอคอย Shatubar – 
วิหารพาสสุ - - สะพานแขวนฮุสไซนี -พาสสุกราเซีย- 
บาตูร่า กราเซีย - อุทยานแห่งชาติ ช่องเขาคุนจีราบ – 
ด่านคุนจีราบ – คาริมาบัด 

   
Duiker Eagle Nest 

หรือเทียบเท่า  

5 
คาริมาบัด – ชมวิวยอดเขาสูง 5 ยอดเขา - หมู่บ้านอัล
ติท – ป้อมอัลติท - สะพาน Raikot - Tato Village – 
แฟริมิโดวส์-  ชมวิวยอดเขานังกาปาร์บัต 

   
Fairy Meadows Raikot Sari 

หรือเทียบเท่า 

6 แฟริมิโดวส์ - beyal camp - ชมวิวยอดเขานังกาปาร์
บัต - แฟริมิโดว 

   
Raikot Sari 

หรือเทียบเท่า 



7 แฟริมิโดวส์- Tato Village - สะพาน Raikot - หิน
แกะสลกั Chilas and Shatial - เบชาม 

   
Besham Hilt 

หรือเทียบเท่า 

8 
เบชาม – อนุเสาวรีย์คาราโคร่ัมไฮเวย์ - เมืองโบราณ 
ตักศิลา – พิพิธภัณฑ์ตักศิลา – มหาวิทยาลัยจูเลียน - 
อิสลามาบั ด  –  มั สยิ ด ไฟซาล  -  ท่ าอ ากาศยาน
อสิลามาบัด  

    

9 กรุงเทพ X X X  

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จ านวนเงิน 1,500 / คน ตลอดการเดินทาง  

หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจครับ 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ- อสิลามาบัด                                                                                               
15.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์การบินไทย หมายเลข  H พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทั  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

หมายเหตุ  ท่านตอ้งแสดงวคัซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารการไดรั้บวคัซี Covid 19 ครบ 2 เขม็ 
   18.45น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 349 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง 
22.10น. เดินทางถึง อสิลามาบัด (Islamabad) เวลาทอ้งถ่ิน (ชา้กวา่ไทย 2 ชัว่โมง)หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมือง น าท่านเดินทางสู่โรงแรม 
หมายเหตุ  ประเทศปากีสถานยกลิกการตรวจแบบ RT PCT TEST ก่อนเขา้ประเทศภายใน 48 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง 

ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนครบ 2 เขม็ 
ท่ีพกั  Islamabad Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง อสิลามาบัด – คาราโครัม ไฮเวย์ – หุบเขาโคฮิสตัน – แม่น ้าสินธุ – ชีลาส 
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00น. ออกเดินสู่...เมืองชีลาส (Chilas) นัง่รถประมาณ 10-12 ชัว่โมง และมุ่งหนา้สู่ ถนนคาราโคร่ัม ไฮเวย์  

ถนนสายมิตรภาพจีน-ปากีสถาน ถนนลอยฟ้ากบัความสวย บนหน่ึงในถนนไฮเวยท่ี์สวยท่ีสุดในโลกและ
เป็นถนนเส้นทางหลวงท่ีสูงท่ีสุดในโลก เลียบเทือกเขาคาราโครัม จากเมืองคชัการ์ของจีน เขา้สู่เมืองฮา
ชาน อบัดสล ในแควน้ปัญจาบ ประเทศปากีสถาน ก่อนสร้างดว้ยความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลปากีสถาน
และจีน โดยใชแ้รงงานคนมากกวา่ 800 คน โดยกวา่ 100 คนเป็นแรงงานชาวจีน ถนนสายน้ีไดช่ื้อวา่เป็น
ถนนลอยฟ้า เป็นถนนท่ีสูงท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง เพราะตั้งอยูบ่นเขาสูง 4,600 เมืองเหนือระดบัน ้าทะเล 



และดว้ยความสูงเฉียดฟ้า เส้นทางน้ีก็เป็นเส้นทางสายส าคญั เพื่อเช่ือมการคา้ระหวา่งจีนกบัปากีสถาน 
รวมถึงเป็นช่องทางไปยงัประเทศแถบเอเชียกลางประเทศอ่ืนๆอีกดว้ย  

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

    จากนั้น น าท่านออกเดิทางต่อสู่ เมืองชีลาส (Chilas) ผา่บหุบเขาโคฮิสตันตามแม่น ้าอินดสัอนัยิง่ใหญ่ มีแม่น ้าสินธุ
ไหลผ่าน เป็นแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดในปากีสถาน และเป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอนัดบัท่ี 21 ถือเป็นเส้น
เลือดและเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ตน้ก าเนิดของแม่น ้าสินธุอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงธิเบต มีความยาวรวม
ของแม่น ้า 3,1080 กิโลเมตร อารยธรรมลุ่มแม่น ้าสินธุ ประมาณ 1900-2500 ก่อนคริสตกาล ถือก าเนิด
บริเวณลุ่มแม่น ้าสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบนั ถือเป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก  

 เดินทางมาถึง เมืองชีลาส ซ่ึงเป็นเมืองผา่นสาหรับพกัก่อนจะเร่ิมการเดินทางท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริงใน
วนัรุ่งขึ้น  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  Chilas Shangri La หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม 
ชีลาส -  พระพุทธรูปคาร์กาห์ – จุดตดัของ 3 แนวเทือกเขา เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขา
หิมาลยั และ ฮินดูกูช – เส้นทางสายไหม – จดุชมวิวยอดเขาราคาโปชิ - คาริมาบัด – ป้อมบัลติ 
- ฮุนซ่า 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 จากนั้นน าท่านชมพระพุทธรูปคาร์กาห์ (Kargah Buddha) พระพุทธรูปท่ีถูกแกะสลกัไวบ้นหนา้ผา ในหุบ

เขาคารกาห์ (Kargah Valley) ห่างออกไปจากตวัเมืองกิลกิตประมาณ 10 กิโลเมตร และอยูใ่กลค้าร์กาห์ นาลา 
(Kargah Nala)สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศปากีสถานประติมากรรมแห่ง
พุทธศาสนาน้ี ถูกคน้พบพร้อมกบัเจดีย ์3 องคซ่ึ์งสูง 400 เมตร ในช่วงปี ค.ศ.1938-1939ยงัไม่ชดัเจนเก่ียวกบั
อายขุองพระพุทธรูป หลายรายงานระบุวา่แกะสลกัในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 แต่บางรายงานเช่ือวา่ไดรั้บ
การแกะสลกัในศตวรรษ 3 หรือ 4 ขณะท่ีบางรายงานระบุ ศตวรรษ 4 หรือ 5 



 
 แวะชมและถ่ายภาพจุดตดัของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขา

หิมาลยัโดยมีแม่น ้ากิลกิต และ แม่นา้สินธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อเกิดเป็นแม่นา้สินธุ บริเวณเทือกเขาคารา
โครัมเป็นเขตติดต่อกนัสามประเทศไดแ้ก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย จุดสุงสุดของเทือกเขาคือ ยอดเขาเค
ทู ตั้งอยูบ่ริเวณประเทศจีนและปากีสถาน “เทือกเขาฮินดูกูช” คือ เทือกเขาท่ีขยายตวัต่อจากเทือกเขาคารา
โครัมไปทางตะวนัตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยูบ่ริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกบั
ประเทศอฟักานิสถานมียอดเขาสูงท่ีมากกวา่ระดบั 7,000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาตีริชมีร์ เป็นยอดเขาท่ี
สูงท่ีสุดในเทือกเขาฮินดูกูชอยูใ่นภาคเหนือของประเทศปากีสถาน มีความสูงกวา่ 7,690 เมตร 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านมุ่งหนา้สู่เมืองคาริมาบัด ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขต ฮุนซ่า (Hunza Valley) เมืองฮุนซ่าสูงจาก

ระดบัน ้าทะเล 2,438 เมตร และมีพื้นท่ีประมาณ 7,900 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลกัคือเมืองบลัติท (Baltit) 
หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือเมืองคาริมาบดั(Karim Abad)ในอดีตฮุนซ่าเป็นรัฐอิสระท่ีมีอ านาจปกครองตนเองเป็น
เวลากวา่ 900 ปี ชาวฮุนซ่าส่วนใหญ่นบัถือมุสลิมนิกายอิสไมลี่ชีอะ (Ismaili Shia) ใชภ้าษาดั้งเดิมคือภาษา 
Brushuski แต่ก็สามารถเขา้ใจภาษาอูรดู (Urdu)และภาษาองักฤษ ส าหรับภาษา Brushuski เป็นภาษา
ทอ้งถ่ินเฉพาะ พูดกนัเฉพาะในเขตพื้นท่ีฮุนซ่า ชมทศันียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม (Karakoram 
Highway) ผา่นหุบเขาผลไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและ    นาการ์ อนัเป็นเมืองโบราณท่ีช่อนตวัอยุใ่น
หุบเขา ห่างจากมลพิษทั้งปวง ไม่น่าแปลกเลยท่ีคนในฮุนซ่ามีอายเุฉล่ียยาวนานมากเป็น อนัดบัตน้ของ
โลกถึง 85 ปีคนแก่หลายๆคนมีอายถึุง 120 ปี เพราะเมืองจะถูกโอบลอ้มโดยยอดเขาสูงมากมาย ท่ีมีความ
สูงมากกวา่  7000 แม่น ้าฮุนซ่าท่ีทอดตวัโคง้ยาวงดงามราวภาพวาด  



 
แวะถ่ายรูปกบั เส้นทางสายไหมโบราณ ท่ีรู้จกักนัในช่ือ Kinu-Kutto และจุดชมวิว ยอดเขาราคาโปชิ 
(Rakaposhi) ซ่ึงภูเขามีระดบัความสูง 7,788 เมตรจากระดบัน ้าทะเลแต่จุดท่ีเราแวะชมนั้นสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2 พนักวา่เมตรเท่านั้น  

 
จากนั้นน าท่านชมยา่นการคา้ของเมืองคาริมาบัด ชมวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองท่ีอยูอ่ยา่งพอเพียง อสิระช้อป
ป้ิงสินค้าพื้นเมืองตามอธัยาศัย ท่านสามารถเดินไปชมป้อมบัลติท (Baltit Fort) ซ่ึงวิวจากป้อมสามารถ
มองเห็นยอดเขาส าคญัไดแ้ก่ Ultar Sar, Rakaposhi, Bojahagur Duanasir II,  Ghenta Peak, Hunza Peak, 
Passu Peak, Diran Peak และ Bublimotin (Ladyfinger Peak)   

 



ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั   Karimabad Hunsa Darbar Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี 
คาริมาบัด - ทะเลสาบอตัตาบัด -หอคอย Shatubar – วิหารพาสสุ - - สะพานแขวนฮุสไซนี -
พาสสุกราเซีย- บาตูร่า กราเซีย - อุทยานแห่งชาติ ช่องเขาคุนจีราบ – ด่านคุนจีราบ – คาริมาบัด 

เชา้   บริการอาหารกลางเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่านแวะชม ทะเลสาบอตัตาบัต  (Attabad Lake หรือ Gojal Lake) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากดินถล่มเพราะ

แผน่ดินไหว เม่ือปี 2009 ลงมากั้นแม่นา้ฮุนซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบน้ีซ่ึงทะเลสาบน้ีมีค
วายาว 21 เมตร และความลึก 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินท่ีถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนกั้น
ทะเลสาบ การเดินทางขึ้นเหนือไปจีนก่อนหนา้น้ี ตอ้งใชท้างเรือเท่านั้น ทางจีนไดช่้วยสร้างอุโมงคล์อดเขา
เพื่อเช่ือมต่อเส้นทางคาราโครัมใหม่ จนทะเลสาบอตัตาบตักลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตในปัจจุบนั และจุ
น ้าไดม้ากกวา่ 410,000,000 ลูกบาศกเ์มตร  

 
จากนั้นน าท่านไปแวะชมหอคอย Shatubar  และ วิหารพาสสุ 

 จากนั้นน าท่านชม สะพานแขวนฮุสไซนี (Hussaini Suspension Bridge) ก็เป็นหน่ึงในสะพานแขวนท่ี
น่าสนใจเพราะไดรั้บฉายาวา่เป็นสะพานแขวนท่ีอนัตรายท่ีสุดอนัดบัสองของโลก สะพานแห่งน้ีถูกสร้างขึ้น
ในช่วงท่ีองักฤษปกครองหมู่บา้น Shishkat ใน Gojal ระหวา่งการสร้างทางหลวงไปสู่เทือกเขาคารโครัม ดว้ย
สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงท าใหมี้การเดินทางล าบากท าใหต้อ้งสร้างสะพานแขวนแห่งน้ีขึ้น สะพาน
เช่ือมต่อระหวา่งหมู่บา้น Shishkat ไปสู่หมู่บา้น Hussaini โดยสร้างขึ้นตามค าสั่งของ “เมียร์แห่งฮนัซ่า” หรือ
ผูป้กครองในหุบเขาฮนัซ่าท่ีตอ้งการสร้างทางเดินไปสาหมู่บา้นซาร์อาบดัอีกฟากหน่ึง เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหผู้ค้นดว้ยบริเวณรอบ ๆ มีสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงามมาก ๆ ถือเป็นอีกหน่ึงจุดสาหรับนกัถ่ายรูป นกั
โพสตรู์ปท่ีไม่ควรพลาดระหวา่งทาง 



                                                                                                  
แวะชม จุดชมวิว พาสสุ กลาเซียร์ (Passu Glacier) และธารน ้าแข็งบาตูรา ( BaturaGlacier) คือธารน ้าแขง็ยาว 57 

กิโลเมตร กวา้งถึง 285 กิโลเมตร นบัเป็นธารนา้แขง็ยาวอนัดบั 5 ของโลกนอกเขตขั้วโลก โดยธารนา้แขง็น้ี
ตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาใหญ่ 2 แห่ง คือเทือกเขา Batura สูง 7,795 เมตร และเทือกเขา Passu สูงกวา่ 7,500 
เมตรเหนือระดบันา้ทะเล ธารนา้แขง็บาทูร่าไหลจากทิศตะวนัตกไปทางตะวนัออก กลาเซียร์แห่งน้ีเกิดจาก
การถล่มของหิมะมาทบัถมกนัมาอยา่งยาวนานหลายร้อยปี 

  
เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้น น าท่านสู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and NationalPark ) ช่องทาง
การคา้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก จุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอนัเก่าแก่ ท่ีน่ีคือด่าน
พรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงจากระดบัน ้าทะเลกวา่ 4,730 เมตรบนเทือกเขาคาราโครัม ซ่ึงเดินทางตาม
แนวเส้นทางสายไหมโบราณท่ีเช่ือมเอเชียกลางสู่ยโุ ร ป เ ทือ ก เ ข า หิม ะ ส ลบั ซบั ซอ้ น เ ห มือ 
นสวิสเซอร์แลนด ์และสามารถพบเห็นสัตวห์ายาก เช่นตวั Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ท่ีอาศยัอยูต่ามไหล่
เขาสูงจนถึงจุดสุดทา้ยท่ีด่านชายแดนระหวา่ง ปากีสถาน และ จีน ก่อนท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบน
เส้นทางสายไหมท่ีซินเกียง พาคณะไปทาเร่ืองผา่นด่านท่ีเมืองซอสท ์sost ด่านพรมแดนคุนจีราบ 
(Khunjerab Pass) ด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยความสูง 4,730 เมตร เหนือระดบันา้ทะเล ซ่ึงเป็น



จุดท่ีมีความสูงท่ีสุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม ด่านชายแดนระหวา่ง ปากีสถาน และ จีน ก่อนท่ีจะ
ออกไปยงัประเทศจีนบนเส้นทางสายใหท่ี้ซินเกียงสร้างประวติัศาสตร์ให้ตวัท่านเองวา่ไดม้ายนือยู่ ณ 
เส้นทางประวติัศาสตร์โลก 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ท่ีพกั  Duiker Eagle Nest หรือเทียบเท่า 

**หมายเหตุ วันรุ่งขึน้จะต้องไปค้างคืนท่ีแฟร่ีมิโดวส์ 2 คืน กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เกบ็ไว้ท่ีรถ ดังนั้นควร
ควรเตรียมตัวส าหรับการค้างคืน 2 คืน ซ่ึงประกอบด้วย ชุดนอน เส้ือผ้าส าหรับใส่ในวันถัดไป รองเท้า
ส าหรับเทรคกิง้ หมวกกันแดด เคร่ืองส าอาง แนะน าให้เป็น เป้ใบเลก็ไม่ควรน ากระเป๋าท่ีเป็นกระเป๋าลาก
ไปเพราะไม่สะดวกในการน าถือระหว่างนั่งม้า*** 

 

วันที่ห้า 
คาริมาบัด – ชมวิวยอดเขาสูง 5 ยอดเขา - หมู่บ้านอลัติท – ป้อมอลัติท - สะพาน Raikot - 
Tato Village – แฟริมิโดวส์-  ชมวิวยอดเขานังกาปาร์บัต 

เชา้ตรู่ อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ท่านสามารถไปดูและถ่ายรูปพระอาทิตยข์ึ้นท่ีชมวิวยอดเขาสูง 5 ยอดเขา โดยจุดชมวิวน้ี
ท่านจะสามารถเห็นยอดเขาต่างๆมากมายรายลอ้มเกือบ 360 องศา เช่นยอด Rakaposhi ,ยอด Diran Peak ,
ยอด Golden Peak,ยอด Ultra Peak และMulobating Peak ความสูงแต่ละยอดเขา 6,000-8,000 เมตร รายลอ้ม
หุบเขา Hunza Valley สวยงาม 

เชา้  บริการอาหารกลางเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางไปเยีย่มชม หมู่บ้านอลัติท และ ป้อมอลัติท ป้อมโบราณท่ีมีอายกุวา่ 900 ปี 

น าท่านเดินกลบัทางบนเส้นทางคาราโครัม ไฮเวย ์เรียบไปตาม แม่น ้าสินธุ ชมความงามตามเส้นทางท่ีมี 
น ้าตกสายเลก็ๆ อนัเกิดจากหิมะ และ กราเซียละลาย  

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ถึงสะพาน Raikot เป็นจุดท่ีเราจะตอ้งเปล่ียนเป็นรถจีปเพื่อเดินทางสู่หมู่บา้น Tato Village ใชเ้วลานัง่รถ
จีปประมาณ 1.5 ชัว่โมง หลงัจากนั้นก็ออกเดินเทา้ดว้ยระยะทาง 6 km.สู่ แฟริมิโดวส์ ใชเ้วลาประมาณ 2 



ชม. ถา้ไม่อยากเดินก็มีมา้ไวค้อยบริการ แฟร่ีมีโดวส์ ไดรั้บการเรียกช่ือวา่ ทุ่งนางฟ้า เป็นทุ่งหญา้ท่ี
ลอ้มรอบป่า ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 3,300 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มีธารน ้าแขง็ Raikot ท่ีสวยงามอยูข่า้งๆ 
เป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการ Trekking สู่ยอดเขานงักาพาร์บตั ( Nanga Parbat )ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 9 ของโลก 
สูง 8,126เมตร เและถูกประกาศใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1995 Nanga Parbat แปลวา่ยอดเขา
เปลือยแต่เรียกกนัวา่ Killing mountain หรือยอดเขากินเลือด เพราะเป็นยอดเขาท่ีมีอนัตรายท่ีสุดในบรรดา
ยอดเขาท่ีสูงกวา่แปดพนัเมตรขึ้นไปทั้ง 14 ยอดท่ีนกัปีนเขาเคยพิชิตมา ถึงท่ีพกัเก็บสัมภาระแลว้เดินเล่น
ถ่ายรูปรอบๆทุ่งหญา้แสนสวย ชมวิวของธารน ้าแขง็ Raikot ท่ีตั้งตระหง่านอยูด่า้นหนา้ท่ีพกั  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
ท่ีพกั   Fairy Meadows Raikot Sari หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

 

วันที่หก แฟริมิโดวส์ - beyal camp - ชมวิวยอดเขานังกาปาร์บัต - แฟริมิโดว 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินหรือขี่มา้สู่ Beyal Camp (ค่าขี่ม้าขากลับไม่รวมในค่า

ทัวร์ ประมาณท่านละ 800 บาท ) ระหวา่งทางชมดอกไมป่้าและล าธารท่ีสวยงาม ชมวถีิชีวิตท่ีเรียบง่ายของ
ชาวบา้นในบรรยากาศคลา้ยกบัชนบทของสวิตเซอร์แลนด ์ณ จุดน้ีท่านจะไดช้มวิวยอดเขานังกาพารบัต
และธารน ้าแขง็ไรโกทอยา่งใกลชิ้ด  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกัและไปชมจุดท่ีเห็นเขา  
สะทอ้นของยอดเขานงักาพารบตัในน ้าอยา่งสวยงาม เดินชมหมู่บา้นรอบๆท่ีพกั 

ค ่า              บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
ท่ีพกั             Fairy Meadows Raikot Sari หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด 
แฟริมิโดวส์- Tato Village - สะพาน Raikot - ชม โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ของเมืองชีลาส - เบชาม 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   



จากนั้นน าท่านเดินหรือนัง่มา้ลงจากแฟร่ีมิโดวส์ (ไม่รวมค่าขี่มา้ขากลบั) ไปยงัหมู่บา้น Tato Village 
และเปล่ียนเป็นรถจ๊ีปเพื่อเดินไปยงัสะพาน Raikot เปล่ียนเป็นรถบสั หลงัจากนั้นเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เท่ียง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นเดินทางต่อจนถึงเมืองชีลาส จากนั้นน าท่านชม โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ของเมืองชีลาส ซ่ึงโขดหินจารึกเหล่าน้ีจะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม
เส้นทางท่ีเคยมีพ่อคา้วาณิชมากมายผา่นไปมา โดยท่ีเมืองชีลาสน้ี ถือเป็นจุดศูนยร์วมโขดหินจารึกภาพ
โบราณท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด มีการคน้พบหลกัฐานมากกวา่20000 ช้ินเก่ียวกบัศิลปะโบราณและภาพเขียน 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองเบชาม 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่   Besham Hilton Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่แปด 
เบชาม – อนุเสาวรีย์คาราโคร่ัมไฮเวย์ - เมืองโบราณตักศิลา – พพิธิภัณฑ์ตักศิลา – มหาวิทยาลยัจู
เลยีน - อสิลามาบัด – มัสยิดไฟซาล - ท่าอากาศยานอสิลามาบัด 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อสิลามาบัด ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ 2 
ขา้งทางจนถึงเมืองอิสลามาบดั 
น าท่านแวะชม อนุสาวรีย์คาราโคร่ัม จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองโบราณตักศิลา คือหน่ึงในแหล่ง
รวมภูมิปัญญาสรรพวิทยาการแทบทั้งหมดเอาไวใ้นโลกยคุโบราณ โดยถือเป็นเมืองมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่
ท่ีสุดของชมพูทวีป รุ่งเรืองเฟ่ืองฟูท่ีสุดในช่วงปี ค.ศ. 1-5 ท าใหเ้มืองน้ีโด่งดงัไปทัว่โลก ทั้งกษตัริย ์
นกัการเมือง การทหาร และลูกผูดี้มีเงิน จากทั้งในทวีปเอเชียและยโุรป ต่างก็ส่งลูกหลานมาร ่าเรียนท่ีน่ีกนั 



ความรุ่งเรืองของตกัศิลาท่ีตั้งอยูบ่นจุดเช่ือมต่อเอเชีย-ยโุรปของเส้นทางสายไหมยคุโบราณ จึงย ัว่ยวนใจ
ใหห้ลายอาณาจกัรโดยรอบผลดักนัเขา้ยดึครอง ทั้งเปอร์เซีย กรีก อินเดีย และจีนฮัน่ ส่งผลใหต้กัศิลา
กลายเป็นเบา้หลอมของหลากวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริง 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
พพิธิภัณฑ์เมืองตักศิลา (Taxila) ยเูนสโกไ้ดใ้หค้วามส าคญักบั เมืองตกัศิลา และไดรั้บการประกาศวา่
เป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองโบราณท่ีเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยั อเล็กซานเดอร์ 
มหาราช  หลงัจากพระเจา้อเลกซานเดอร์สวรรคต พระเจา้อโศกมหาราช ทรงวางรากฐานพุทธศาสนาใน
เมืองตกัศิลาต่อในพุทธศตวรรษท่ี 10-11 พวกฮัน่ขาวไดท้ าลายวดัพุทธศาสนาในเมืองตกัศิลาเป็นเมือง  
โบราณท่ีอุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเก่าแก่ของพุทธศิลปะงดงามสมยัคนัธาระ 
พระพุทธรูปงดงามราวเทพบุตรกรีก จากนั้นชม  มหาวิทยาลยัจูเลยีน ซ่ึงไดรั้บการบูรณะใหม่ท าใหเ้ห็น
โครงสร้างของมหาวิทยาลยัทางพุทธศาสนาอนัเก่าแก่ 
จากนั้นมุ่งหนา้เขา้สู่ เมืองหลวงอสิลามาบัด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)น าท่านชมเมืองหลวง
ปากีสถานแห่งใหม่ ท่ียา้ยมาจากเมืองการาจีท่ีอยู่ทางตอนใต ้ช่ืออิสลามาบดั  น าท่านเยี่ยมชม มัสยิดไฟ
ซาล (Faisal Mosque) ซ่ึงเป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียสร้างโดยกษตัริยไ์ฟซาลแห่งราชวงศ์
ซาอุดิอาระเบียใชเ้งินงบประมาณการสร้างสูงถึง 50 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ออกแบบโดยชาวตุรกี 
และเปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือปี1987 



 
จากนั้นน าท่านอสิระช้อปป้ิงสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

 เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.20น.  ออกเดินทางจาก อสิลามาบัด โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี TG350 

 

วันที่เก้า กรุงเทพฯ                                                                                                                      
06.25น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

วันเดินทาง 

 

  ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ / เด็ก 

(  10 ท่านออกเดินทาง) 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

13 – 21  พฤษภาคม 2566 73,900- 10,500- 

3 – 11  มิถุนายน 2566 73,900- 10,500- 

24 มิถุนายน  – 2 กรกฏาคม 2566 73,900- 10,500- 

15 – 23  กรกฏาคม 2566 76,900- 10,500- 

22 – 30  กรกฏาคม 2566 76,900- 10,500- 



 
อตัราค่าบริการรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 
ค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าวีซ่าท่องเท่ียวประเทศปากีสถาน 
 ค่าท่ีพกั (หอ้งละ  2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ไกดท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ)  

       ค่าหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 10 ท่านขึ้นไป  
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 500,000-1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน (คนละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง)  
 หวัหนา้ทวัร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 
 ค่าประกนัโควิดท่ีคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
 ค่ากกัตวัหรือค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีผลโควิดเป็นบวกในระหวา่งท่ีอยูท่ี่ปากีสถานหรือกลบัไทยแลว้ 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. กรุณาจองท่ีนัง่ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 35,000 บาท เม่ือท าการจอง 
พร้อมกบัส่งหนา้พาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมลก์ารบินไทยและเอกสารส าหรับการท าวีซ่า  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 

หลังจากการจองและมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการมัดจ า ท่านละ 

10,000 บาท และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียม 

วีซ่า, ตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป - เก็บค่าธรรมเนียม10 ,000 บาท และค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการไปแล้ว เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 



2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทวัร์ และค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการไปแลว้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

3. ทวัร์ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

หมายเหตุ 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
4. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
5. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถท าการ Refund เปล่ียนช่ือ เปล่ียนเส้นทาง เล่ือนวนัได ้
6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 
7. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
8. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าหอ้งพกั ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
10. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
11. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั

ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ท่ีบริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 



วีซ่าปากสีถาน 
แบบฟอร์มขอขอ้มูลส าหรับประกอบการขอวีซ่าเขา้ประเทศปากีสถาน 
1.ข้อมูลส่วนตัวผู้ขอวีซ่า 
1.1 ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………..                                                                               
1.2 กรุ๊ปเลือด………………………………………………………1.3 ลกัษณะเด่น/ต าหนิ………………………………... 
1.4 สัญชาติ………………………………………………………...1.5 ศาสนา…………………………………………….. 
1.6 ท่ีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………………………………………………………... 
1.7 เบอร์โทรศพัท…์………………………………………………. 1.8 อีเมลล…์…………………………………………. 
 
1.9 สถานภาพ   ⬜︎  โสด   ⬜︎  แต่งงาน  ⬜︎  หมา้ย  ⬜︎  หยา่  

⬜︎  ไม่ไดจ้ดทะเบียน  ⬜︎  จดทะเบียน 
1.10 อาชีพ………………………………………………………….ต าแหน่งงาน………………………………………….. 
เบอร์โทรศพัทส์ถานท่ีท างานปัจจุบนั……………………………………………………………………………………….. 
    กรณีท่ีเกษียณแลว้  
    อาชีพก่อนเกษียณ……………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………. 
    เร่ิมท างานตั้งแต่วนัท่ี……………………………………………ถึงวนัท่ี……………………………………………....... 
    ท่ีอยูท่ี่ท างานและเบอร์โทร……………………………………………………………………………………………….. 
2.ข้อมูลผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการเดินทาง (Sponsor ถ้ามี) 
2.1 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………………. 
2.2 อาชีพ…………………………………………………………..2.3.อีเมลล…์………………………………………….. 
2.4. เบอร์โทรศพัท…์……………………………………………………………………………………………………….. 
3.ข้อมูลด้านสมาชิกในครอบครัว (ภาษาองักฤษ) 
3.1 ช่ือบิดา…………………………………………………………สัญชาติ ……………………………………………….                                                                                
3.2 ช่ือมาดา………………………………………………………...สัญชาติ………………………………………………..                                                                            
3.3 ช่ือคู่สมรส……………………………………………………...สัญชาติ………………………………………………  
      วนัเดือนปีเกิด…………………………………………………..จงัหวดัท่ีเกิด…………………………………………..                                                         
      อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………….คุณ
มีลูกหรือไม่  (ถา้มี) 

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกดิ 
  
  
  

3.4 มีสมาชิกในครอบครัวร่วมเดินทางดว้ยหรือไม่  (ถา้มี) 



ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกดิ พาสปอร์ตเลขท่ี ท่ีอยู่ 
    
    
    

4. บุคคลท่ีติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศพัท…์…………………………………………………………………………………………………………… 
5. คุณเคยไปปากสีถานภายใน 5 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่   ถ้าเคย  

วันท่ี เมืองท่ีไป วัตถุประสงค์ในการไป กีว่ัน 

    

    

    

6.ประเทศท่ีเคยไปมาภายใน 2 ปี  

วันท่ี เมืองท่ีไป วัตถุประสงค์ในการไป กีว่ัน 

    

    

    

เอกสารท่ีต้องแนบวีซ่า  

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ (ถา้มีอายนุอ้ยกวา่ 6 เดือน 

กรุณาไปท าใหม่)  

2. ส าเนาพาสปอร์ต 1 ใบ 
3. รูปถ่ายสี 2 x 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาว จ านวน 2 รูป 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
6. ส าเนาใบสมรส/ใบหยา่/ใบมรณะ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ)  
7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. ส าเนาใบสูติบตัร (กรณีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
9. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) ระบุ ต าแหน่ง เงินเดือน และ วนัเดือนปี ท่ีเร่ิมเขา้ท างาน (ฉบบัจริง) 

กรณีเจา้ของบริษทั  หนงัสือรับรองบริษทั (แปลเป็นภาษาองักฤษ)และหลกัฐานการเงินของบริษทั 
ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพยส่์วนตวั อพัเดทปัจจุบนัถึงยอ้นหลงั 
 

 



 


