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ความพเิศษ..ของทรปิน ีคอื ฤดกูาลชมดอกเชอรบีาน          

..สวยทสีดุ และปีนงึบานเพยีงหนงึเดอืนเทา่นนั  

“ปากสีถาน” ดนิแดนทรีอคณุไปสมัผัสดว้ยตวัเอง 
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ทรปิน.ี..ทา่นจะไดส้มัผสัววิทงีดงาม ผูค้นทนีา่รกัเนน้เทยีวถา่ยภาพ แวะจอดถา่ยรปูตามจุดทสีวยงาม…คารา
โครมั ไฮเวย ์  (Karakoram highway) เสน้ทางในฝนัของนกัเดนิทางมอือาชพี 
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รายการทอ่งเทยีว 
วนัท-ี1 กรุงเทพฯ - อสิลามาบดั x x x 

16.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 ประตู 4 หรอื 5  เคานเ์ตอร ์การบนิไทย พบเจา้หนา้ที
บรษัิทคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกเรอืงสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

หมายเหตุ :  โปรดแสดงวคัซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารการได้รบัวคัซีน Covid 19  (International Vaccine 
Certificate)  ขณะเช็คอนิ  

19.00น. ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ สูก่รงอสิลามาบดั โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 349   
 (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
 22.10 น.  เดนิทางถงึ อสิลามาบดั (Islamabad) เวลาทอ้งถนิ (ชา้กว่าไทย 2 ชัวโมง) หลังจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

ตามเวลาทอ้งถนิปากสีถาน นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม…พกั Ramada by Wyndham Islamabad 4*+หรอืเทยีบเทา่
คนืท ี1 

“ประเทศปากสีถาน” เป็นประเทศทหีลายคนทวัโลกรูจ้กักนัเป็นอยา่งด ีแตม่หีลายคนทยีงัไมเ่ขา้ใจเหมอืนกนั
ท ี
คนทวัโลกมกัจะเขา้ใจผดิเกยีวกบัปากสีถาน....  
 คนทอียูใ่นปากสีถานและประเทศเพอืนบา้นไมไ่ดพู้ดภาษาอาหรับ.... 
 คนสว่นใหญเ่ขา้ใจว่าปากสีถานอยูใ่นตะวันออกกลาง ...ปากสีถานไมไ่ดอ้ยูใ่นตะวันออกกลาง...... 
 ปากสีถานใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาราชการมานานกวา่ 67 ปีแลว้..... 
 คดิวา่ปากสีถานมภีูมปิระเทศเป็นทะเลทรายเหมอืนกบัซาอดุอิาระเบยี ....ปากสีถานไมไ่ดเ้ป็นทะเลทราย 
 ปากสีถานไมไ่ดเ้ป็นผูก้อ่การรา้ยเสมอไป....ปากสีถานเต็มไปดว้ยนักสูส้ตร…ี 
 เมอืงหลวงอสิลามาบัด. สรา้งขนึในครสิตท์ศวรรษ 1960 ...แทนนครการาจ ี 
วนัท-ี2 อสิลามาบดั- ชลีาส เรมิตน้เสน้ทางหลางคาราโครมั ไฮเวย ์ B L D 

06.30 น.     บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากนนั เดนิทางไปยัง เมอืงชลีาส (Chilas) ระยะทาง 490 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชวัโมง (นงัรถ

นานแต่เราจะแวะเทยีวระหว่างทางไปเรอืยๆ) เป็นเมอืงเล็กๆรมิทางหลวง คาราโครัม เชงิ
เทอืกเขา Nanga Parbat ซงึตังตระหง่านเป็นกําแพงตา้นลมใหก้บัเมอืง  
คาราโครมัไฮเวย ์“The Karakoram Highway” (8 th wonder of the world) “คาราโครมั 

ไฮเวย”์เป็นเสน้ทางเชอืมตอ่ระหว่างประเทศจนีกับประเทศปากสีถาน เป็นระยะทางยาวจนตอ้งบันทกึใน
ประวัตศิาสตรโ์ลก จากเมอืงแอบบอตดาบัดของปากสีถานผ่านภูมภิาคตอนเหนือของประเทศจนถงึคุนจี
ราฟพาส ซงึเป็นพาสชายแดนระหว่างประเทศทสีูงทสีุดในโลกอกีดว้ย (สูง 4700 เมตรจากนําทะเล) 
แลว้จงึเชอืมต่อออกไปอกีจน กระทังถงึเมอืงคัชการข์องประเทศจนี รวมแลว้มคีวามยาวประมาณ 1300 
กโิลเมตรโดยใชว้ศิวกรและกําลังคนบางสว่นจากประเทศจีนร่วมมอืชว่ยเหลอืกันกับแรงงานฝังประเทศ
ปากสีถาน 

 เทยีง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ  
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บา่ย เดนิทางต่อ สู่เมอืงชลีาสบนเสน้ทาง ผ่านไหล่เขา โคง้สวยงาม ผ่านหมู่บา้นของชาว Gostani ที
อาศัยอยูเ่รยีบ แมนํ่าสนิธ ุ(Indus River) แมนํ่าสายสําคัญในประวัตศิาสตรข์องโลก ตน้กําเนดิของอารย
ธรรมต่างๆ ในเอเชยีใตล้ว้นเกดิขนึบนทรีาบลุ่มแม่นําสายนี ระหว่างทางทจีะถงึปลายทางเมอืงชลีาส 
แวะถ่ายจุดชมวริะหว่างกันไป..ตามจุดต่างๆ  และเดนิทางต่อไปยัง ชลีาส (Chilas) เมอืงชลีาสถอืเป็น
เมอืงผา่นสําหรับพักกอ่นจะเรมิการเดนิทางทอ่งเทยีวอย่างแทจ้รงิในวันรุ่งขนึ 

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม และอสิระตามอธัยาศยั 
 

คนืท ี2** พกัทโีรงแรม Chilas Shangri La  4*หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท-ี3 ชลีาส - เมอืงคารมิาบดั (Karimabad) - หบุเขาฮนุซา่ (Hunza Valley) B L D 
เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากนัน นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคารมิาบดั (Karimabad) ระยะทาง 250 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 7-8 ชัวโมง 

(นังรถนานแต่แวะเทยีวระหว่างทางเหมอืนเดมิ)ทตีงัแหง่หุบเขาฮุนซ่า(Hunza) ใชบ้นคาราโครัมไฮ
เวย ์ ท่านจะไดร้ับความเพลดิเพลนิชมทัศนยีภาพของเสน้ทางหลวงคาราโครัม ตลอดเสน้ทาง  
ระหวา่งทาง แวะถา่ยภาพจดุชมววิทาลชิ ิThalichi เพอืชมความสวยงามของภเูขาทังสามลกู นนักา
พาบดั Nanga Parbat (8125 M), ราคาโปชิ Rakaposhi (7788 M) และ  และฮาราโมช 
Haramosh (7409 M) 

เทยีง    รบัประทานอาหารกลางวนั 
ระหวา่งทาง แวะจุดคารมิาบัดชมววิราคาโปช ิ(Rakaposhi View Point) เพอืชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงาม

ของยอดเขาราคาโปชอิยา่งใกลช้ดิจนรูส้กึเหมอืนจะสัมผัสไดย้อดเขาแหง่นีถกูจัดความสงูอยูใ่นอันดับท ี
27 ของโลกซงึสงูถงึ 7,790 ระหว่างทางววิสวยงามอลังการ 

 

จากนนัเดนิทางตอ่...ทา่นจะไดรั้บความเพลดิเพลนิชมทัศนียภาพของเสน้ทางหลวงคาราโครัมไฮเวย ์
แวะจุดบรรจบของเทอืกเขา 3 เทอืกทไีดช้อืว่าสูงทสีุดในโลก คอืเทอืกเขาฮนิดูกูช เทือกเขาหมิาลัย 
และเทือกเขาคาราโครัม และยังเป็นจุดบรรจบของแม่นํา 2 สาย คือแม่นํากลิกติ (Gilgit River) และ
แมนํ่าสนิธไุหลมาบรรจบกนักอ่เกดิเป็นแมนํ่าสนิธ.ุ....จากนันเดนิทางไปจนถงึเมอืงคารมิาบัด  

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม และอสิระตามอธัยาศยั 
คนืท ี3  Hill Top Hotel 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัท-ี4 คารมีาบดั - ดา่นกนุจรีาบ – คารมีาบดั B L D 

06.30 น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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07.30 น. นําทา่นเดนิทางไปช่องเขาคุนจรีาบ (Khunjerab Pass )    ใส่เสอืกันหนาวหนาๆ วันนีเราจะขนึไปทคีุนจิ

ราบพาสความสงูระดับ 4,693 เมตร จากระดับนําทะเล    เป็นจุดยุทธศาสตรบ์นพรมแดนตอนเหนือของประเทศ
ปากีสถาน      ตลอดเสน้ทางเป็นเทือกเขาหมิะสลับซับซอ้นบรรยากาศราวสวสิเซอร์แลนด์..ช่องเขาคุนจี
ราบ (Khunjerab Pass) ตังอยู่ในชว่งเขตพรมแดนระหวา่งปากสีถานและจนี จุดบรรจบแห่งอารยธรรมโบราณบน
เสน้ทางสายไหมทเีชอืมเอเชยีกลางสูยุ่โรปและสามารถพบเห็นสัตวห์ายาก เช่นตัว Ibex หรอื แพะภูเขา Yak ที
อาศัยอยูต่ามไหล่เขาสงู จนถงึจุดสดุทา้ยทดีา่นชาย แดนระหวา่ง ปากสีถาน และ จนี กอ่นทจีะออกไปยังประเทศ
จนีบนเสน้ทางสายไหมทซีนิเกยีง   
ระหวา่งทาง แวะชมทะเลสาบอตัตาบดั ( Attabad Lake) ทะเลสาบใส นํานงิ เป็นกระจก ไล่แพนโทนสี
นําเงนิหลายเฉด ซงึทะเลสาบแห่งนีเกดิจากนําฝนขังหลังเกดิแผ่นดนิไหว เมอืปี 2009 ลงมากันแม่นําฮุนซา่ จน
กลายเป็นทะเลสาบสเีทอควอยสแ์บบนี ซงึทะเลสาบนีมคีวามยาว 21 เมตร และความลกึ 103 เมตร ตรงสขีาวๆ 
คอื สว่นทดีนิถลม่ลงมาปิดกนัถนน แลว้ทําใหเ้กดิเป็นเขอืนเล็กๆ ขนึมาจากเมอืกอ่นทสีามารถขับรถขา้มจากเมอืง
ฮุนซ่าไปพัสสุได ้ตอนนีตอ้งเปลยีนมานังเรือแทน..นําทา่นล่องเรอืชมความงดงามมองเห็นววิทวิทศันใ์น

ทะเลสาบท ีลอ้มรอบไปดว้ยนําทะเลสฟ้ีาสะอาดภเูขาสงูทสีวยงาม เก็บภาพรัวๆๆ ..ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางตอ่ 
ระหวา่งทางผา่น เมอืงพาสส ุ(Passu) แวะถา่ยรูปธารนําแข็งทไีหลเลอืนมาจนตดิถนนหลวง ยอดเขาหมิะและ
ภูเขาสูงรูปทรงแปลกตามากมาย ป่าเปลียนสี นาขันบันได บา้นเรือนของชาวกุลมติ พรอ้มสูดอากาศบริสุทธิ
ท่ามกลางบรรยากาศเงยีบสงบดังดนิแดนเทพนิยายบนสรรค ์ใหทุ้กทา่นเก็บภาพถา่ยววิสวยๆ กบัภาพนฟิีน
สุดๆๆ ตลอด “ทางหลวงคาราโครมั” เราไม่เพยีงจะไดเ้ห็นหมิะบนยอดเขาสงู เห็นกลาเซยีรย์าวเหยยีด เห็น
ใบไมผ้ลเิห็นดอกเชอรร์บีานเบง่ แตย่ังเห็นเสน้ทางสายไหมเสน้เกา่อยูไ่มไ่กลออกไป เห็นอยูบ่อ่ยๆ คาดวา่มารโ์ค
โปโลเคยเดนิบนเสน้ทางเหลา่นันจรงิๆ เมอืเกอืบพันปีทแีลว้ 
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จากนนั นําทา่นเดนิทางตอ่สู่ เมอืงซอสท ์(Sost) สู่ช่องเขาคนุจรีาบและอุทยานแห่งชาต(ิKhunjerab Pass and 

National Park ) ซงึตังอยูใ่นชว่งเขตพรมแดนระหวา่งปากสีถานและจนี  

เทยีง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน  ออกเดนิทางตอ่ไป ดา่นพรมแดนกนุจรีาบ (Khunjerab Pass) ในชว่งเขตรอยตอ่ระหว่างปากสีถาน
และจีน เป็นทีตัง ด่านพรมแดนกุนจีราบ ด่านพรมแดนทีสูงทีสุดในโลก ดว้ยความสูง 4,730 เมตร เหนือ
ระดับนําทะเล ซงึเป็นจุดทมีคีวามสงูทสีดุบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม พรมแดนชอ่งเขากนุจรีาบนีเปิดใหม้กีาร
เดนิทางขา้มแดนไดตั้งแต่วันท ี1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นตน้มา โดยช่องเขากุนจีราบนีตังอยู่เขต อุทยาน
แหง่ชาตกินุจรีาบ (Khunjerab National Park) เขตอนุรักษ์พชืพันธุไ์มป่้า รวมทังสตัวป่์าสงวนหาดยูาก เชน่ แกะ
มารโ์คโปโล แพะภเูขา เสอืดาวหมิะ เป็นตน้..ใหท้กุทา่นเก็บภาพถา่ยววิสวยๆกบั ชายแดนจนี – ปากสีถาน  
สรา้งประวัตศิาสตร์ใหต้ัวท่านเองว่าไดม้ายืนอยู่ ณ เสน้ทางประวัตศิาสตรโ์ลก ลงมาเล่นหมิะกันจนหนําใจบน
บรรยากาศเย็นฉํา จนไดเ้วลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮุน่ซา่   

 (หมายเหต:ุ การขนึสูจุ่ดดา่นพรมแดนคุนจรีาบและอุทยานแหง่ชาตขินึอยูก่บัสภาพอากาศวนันนัดว้ยเช่นกนั บรษิทัฯ
ของสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนรายการตามความเหมาะสม)  

ระหวา่งทาง นําทา่นชม สะพานแขวนโกจาว (Gojal Suspension Bridge) สะพานทใีชข้า้มแม่นําของคนทอ้งถินชม 
ทะเลสาบบอรทิ (Borit Lake) ทะเลสาบนําจดึสเีขยีวใสทหีลบซอ่นตัวอยู่อยา่งสงบท่ามกลางหบุเขาสวยผา่น
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หมู่บา้นกลุมทิ (Gulmit Village) นําท่านเดนิชม หมู่บา้นเล็กๆ แลว้ท่านจะประทับใจกับเสน่หข์องพวกเคา้ ณ ทนีื
อสิระใหท้่านถ่ายภาพและชมวถิีชวีติของชาวบา้นทีใชช้วีติประจําวันบริเวณไกลเ้คียงจนถงึเวลานัดหมาย…
เดนิทางกลบัสูห่บุเขาฮนุซา่  

 
คํา  บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม และอสิระตามอธัยาศยั 

คนืท ี4  Hill Top Hotel 4*หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท-ี5 คารมีาบดั - ฮอปเปอรก์ราเซยี - ดยุเกอร ์ B L D 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนนั นําท่านเดินทาง หุบเขานากา (Nagar Valley) ในฮอปเปอร์วลัเล่ย ์ Hoper Valley โดย

เปลยีนเป็นรถจปีเล็ก หุบเขานากาเคยเป็นเมอืงหลวงของอดตีรัฐนากาในอดตีเคยเป็นรัฐทปีกครอง
พนืทโีดยรอบยาวนานถงึ1,200 ปี จนกระทังล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 เป็นสถานทนีิยมสําหรับชนืชม
ทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบทังยอดเขา ราคาโปช ิRakaposhi ยอดเขาดริาน Diran และอนื ๆ 
กวา่ 30 ยอดเขาและ Hoper Valley เป็นจดุชมววิอันสวยงามจดุนงึของหบุเขานากา 

** วนันแีนะนําวา่นําปากกา ขนม ไปแจกเด็ก ถา่ยรูปกบัเด็กๆ แลว้จะรูว้า่เด็กๆทนีนีนันา่รกัขนาดไหน  
ชม กราเซียฮอปความ โดดเด่นของกราเซียฮอปเปอร์จะมีสีดํา ท่านจะไดเ้ห็นกราเซียทีสังสม

กาลเวลายาวนานจนแทบเปลยีน จากนําแข็งกลายเป็นหนิซงึเห็นไดจ้ากความเก่าแก่สอีอกเทาของก
ราเซยีแหง่นี ...ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับคารมีาบัด 

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนนั  นําทา่นชมป้อมโบราณป้อมบลัตทิ (Baltit Fort) สญัลกัษณ์ของหุบเขาฮุนซ่า เป็นทอียู่ในอดตี

ข อง เหล่ าผู ้ปกคร องฮุนซ่ าทีมีอ ายุ
ป ระมาณ 700 ปี  แต่ ได ม้ีก า รบู รณะ 
ซอ่มแซมเสมอมา ทัง สถาปัตยกรรมแบบ 
บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต และใน
ปัจจุบันบัลติตฟอร์ดยังอยู่ ในรายชือ
พจิารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีก
ดว้ย    
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....อสิระใหท้่านไดซ้อืสนิคา้พืนเมอืงตามอัธยาศัย หรือสําหรับท่านทชีอบถ่ายรูป ทคีารมิาบัดก็มีววิที
สวยงามมากมาย ท่านจะไดเ้ห็นทวิทัศนท์สีวยงามของนาขันบันไดซงึโอบลอ้มดว้ยหบุเขาสงูยอดแหลม
ปกคลุมไปดว้ยหมิะ ดา้นล่างเป็นแม่นําใส กลุ่มบา้นเมอืงปลูกกันลดหลันตามไหล่สันเขา ดอกไมป่้าขนึ
กระจายแซมทัวบรเิวณในชว่ง ฤดใูบไมผ้ล ิสภาพแวดลอ้มทงีดงามมาก.. 

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม และอสิระตามอธัยาศยั 

คนืท ี5 พกัทโีรงแรม Eagle Nest Duiker 4*หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ตรู ่ ชมยอดเขา เลดฟิีงเกอร ์(Lady finger) หรอื ยอดเขาทะลทุะเลเมฆ ยอดเขารปูทรงประหลาด สะกด
ทกุสายตาทไีดพ้บเห็นตนืเชา้มาดว้ยความสดชนืทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ของหบุเขากลางเทอืกเขา
หมิาลัย ชมแสงแรกของพระอาทติยข์นึเป็นจุดชมพระอาทติยข์นึทสีวยทสีดุในโลกแห่งหนงึ ใหท้่านได ้
เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทติยก์ระทบยอดเขาหมิะ ชมทัศนียภาพของหมูบ่า้น ฮนุชา่ ทอียูเ่บอืงลา่ง 
สชีมพูขาว มแีม่นําฮนุชา่ขนาบรายลอ้มดว้ยยอดเขาสงูเสยีด ฟ้าตระหง่าน โดยรอบโดย ณ จุดนีท่านจะ
ไดเ้ห็นยอดเขาทมีรีปูรา่งโดดเดน่แปลกตาทเีรยีกว่า Lady finger รวมทงัไดเ้ห็นยอดเขาระดับโลกถงึหา้
เขาดว้ยกนั ทัง Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M) ,Ulter Peak (7388M) 

วนัท-ี6 ดยุเกอร-์ฮนุซา่- Altit Fort -เมอืงกลิกติ B L D 
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และ Mountain Peak ชมทัศนียภาพโดยรอบโดย ณ จุดนีท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาทมีีรูปร่างโดดเด่น
แปลกตา จนถกูขนานนามว่างามเหมอืน นวิมอืของหญงิสาว หรอื Lady finger .. 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน  นําทา่นชม Altit Fort เป็นป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮุ่นซ่าเดมิเป็นบา้นของผูป้กครองในตระกูล 

Hunza ซงึไดร้ับฉายาว่า Mir แมว้่าพวกเคา้จะยา้ยไปอยู่ทป้ีอม Baltit ทอีายุนอ้ยกว่าในอกี 3ศตวรรษ
ต่อมา  ผ่านชมหมู่บา้นอายกุว่า 1,000 ปี ชนเผ่าทมีอีายุยนืมากทสีดุในโลก ซงึถอืไดว้่าเป็นชมุชนแรกๆ 
ในแควน้กลิกติ- บัลตสิถาน ลักษณะโดยทัวไปจะเป็นคนผวิขาวมใีนตาสฟ้ีา หนา้คม เหมอืนคนชาวยโุรป 
เพราะเป็นลูกหลานของพระเจา้อเล็กซานเดอร์ทีกรีฑาทัพไปตีชมพูทวีป เมือประมาณ 326 ปีก่อน
ครสิตกาล...อายขุองพวกเขามากกว่าสตรชีาวญปีุ่ นทไีดช้อืว่าเป็นหญงิทมีอีายยุนืมากทสีดุในโลกทเีพงิ
จะเสยีชวีติไปขณะทมีอีายุ 117 ปี  แต่กล่าวกันว่า ชนเผ่าฮุนซาสามอีายุถงึ 120 หรือ 130 ปี  ซงึอายุ
ขนาดนีถือว่าเป็นเรืองปกต ิ แ ละชาว
ฮนุซาสทมีอีาย ุ90ปีก็ยังไมถ่อืว่าแก.่.. 

จากนนั ออกเดนิทางสู ่เมอืงกลิกติ (Gilgit) 
เสน้ทางคาราโครมั ไฮเวย ์เรียบไป
ตามแม่นําสินธุ  ชมความงามตาม
เสน้ทางทมีนํีาตกสายเล็กๆ อันเกดิจาก
หมิะ และกราเซยีละลาย เมอืงกลิกติ 
หัวเมืองหลักของ ภูมิภาค Gilgit - 
Baltistan เป็นเมอืงทอียูท่างตอนเหนอื
ของปากีสถาน เป็นเมืองสําคัญเมือง
หนึงบนเสน้ทางสายไหมในอดีตที
พุทธศาสนาเผยแผ่มาจากเอเชียใต ้
และ เป็นส่วนหนึงของเสน้ทางคารา
โครัมไฮเวย์ จุดเรมิแห่งการเดินทาง 
trekking Himalayan ranges แ ล ะ 
จดุเรมิตน้ของการทอ่งเทยีว เสน้ทางสู ่ชายแดนปากสีถาน - จนี ทรีาบสงูคนุจรีาบ  

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนนั นําท่านชม “พระพุทธรูปคารก์าห”์ (Kargah Buddha) มรดกแห่ง

พุทธศาสนาทยีังคงเหลอือยู่ใน “ปากสีถาน” พระพุทธรูปทถีูกแกะสลกั
ไว้บนหน้าผา ในหุบเขา      คารกาห ์(Kargah Valley) ในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษท ี7 ถูกคนพบพรอ้มกบัเจดยี ์3 องคซ์งึสงู 400 เมตรในชว่ง
ปี ค.ศ.1938-1939 เคยตํานานทเีกยีวกบัพระพุทธรูปแกะสลักคารก์าหนี์ที
ถกูเลา่ขานโดยชาวบา้นในทอ้งถนิ ตามตํานานระบวุา่ กาลครังหนงึ บรเิวณ
แถบนเีป็นทอียู่ของยักษ์กนิคนนางหนงึ ทเีรยีกกนัว่า “ยักษิณี” (Yakhsni) 
ชาวบา้นทีไดร้ับความเดือดรอ้นจากยักษ์ตนนีไดร้อ้งขอความช่วยเหลือ
จากนักบวชทผี่านทาง และนักบวชก็ไดต้รงึนางยักษิณีตนนีไวท้กีอ้นหนิ 
จากนันพาเดนิชมตวัเมอืงกลิกติ ผ่านย่านรา้นคา้ ตลาดไปรษณีย ์
สุเหรา่ รวมทงัสนามแขง่โปโล ทเีป็นกฬีาทนีิยมมากในทางเหนือของ
ปากีสถาน กลิกติเป็นเมืองทีตังอยู่บนเชงิเขาคาราโครัม ชม สะพาน
แขวนกลิกติ (Gilgit Suspension Bridge) ซงึเป็นสะพานแขวนใน
สมัยโบราณทยีังคงใชง้านอยู่ในปัจจุบัน เป็นสะพานแขวนทรีถสามารถวงิ
ผา่นได ้สรา้งโดยกองทัพอังกฤษในชว่งค.ศ.ท ี19 

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม และอสิระตามอธัยาศยั 

คนืท ี6 พกัทโีรงแรม Eagle Nest Duiker 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท-ี7 เมอืงกลิกติ – เมอืงบสีชาม B L D 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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จากนนั  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบสีชาม (Besham)  (ประมาณ 7 ชม.) เมอืงบสีชาม โดยใชเ้สน้ทางสายคารา
โครัมไฮเวย์ (Karakoram Highway – KKH) ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ืนชมกับความงดงามของ
ธรรมชาตทิปีรากฏบนเสน้ทางสายนี ชมววิระหวา่งสองขา้งทาง....จนถงึโรงแรมทพีักในตอนเย็น 

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางต่อระหวา่งทาง นําทา่นแวะชม โขดหนิจารกึภาพเขยีนโบราณสมัยก่อนประวัตศิาสตรข์อง

เมืองชีลาส  ซึงโขดหินจารึก
เหล่านีจะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะ
ตลอดเสน้ทางสายไหม เสน้ทาง
ทเีคยมพี่อคา้วาณิชมากมายและ
ผูแ้สวงบุญผ่านไปมา โดยทเีมอืง
ชลีาสนี ถือเป็นจุดศูนย์รวมโขด
หินจารึกภาพโบราณทียิงใหญ่
ที สุ ด  มี ก า รค ้น พ บ ห ลั ก ฐ าน
มากกว่า 20,000 ช ินเกียวกับ
ศิลปะโบราณและภาพเขียน
ยอ้นหลังไประหว่า 5,000 ถึง 
1,000 ปี กอ่นครสิกาล  

คํา บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรม และอสิระตามอธัยาศยั 

คนืท ี7 พกัทโีรงแรม Besham Hilton 4*หรอืเทยีบเทา่คนืท ี7 

วนัท-ี8 บสีชาม - ตกัศลิา-อสิลามาบดั   กรงเุทพฯ B L D 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ โรง 
จากนัน  เดนิทางไปยัง อสิลามาบดั ระยะทาง 270 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ช.ม. เป็นเมอืงหลวง

ของประเทศปากสีถาน สรา้งขนึในครสิตท์ศวรรษ 1960 เพอืเป็นเมอืงหลวงของประเทศแทนนครการาจ ี
เป็นเมอืงทมีปีระชากรมากทสีดุในประเทศปากสีถานเป็นอันดับท ี9 สว่นมหานครอสิลามาบาด-รวัลปินด ี

 นําทา่นแวะ ชม เมอืงตกัศลิา (Taxila) อดีตราชธานีอันยงิใหญ่แห่งแควน้คันธาระ เมอืงตกัศลิา อดีตเป็นนคร
หลวงแห่งแควน้คันธาระ (Ghandara)เมอืงมหาวทิยาลัย ศูนยก์ลางการศกึษาศลิปะและวทิยาการแขนง
ต่าง ๆ ของอนิเดยีโบราณตังแต่กอ่นพุทธกาลเดมิชอืว่า ตกัชาศลิา-Takshasila เป็นภาษาสันสกฤต 
ต่อมาเมอือเล็กซานเดอรม์หาราชรุกรานอนิเดยีเมอื 326 ปีก่อนครสิตกาล ไดม้าหยุดพักทเีมอืงนีแลว้
เปลียนชอืเป็นตักศลิา...นําท่าน เยยีมชมเมอืงโบราณตกัศลิา (Taxila) และซากพุทธสถาน
โบราณ รวมทังอารามพุทธจูเลยีนตังแต่ครสิตศ์ตวรรษท ี2 ถงึ พุทธศตวรรษท ี5 สถูปธรรมราจกิา 
(ศตวรรษท ี2 ถงึ ค.ศ. 5)  

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านชม มสัยดิไฟซาล (Faisal Mosque) ซึงเป็น
มัสยดิทีใหญ่ทีสุดในเอเชยี สรา้งโดยกษัตรยิไ์ฟซาลแห่ง
ราชวงศซ์าอุดอิาระเบียใชเ้งนิงบประมาณ การสรา้งสูงถงึ 
50 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ
เมอืปี 1987 ออกแบบโดยชาวตรุก ี  จากนันนําท่านชอ้ปปิง
สนคา้พนืหรอืของทรีะลกึของฝากกอ่น...อําลาปากสีถาน 

18.30 น. บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
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20.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิ อสิลามาบัค  เช็คอนิ เทยีวบนิท ีTG 350  ออกบนิเวลา 23.20 ถงึกทม 06.25  
23.20  น. ออกเดนิทางจาก อสิลามาบดั โดยสายการบนิ เทยีวบนิท ีTG350 
 

วนัท-ี3 กรงเุทพฯ - - - 
06.25น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 

หมายเหต ุ:  เวลาทปีรากฏในโปรแกรมกับการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกันเลก็นอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบคําแนะนําการเปลยีนแปลง
การนัดหมายเวลาในการทํากจิกรรมอกีครังจากหัวหนา้ทัวร ์บรษัิทอาจทําการเปลยีนแปลงรายการ ไดต้ามความ
จําเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั  

 
 
 
 
 
 
อตัราคา่ใชจ้า่ย:  
ราคาเรมิตน้ คณะผูใ้หญ ่12 ทา่นขนึไป (บาท) Spring  ปากสีถาน 7 คนื 9 วนั  
 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่นตอ่หอ้ง พกั 2 - 3 ทา่นตอ่
หอ้ง ราคา รวมตวั เครอืงบนิ) 

79,999.- 

ราคาไมม่ ีตวัเครอืงบนิ 54,499.- 
พกัเดยีวเพมิทา่นละ 12,500.- 

ยนืยนัทรปิ : โอนเงนิมดั สาํรองทนีงัทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอื
ตาม เจา้หนา้ทกีาํหนด พรอ้มสําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง 
**ราคาอาจมกีารปรบัขนึ – ลง ตามราคานํามนัทปีรบัขนึลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทสีายการบนิประกาศปรบั 

และทมีเีอกสารยนืยนัเทา่นนั (คดิ ณ วนัท ี20 มถินุายน 2565) ** 
เงอืนไขในการจองทวัร ์ 
ยนืยนัทรปิ : กรณุาจองทนีงัอลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิคา่ตวัทา่นละ 25,000 
บาทพรอ้มกบัสง่หนา้พาสปอรต์ หมายเลขสะสมไมลข์องการบนิไทย และเอกสารสาํหรบัการทําวซีา่ 
งวดท ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื (25 วนักอ่นออกเดนิทาง) กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทกีําหนด 
 

 

หมายเหต ุ : 1.  ออกเดนิทางได ้หากมผีูใ้หญต่งัแต ่12 คน ขนึไป 

2.  ผุเ้ดนิทางตอ้งฉดีวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 แลว้ อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 
 
อตัราคา่ใชจ้า่ยรวม 

คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลับชนัประหยัด โดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อสิลามาบัด - กรุงเทพฯ (กระเป๋าเดนิทาง
นําหนักตามทสีายการบนิกําหนด)  

คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีนํามัน และคา่ประกันภัยทางอากาศ (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทัวร)์ 
คา่ทพีักโรงแรมตามทรีะบตุลอดการเดนิทาง พักหอ้งคู ่(อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม) 
ค่าอาหารตามโปรแกรมทรีะบุและนําเปล่าภายในภัตตาคาร ระหว่างมอือาหาร (เป็นอาหารทอ้งถนิแบบอสิลามทานง่าย

และมอีาหารไทยเสรมิ ทกุมอื) 
คา่วซีา่ปากสีถานแบบทอ่งเทยีวอยูไ่ด ้15 วนั ( E tourist visa ) เขา้ได ้1 ครัง 
คา่นําเปลา่ทา่นละ 2 ขวด/วัน/และบนรถโคช้   
คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง  
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คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีามระบใุนโปรแกรม  
ค่าประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีทผีูเ้อา
ประกันภัยอายุตํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขนึไปจะมเีบยีประกันคุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย ทังนี
ขนึอยู่กับเงอืนไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) ประกัน
ครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ(ตอ้งมใีบเสร็จโรงพยาบาลเทา่นัน)และหลังจากกลับจากตา่งประเทศ
ต่อเนืองอกี 7 วัน  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ อาหารเป็นพษิเทา่นัน) แต่
ทังนียอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทมีกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

 
อตัรานไีมร่วมถงึ 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารวซีา่ของคนตา่งดา้ว  
 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมซงึทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพอืป้องกันการสญูหาย 
 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทสีายการบนิมขีอ้กําหนดใหม้กีารแสดง ณ จุดเชคอนิ  
 คา่ใชจ่้ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%  
 คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพัก และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพักคา่อาหารและ

เครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากรายการ 
 รวมทปิไกด ์ทอ้งถนิ และคนขับรถ 65 เหรยีญ ตอ่ลกูคา้/ทา่น/ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ขนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น  

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ 
 สําหรับหอ้งพกั 3 เตยีงกรุณาแจง้ลว่งหนา้เพอืตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพอืสะดวกกับทา่นมากวา่  
    กรณีเดนิทางเป็นตัวกรุ๊ปหรอืตัวหมูค่ณะ หากออกตวัแลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้
 กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลดทา่นละ 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. /กระเป๋าถอืขนึเครอืงนําหนักไมเ่กนิ 7 กก 
   เสอืผา้ลาํลองสําหรับใสเ่ทยีวตามเมอืงทัวไป   เนน้สสีนัสดใสไดเ้ลยจา้ แตข่อเนน้สภุาพ  

 
กรณียกเลกิ  

  หากมกีารชําระมัดจําทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณใีดๆก็ตามตอ้งชําระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 
  ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 2,000 บาท และใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ มัด

จําตัวเครอืงบนิ,วซีา่,ค่าดําเนนิการ (ถา้ม)ี,ค่าโรงแรม,ค่าตัวรถไฟ,หรอือนืๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้ไดร้ับ
ทราบ (หมายเหตุ: ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจําลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

 แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์+ คา่ธรรมเนียม 2,000 บาท 
 แจง้ยกเลกเดนิทาง 0-14 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทัวร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธใินการนําพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ใน
ทกุกรณ ีไม่ว่าคา่ใชจ่่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม  

 
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ชําระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท + และใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ 

มัดจําตัวเครอืงบนิ,วซีา่,คา่ดําเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตัวรถไฟ,หรอือนืๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บ
ทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจําลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่0 - 40 วัน ชาํระ 100% ของราคาทัวร ์
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ 

     กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลูกคา้ดําเนนิการเรอืงตัวเครอืงบนิเองและมา
เทยีวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใช่จ่ายในการ
มาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทยีวบนิอันดว้ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม 

 
เงอืนไขการเดนิทาง 
1) บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2) บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทบีรษัิทฯ กําหนด 
3) รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีัก

ในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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4) บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอนืๆทอียูน่อกเหนือการควบคมุของทาง
บรษัิทฯหรอืคา่ใชจ่้ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอื
จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

5)  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทที่าน
ไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

6)  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

7) ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบนั หากราคาตวัเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตวัเครอืงบนิตาม
สถานการณ์ดังกลา่ว 

8) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไม่
คนืเงนิใหส้าหรับค่าบรกิารนันๆ 

9)  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของบรษัิทฯ กํากับเท่านัน 

10) หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แต่ทังนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิาร
จัดหานีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

11) เมอืท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

12)  ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง มเิชน่นันทางบรษัิทฯ จะ
ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ 

13) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือนการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัวเครืองบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ่้ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

14) กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจามาแลว้ ทางบรษัิท
ฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่, ค่าวซีา่ และคา่ใชจ่้ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ
เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

15) กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด 
16) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืองจากผูเ้ดนิทางท่านอนืในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับท่านเป็นกรณีไป 
17) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด 
18) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานีเฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและทอ่งเทยีวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง หากเป็นนกัทอ่งเทยีวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีครงั 

19) ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทกุครังมเีชน่นันทางบรษัิทฯจะ ไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ 

20) หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังไดทํ้าการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ใน
ทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม 

 

 

การขอวีซ่าท่องเทียว ปากีสถานแบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชวต์วั) 

 สําเนาหนังสอืเดนิทาง มอีายุการใชง้านไม่ตํากว่า 6 เดอืน ภาพชดัเจน ไม่เซน็ชอืทบัเอกสาร (สามารถถา่ยรูป
ส่งทางทางไลนห์รอือเีมลไ์ด)้ 

 รูปถ่ายปัจจุบนั ไม่เกนิ 6 เดอืน หน้าตรง สามารถถ่ายดว้ยกลอ้งมอืถอืได ้มองเห็นใบหนา้ชดัเจน ไม่มเีงาบงั
บนใบหนา้ ไม่นําผมมาปิดใบหนา้ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครอืงประดบั ไม่ยมิเห็นฟัน 

 สําเนาบตัรประชาชน 
 สําเนาทะเบยีนบา้น 
 สําเนาเปลยีนชอื-สกุล (ถา้ม)ี 
 สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
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 วซีา่ปากสีถานเก่า (ถา้ม)ี 
 เอกสารรบัรองการฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพาสปอรต์เล่มสเีหลอืงหรอืInternational 

Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 
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กรุณากรอกขอ้มูลใหช้ดัเจนเพอืใชย้นืวซีา่ปากสีถาน 

ชอื-สกุล…………………………………………………………………………. 
เบอรโ์ทรศพัทท์ตีดิต่อสะดวก................................................................. 
กรุป๊เลอืด............................... 
 
อาชพี (หากท่านเกษียณแลว้กรุณาใส่ทอียู่ททํีางานเดมิ) ………………………………………………………………………… 
ชอืสถานททีํางาน / บรษิทั ……………………………………………………………………………………………………………..….….. 
เรมิทํางานตงัแต่ (ตงัแต่ - ถงึ) .................................................................................................................................................. 
ทอียู่ททีํางาน ................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัทท์ทีํางาน................................................................................... 
อเีมล.์.................................................................................. 
บุคคลอา้งองิททีํางาน ............................................................................ เบอรโ์ทรศพัท ์..................................................... 
 
สถานะภาพ                      ........................สมรส                       ............................โสด  
 
ชอืคู่สมรส..................................................................................... สญัชาต ิ................................................................... 
วนัเดอืนปีเกดิ.................................................................. สถานทเีกดิ (จงัหวดั)........................................................... 
อาชพีคู่สมรส.............................................................. 
สถานททีํางานคู่สมรส.......................................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์..................................................  
วนัเกดิคู่สมรส ................................................. 
 
ขอ้มูลบุตร 
ชอื-สกุล ของลูก...........................................................วนัเกดิ............................... 
ชอื-สกุล ของลูก...........................................................วนัเกดิ............................... 
 
ท่านเคยเดนิทางไปปากสีถานหรอืไม่   ........ไม่เคย   .......เคย  (สามารถแนบตราประทบัเขา้เมอืงมาแทนได)้ 
เมอืงทไีป.....................................ว/ด/ป ........................      
 
ประเทศทที่านเคยเดนิทางไปในสามปีทผี่านมา (ขอ้มูลตรงกบัในพาสปอรต์)  
หรอืสามารถถ่ายรูปหนา้ตราประทบั / วซีา่ทอียู่ในพาสปอรต์มาใหก้บัทางบรษิทัได ้
1.ประเทศ..............................................ระหว่างวนัท.ี....................................  จาํนวนวนั.............................. 
2.ประเทศ..............................................ระหว่างวนัท.ี....................................  จาํนวนวนั.............................. 
3.ประเทศ..............................................ระหว่างวนัท.ี....................................  จาํนวนวนั.............................. 
 

***ลงทะเบยีนเขา้ประเทศปากสีถานออนไลนก่์อนการเดนิทางท ีpasstrack.nitb.gov.pk  
(ทางบรษิทัทําให)้ 
 

บริษทัฯถือว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรบัเงือนไขต่างๆในโปรแกรมทวัรดี์แล้ว      จึงชาํระเงินมดัจาํ สนใจ
โปรแกรมทวัร ์กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที 

 

โรงแรม ทพีกั และอาหารการกนิ ทเีราจดัในเสน้ทางท่องเทยีว ประเทศปากสีถาน ระดบัโรงแรม 4-5 ดาว ของปากสีถาน อาจ

ไม่หรูหรา แต่กเ็ป็นทพีกัทมีคีวามปลอดภยั สะอาด และมสีงิอํานวยความสะดวกระดบัหนึง บางแห่งม ีwifi free บางแห่งที
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ไกลออกไปอาจไม่ม ีwifi ใหใ้ช้ อาหารส่วนใหญ่ หากเป็นมอืเยน็จะรบัประทานอาหารกนัทโีรงแรม อาหารปากสีถาน 99 % 
เป็นอาหารอสิลาม มไีก่เป็นหลกั แต่ละโรงแรม หรอื รา้นอาหารจะมไีก่ทอดสตูรเดด็ของแต่ละแห่งอร่อยไม่เบาคะ อาหารท่านง่าย
เนืองจากไม่มเีครอืงเทศแรง เราสามารถขอไปใชค้รวัเขาทําอาหารไทยไดค้ะ ชาวปากสีถานใจดคีะ... 
 

 

 

 

 


