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โปรแกรมการเดินทาง  22 - 30 ตค. 2565 

วนัแรก กรุงเทพฯ- อสิลามาบัด                                                                                               (-/-/-) 
16.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์การบินไทย หมายเลข  H พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทั  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 
หมายเหต ุ ท่านตอ้งแสดงวคัซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารไดรั้บวคัซีน Covid 19  
19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG349 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง 
22.10น. เดินทางถึง อสิลามาบัด หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่โรงแรม 

ท่ีพกั Islamabad Hill View Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่สอง อสิลามาบัด -นาราน  (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00น. ออกเดินสู่...เมือง นาราน (Naran) นัง่รถประมาณ 5 ชัว่โมง และมุ่งหนา้สู่ ถนนคาราโคร่ัม ไฮเวย ์

ถนนเส้นทางหลวงท่ีสูงท่ีสุดในโลก The Karakoram Highway(8 th wonder of the world) “คารา
โครัมไฮเวย์” ถนนสายมิตรภาพจีน-ปากสีถาน ถนนลอยฟ้ากบัความสวย บนหนึ่งในถนนไฮเวย์ทีส่วย
ที่สุดในโลก  เลียบเทือกเขาคาราโครัม จากเมืองคชัการ์ของจีน เขา้สู่เมืองฮาชาน อบัดสล ในแควน้
ปัญจาบ ประเทศปากีสถาน ก่อนสร้างดว้ยความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลปากีสถานและจีน โดยใช้
แรงงานคนมากกวา่ 800 คน โดยกวา่ 100 คนเป็นแรงงานชาวจีน ถนนสายน้ีไดช่ื้อวา่เป็นถนนลอยฟ้า 
เป็นถนนท่ีสูงท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง เพราะตั้งอยูบ่นเขาสูง 4,600 เมืองเหนือระดบัน ้าทะเล และดว้ย
ความสูงเฉียดฟ้า เส้นทางน้ีก็เป็นเส้นทางสายส าคญั เพ่ือเช่ือมการคา้ระหวา่งจีนกบัปากีสถาน รวมถึง
เป็นช่องทางไปยงัประเทศแถบเอเชียกลางประเทศอ่ืนๆอีกดว้ย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้น น าท่านออกเดิทางต่อสู่ เมือง นาราน (Naran) ผา่บหุบเขาของโคฮิสตนัตามแม่น ้าอินดสัอนัยิง่ใหญ่ มี

แม่น ้าสินธุไหลผ่าน เป็นแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดในปากีสถาน และเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอนัดบัท่ี 21 
ถือเป็นเส้นเลือดและเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ตน้ก าเนิดของแม่น ้าสินธุอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงธิเบต มี
ความยาวรวมของแม่น ้า 3,1080 กิโลเมตร อารยธรรมลุ่มแม่น ้าสินธุ ประมาณ 1900-2500 ก่อน
คริสตกาล ถือก าเนิดบริเวณลุ่มแม่น ้าสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบนั ถือเป็นอารย
ธรรมยคุแรกๆของโลก  

 แวะชมและถ่ายภาพจุดตดัของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขา
หิมาลยัโดยมีแม่น ้ากิลกิต และ แม่นา้สินธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อเกิดเป็นแม่นา้สินธุ บริเวณเทือกเขาคา
ราโครัมเป็นเขตติดต่อกนัสามประเทศไดแ้ก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย จุดสุงสุดของเทือกเขาคือ ยอด
เขาเคทู ตั้งอยูบ่ริเวณประเทศจีนและปากีสถาน “เทือกเขาฮินดูกูช” คือ เทือกเขาท่ีขยายตวัต่อจาก
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เทือกเขาคาราโครัมไปทางตะวนัตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยูบ่ริเวณรอยต่อของประเทศ
ปากีสถานกบัประเทศอฟักานิสถานมียอดเขาสูงท่ีมากกวา่ระดบั 7,000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาตีริช
มีร์ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาฮินดูกูชอยูใ่นภาคเหนือของประเทศปากีสถาน มีความสูงกวา่ 
7,690 เมตร...เดินทางมาถึง เมืองชีลาส ซ่ึงเป็นเมืองผา่นสาหรับพกัก่อนจะเร่ิมการเดินทางท่องเท่ียว
อยา่งแทจ้ริงในวนัรุ่งข้ึน จากนั้นน าทา่นชมสินคา้พ้ืนเมือง ท่ี นาราน บาซ่า ใหท้่านเลือกซ้ือเลือกชม
สินคา้พ้ืนเมืองไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  ท่ีพกั One Naran Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม นาราน (Naran) – คาริมาบัด (Karimabad) – ฮุ่นซ่า (Hunza)                              (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาริมาบัด(Karimabad) เป็นหัวเมืองหลกัของ ฮุ่นซ่า (Hunza) ปากีสถานตอนเหนือ ใช้

เส้นทางคาราโครัมไฮเวย ์เส้นทางน้ีท่านจะไดรั้บ
ความเพลิดเพลินชมทัศนียภาพของเส้นทาง
หลวง ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบ  
Lalusar lakeทะเลสาบท่ีมีความสูง 3,410 เมตร 
(11,190 ฟุต) และเป็นต้นกาเนิดหลกัของแม่น้า 
Kunhar ไหลไปทางตะวนัตกเฉียงใตต้ลอดแนว
หุบเขาคากนั ผ่านจาลคานด์ นารัน คาฮนั จาเร็ด 
ปารัส และบาลาคอต จนกระทัง่บรรจบกบัแม่นา้
เ จลุ ม  แวะ จุดค า ริ ม าบัดชมวิ ว ร าค าโป ชิ  
(Rakaposhi View Point) เพ่ือชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชิอย่างใกลชิ้ดจน
รู้สึกเหมือนจะสัมผสัไดย้อดเขาแห่งน้ีถูกจดัความสูงอยูใ่นอนัดบัท่ี 27 ของโลกซ่ึงสูงถึง 7,790 ระหว่างทาง
วิวสวยงามอลงัการ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ผา่นหุบเขาของโคฮิสตนัตามแม่น ้าอินดสัอนัยิง่ใหญ่ มีแม่นา้สินธุไหลผา่น เป็นแม่นา้ท่ียาวท่ีสุดใน 
ปากีสถาน และเป็นแม่นา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอนัดบัท่ี 21 ถือเป็นเส้นเลือดและเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน  
ตน้กาเนิดของแม่นา้สินธุอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงทิเบต มีความยาวรวมของแม่นา้มีความยาว 3,180 กิโลเมตร  
อารยธรรมลุ่มแม่นา้สินธุ ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ถือกาเนิดข้ึนบริเวณลุ่มแม่นา้สินธุใน 
ประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบนั ถือเป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก ... แวะชมและถ่ายภาพจุดตดั 
ของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลยั โดยมีแม่นา้กิลกิต และ  
แม่นา้สินธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อเกิดเป็นแม่นา้สินธุ.....เดินทางต่อสู่เมืองคาริมาบดั (Karimabad) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                          ท่ีพกั Hillitop Hotel Karaimabad Hunza หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี คาริมาบัด – ด่านคุนจีราบ (Khunjerab) - ฮุ่นซ่า ดุยเกอร์                                  (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. น าท่านสู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park ) ช่องทางการคา้ท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก บนเส้นทางสายไหมตอนใต ้สู่ถนนสูงเสียดฟ้า คาราโครัมไฮเวย ์ด่านพรมแดนคุนจีราบ ในช่วง
เขตรอยต่อระหว่างปากีสถานและจีน เป็นท่ีตั้ง ด่านพรมแดนคุนจีราบ ด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดว้ย
ความสูง 4,730 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความสูงท่ีสุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม 
พรมแดนช่องเขาคุนจีราบน้ีเปิดให้มีการเดินทางขา้มแดนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นตน้มา 
เส้นทางสายคาราโครัม (Karakoram Highway)บนทางหลวงลอยฟ้าท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของโลกเส้นทาง
หน่ึง คาราโครัมไฮเวยต์ดัผ่านจุดบรรจบกันของเทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาคุนหลุน 
เทือกเขาหิมาลยั และเทือกเขาปามีร์ (ท่ีตั้งของ K2 ยอดเขาสูงอนัดบั 2 ของโลก) 
ระหว่างทางแวะชม ‘ทะเลสาบอัตตาบัต’ (Attabad Lake หรือ Gojal Lake) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากดินถล่ม
เพราะแผ่นดินไหวเม่ือปี 2009 ลงมากั้นแม่น้าฮุน
ซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบน้ีซ่ึง
ทะเลสาบน้ีมีความยาว 21 เมตร และความลึก 103 
เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินท่ีถล่ม
ลงมาจนกลายเป็นเข่ือนกั้นทะเลสาบ การเดินทาง
ข้ึนเหนือไปจีนก่อนหนา้น้ี ตอ้งใชท้างเรือเท่านั้น 
ทางจีนได้ช่วยสร้างอุโมงค์ลอดเขาเพ่ือเช่ือมต่อ
เส้นทางคาราโครัมใหม่ จนทะเลสาบอัตตาบตั
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตในปัจจุบนั และจุนา้ไดม้ากกวา่ 410,000,000 ลูกบาศกเ์มตร นอกจากการชม
วิวธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่ตระการตาท่ีมีเทือกเขาขนาดมหึมาโอบลอ้มทะเลสาบไวแ้ลว้ ยงัมีกิจกรรมล่องเรือ
ชมธรรมชาติดว้ย โดยมีเรือไวบ้ริการมากมาย 

จากนั้น  น าท่านเดินทางทางต่อไป เมืองพาสสุ (Passu) เม่ือผา่นด่านพรมแดนกุนจีราบเขา้สู่ เมืองซอสท ์(Sost) เมือง
พรมแดนเมืองแรกของปากีสถาน ท่ีมีชาวจีนเดินทางมาทาการคา้และแวะพกั สามารถเดินทางต่อสู่ เมืองพาส
สุ (Passu) ท่ีตั้งอยูบ่นความสูง 2,400 เมตรเหนือระดบันา้ทะเล ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปธารนา้แขง็ท่ีไหลเล่ือน
มาจนติดถนนหลวง ยอดเขาหิมะและภูเขาสูงรูปทรงแปลกตามากมาย ป่าเปล่ียนสี นาขั้นบนัได บา้นเรือน
ของชาวกุลมิต พร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ิท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบดัง่ดินแดนเทพนิยายบนสรรค ์ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
น าท่านแวะบนัทึกภาพกับ จุดชมวิว พาสสุ กลา
เ ซีย ร์  (Passu Glacier) และธารน ้ าแข็งบา ตูรา 
ไฮไลต์บนเส้นทางเมืองพาสสุ ธารน้าแข็งเมือง
พาสสุ คือการไดช้มธารน้าแข็งสุดขอบฟ้าขนาด
มหึมา 2 แห่งคือ ธารน ้ าแข็งสีขาว (White Passu 
Glacier) และธารน ้ าแข็ ง สีดาบาทู ร่ า  (Black 
Batura Glacier) รวมทั้ ง เทือกเขาพาสสุ  (Passu 
Cones) ห รื อ เ ทื อ ก เ ข า ฟั น เ ล่ื อ ย  (Cathedral 
Mountain) ท่ีมียอดแหลมหลายยอดในภูเขาเดียว 
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ซ่ึงแต่ละแห่งลว้นยิง่ใหญ่และสวยงามแปลกตา ควรค่าแก่การไปเยีย่มชมสักคร้ังในชีวิต 
เดินทางต่อ  สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park ) จุดบรรจบแห่งอารยะธรรม

โบราณบนเส้นทางสายไหมอนัเก่าแก่ ท่ีน่ีคือด่านพรมแดน
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงจากระดบันา้ทะเลกวา่ 4,730 เมตร บน
เทือกเขาคาราโครัม ซ่ึงเดินทางตามแนวเส้นทางสายไหม
โบราณท่ีเช่ือมเอเชียกลางสู่ยโุรป เทือกเขาหิมะ
สลบัซบัซอ้นเหมือนสวิสเซอร์แลนด ์และสามารถพบเห็น
สัตวห์ายาก เช่นตวั Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ท่ีอาศยัอยู่
ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดทา้ยท่ีด่านชายแดนระหวา่ง 
ปากีสถาน และ จีน ก่อนท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบนเส้นทางสายไหมท่ีซินเกียง  
พาคณะไปทาเร่ืองผา่นด่านท่ีเมืองซอสท ์sost ด่านพรมแดนคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ด่านพรมแดนท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก ดว้ยความสูง 4,730 เมตร 
เหนือระดบันา้ทะเล ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความสูง
ท่ีสุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม ด่าน
ชายแดนระหวา่ง ปากีสถาน และ จีน 
ก่อนท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบนเส้นทาง
สายใหท่ี้ซิเก่ียงสร้างประวติัศาสตร์ใหต้วั
ท่านเองวา่ไดม้ายนือยู ่ณ เส้นทาง
ประวติัศาสตร์โลก ......ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นออกเดินทางสู่ ดุยเกอร์  

ค ่า  บริการอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระตามอธัยาศยั 
 ท่ีพกั Duiker Eagle Nest หรือเทียบเท่า   
 

วนัที่ห้า ดุยเกอร์(Duiker) - คาริมาบัด - ฮอปเปอร์กราเซีย - กลิกติ                                    (B/L/D)                                                                                                                         
แต่เชา้ตรู่  น าท่านข้ึนไปยงั ดุยเกอร์ (Duicker) จดัวา่เป็นหลงัคาของฮุนซ่าบนรังพญาอินทรี เป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ี

สวยท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ชมยอดเขาเลด้ีฟิงเกอร์ (Lady finger) หรือ ยอดเขาทะลุทะเลเมฆ เป็นยอดเขา
รูปทรงประหลาด สะกดทุกสายตาท่ีไดพ้บเห็นมาตลอดเวลาท่ีมนัยนืตระหง่านทะลุทะเลเมฆอยูต่รงนั้น ดว้ย
รูปทรงแหลมชูชนัตั้งข้ึนเหมือนพีระมิดหรือปลายหอก ไม่เคยมีหิมะปกคลุมเลย ในขณะท่ีเทือกเขาโดยรอบ
มีหิมะขาวห่มปกเกือบตลอดเวลา ทาใหย้อดเขา Ladyfinger ยิง่เตะตากวา่ใครๆ ตวัของมนัเองมีความสูงกวา่ 
600 เมตร ตั้งอยูบ่นระดบัความสูงกวา่ 6,000 เมตรเหนือระดบันา้ทะเล 

เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. น าท่านชม กราเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) เป็นกราเซียท่ีมีขนาดไม่ไดใ้หญ่มากนกัเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน ๆ 

แต่ความโด่ดเด่นของกราเซียฮอปเปอร์จะมีสีดา ท่านจะไดเ้ห็นกราเซียท่ีส่ังสมกาลเวลายาวนานจนแทบ
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เปล่ียน จากน ้าแขง็กลายเป็นหินซ่ึงเห็นไดจ้ากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งน้ี ...ไดเ้วลาอนัสมควร
เดินทางกลบัคารีมาบดั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้น  น าท่านชมป้อมโบราณอายปุระมาณ1,100 ปี 

ช่ือป้อมอลัติท (Altit Fort) และป้อมบลัติท 
(Baltit Fort) สัญลกัษณ์ของหุบเขาฮุนซ่า 
เป็นท่ีอยูใ่นอดีตของเหล่า ผูป้กครองฮุ่นซ่าท่ี
มีอายปุระมาณ 700 ปี แต่ไดมี้การบูรณะ 
ซ่อมแซมเสมอมา ทั้ง สถาปัตยกรรมแบบ 
บลัติสถานผสมผสานกบัทิเบต และใน
ปัจจุบนับลัติตฟอร์ดยงัอยูใ่นรายช่ือพิจารณา
เป็นมรดกโลกของ Unesco อีกดว้ย ชมหมู่บา้นอายกุวา่ 1,000 ปี ชนเผา่ท่ีมีอายยุนืมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงถือได้
วา่เป็นชุมชนแรกๆ ในแควน้กิลกิต-บลัติสถาน ลกัษณะโดยทัว่ไปจะเป็นคนผิวขาวมีในตาสีฟ้า หนา้คม 
เหมือนคนชาวยโุรป เพราะเป็นลูกหลานของพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ีกรีฑาทพัไปตีชมพูทวีป เม่ือประมาณ 
326 ปีก่อนคริสตกาล...อายขุองพวกเขา
มากกวา่สตรีชาวญ่ีปุ่ นท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหญิง
ท่ีมีอายยุนืมากท่ีสุดในโลกท่ีเพ่ิงจะ
เสียชีวิตไปขณะท่ีมีอาย ุ117 ปี แต่กล่าว
กนัวา่ ชนเผา่ฮุนซาสมีอายถึุง 120 หรือ 
130 ปี ซ่ึงอายขุนาดน้ีถือวา่เป็นเร่ืองปกติ 
และชาวฮุนซาสท่ีมีอาย ุ90 ปี ก็ยงัไม่ถือวา่
แก่.....น าท่านเดินและชมวิวรอบเมืองฮุนซ่าไดจ้ากท่ีน่ี 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่เมือง กลิกติ  Gilgit-Baltistan ดินแดนท่ีราบสูงตอนเหนือปากีสถาน กิลกิตเคยเป็น
ศูนยก์ลางสาคญัของพระพุทธศาสนา เป็นจุดแวะท่ีสาคญับนเส้นทางสายไหม โบราณ และปัจจุบนัเป็นจุด
เช่ือมต่อหลกัตามทางหลวงคาราโครัม ท่ี มีถนนเช่ือมต่อไปยงัประเทศจีนรวมทั้งเมืองสการ์ดูจิตราลเปชาวาร์
และอิสลามาบดัของ ปากีสถาน  

ระหวา่งทาง น าแวะชม พระพุทธรูป “พระพุทธรูปคาร์กาห”์ 
(Kargah Buddha) มรดกแห่งพุทธศาสนาท่ียงัคง
เหลืออยูใ่น “ปากีสถาน” พระพุทธรูปท่ีถูก
แกะสลกัไวบ้นหนา้ผา ในหุบเขาคารกาห์ (Kargah 
Valley) ในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถูกคนพบพร้อม
กบัเจดีย ์3 องคซ่ึ์งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-
1939 เคยตานานท่ีเก่ียวกบัพระพุทธรูปแกะสลกั



จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท แพนด้า ฮอลเิดย์     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 แพนดา้- TG Pakistan 9 Days นัง่รถ 22ตค 7 | 13 

คาร์กาหน้ี์ท่ีถูกเล่าขานโดยชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ตามตานานระบุวา่ กาลคร้ังหน่ึง บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยูข่อง
ยกัษกิ์นคนนางหน่ึง ท่ีเรียกกนัวา่ “ยกัษิณี” (Yakhsni) ชาวบา้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากยกัษต์นน้ีไดร้้อง
ขอความช่วยเหลือจากนกับวชท่ีผา่นทาง และนกับวชก็ไดต้รึงนางยกัษิณีตนน้ีไวท่ี้กอ้นหิน  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี Gilgit Serena Hotel หรือ  OR Mandarin Inn หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก กลิกติ (Gilgit) – บสีชาม ( Besham)                                                                       (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. เมืองกิลกิต ซ่ึงปัจจุบนัทาหนา้ท่ีเป็นสถานีชายแดน

ส าหรับพ้ืนท่ีชนเผา่ในทอ้งถ่ิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของเมืองมุ่งเนน้ไปท่ีการเกษตร เป็นหลกั โดยมีขา้ว
สาลี ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และขา้วบาร์เลยเ์ป็นพืชผล
ส่วนใหญ่ ผ่านเมืองชีลาส (Chilas) นาท่านแวะชม 
โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ของเมืองชีลาส ซ่ึงโขดหินจารึกเหล่าน้ี
จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม 
เส้นทางท่ีเคยมีพ่อคา้วาณิชมากมายผา่นไปมา โดยท่ีเมืองชีลาสน้ี ถือเป็นจุดศูนยร์วมโขดหินจารึกภาพ
โบราณท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด มีการคน้พบหลกัฐานมากกวา่ 20,000 ช้ินเก่ียวกบัศิลปะโบราณและภาพเขียน   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมือง บีสชาม (Besham) เมืองท่า

ส าคญัเส้นทางสายไหมสมยัก่อน โดยใชเ้ส้นทาง
สายคาราโครัมไฮเวย ์ตลอดเส้นทางท่านจะไดช่ื้น
ชมกบัความงามของธรรมชาติท่ีปรากฎบนเส้นทาง
สายน้ี ชมวิวระหวา่งสองขา้งทาง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ท่ีพกั Besham Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เจ็ด บีสชาม ( Besham) ตกัศิลา-พพิธิภัณฑ์เมืองตักศิลา-มหาวทิยาลัยจูเลยีน-อสิลามาบัด 
(Isalamabad)                                                 (B/L/D)                                                                                                                         

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ตักศิลา ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ 2 ขา้ง
ทางจนถึงเมืองตกัศิลา 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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พพิธิภัณฑ์เมืองตักศิลา (Taxila) ยเูนสโกไ้ดใ้ห้ความส าคญั
กบั เมืองตกัศิลา และไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองมรดก
โลกทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองโบราณท่ีเจริญรุ่งเรืองมา
ตั้งแต่สมยั อเลก็ซานเดอร์ มหาราช  หลงัจากพระเจา้อเลก
ซานเดอร์สวรรคต พระเจา้อโศกมหาราช ทรงวางรากฐาน
พุทธศาสนาในเมืองตกัศิลาต่อในพุทธศตวรรษท่ี 10-11 
พวกฮัน่ขาวไดท้ าลายวดัพุทธศาสนาในเมืองตกัศิลาเป็น
เมือง  โบราณท่ีอุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรมเก่าแก่ของพุทธศิลปะงดงามสมยัคนัธาระ 
พระพุทธรูปงดงามราวเทพบุตรกรีก จากนั้นชม  มหาวิทยาลยัจูเลยีน ซ่ึงไดรั้บการบูรณะใหม่ท าใหเ้ห็น
โครงสร้างของมหาวิทยาลยัทางพุทธศาสนาอนัเก่าแก่ตั้งอยูก่ลางเนินเขา Margalla ช่ือของมนัคือการ
รวมกนัของคาภาษาเปอร์เซียสองคา ซ่ึงรวมกนัหมายถึงตีนเขา อยูห่่างจากระดบันา้ทะเลประมาณ 2,400 ฟุต
และห่างจากเมืองอิสลามาบดัเกือบ 500 ฟุต เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสาหรับผูอ้ยูอ่าศยัและผูม้าเยอืน
เมืองหลวง จากนั้นมุ่งหนา้เขา้สู่ เมืองหลวงอสิลามาบัด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

เยน็                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
         ท่ีพกั Islamabad Hill View Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่แปด  อสิลามาบัด (Isalamabad) –  มัสยดิไฟซอล – จุดชมววิ ดามันอเีกาะ – อสิระช้อปป้ิง                                            
(B/L/D)                                                                                                                         

เชา้                บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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น าท่านชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) 
ซ่ึงเป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย สร้างโดย
กษตัริยไ์ฟซาลแห่งราชวงศซ์าอุดิอาระเบีย
ใชเ้งินงบประมาณ การสร้างสูงถึง 50 ลา้น
เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดใชอ้ยา่งเป็น
ทางการเม่ือปี 1987 ออกแบบโดยชาวตุรกี 

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
แวะชมวิวอิสลามาบดั ดามัน-อ-ีเกาะ 
Daman-e-Koh จุดชมววิและสวนบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงอิสลามาบดั และ 

จากนั้น น าท่าน อสิระช้อปป้ิง สินคา้พ้ืนเมืองหรือของท่ีระลึกของฝากก่อน...อ าลาปากีสถาน 
เยน็                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.20น.             ออกเดินทางจาก อสิลามาบัด โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี TG350 
 

 

วนัที่เก้า กรุงเทพฯ                                                                                                                     (-/-/-) 
06.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่     ท่านละ  79,900   บาท 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่   ท่านละ  14,000   บาท 

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

       ค่าหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 12 ท่านข้ึนไป  
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 500,000-1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน (คนละ 5 USD / วนั = 40 USD ตลอดการเดินทาง)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 
 ค่าประกนัโควิดท่ีคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
 ค่ากกัตวัหรือค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีผลโควิดเป็นบวกในระหวา่งท่ีอยูท่ี่ปากีสถานหรือกลบัไทยแลว้ 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. กรุณาจองท่ีนัง่ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท เม่ือท าการจอง 
พร้อมกบัส่งหนา้พาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมลก์ารบินไทยและเอกสารส าหรับการท าวีซ่า  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 

หลังจากการจองและมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการมัดจ า ท่านละ 

10,000 บาท และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียม 

วีซ่า, ตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป - 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 % 

 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ท่ีบริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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หมายเหตุ 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านั้น 
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
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 ทางบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าหอ้งพกั ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
10. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
11. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั

ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

วซ่ีาปากสีถาน 
แบบฟอร์มขอข้อมูลส าหรับประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศปากสีถาน 

1.ข้อมูลส่วนตัวผู้ขอวีซ่า 
1.1 ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………..                                                                               
1.2 กรุ๊ปเลือด………………………………………………………1.3 ลกัษณะเด่น/ต าหนิ………………………………... 
1.4 สัญชาติ………………………………………………………...1.5 ศาสนา…………………………………………….. 
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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……………………………………………………………………………………………………………………. 
คุณมีลูกหรือไม่  (ถา้มี) 

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกดิ 
  
  
  

 
3.4 มีสมาชิกในครอบครัวร่วมเดินทางดว้ยหรือไม่  (ถา้มี) 

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกดิ พาสปอร์ตเลขที่ ที่อยู่ 
    
    
    



จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท แพนด้า ฮอลเิดย์     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 แพนดา้- TG Pakistan 9 Days นัง่รถ 22ตค 13 | 13 

4. บุคคลที่ติดต่อได้กรณฉุีกเฉิน (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศพัท…์…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. คุณเคยไปปากสีถานภายใน 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่   ถ้าเคย  

วันที ่ เมืองที่ไป วัตถุประสงค์ในการไป กีว่ัน 

    

    

    

 
6.ประเทศที่เคยไปมาภายใน 2 ปี  

วันที ่ เมืองที่ไป วัตถุประสงค์ในการไป กีว่ัน 

    

    

    

 
เอกสารที่ต้องแนบวีซ่า  

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ (ถา้มีอายนุอ้ยกวา่ 6 เดือน 
กรุณาไปท าใหม่)  

2. ส าเนาพาสปอร์ต 1 ใบ 
3. รูปถ่ายสี 2 x 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 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 



 

 

 


