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รายการท่องเที่ยว 

วนัที-่1 กรงุเทพฯ - อสิลามาบดั x x x 

16.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชั้น4  เคาน์เตอร ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ชั้น4  เคาน์เตอร์  ชั้น 4 ประตู 4 หรือ 5 เคาน์เตอร์การบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอย

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอรต์หรือเอกสารการได้รับวัคซีน Covid 19  (International 

Vaccine Certificate)    ขณะเช็คอิน  

 

19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่กรงอิสลามาบัด โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349   

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 22.10 น.  เดินทางถึง อิสลามาบัด (Islamabad) เวลาท้องถิ่น (ช้ากว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน

พิธีตรวจคนเข้าเมืองตามเวลาท้องถิ่นปากีสถาน น าท่านเดินทางสู่โรงแรม…พัก RAMADA   

(Islamabad) หรือเทียบเท่าคืนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

“ประเทศปากสีถาน” เปน็ประเทศทีห่ลายคนทัว่โลกรูจ้กักนัเปน็อยา่งด ีแตม่หีลายคนทีย่งัไม่

เขา้ใจเหมอืนกนัที ่

คนทัว่โลกมกัจะเขา้ใจผดิเกีย่วกบัปากสีถาน....  

 คนที่อยู่ในปากีสถานและประเทศเพ่ือนบ้านไม่ได้พูดภาษาอาหรับ.... 
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 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าปากีสถานอยูใ่นตะวันออกกลาง ...ปากีสถานไม่ได้อยูใ่นตะวันออก

กลาง...... 

 ปากีสถานใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการมานานกว่า 67 ปีแล้ว..... 

 คิดว่าปากีสถานมีภูมิประเทศเป็นทะเลทรายเหมือนกับซาอดุิอาระเบีย ....ปากสีถานไม่ได้

เป็นทะเล 

 ปากีสถานไม่ได้เป็นผูก้่อการร้ายเสมอไป....ปากีสถานเต็มไปด้วยนักสู้สตรี… 

 เมืองหลวงอิสลามาบัด. สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 ...แทนนครการาจี  

วนัที-่2 อสิลามาบดั –เมอืงโบราณตกัศลิา- นาราน B L D 

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

08.00 น เดินทางสู่ เมืองตกัศิลา (Taxila) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นที่ตั้งของ

อดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่แห่งแคว้นคันธาระ เมืองตักศิลา อดีตเป็นนครหลวงแห่งแคว้น

คันธาระ (Ghandara)เมืองมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางการศึกษาศิลปะและวิทยาการแขนง

ต่าง ๆ ของอินเดียโบราณตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเดิมชื่อว่า ตักชาศิลา-Takshasila เป็น

ภาษาสันสกฤต ต่อมาเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชรุกรานอินเดียเม่ือ 326 ปีก่อนคริสตกาล 

ได้มาหยุดพักที่เมืองนี้แล้วเปล่ียนชื่อเป็นตักศิลา...น าท่าน เยี่ยมชมเมืองโบราณตักศิลา 

(Taxila) และซากพุทธสถานโบราณ รวมทั้งอารามพุทธจูเลียนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2 

ถึง พุทธศตวรรษที่ 5 สถูปธรรมราจิกา (ศตวรรษที่ 2 ถึง ค.ศ. 5) ชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา 

(Taxila Museum) เก็บรวบรวมหลักฐานความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวตักศิลายุค

ต่าง ๆ รวมถึงซากสถูปเจดีย์ วัดวาอาราม เหรียญกรีกในยุคสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ม

หาราช และพระพุทธรูปสมัยคันธาระจ านวนมาก 

จากนั้น เดินทางไปยัง หุบเขา Naran Kaghan หุบเขาที่สวยงามอยู่ทางตะวันออกเฉยีงเหนือของ

เขต Mansehraหุบเขา Naran Kaghan ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากปากีสถาน  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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บ่าย เดินทางต่อไป พระอาบบอตาบัด มานเชราห์ บาลากอต แม่น้ า Kunhar ผ่านหุบเขาที่

สวยงามของ Kaghan เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม เป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในเขต Hazara ภูมิอากาศของภูมิภาคนี้เป็น

ภูเขาสูงและป่าไม้และทุ่งหญ้าเป็นภูเขา  

ถึง น าท่านเยือน Naran Bazaar มีคนจ านวนมากมาตลาดแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อน มีโรงแรม

และร้านอาหารให้บริการมากมาย  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

 

** พกัทีโ่รงแรม Hotel One, Naran (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่2 
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วนัที-่3 นาราน - คารมีาบดั – ฮนุซา่ B L D 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้น เดินทางสู ่เมืองคารมิาบดั (Karimabad) ที่ตั้งแห่ง หุบเขาฮุนซ่า (Hunza) ใช้เส้นทางคา

ราโครัมไฮเวย์ (Karakoram Highway) เส้นทางเส้นนี้ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินชม

ทัศนียภาพของเส้นทางหลวง คาราโครัมไฮเวย์ 

  ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบลูลูซ่าร์ Lalusar lake ทะเลสาบที่มีความสูง 3,410 

เมตร (11,190 ฟุต) และเป็นต้นก าเนิดหลักของแม่น้ า Kunhar ไหลไปทางตะวันตกเฉียง

ใต้ตลอดแนวหุบเขาคากัน ผ่านจาลคานด์ นารัน คาฮัน จาเร็ด ปารัส และบาลาคอต 

จนกระทั่งบรรจบกับแม่น้ าเจลุม แวะจุดคาริมาบัดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View 

Point) เพื่อชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชิอย่างใกล้ชิด

จนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ยอดเขาแห่งนี้ถูกจัดความสูงอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลกซึ่งสูง

ถึง 7,790 ระหว่างทางวิวสวยงามอลังการ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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ผ่านหุบเขาของโคฮิสตันตามแม่น้ําอินดัสอันยิ่งใหญ่ มีแม่น้ าสินธุไหลผ่าน เป็นแม่น้ าที่

ยาวที่สุดในปากีสถาน และเป็นแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 21 ถือเป็นเส้นเลือดและ

เส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ต้นก าเนิดของแม่น้ าสินธุอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต มีความ

ยาวรวมของแม่น้ ามีความยาว 3,180 กิโลเมตร อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ ประมาณ 2500 

- 1900 ก่อนคริสตกาล ถือก าเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ าสินธุในประเทศอินเดียและ

ปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก ... แวะชมและถ่ายภาพจุดตดั

ของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลัย 

โดยมีแมน่้ ากลิกติ และ แม่น้ าสนิธ ุไหลมาบรรจบกนักอ่เกดิเปน็แมน่้ าสนิธุ.....เดนิทางตอ่

สู่เมืองคาริมาบัด (Karimabad)  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Hunza Darbar Hotel (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่3 

วนัที-่4 (คารมีาบดั) - ฮอปเปอรก์ราเซยี - ดยุเกอร ์ B L D 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้น น าทา่นเดนิทาง หุบเขานากา (Nagar Valley) ใน ฮอปเปอร ์วัลเล่ย์ Hoper Valley โดย

เปลี่ยนเปน็รถจีป๊เลก็  หุบเขานากาเคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรัฐนากาในอดีตเคยเปน็รฐั

ที่ปกครองพื้นที่โดยรอบยาวนานถึง1,200 ปี จนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็น

สถานที่นิยมส าหรับชื่นชมทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบทั้งยอดเขา Rakaposhi ยอด

เขา Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขาและ Hoper Valley เป็นจุดชมวิวอันสวยงามจุดนึง
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ของหุบเขานากา  น าท่าน

ช ม  ก ร า เ ซี ย ฮ อ ป เ ป อ ร์  

( Hopper Glacier) เ ป็ น ก

ราเซียที่ มีขนาดไม่ได้ใหญ่

มากนักเม่ือเทียบกับที่อื่น ๆ แต่

ความโด่ดเด่นของกราเซีย

ฮอปเปอร์จะมีสีด า ท่านจะได้

เห็นกราเซียที่สั่งสมกาลเวลา

ยาวนานจนแทบเปล่ียน จาก

น้ าแขกลายเป็นหินซึ่งเห็นได้

จากความเก่าแก่สีออกเทา

ของกราเซียแห่งนี้ ...ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับคารีมาบัด 

*** วนันีแ้นะน าวา่น าปากกา ขนม ไปแจกเดก็ ถา่ยรปูกบัเดก็ๆ แลว้จะรูว้า่เดก็ๆทีน่ีน่ัน้นา่รกัขนาดไหน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่ านชมป้อม

โ บ ร า ณ อ า ยุ

ป ร ะ ม า ณ 1,100 

ปี  ชื่อ ป้อมอัลติท 

( Altit 

Fort) และ ป้อมบัล

ติ ท    ( Baltit 

Fort) สัญลั กษณ์

ของหุบเขาฮุนซ่า 

เป็นที่อยู่ในอดีตของเหล่า ผู้ปกครองฮุ่นซ่าที่มีอายุประมาณ 700 ปี แต่ได้มีการบูรณะ 

ซ่อมแซมเสมอมา ทั้ง สถาปัตยกรรมแบบ บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต และในปัจจุบัน
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บัลติตฟอร์ดยังอยู่ในรายชื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีกด้วย ชมหมู่บ้าน

อายุกว่า 1,000 ปี ชนเผ่าที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนแรกๆ ใน

แคว้นกิลกิต-บัลติสถาน ลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นคนผิวขาวมีในตาสีฟ้า หน้าคม เหมือน

คนชาวยุโรป เพราะเป็นลูกหลานของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่กรีฑาทัพไปตีชมพูทวีป 

เม่ือประมาณ 326 ปีก่อนคริสตกาล...... อายุของพวกเขามากกว่าสตรีชาวญี่ปุ่นที่ได้ชื่อ

ว่าเป็นหญิงที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลกที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปขณะที่มีอายุ 117 ปี  แต่กล่าว

กันว่า ชนเผ่าฮุนซาสมีอายุถึง 120 หรือ 130 ปี  ซึ่งอายุขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ  และ

ชาวฮุนซาสที่มีอายุ 90 ปี ก็ยังไม่ถือว่าแก่.....น าท่านเดินและชมวิวรอบเมืองฮุนซ่าได้

จากที่นี่ 

จากนั้น   พาไปเยี่ยมชมย่านการค้าของเมืองคาริมาบัด ชมวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองที่อยู่อย่าง

พอเพียง อิสระเดินเล่นชมร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึกที่ตั้งตลอดแนวบนถนนสายหลัก

ของเมืองและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเข้าสู๋ที่พัก 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Eagle Nest Duiker Hotel (หรอืเทยีบเทา่)คนืที ่4 (ม ีWi-Fi)  
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วนัที-่5 ดยุเกอร ์- ดา่นกนุจรีาบ - พาสส ุ B L D 

ยามเช้าตรู่  น าท่านขึ้นไปยัง ดุยเกอร์ (Duicker) จัดว่าเป็นหลังคาของฮุนซ่าบนรังพญาอินทรี เป็น

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ชมยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady finger) 

หรือ ยอดเขาทะลุทะเลเมฆ เป็นยอดเขารูปทรงประหลาด สะกดทุกสายตาที่ได้พบเห็นมา

ตลอดเวลาที่มันยืนตระหง่านทะลุทะเลเมฆอยู่ตรงนั้น ด้วยรูปทรงแหลมชูชันตั้งขึ้น

เหมือนพีระมิดหรือปลายหอก ไม่เคยมีหิมะปกคลุมเลย ในขณะที่เทือกเขาโดยรอบมีหิมะ

ขาวห่มปกเกือบตลอดเวลา ท าให้ยอดเขา Ladyfinger ยิ่งเตะตากว่าใครๆ ตัวของมันเอง

มีความสูงกว่า 600 เมตร ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 6,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

จากนั้น น าท่านสู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ  (Khunjerab Pass and National Park ) 

ช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก บนเส้นทางสายไหมตอนใต้ สู่ถนนสูงเสียดฟ้า คาราโครัมไฮเวย์ ด่าน

พรมแดนกุนจีราบ ในช่วงเขตรอยต่อระหว่างปากีสถานและจีน เป็นที่ตั้ง ด่านพรมแดนกุนจีราบ ด่าน
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พรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4,730 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงที่สุดบน

ถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม พรมแดนช่องเขากุนจีราบนี้เปิดให้มีการเดินทางข้ามแดนได้ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา เส้นทางสายคาราโครัม (Karakoram Highway)บนทางหลวง

ลอยฟ้าที่น่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของโลกเส้นทางหนึ่ง คาราโครัมไฮเวย์ตัดผ่านจุดบรรจบกันของ

เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาคุนหลุน เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาปามีร์ 

(ที่ต้ังของ K2 ยอดเขาสูงอันดับ 2 ของโลก 

 

ระหว่างทางแวะชม ‘ทะเลสาบอัตตาบัต ’  (Attabad Lake หรือ Gojal Lake) เป็น

ทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเม่ือปี 2009 ลงมากั้นแม่น้ าฮุนซ่า จน

กลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบนี้ซึ่งทะเลสาบนี้มีความยาว 21 เมตร และความลึก 

103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินที่ถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนกั้นทะเลสาบ 

การเดินทางขึ้นเหนือไปจีนก่อนหน้านี้  ต้องใช้ทางเรือเท่านั้น ทางจีนได้ช่วยสร้าง

อุโมงค์ลอดเขาเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคาราโครัมใหม่ จนทะเลสาบอัตตาบัตกลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตในปัจจุบัน และจุน้ าได้มากกว่า 410,000,000  ลูกบาศก์เมตร 

นอกจากการชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่มีเทือกเขาขนาดมหึมาโอบล้อม

ทะเลสาบไว้แล้ว ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติด้วย โดยมีเรือไว้บริการมากมาย 
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จากนั้น น าท่านเดินทางทางต่อไป เมืองพาสสุ (Passu) เม่ือผ่านด่านพรมแดนกุนจีราบเข้าสู่ 

เมืองซอสท์ (Sost) เมืองพรมแดนเมืองแรกของปากีสถาน ที่มีชาวจีนเดินทางมาท า

การค้าและแวะพัก สามารถเดินทางต่อสู่ เมืองพาสสุ (Passu) ที่ตั้งอยู่บนความสูง 2,400 

เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ระหว่างทางแวะถ่ายรูปธารน้ าแข็งที่ไหลเล่ือนมาจนติดถนน

หลวง ยอดเขาหิมะและภูเขาสูงรูปทรงแปลกตามากมาย ป่าเปล่ียนสี นาขั้นบันได 

บ้านเรือนของชาวกุลมิต พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบดั่ง

ดินแดนเทพนิยายบนสรรค์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านแวะบันทึกภาพกับ จุดชมวิว พาสส ุกลาเซยีร์ (Passu Glacier)  และธารน้าํแขง็

บาตูรา   ไฮไลต์บนเส้นทางเมืองพาสสุ ธารน้ าแขง็เมืองพาสสุ คือการได้ชมธารน้ าแข็ง

สุดขอบฟ้าขนาดมหึมา 2 แห่งคือ ธารน้ าแข็งสีขาว (White Passu Glacier) และ ธาร
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น้ าแข็งสีด าบาทูร่า (Black Batura Glacier) รวมทั้ง เทือกเขาพาสสุ (Passu Cones) 

หรือเทือกเขาฟันเล่ือย (Cathedral Mountain) ที่มียอดแหลมหลายยอดในภูเขาเดียว 

ซึ่งแต่ละแห่งล้วนยิ่งใหญ่และสวยงามแปลกตา ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต 

เดินทางต่อ  สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park )  จุด

บรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ที่นี่คือด่านพรมแดนที่สูง

ที่สุดในโลก สูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม ซึ่งเดินทาง

ตามแนวเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยุโรป เทือกเขาหิมะสลับซับซ้อน

เหมือนสวิสเซอร์แลนด์ และสามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือ แพะภูเขา 

Yak ที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ 

จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทางสายไหมที่ซินเกียง น าคณะไปท าเรือ่งผา่น

ด่านที่เมืองซอสท์ sost ด่านพรมแดนคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ด่านพรมแดนที่สูง

ที่สุดในโลก ด้วยความสงู 4,730 เมตร เหนือระดบัน้ าทะเล ซึ่งเปน็จดุทีม่คีวามสงูทีส่ดุบน

ถนนหลวงลอยฟา้คาราโครมั ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไป

ยังประเทศจีนบนเส้นทางสายให้ที่ซิเกีย่งสร้างประวตัิศาสตร์ให้ตัวทา่นเองว่าได้มายนือยู่ 

ณ เส้นทางประวัติศาสตร์โลก  ......ได้เวลาอันสมควรน าท่าเดินทางกลับไปยังพาสสุ เข้า

สู่ที่พัก 
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ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Sarai Silk Route Hotel  (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่5 

 

วนัที-่6 พาสส ุ- กลิกติ B L D 

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น น าทา่นแวะบนัทกึภาพกบั ‘สะพานฮซุไซน’ี (Hussani Bridge) สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึน้

ในช่วงที่อังกฤษปกครองหมู่บ้าน Shishkat ใน Gojal ระหว่างการสร้างทางหลวงไปสู่

เทือกเขาคาราโครัม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงท าให้มีการเดินทางล าบากท า

ให้ต้องสร้างสะพานแขวนแห่งนี้ขึ้น สะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน Shishkat ไปสู่

หมู่บ้าน Hussaini โดยสร้างขึ้นตามค าสั่งของ “เมียร์แห่งฮันซ่า” หรือผู้ปกครองในหุบ

เขาฮันซ่าที่ต้องการสร้างทางเดินไปสาหมู่บ้านซาร์อาบัดอีกฟากหนึ่ง เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้ผู้คน 
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จากนั้น น าท่านเดินทางไป กิลกติ (Gilgit) Gilgit-Baltistan ดนิแดนทีร่าบสงูตอนเหนอืปากสีถาน 

กิลกิตเคยเป็นศูนย์กลางส าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นจุดแวะที่ส าคัญบนเส้นทางสาย

ไหม โบราณ และปัจจุบันเป็นจุดเชื่อมต่อหลักตามทางหลวงคาราโครัม ที่ มีถนนเชื่อม

ต่อไปยังประเทศจีนรวมทั้งเมืองสการ์ดูจิตราลเปชาวาร์และอิสลามาบัดของ ปากีสถาน  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย น าท่านแวะชมพระพุทธรูป “พระพุทธรูปคาร์

กาห”์ (Kargah Buddha) มรดกแห่งพุทธศาสนา

ที่ยังคงเหลืออยู่ใน “ปากีสถาน” พระพุทธรูปที่

ถูกแกะสลักไว้บนหน้าผา ในหุบเขาคารกาห์ 

(Kargah Valley) ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูก

คนพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตร

ในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 เคยต านานที่เกี่ยวกบั

พระพุทธรูปแกะสลักคาร์กาห์นี้ที่ถูกเล่าขานโดย

ชาวบ้ านในท้ อ งถิ่ น  ต ามต านานระบุ ว่ า 

กาลครั้งหนึ่ง บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่ของยักษ์กินคนนางหนึ่ง ที่เรียกกันว่า “ยักษิณี” 

(Yakhsni) ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากยักษ์ตนนี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือจาก

นักบวชที่ผ่านทาง และนักบวชก็ได้ตรึงนางยักษิณีตนนี้ไว้ที่ก้อนหิน  …..ชม สะพาน

แขวนเชือกเก่าและกิลกิตบาซาร์ น าท่านแวะย่านการค้าเมืองกิลกิต  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Gilgit Serena Hotel (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่6  
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วนัที-่7 กลิกติ - เมอืงชลีาส -นาราน B L D 

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เมืองกิลกิต ซึ่งปัจจุบันท าหน้าที่เป็นสถานีชายแดนส าหรับพื้นที่ชนเผ่าในท้องถิ่น 

กิ จกรรมทาง เศรษฐกิจของ เ มือง มุ่ ง เน้นไปที่

การเกษตร เป็นหลัก โดยมีข้าวสาลี ข้าวโพดเล้ียง

สัตว์ และข้าวบาร์เลย์เป็นพืชผลส่วนใหญ่. 

ผ่านเมือง เมืองชีลาส (Chilas) น าท่านแวะชม โขด

หินจารึกภาพเขียนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ของเมืองชลีาส ซึ่งโขดหินจารึกเหล่านี้จะปรากฏให้

เห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม เส้นทางที่เคยมี

พ่อค้าวาณิชมากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองชีลาสนี้ 

ถือเป็นจุดศูนย์รวมโขดหินจารึกภาพโบราณที่

ยิ่งใหญ่ที่สุด มีการค้นพบหลักฐานมากกว่า 20,000 ชิ้นเกี่ยวกับศิลปะโบราณและ

ภาพเขียน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย เดินทางต่อไป เมืองนาราน ซึ่งเดิมมาจากหุบเขา Naran และหุบเขา Kaghan ซึ่งอยู่

ติดกัน ตามภูมิศาสตร์ เมืองนาราน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขาคากันที่

ยิ่งใหญ่กว่าที่ระดับความสูง 2,409 เมตร อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของหุบเขา Kaghan 

ถึงเมืองนาราน.....น าท่านเข้าที่พัก  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย 

** พกัทีโ่รงแรม Hotel One Naran (หรอืเทยีบเทา่) คนืที ่7 
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วนัที-่8 นาราน - อสิลามาบดั B L D 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 เดินทางไปยัง อิสลามาบัด เป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน ตั้งอยู่ในเขตการ

ปกครองเมืองหลวงอิสลามาบาด มีพื้นที่ 906 ตารางกิโลเมตร ประชากร 805,000 คน 

สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี เป็น

เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศปากีสถานเป็นอันดับที่ 9 ส่วนมหานครอิสลามา

บาด-รวัลปินดี 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านชม มัสยิดไฟซาล (Faisal 

Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดใน

เอเชีย สร้างโดยกษัตริย์ไฟซาลแห่ง

ร าชว ง ศ์ซาอุ ดิ อ า ร ะ เ บี ย ใช้ เ งิ น

งบประมาณ การสร้างสูงถึง 50 ล้าน

เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดใช้อย่าง

เป็นทางการเมื่อปี 1987 ออกแบบโดย

ชาวตุรกี 

แวะชมวิวอิสลามาบัด ดามัน-อี-เกาะ 

Daman-e-Koh จุดชมวิวและสวนบน

เนินเขาทางตอนเหนือของกรุงอิสลามาบัด และตั้งอยู่กลางเนินเขา Margalla ชื่อของมัน

คือการรวมกันของค าภาษาเปอร์เซียสองค า ซึ่งรวมกันหมายถึงตีนเขา อยู่ห่างจาก

ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,400 ฟุตและห่างจากเมืองอิสลามาบัดเกือบ 500 ฟุต เป็น

จุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนเมืองหลวง 

  จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสนค้าพื้นหรือของที่ระลึกของฝากก่อน...อ าลาปากีสถาน 

18.30 น. บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

20.00 น. เดินทางสู่สนามบิน อิสลามาบัค  เช็คอิน เที่ยวบินที่ TG 350  ออกบินเวลา 23.20 ถึงกทม 

06.25  
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23.20  น. ออกเดนิทางจาก อสิลามาบดั โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่TG350 

วนัที-่9 กรงเุทพฯ x x x 

06.25น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

หมายเหต ุ:  เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบ

ค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทวัร์ 

บริษัทอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึด

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  

 

วนัเดนิทาง  
 

 

 

 

อัตราค่าใช้จ่าย: ซัมเมอร์ ปากีสถาน 7 คืน 9 วัน  

ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เดก็อายนุอ้ยกวา่ 11 ปบีรบิรูณ ์ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอืพกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง 
69,900.- 

บาท. 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  
9,800.- 

บาท 

ชั้นธรุกจิเพิม่เงนิ  ุ จากราคาทวัร์ (TG) เริ่มตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ัง่ confirm เทา่นัน้) 

35,000 – 50,000 

 

บาท 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหกัคนืทัง้ใบ (BKK-ISB//ISB-BKK)  16,000.- บาท 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน้ ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเปน็จรงิทีส่ายการบนิ

ประกาศปรบัและทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่5 มนีาคม 2565) ** 

 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท / ท่าน หลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตาม เจ้าหน้าที่

ก าหนด  

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 

29 เม.ย.-7 พ.ค/1-9 ,20-28 พ.ค./2-10 ม.ิย./2-10,22-29 ก.ค./28ก.ค.-5ส.ค. 

11-19 ส.ค./26ส.ค.-3 ก.ย./2-10,22-30 ก.ย./30ก.ย.-8 ต.ค.66 
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อัตราค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด - 

กรุงเทพฯ (กระเป๋าเดินทางน้ าหนักตามที่สายการบินก าหนด)  

ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ ามัน และค่าประกันภัยทางอากาศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์) 

ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุตลอดการเดินทาง พักห้องคู่ (อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม) 

ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุและน้ าเปล่าภายในภัตตาคาร ระหว่างม้ืออาหาร (เป็นอาหาร

ท้องถิ่นแบบอิสลามทานง่ายและมีอาหารไทยเสริม ทุกม้ือ) 

ค่าวีซ่าปากีสถานแบบท่องเที่ยวอยู่ได้ 15 วัน ( E tourist visa ) เข้าได้ 1 ครั้ง 

ค่าน้ าเปล่าท่านละ 2 ขวด/วัน/และบนรถโค้ช   

ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง  

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม  

ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

วงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอา

ประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้น

ไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของ

กรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) ประกัน

ครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และ

หลังจากกลับจากต่างประเทศต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้อง

ระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับ

บริษัทประกันชีวิต 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารวีซา่ของคนต่างดา้ว  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรมซึ่งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกันการสูญ

หาย 

 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3%  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาใน

ห้องพักคา่อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนอืจากรายการ 

 รวมทิปไกด ์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อลูกค้า/ท่าน/ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ขึ้นอยูก่ับความพึงพอใจของทา่น  

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับห้องพัก 3 เตียงกรณุาแจ้งล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบาง

โรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่น แนะน าให้เปิดห้องพัก 2 หอ้งเพื่อสะดวกกบัทา่น

มากวา่  

    กรณเีดินทางเปน็ตัว๋กรุป๊หรือตั๋วหมู่คณะ หากออกตัว๋แล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถ

เปล่ียนวันเดินทางได ้
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 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดทา่นละ 1 ใบ น าหนกัไม่เกิน 20 กก. /กระเป๋าถือขึน้เครื่องน้ าหนกัไม่

เกิน 7 กก 

กรณียกเลิก  

  หากมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการ ท่านละ 

2,000 บาท 

  ยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใช้

จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น มัดจ าตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,

หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สาย

การบินให้มัดจ 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 า

พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช่จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจาก

รายการทัวร์ก็ตาม  

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 - 60 วัน ช าระคา่บรกิาร ท่านละ 2,000 บาท + และ

ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น มัดจ าตั๋วเครื่องบนิ,วีซา่,คา่ด าเนินการ (ถ้ามี),คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,

หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สาย

การบนิให้มัดจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือนก่อนออกเดนิทาง)  

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร ์

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

     กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) *ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่อง

ตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์

ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใชจ่่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณี

เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก เที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1) บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข

ได ้

2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน หรือตามที่บริษัทฯ 

ก าหนด 
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3) รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่้องได้รับการยืนยันจากบริษทัฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบน

เครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลง

ได้ตามความเหมาะสม 

4) บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5)  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่

รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

7) ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ

ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุด

ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ 

9)  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11) เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

เรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

13) กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

14) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join 

Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง 

15) หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่ม

พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็

ตาม 
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การขอวีซ่าท่องเที่ยว ปากีสถานแบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว) 
 ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง มอีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ภาพชดัเจน ไม่เซน็ช ือ่ทบั

เอกสาร (สามารถถ่ายรูปสง่ทางทางไลนห์รอือเีมลไ์ด)้ 
 รูปถำ่ยปัจจุบนั ไม่เกนิ 6 เดอืน หน้ำตรง สามารถถ่ายดว้ยกลอ้งมอืถอืได ้มองเห็น

ใบหนา้ชดัเจน ไม่มเีงาบงับนใบหนา้ ไม่น าผมมาปิดใบหนา้ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวม
เคร ือ่งประดบั ไม่ยิม้เห็นฟัน 

 ส ำเนำบตัรประชำชน 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 ส ำเนำเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
 ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ (ถา้ม)ี 
 วซีำ่ปำกสีถำนเกำ่ (ถา้ม)ี 
 เอกสำรรบัรองกำรฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพำสปอรต์เล่มสเีหลอืง

หรอืInternational Vaccine Certificate จำกแอพหมอพรอ้ม) 

กรณุากรอกขอ้มูลใหช้ดัเจนเพือ่ใชย้ืน่วซีา่ปากสีถาน 

ชือ่-สกลุ…………………………………………………………………………. 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก................................................................. 
กรุป๊เลอืด............................... 
 
อาชพี (หากทา่นเกษียณแลว้กรณุาใสท่ีอ่ยูท่ีท่ างานเดมิ) 
………………………………………………………………………… 
ชือ่สถานทีท่ างาน / บรษิทั 
……………………………………………………………………………………………………………..….….. 
เร ิม่ท างานตัง้แต ่(ตัง้แต ่- ถงึ) 
.................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน 
.............................................................................................................................................................................
... 
.............................................................................................................................................................................
.............................. 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน................................................................................... 
อเีมล.์.................................................................................. 
บุคคลอา้งองิทีท่ างาน ............................................................................ เบอรโ์ทรศพัท ์
..................................................... 
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สถานะภาพ                      ........................สมรส                       ............................โสด  
 
ชือ่คูส่มรส..................................................................................... สญัชาต ิ
................................................................... 
วนัเดอืนปีเกดิ.................................................................. สถานทีเ่กดิ 
(จงัหวดั)........................................................... 
อาชพีคูส่มรส.............................................................. 
สถานทีท่ างานคูส่มรส.......................................................................... เบอรโ์ทรศพัท ์
...................................................  
วนัเกดิคูส่มรส ................................................. 
 
ขอ้มูลบุตร 
ชือ่-สกลุ ของลกู...........................................................วนัเกดิ............................... 
ชือ่-สกลุ ของลกู...........................................................วนัเกดิ............................... 
 
ทา่นเคยเดนิทางไปปากสีถานหรอืไม่   ........ไมเ่คย   .......เคย  (สามารถแนบตราประทบัเขา้เมอืงมาแทน
ได)้ 
เมอืงทีไ่ป.....................................ว/ด/ป ........................      
 
ประเทศทีท่า่นเคยเดนิทางไปในสามปีทีผ่่านมา (ขอ้มูลตรงกบัในพาสปอรต์)  
หรอืสามารถถา่ยรปูหนา้ตราประทบั / วซีา่ทีอ่ยูใ่นพาสปอรต์มาใหก้บัทางบรษิทัได ้
 
1.ประเทศ..............................................ระหวา่งวนัที.่....................................  จ านวนวนั.............................. 
2.ประเทศ..............................................ระหวา่งวนัที.่....................................  จ านวนวนั.............................. 
3.ประเทศ..............................................ระหวา่งวนัที.่....................................  จ านวนวนั.............................. 
 

***ลงทะเบยีนเขา้ประเทศปากสีถานออนไลนก์อ่นการเดนิทางที ่passtrack.nitb.gov.pk  
(ทางบรษิทัท าให)้ 
 

บรษิัทฯถอืวา่ลกูค้าไดอ้า่นและยอมรับเงือ่นไขต่างๆในโปรแกรม

ทัวรด์แีลว้      จงึช าระเงนิมดัจ า สนใจโปรแกรมทวัร ์

กรณุาตดิตอ่เจา้หน้าที่ 
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โรงแรม ที่พัก และอาหารการกิน ที่เราจัดในเส้นทางท่องเที่ยว ประเทศปากีสถาน ระดับโรงแรม 4-5 ดาว 

ของปากีสถาน อาจไม่หรูหรา แต่ก็เป็นที่พักที่มีความปลอดภัย สะอาด และมีสิ่งอ านวยความสะดวกระดับ

หนึ่ง บางแห่งมี wifi free บางแห่งที่ไกลออกไปอาจไม่มี wifi ให้ใช้ อาหารส่วนใหญ่ หากเป็นม้ือเย็นจะ

รับประทานอาหารกันที่โรงแรม อาหารปากีสถาน 99 % เป็นอาหารอิสลาม มีไก่เป็นหลัก แต่ละโรงแรม 

หรือ ร้านอาหารจะมีไก่ทอดสูตรเด็ดของแต่ละแห่งอร่อยไม่เบาคะ อาหารท่านง่ายเนื่องจากไม่มีเครื่องเทศ

แรง เราสามารถขอไปใช้ครัวเขาท าอาหารไทยได้คะ ชาวปากีสถานใจดีคะ... 


