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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ- อิสลามาบัด

(-/-/-)

16.00น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ การบินไทย หมายเลข H พบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
หมายเหตุ ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตหรื อเอกสารได้รับวัคซีน Covid 19
19.00น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง
22.10น.
เดินทางถึง อิสลามาบัด หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่โรงแรม
ที่พกั Islamabad Hill View Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

อิสลามาบัด-ตักสิ ลา -นาราน

(B/L/D)

06.30 น.
07.30 น.

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
ออกเดินทางไปยัง หุบเขา นาราน ( Naran Kaghan) หุบเขาที่สวยงามอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของ
เขต Mansehra หุบเขา นาราน
ระหว่างทาง นาท่านแวะเมืองตักศิลา ( Taxilla) อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็ นที่ต้งั ของอดีตราชธานี
อันยิง่ ใหญ่แห่งแคว้นคันธาระ เมืองตัดศิลา
เมืองตักศิลา (Taxila City) คือหนึ่งในแหล่ง
รวมภูมิปัญญาสรรพวิทยาการแทบทั้งหมด
เอาไว้ในโลกยุคโบราณ โดยถือเป็ นเมือง
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดของชมพูทวีป อีก
ทั้งยังเป็ นเมืองที่มีกษัตริ ยป์ กครองโดยบวร
พุทธศาสนา รุ่ งเรื องเฟื่ องฟูที่สุดในช่วงปี ค.ศ.
1-5 ทาให้เมืองนี้โด่งดังไปทัว่ โลก ทั้งกษัตริ ย ์
นักการเมือง การทหาร และลูกผูด้ ีมีเงิน จาก
ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป ต่างก็ส่งลูกหลาน
มาร่ าเรี ยนที่นี่กนั ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็ นพระเจ้าป
เสนทิโกศล พระเจ้าจันทรคุปต์ (ปู่ ของพระ
เจ้าอโศกมหาราช) หมอชีวกโกมารภัจจ์
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จากนั้น

เที่ยง 
13.00 น.

18.00 น.
ค่า 

วันที่สาม
เช้า

(แพทย์ประจาตัวพระพุทธเจ้า) องคุลีมาล จาณักยะพราหมณ์ (พราหมณ์คู่ใจพระเจ้าจันทรคุปต์) หรื อ
แม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะ ต่างก็เคยมาร่ าเรี ยนที่น่ีท้ งั สิ้น หรื อแม้แต่หลวงจีนฟาเหี ยนและพระถังซัมจัง๋ ก็
เคยเดินจาริ กมาที่ตกั ศิลา และได้บนั ทึกชื่อเมืองนี้ไว้อย่างชัดเจน ความรุ่ งเรื องของตักศิลาที่ต้ งั อยู่บน
จุดเชื่อมต่อเอเชีย-ยุโรป ของเส้นทางสายไหมยุคโบราณ จึงยัว่ ยวนใจให้หลายอาณาจักรโดยรอบผลัด
กันเข้ายึดครอง ทั้งเปอร์ เซีย กรี ก อินเดีย และจีนฮัน่ ส่งผลให้ตกั ศิลากลายเป็ นเบ้าหลอมของหลาก
วัฒนธรรมอย่างแท้จริ ง
นาท่านชมเมืองโบราณตักศิลา และซากพุทธสถานโบราณ รวมทั้งอารามพุทธจูเลียนตั้นแต่
คริ สศตวรรษที่ 2 ถึงพุทธศตวรรษที่ 5 สถูปธรรมราจิกา
พิพธิ ภัณฑ์ เมืองตักศิลา (Taxila) ยูเนสโกได้ให้ความสาคัญกับ เมืองตักศิลา และได้รับการประกาศว่า
เป็ นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองโบราณที่
เจริ ญรุ่ งเรื องมาตั้งแต่สมัย อเล็กซานเดอร์
มหาราช หลังจากพระเจ้าอเลกซานเดอร์สวรรคต พระ
เจ้าอโศกมหาราช ทรงวางรากฐานพุทธศาสนาในเมือง
ตักศิลาต่อในพุทธศตวรรษที่ 10-11 พวกฮัน่ ขาวได้
ทาลายวัดพุทธศาสนาในเมืองตักศิลาเป็ นเมือง โบราณที่
อุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเก่าแก่ของ
พุทธศิลปะงดงามสมัยคันธาระ พระพุทธรู ปงดงามราว
เทพบุตรกรี ก จากนั้นชม มหาวิทยาลัยจูเลียน ซึ่งได้รับ
การบูรณะใหม่ทาให้เห็นโครงสร้างของมหาวิทยาลัยทาง
พุทธศาสนาอันเก่าแก่
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไป เมืองนาราน ผ่านเมือง พระอาบบอตาบัด มานแชราห์ บาลากอต และแม่น้ า Kunhar ผ่าน
หุบเขาที่สวยงามของ Kaghan เป็ นที่รู้จกั กันดีว่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม เป็ นหนึ่งในศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในเขต Hazara ภูมิอากาศของภูมภิ าคนี้เป็ นภูเขาสูงและป่ าไม้และทุ่งหญ้าเป็ น
ภูเขา
เดินทางถึงเมือง นาราน( Naran Bazaar ) นาท่านเข้าสู่ที่พกั
บริ การอาหารค่า ณ โรงแรม One Hotel หรื อเทียบเท่า

นาราน (Naran)–คาริมาบัด –(Karimabad) – ฮุ่นซ่ า(Hunza)

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
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07.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคาริมาบัด(Karimabad) เป็ นหัวเมืองหลักของ ฮุ่นซ่า (Hunza) ปากีสถานตอนเหนื อ ใช้
เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ เส้นทางนี้ท่านจะได้รับ
ความเพลิ ด เพลิ น ชมทัศ นี ย ภาพของเส้ น ทาง
หลวง ระหว่ า งทางแวะถ่ า ยภาพ ทะเลสาบ
Lalusar lakeทะเลสาบที่ มี ค วามสู ง 3,410 เมตร
(11,190 ฟุต ) และเป็ นต้นกาเนิ ดหลักของแม่น้า
Kunhar ไหลไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้ตลอดแนว
หุ บเขาคากัน ผ่านจาลคานด์ นารัน คาฮัน จาเร็ ด
ปารัส และบาลาคอต จนกระทัง่ บรรจบกับแม่นา้
เ จ ลุ ม แ ว ะ จุ ดคา ริ ม าบั ด ชมวิ ว ราคาโปชิ
(Rakaposhi View Point) เพื่อชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชิ อย่างใกล้ชิด จน
รู ้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ยอดเขาแห่ งนี้ถูกจัดความสู งอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลกซึ่งสู งถึง 7,790 ระหว่างทาง
วิวสวยงามอลังการ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านหุบเขาของโคฮิสตันตามแม่น้ าอินดัสอันยิง่ ใหญ่ มีแม่นา้ สินธุไหลผ่าน เป็ นแม่นา้ ที่ยาวที่สุดใน
ปากีสถาน และเป็ นแม่นา้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 21 ถือเป็ นเส้นเลือดและเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน
ต้นกาเนิดของแม่นา้ สินธุอยูบ่ ริ เวณที่ราบสูงทิเบต มีความยาวรวมของแม่นา้ มีความยาว 3,180 กิโลเมตร
อารยธรรมลุ่มแม่นา้ สินธุ ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริ สตกาล ถือกาเนิดขึ้นบริ เวณลุ่มแม่นา้ สินธุใน
ประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบนั ถือเป็ นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก ... แวะชมและถ่ายภาพจุดตัด
ของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลัย โดยมีแม่นา้ กิลกิต และ
แม่นา้ สินธุ ไหลมาบรรจบกันก่อเกิดเป็ นแม่นา้ สินธุ.....เดินทางต่อสู่เมืองคาริ มาบัด (Karimabad)
ค่า บริ การอาหารค่า ณ โรงแรม
ที่พกั Hillitop Hotel Karaimabad Hunza ฟรื อเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า
07.00 น.

คาริมาบัด – ด่ านคุนจีราบ(Khunjerab)-ฮุ่นซ่ า ดุยเกอร์

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านสู่ ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่ งชาติ (Khunjerab Pass and National Park ) ช่องทางการค้าที่สูง
ที่สุดในโลก บนเส้นทางสายไหมตอนใต้ สู่ถนนสูงเสียดฟ้า คาราโครัมไฮเวย์ ด่านพรมแดนคุนจีราบ ในช่วง
เขตรอยต่อระหว่างปากีสถานและจีน เป็ นที่ต้ งั ด่านพรมแดนคุนจีราบ ด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ด้วย
ความสู ง 4,730 เมตร เหนื อระดับน้าทะเล ซึ่ งเป็ นจุ ด ที่ มีค วามสู งที่ สุด บนถนนหลวงลอยฟ้ าคาราโครั ม
พรมแดนช่องเขาคุ นจีราบนี้ เปิ ดให้มีการเดินทางข้ามแดนได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็ นต้นมา
เส้นทางสายคาราโครัม (Karakoram Highway)บนทางหลวงลอยฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของโลกเส้นทาง
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หนึ่ ง คาราโครัมไฮเวย์ตดั ผ่านจุดบรรจบกัน ของเทื อกเขาคาราโครั ม เทื อกเขาฮินดู กูช เทื อกเขาคุนหลุน
เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาปามีร์ (ที่ต้งั ของ K2 ยอดเขาสูงอันดับ 2 ของโลก)
ระหว่างทางแวะชม ‘ทะเลสาบอัตตาบัต’ (Attabad Lake หรื อ Gojal Lake) เป็ นทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหว
เมื่ อ ปี 2009 ลงมากั้น แม่ น้า ฮุ น ซ่ า จนกลายเป็ น
ทะเลสาบสี เทอควอยส์แ บบนี้ ซึ่ ง ทะเลสาบนี้ มี
ความยาว 21 เมตร และความลึก 103 เมตร รอบๆ
ทะเลสาบบางส่ ว นจะเห็ น ดิ น ที่ ถ ล่ ม ลงมาจน
กลายเป็ นเขื่อนกั้นทะเลสาบ การเดินทางขึ้นเหนือ
ไปจีนก่อนหน้านี้ ต้องใช้ทางเรื อเท่ านั้น ทางจีน
ได้ช่วยสร้างอุโมงค์ลอดเขาเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง
คาราโครั มใหม่ จนทะเลสาบอัต ตาบัต กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวยอดฮิต ในปั จ จุบัน และจุ น้าได้มากกว่า
410,000,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากการชมวิวธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาที่มีเทือกเขาขนาดมหึ มาโอบ
ล้อมทะเลสาบไว้แล้ว ยังมีกิจกรรมล่องเรื อชมธรรมชาติดว้ ย โดยมีเรื อไว้บริ การมากมาย
จากนั้น
นาท่านเดินทางทางต่อไป เมืองพาสสุ (Passu) เมื่อผ่านด่านพรมแดนกุนจีราบเข้าสู่ เมืองซอสท์ (Sost) เมือง
พรมแดนเมืองแรกของปากีสถาน ที่มีชาวจีนเดินทางมาทาการค้าและแวะพัก สามารถเดินทางต่อสู่ เมืองพาส
สุ (Passu) ที่ต้งั อยูบ่ นความสูง 2,400 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปธารน้าแข็งที่ไหลเลื่อน
มาจนติดถนนหลวง ยอดเขาหิมะและภูเขาสูงรู ปทรงแปลกตามากมาย ป่ าเปลี่ยนสี นาขั้นบันได บ้านเรื อน
ของชาวกุลมิต พร้อมสูดอากาศบริ สุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบดัง่ ดินแดนเทพนิยายบนสรรค์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านแวะบันทึกภาพกับ จุดชมวิว พาสสุ กลาเซียร์ (Passu Glacier) และธารน้ าแข็งบาตูรา ไฮไลต์บน
เส้นทางเมืองพาสสุ ธารน้าแข็งเมืองพาสสุ คือ
การได้ชมธารน้าแข็งสุดขอบฟ้าขนาดมหึมา 2
แห่งคือ ธารน้ าแข็งสีขาว (White Passu Glacier)
และธารน้ าแข็งสีดาบาทูร่า (Black Batura
Glacier) รวมทั้ง เทือกเขาพาสสุ (Passu Cones)
หรื อเทือกเขาฟันเลื่อย (Cathedral Mountain) ที่
มียอดแหลมหลายยอดในภูเขาเดียว ซึ่งแต่ละ
แห่งล้วนยิง่ ใหญ่และสวยงามแปลกตา ควรค่า
แก่การไปเยีย่ มชมสักครั้งในชีวิต
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เดินทางต่อ

ค่า

วันที่ห้า
แต่เช้าตรู่

เช้า
07.00 น.

สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park ) จุดบรรจบแห่งอารยะธรรม
โบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ที่นี่คือด่านพรมแดน
ที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับน้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บน
เทือกเขาคาราโครัม ซึ่งเดินทางตามแนวเส้นทางสายไหม
โบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยโุ รป เทือกเขาหิมะ
สลับซับซ้อนเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ และสามารถพบเห็น
สัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรื อ แพะภูเขา Yak ที่อาศัยอยู่
ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง
ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบน
เส้นทางสายไหมที่ซินเกียง
พาคณะไปทาเรื่ องผ่านด่านที่เมืองซอสท์ sost ด่านพรมแดนคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ด่านพรมแดนที่สูง
ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4,730 เมตร
เหนือระดับน้าทะเล ซึ่งเป็ นจุดที่มีความสูง
ที่สุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม ด่าน
ชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน
ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทาง
สายให้ที่ซิเกี่ยงสร้างประวัติศาสตร์ให้ตวั
ท่านเองว่าได้มายืนอยู่ ณ เส้นทางประวัติศาสตร์โลก ......ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ ดุยเกอร์
บริ การอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย
ที่พกั Duiker Eagle Nest หรื อเทียบเท่า

ดุยเกอร์ (Duiker) – คาริมาบัด – ฮอปเปอร์ กราเซีย- กิลกิต

(B/L/D)

นาท่านขึ้นไปยัง ดุยเกอร์ (Duicker) จัดว่าเป็ นหลังคาของฮุนซ่าบนรังพญาอินทรี เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ข้ ึนที่
สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ชมยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady finger) หรื อ ยอดเขาทะลุทะเลเมฆ เป็ นยอดเขา
รู ปทรงประหลาด สะกดทุกสายตาที่ได้พบเห็นมาตลอดเวลาที่มนั ยืนตระหง่านทะลุทะเลเมฆอยูต่ รงนั้น ด้วย
รู ปทรงแหลมชูชนั ตั้งขึ้นเหมือนพีระมิดหรื อปลายหอก ไม่เคยมีหิมะปกคลุมเลย ในขณะที่เทือกเขาโดยรอบ
มีหิมะขาวห่มปกเกือบตลอดเวลา ทาให้ยอดเขา Ladyfinger ยิง่ เตะตากว่าใครๆ ตัวของมันเองมีความสูงกว่า
600 เมตร ตั้งอยูบ่ นระดับความสูงกว่า 6,000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านชม กราเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) เป็ นกราเซียที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ
แต่ความโด่ดเด่นของกราเซียฮอปเปอร์จะมีสีดา ท่านจะได้เห็นกราเซียที่สงั่ สมกาลเวลายาวนานจนแทบ
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เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

ระหว่างทาง

เปลี่ยน จากน้ าแข็งกลายเป็ นหินซึ่งเห็นได้จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี้ ...ได้เวลาอันสมควร
เดินทางกลับคารี มาบัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมป้อมโบราณอายุประมาณ1,100 ปี ชื่อป้อมอัลติท (Altit Fort) และป้อมบัลติท (Baltit Fort)
สัญลักษณ์ของหุบเขาฮุนซ่า เป็ นที่อยูใ่ น
อดีตของเหล่า ผูป้ กครองฮุ่นซ่าที่มีอายุ
ประมาณ 700 ปี แต่ได้มีการบูรณะ
ซ่อมแซมเสมอมา ทั้ง สถาปัตยกรรมแบบ
บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต และใน
ปัจจุบนั บัลติตฟอร์ดยังอยูใ่ นรายชื่อ
พิจารณาเป็ นมรดกโลกของ Unesco อีก
ด้วย ชมหมู่บา้ นอายุกว่า 1,000 ปี ชนเผ่าที่
มีอายุยนื มากที่สุดในโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็ น
ชุมชนแรกๆ ในแคว้นกิลกิต-บัลติสถาน ลักษณะโดยทัว่ ไปจะเป็ นคนผิวขาวมีในตาสีฟ้า หน้าคม เหมือนคน
ชาวยุโรป เพราะเป็ นลูกหลานของพระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์ที่กรี ฑาทัพไปตีชมพู
ทวีป เมื่อประมาณ 326 ปี ก่อนคริ สตกาล...
อายุของพวกเขามากกว่าสตรี ชาวญี่ปุ่นที่
ได้ชื่อว่าเป็ นหญิงที่มีอายุยนื มากที่สุดใน
โลกที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปขณะที่มีอายุ 117
ปี แต่กล่าวกันว่า ชนเผ่าฮุนซาสมีอายุถึง
120 หรื อ 130 ปี ซึ่งอายุขนาดนี้ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ และชาวฮุนซาสที่มีอายุ 90 ปี ก็ยงั ไม่ถือว่าแก่.....นาท่าน
เดินและชมวิวรอบเมืองฮุนซ่าได้จากที่นี่
นาท่านออกเดินทางสู่เมือง กิลกิต Gilgit-Baltistan ดินแดนที่ราบสูงตอนเหนือปากีสถาน กิลกิตเคยเป็ น
ศูนย์กลางสาคัญของพระพุทธศาสนา เป็ นจุดแวะที่สาคัญบนเส้นทางสายไหม โบราณ และปัจจุบนั เป็ นจุด
เชื่อมต่อหลักตามทางหลวงคาราโครัม ที่ มีถนนเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนรวมทั้งเมืองสการ์ดูจิตราลเปชาวาร์
และอิสลามาบัดของ ปากีสถาน
นาแวะชม พระพุทธรู ป “พระพุทธรู ปคาร์กาห์” (Kargah Buddha) มรดกแห่งพุทธศาสนาที่ยงั คงเหลืออยูใ่ น
“ปากีสถาน” พระพุทธรู ปที่ถูกแกะสลักไว้บนหน้าผา ในหุบเขาคารกาห์ (Kargah Valley) ในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 7 ถูกคนพบพร้อมกับเจดีย ์ 3 องค์ซ่ึงสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 เคยตานานที่
เกี่ยวกับพระพุทธรู ปแกะสลักคาร์กาห์น้ ีที่ถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตามตานานระบุว่า กาลครั้งหนึ่ง
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บริ เวณแถบนี้เป็ นที่อยูข่ องยักษ์กินคนนางหนึ่ง ที่
เรี ยกกันว่า “ยักษิณี” (Yakhsni) ชาวบ้านที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากยักษ์ตนนี้ได้ร้องขอความ
ช่วยเหลือจากนักบวชที่ผา่ นทาง และนักบวชก็ได้
ตรึ งนางยักษิณีตนนี้ไว้ที่กอ้ นหิน
บริ การอาหารค่า ณ โรงแรม
พักที่ Gilgit Serena Hotel หรื อ OR Mandarin Inn

ค่า 

วันที่หก
เช้า
07.00 น.

เที่ยง
13.00 น.

ค่า 

วันที่เจ็ด
เช้า
07.00 น.

กิลกิต (Gilgit) – บีสชาม ( Besham)

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
เมืองกิลกิต ซึ่งปัจจุบนั ทาหน้าที่เป็ นสถานีชายแดน
สาหรับพื้นที่ชนเผ่าในท้องถิน่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของเมืองมุ่งเน้นไปที่การเกษตร เป็ นหลัก โดยมีขา้ ว
สาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวบาร์เลย์เป็ นพืชผล
ส่วนใหญ่ ผ่านเมืองชีลาส (Chilas) นาท่านแวะชม
โขดหินจารึ กภาพเขียนโบราณสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ของเมืองชีลาส ซึ่งโขดหินจารึ กเหล่านี้
จะปรากฏให้เห็นเป็ นระยะตลอดเส้นทางสายไหม
เส้นทางที่เคยมีพ่อค้าวาณิ ชมากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองชีลาสนี้ ถือเป็ นจุดศูนย์รวมโขดหินจารึ กภาพ
โบราณที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด มีการค้นพบหลักฐานมากกว่า 20,000 ชิ้นเกี่ยวกับศิลปะโบราณและภาพเขียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมือง บีสชาม (Besham) เมืองท่า
สาคัญเส้นทางสายไหมสมัยก่อน โดยใช้เส้นทาง
สายคาราโครัมไฮเวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่น
ชมกับความงามของธรรมชาติที่ปรากฎบนเส้นทาง
สายนี้ ชมวิวระหว่างสองข้างทาง
บริ การอาหารค่า ณ โรงแรม
ที่พกั

บีสชาม ( Besham) – อิสลามาบัด (Isalamabad)

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสลามาบัด เป็ นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน

Himalayan Holidays Co., Ltd. 160/592 ITF – Silom Palace Building 25th Fl., Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 (Thailand)
Tel: (+66) 02- 235-7583 &4, Fax: (+66) 02-2357573, Mob: 081 633 5033, Line: himalayanholidays, E-mail : info@himalayanthailand.com / www.himalayanthailand.com

เที่ยง
บ่าย

จากนั้น
18.30 น.

วันที่แปด
เช้า
07.00 น.

เที่ยง
ระหว่างทาง

ตั้งอยูใ่ นเขตการปกครองเมืองหลวงอิสลามาบาด มีพ้นื ที่ 906 ตารางกิโลเมตร ประชากร 805,000 คน สร้าง
ขึ้นในคริ สต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็ นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด
ในประเทศปากีสถานเป็ นอันดับที่ 9 ส่วนมหานครอิสลามาบาด-รวัลปิ นดี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซึ่งเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สร้างโดยกษัตริ ยไ์ ฟซาลแห่ง
ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียใช้เงินงบประมาณ
การสร้างสูงถึง 50 ล้านเหรี ยญดอลลาร์
สหรัฐฯ เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการเมื่อปี
1987 ออกแบบโดยชาวตุรกี
แวะชมวิวอิสลามาบัด ดามัน-อี-เกาะ
Daman-e-Koh จุดชมวิวและสวนบนเนิน
เขาทางตอนเหนือของกรุ งอิสลามาบัด และ
ตั้งอยูก่ ลางเนินเขา Margalla ชื่อของมันคือ
การรวมกันของคาภาษาเปอร์เซียสองคา ซึ่ง
รวมกันหมายถึงตีนเขา อยูห่ ่างจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,400 ฟุตและห่างจากเมืองอิสลามาบัดเกือบ 500
ฟุต เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสาหรับผูอ้ ยูอ่ าศัยและผูม้ าเยือนเมืองหลวง
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นหรื อของที่ระลึกของฝากก่อน...อาลาปากีสถาน
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hill View Hotel similar Hotel หรื อเทียบเท่า

อิสลามาบัด (Isalamabad) -ลาฮอร์ (Lahore)

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองลาฮอร์ (Lahore) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน และเป็ นเมือง
หลวงอันดับ 2ของประเทศรองจากการาจี ตั้งขนาบด้วยแม่น้ าราวี เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 5 ของภูมภิ าคเอเชีย
ใต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชมเหมืองเกลือ ถือว่าเป็ นเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุด
ในปากีสถานและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีมา
นานกว่าหลายศตวรรษ มีการขุดเกลือออกมาเพื่อขายทา
ไฟฟ้าและอบอาหาร ปัจจุบนั ได้ทาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
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และบางขุดเกลือนามาทาเป็ นของที่ระลึก เช่นโคมไฟและสร้อยคอต่างๆได้เวลานาท่านเดินทางต่ อสู่เมือง
อิสลามาบัด
บริ การอาหารค่า ณ โรงแรม
ที่พกั Grand Luxus Hotel Similar Hotel

ค่า 

วันที่เก้ า
เช้า
จากนั้น

เที่ยง
จากนั้น

ลาฮอร์ (Lahore) –กรุงเทพฯ(สุ วรรรภูมิ)

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์เมืองลาฮอร์ ซ่ ึงเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศปากีสถาน ด้านในมีสิ่งของ
ทางประวัติศาสตร์ที่มคี ่ามากมายได้ถูกแสดงไว้ ซึ่งมีหอ้ งแสดงโชว์
หลายห้อง จาก คันทราราฎษ์,ศาสนาพุทธ เจน, โมกุล และ สมัยอาณา
นิคม ตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ ที่ขุดค้นได้จากเมืองโมเหนโจดาโร
และเมืองฮารัปปามีพระพุทธรู ปศิลปะคันธาระ ที่สมบูรณ์และงดงาม
ที่สุดในโลก โดยเฉพาะพระพุทธรู ปปางบาเพ็ญทุกข์กิริยา อันมีชื่อเสียง
สามารถถ่ายทอดสรี ระกล้ามเนื้อเส้นเอ็น ได้สมจริ งอย่างน่าอัศจรรย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม มัสยิด Badshahi สร้างโดยจักรพรรดิ
โมกุลAurangzebระหว่างปี 1671 ถึง 1673 มัสยิดนี้
เป็ นตัวอย่างที่สาคัญของสถาปัตยกรรมโมกุลโดย
ภายนอกตกแต่งด้วยหินทรายสีแดงแกะสลักด้วยหิน
อ่อน มันยังคงเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของยุคโมกุล
และเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดที่สองในประเทศ
ปากีสถาน หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโม
กุลมัสยิดแห่งนี้ถูกใช้เป็ นป้อมปราการของ
จักรวรรดิซิกข์และจักรวรรดิองั กฤษและปัจจุบนั
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ งของ
ปากีสถาน
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จากนั้น

จากนั้น

18.30 น.
23.40 น.

วันที่สิบ
06.10 น.

นาชม ลาฮอร์ ฟอร์ ด เป็ นป้อมปราการในเมืองลาฮอร์ ป้อมปราการตั้งอยูท่ ี่ตอนเหนือสุดของกาแพงเมืองลา
ฮอร์ และกระจายไปทัว่ พื้นที่มากขึ้นกว่า 20 ไร่ มัน
มี 21 อนุเสาวรี ยท์ ี่โดดเด่นซึ่งบางส่วนวันที่ยคุ ของ
จักรพรรดิอคั บาร์ ป้อมละฮอร์มีความโดดเด่น
เนื่องจากสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดในศตวรรษที่
17 เมื่อจักรวรรดิโมกุลอยูใ่ นจุดสูงสุดของความ
งดงามและความมัง่ คัง่
นาท่ านชมพิธีชักธงชาติระหว่างปากีสถาน กับ
อินเดีย

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางจาก ลฮอร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 346

กรุงเทพฯ

(-/-/-)

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่

ท่ านละ
ท่ านละ

66,900 บาท
13,500 บาท

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-อิสลามาบัด //ลาฮอร์ -กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย
ค่าภาษีสนามบิน
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศปากีสถาน
 ค่าที่พกั (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ไกด์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 ค่าหัวหน้าทัวร์ ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ ป 10 ท่านขึ้นไป กรณี ที่ 4-9 ท่าน กรุ๊ ปสามารถออกเดินทางได้โดยไม่มี
หัวหน้าทัวร์ไทย
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 500,000-1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น (คนละ 5 USD / วัน = 40 USD ตลอดการเดินทาง)
 หัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร
 ค่าขี่มา้ และทิปคนจูงม้า
 ค่าประกันโควิดที่คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
 ค่ากักตัวหรื อค่ารักษาพยาบาลในกรณี ที่ผลโควิดเป็ นบวกในระหว่างที่อยูท่ ี่ปากีสถานหรื อกลับไทยแล้ว
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. กรุ ณาจองที่นงั่ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาท่ านละ 20,000 บาท เมื่อทาการจอง
พร้อมกับส่งหน้าพาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมล์การบินไทยและเอกสารสาหรับการทาวีซ่า
2. ส่วนที่เหลือชาระภายใน 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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ชื่ อธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย

สาขา

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

เลขทีบ่ ญ
ั ชี

ชื่ อบัญชี

ออมทรัพย์

การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
หลังจากการจองและมีการชาระมัดจาทัวร์ และต้ องการยกเลิกไม่ ว่ากรณี ใดๆก็ตามต้ องชาระค่ าบริ การมัดจา ท่ านละ
10,000 บาท และบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ดาเนินการไปแล้ว เช่ น ค่ าธรรมเนียม
วีซ่า, ตั๋วเครื่ องบิน เป็ นต้ น
1. ยกเลิ ก ก่ อนการเดิ น ทาง 30 วัน ขึ้ นไป - เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ยม10,000 บาท และค่ า ใช้จ่ ายที่ ด าเนิ น การไปแล้ว เช่ น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน – เก็บค่าธรรมเนี ยม 50 % ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่ดาเนิ นการไปแล้ว เช่น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
3. ทัวร์ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯถือว่าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
หมายเหตุ
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
3. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ , โรคระบาด (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
4. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5. ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถทาการ Refund เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเส้นทาง เลื่อนวันได้
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน
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7. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใด ๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่ากรณี ใด ๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
8. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การ
ที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น
9. กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าห้องพัก ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง
10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
12. หากไฟล์ทบินภายในประเทศยกเลิกทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเที่ยวใหม่โดยเดินทางโดยรถ ไม่สามารถไปสการ์ ดู
และที่ราบสู งดิโอไซด์ ได้ ทางเราจะจัดให้ไป Naltar Valley แทน

วีซ่าปากีสถาน
แบบฟอร์มขอข้อมูลสาหรับประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศปากีสถาน
1.ข้ อมูลส่ วนตัวผู้ขอวีซ่า
1.1 ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………..
1.2 กรุ๊ ปเลือด………………………………………………………1.3 ลักษณะเด่น/ตาหนิ ………………………………...
1.4 สัญชาติ………………………………………………………...1.5 ศาสนา……………………………………………..
1.6 ที่อยูป่ ัจจุบนั ……………………………………………………………………………………………………………...
1.7 เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………. 1.8 อีเมลล์…………………………………………….
1.9 สถานภาพ ��
�� โสด
�� แต่งงาน
�� หม้าย
�� หย่า
� ไม่ได้จดทะเบียน
� จดทะเบียน
1.10 อาชีพ………………………………………………………….ตาแหน่งงาน…………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทางานปัจจุบนั ………………………………………………………………………………………..
กรณี ที่เกษียณแล้ว
อาชีพก่อนเกษียณ……………………………………………….ตาแหน่ง……………………………………………….
เริ่ มทางานตั้งแต่วนั ที่……………………………………………ถึงวันที่…………………………………………….......
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ที่อยูท่ ี่ทางานและเบอร์โทร………………………………………………………………………………………………..
2.ข้ อมูลผู้ให้ ความช่ วยเหลือด้ านการเงินในการเดินทาง (Sponsor ถ้ ามี)
2.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………….
2.2 อาชีพ…………………………………………………………..2.3.อีเมลล์……………………………………………..
2.4. เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………………………………………………………..
3.ข้ อมูลด้ านสมาชิกในครอบครัว (ภาษาอังกฤษ)
3.1 ชื่อบิดา…………………………………………………………สัญชาติ ……………………………………………….
3.2 ชื่อมาดา………………………………………………………...สัญชาติ………………………………………………..
3.3 ชื่อคู่สมรส……………………………………………………...สัญชาติ………………………………………………
วันเดือนปี เกิด…………………………………………………..จังหวัดที่เกิด…………………………………………..
อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………….
คุณมีลูกหรื อไม่ (ถ้ามี)
ชื่ อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด

3.4 มีสมาชิกในครอบครัวร่ วมเดินทางด้วยหรื อไม่ (ถ้ามี)
ชื่ อ-นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด

พาสปอร์ ตเลขที่

ที่อยู่

4. บุคคลที่ตดิ ต่อได้ กรณีฉุกเฉิน (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………………
5. คุณเคยไปปากีสถานภายใน 5 ปี ที่ผ่านมาหรื อไม่ ถ้ าเคย
วันที่
เมืองทีไ่ ป
วัตถุประสงค์ในการไป
กีว่ นั
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6.ประเทศที่เคยไปมาภายใน 2 ปี
วันที่

เมืองทีไ่ ป

วัตถุประสงค์ในการไป

กีว่ นั

เอกสารที่ต้องแนบวีซ่า
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามีอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน
กรุ ณาไปทาใหม่)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาเนาพาสปอร์ต 1 ใบ
รู ปถ่ายสี 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จานวน 2 รู ป
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สาเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
สาเนาใบสูติบตั ร (กรณี เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ) (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
จดหมายรับรองการทางาน (เป็ นภาษาอังกฤษ) ระบุ ตาแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่ มเข้าทางาน (ฉบับจริ ง)
กรณี เจ้าของบริ ษทั หนังสือรับรองบริ ษทั (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)และหลักฐานการเงินของบริ ษทั
สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทปัจจุบนั ถึงย้อนหลัง
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