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เดินทาง  :   29มี.ค.-�เม.ย.����  

   5-16 เม.ย.2562   

คาราโครัม ไฮเวย์ (Karakoram highway) เส ้นทางในฝันของนัก

เดินทางมืออาชีพ เป็นที�รูจ้กักันในชื�อที�เรียกสั�นๆว่า KKH เป็นถนนที�

เชื�อมโลกสองโลกเขา้ดว้ยกันคือ โลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกโดย

ผ่านเอเชียกลางดินแดนที�เป็นที�ชุมนุมของเทือกเขาสาํคัญของโลกถึง

สามเทือกเขาดว้ยกันคือ เทือกเขาหิมาลายัน คาราโครมัและฮินดูกูซ 

โดยเฉพาะเทือกเขาคาราโครมัซึ�งเป็นเทือกเขาที�สูงที�สุดในโลก กิน

เนื� อที�กวา้งใหญ่มากที�สุดในเอเซียอยู่ในเขตทั� ง จีน ปากีสถาน 

อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน เป็นตน้  ประกอบดว้ยยอดเขาที�สูงกว่า

ระดับ � พนัเมตรอยู่มากกว่า �� แห่ง โดยหนึ�งในนั�นคือยอดเขาเค

ทู (K2) ซึ�งเป็นยอดเขาที�สูงที�สุดเป็นอันดับ � ของโลก ยอดเขา

เหล่านี� ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทางตอนเหนือของปากีสถาน เทือกเขา

คาราโครัมทอดยาวเป็นระยะทางกว่า ���� กิโลเมตร และถือว่ามี

ภูเขาหิมะอยู่รวมกันหนาแน่นที�สุด เมื�อนับพื� นที�ที�อยู่นอกเขตขั�วโลก  

 

 ชมดอกเชอรี�บอสซอม- แอปพริคอตบอสซอม สีขาวอมชมพู

สวยงามตระการตา เมืองโบราณฮุนซา / หมู่บา้นกูปิส 

 ชมด่านชายแดนระหว่างประเทศที�สูงที�สุดในโลก ปากีสถาน-

จนี 

 ชมกราเซียรพ์าสสุอย่างใกลชิ้ด 

 ตื�นตากับวิวบนเนินเขาดุยเคอร”์วิวพาโนราม่าที�ไดชื้�อว่าวิวสวย

ที�สุดในปากีสถาน  

 นั �งเรือล่องทะเลสาบอัตตาบาด / กลับทางอุโมงคอ์ัตตาบาด 

สมัผสัสองบรรยากาศครบรสแสนเพลิดเพลิน 

 พกัโรงแรม � ดาวในเมืองสาํคัญถึง 6 คืน 
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xx.xx  ตามเวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั (ส่งใหก้่อนเดนิทางประมาณ �� วนั) พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย ประตทูางเขา้ที� 3 มเีจา้หน้าที�ของบรษิทั ฯ คอยดแูลอาํนวยความสะดวก  

19.00 น. นําท่านเหริฟ้าสู่ เมอืง อสิลามาบดั โดยเที�ยวบนิที� TG 349 
22.10 น. ถงึท่าอากาศยานเมอืงอสิลามาบาด นําท่านเขา้พกัที� Hill View 4* ISLAMABAD  หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเช้าที�โรงแรมที�พกั นําท่านเดินทางไปชม พิพิธภณัฑ์ตกัศิลา Taxila Museum ชม

พระพุทธรูปในศลิปะที�เรยีกกนัว่า คนัธาราน(GANDHARAN) หรอืพุทธศลิป์แบบกรกี GRECO-BHUDDIST 
เชื�อกนัวา่พระพุทธรปูเกดิขึ�นครั �งแรกในดนิแดนแห่งนี� ในสมยัการปกครองของพระเจา้เมนนัเดอรท์ี� Menander 
1 หรอืพระเจา้มลินิด ์Milind พระพุทธรปูยคุแรกหน้าตาจะเป็นชาวยุโรป ก่อนที�มหีน้าตาเป็นแขก จนีและแบบ

ไทย โดยพุทธลกัษณะแบบคนัธาระจะคล้ายมนุษยต์ามแบบธรรมชาต ิ(REALISTIC) พระวรกายได้สดัส่วน
อย่างถูกต้องเหมอืนจรงิ พระพกัตร์สงบนิ�ง พระเกศาเป็นเส้นละเอยีด และ
ขมวดเป็นปมส่วนจวีรพลิ�วไหวเป็นธรรมชาตเิหมอืนจรงิ ซึ�งได้รบัอทิธพิล
ทางศลิปะจากชาวกรกี ตั �งแต่ยุคพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์มหาราชเขา้พิชิต

เอเซียกลางและขยายดินแดนจนถึงดินแดนแถบนี�  ในราว ��� ปีก่อน

คริสตกาล ชมเมืองโบราณศิรกปั เมอืงที�ชาวกรกีได้มาตั �งรากฐานบ้าน

เรื�องที�มรีะบบขึ�นที�นี� **หากมเีวลาพอจะนําชมวทิยาลยัจเูลยีนร่วมดว้ย 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย เดินทางต่อไปยงัเมืองเบชามซึ�งอยู่ทางทิศเหนือระยะทาง ��� กม. (เดินทางประมาณ � ชั �วโมง) ตลอด
เสน้ทางคอืส่วนหนึ�งของ คาราโครมัไฮเวย ์Karakorum Highway ทางหลวงหรอืเสน้ทางการคา้ที�เก่าแก่และสูง
ที�สุดในโลก และยงัได้ชื�อว่าเป็นเส้นทางที�งดงามที�สุดในโลกแห่งหนึ�ง  เส้นทางตดัผ่านเขตภูเขาสูงทาง
ภาคเหนือของปากสีถานต่อเชื�อมกบัทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจนีไปบรรจบที�เมืองคาชการ์ เมอืงสําคญับน

เสน้ทางสายไหมตั �งแต่โบราณ   ประตสูู่เอเชยีกลางใชเ้วลาในการก่อสร้างตั �งแต่ปี ค.ศ.���� เสรจ็ทั �งเส้นและ
เปิดให้นักท่องเที�ยวผ่านได้ในปี ค.ศ. ���� เป็นเส้นทางที�สร้างยากที�สุดในโลก ใช้ระเบดิกว่า � ล้าน กก. 
ปนูซเีมนตก์ว่า �� ลา้น กก. มผีูเ้สยีชวีติจากการก่อสร้างกว่า ��� ชวีติ เส้นทาง KKH เลยีบขนานแม่นํ�าสนิธุ 

ผ่านพื�นที�ทางภาคเหนือของปากสีถาน อนัเป็นที�ตั �งของเทอืกเขาสาํคญัทางขวาคอื คาราโครมัและหมิาลยั ส่วน
ทางซ้ายมอืคอืเทือกเขาฮินดูกูซ ซึ�งเทือกเขาทั �งสองมภีูเขาหลายลูกที�มีความสูงกว่า �,��� เมตรซึ�งมหีิมะ
ตลอดทั �งปี โดยเฉลี�ย ��-��% ในขณะที�เทอืกเขาแอลป์มเีพยีง ��-��% เท่านั �น    

เยน็    เดนิทางถงึแลว้รบัประทานอาหารคํ�า และพกัผ่อน PTDC BECHAM 
 
 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ-อิสลามาบาด        (-/-/-) 

วนัที�สอง อิสลามาบาด-ตกัศิลา-เบชาม        (B/L/D) 

วนัที�สาม   เบชาม-กิลกิต          (B/L/D) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนั �นเดนิทางไปยงัตอนเหนือของปากสีถาน แวะจุดเชื�อมต่อของสามเทอืกเขาสาํคญั

ของโลก คือ เทือกเขาคาราโครมั หิมาลยั และ ฮินดูกูฏ ซึ�งเป็นเทือกเขายิ�งใหญ่ระดบัโลกที�มคีุณค่าทาง
ภมูศิาสตรแ์ละประวตัศิาสตรก์ารอพยพและการตั �งถิ�นฐานของมนุษย ์ถ่ายภาพเป็นที�ระลกึ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทางที�เมอืงชลิาส  

บ่าย   เดนิทางต่อแวะชมชีลาสรอ๊ค (Chilas Rock) ลายแกะสลกัหลกัฐานการเขา้มาของศาสนาพุทธที�อยู่ระหวา่ง

ทาง เป็นร่องรอยที�แสดงถึงการเดินทางค้าขายและเผยแพร่ศาสนาสมยัโบราณตั �งแต่ยุคครสิต์ศตวรรษที� �  

จากนั �นเดนิทางต่อจนถงึเมอืงกลิกติ 

เยน็ เขา้ที�พกั รบัประทานอาหารคํ�า พกัผ่อน Gilgit 4* 

 
เชา้ 

 
เชา้ หลงัอาหารเช้า นําท่านเดนิทางไปยงัเมอืงกุปิส ซึ�งอยู่ห่างจากเมืองกลิกติออกไปประมาณ �� กโิลเมตร ที�

เมืองแห่งนี�ท่านจะได้เห็นวธิชีวีติชาวบ้านที�อยู่อย่างสงบและโรแมนตคิ มี

ภเูขาหมิะน้อยใหญ่โอบลอ้ม ��� องศา ใช้เวลาเดนิทางประมาณ � ชั �วโมง 
**ระหว่างทางแวะถ่ายรูปเชอรี�บอสซอมที�ปลูกเรยีงรายระหว่างทางอย่าง
สวยงามน่าตื�นตา 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย นําชมทะเลสาบคาลตี� (Khalti Lake) ที�เติมเต็มความฝันของท่านด้วย

ความสวยใสของทะเลสาบ ไล่โทนสเีป็นสเีขยีวอ่อนจนเขยีวเขม้ และที�ขอบของทะเลสาบบางจุดดเูป็นริ�วๆของ
ผวิดนิ ทําให้ทะเลสาบแห่งนี�ประดุจดั �งมงักรมรกตทอดตวัอยู่อย่างสงบนิ�ง ทะเลสาบแห่งนี�ยงัเชื�อมต่อไปเป็น
แม่นํ�าสายสําคญัที�เป็นเหมือนหวัใจของผู้คนในบรเิวณนี�อกีด้วย ให้ท่านได้ดื�มดํ�ากบัอศัจรรย์ธรรมชาติทั �ง

ดอกไม้ที�แข่งกนัเบ่งบาน ท้องนํ�าที�ใสสะอาดแสนบรสิุทธขิองที�นี�อย่างเต็มที� จากนั �นได้เวลาสมควรนําท่าน
เดนิทางกลบัเสน้ทางเดมิสู่เมอืงกลิกติ 

คํ�า เขา้สู่ที�พกัรบัประทานอาหารคํ�า  เขา้ที�พกั Gilgit 4* 

 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนั �นเดนิทางไปยงัเมอืงคารมิาบาด(ฮุนซา) แวะจุดชมวิว RAKAPOSHI ชมววิอนั

สวยงามของยอดเขาราคาโปชทิี�สงู �,��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเล ณ จดุชมวิวแห่งนี�ท่านสามารถถ่ายรปู

ยอดเขาราคาโปชิที�มีหิมะปกคลมุดงูดงาม บรรยากาศโดยรอบมีต้นเชอรี�ที�แตกดอกสีชมพอู่อนอยู่

ประปรายตามพื�นที� เป็นบรรยากาศน่ารกัๆ ถือเป็นจดุเริ�มต้นก่อนเดินทางเข้าสู่มวลดอกเชอรี�บรอส

ซอมในหนทางข้างหน้าอีกไม่นาน เดนิทางต่อสู่เมอืงฮุนซ่า  เมืองฮนุซ่าสงูจากระดบันํ�าทะเล �,��� เมตร 

และมพีื�นที�ประมาณ �,��� ตารางกโิลเมตร มเีมอืงหลกัคอืเมอืงบลั
ตทิ (Baltit) หรอืที�รูจ้กักนัในชื�อเมอืงคารมิาบดั(Karimabad) ใน
อดตีฮุนซ่าเป็นรฐัอสิระที�มอีาํนาจปกครองตนเองเป็นเวลากวา่ ��� 

ปี ชาวฮุนซ่าส่วนใหญ่นบัถอืมุสลมินิกายอสิไมลี�ชอีะ (Ismaili Shia) 
ใชภ้าษาดั �งเดมิคอืภาษา Brushuski แต่กส็ามารถเขา้ใจภาษาอรูด ู
(Urdu)และภาษาองักฤษ สาํหรบัภาษา Brushuski เป็นภาษา

วนัที�สี�   กิลกิต-กปิูส-กิลกิต         (B/L/D) 

วนัที�ห้า   กิลกิต-คาริมาบาด-วิวภเูขาดยุเคอร ์       (B/L/D) 
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ทอ้งถิ�นเฉพาะ พดูกนัเฉพาะในเขตพื�นที�ฮุนซ่า ชมทศันียภาพของเสน้ทางหลวงคาราโครมั (Karakoram 

Highway) ผ่านหุบเขาผลไมอ้นัอุดมสมบรูณ์ของฮุนซาและนาการ ์
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดนิทางสู่ยอดเขาดุยเคอร์ นําท่านชมทศันียภาพโดยรอบในววิที�ชื�อว่าสวยที�สุดในประเทศปากสีถาน โดย ณ 

จุดนี�ท่านจะไดเ้หน็ยอดเขาที�มรีปูร่างโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามวา่งามเหมอืน นิ�วมอืของหญงิสาว หรอื 
Lady finger รวมทั �งได้เห็นยอดเขาระดบัโลกถึงห้าเขาด้วยกัน ทั �ง Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), 
Golden Peak (7028M), Ulter Peak (7388M) และ Mulogianting Peak   ได้เวลาสมควรนําท่านเดนิทางกลบั
สู่โรงแรมในคารมิาบาด  

เยน็ เดนิทางกลบัเขา้สู่ที�พกั 4* Hunza รบัประทานอาหารคํ�า 
   
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า  นําท่านชมป้อมบัลติท Baltit Fort ซึ�งตั �งตระหง่านอยู่เหนือเมืองคาริมาบัด 

(Karimabad) โดย Baltit Fort ได้สร้างขึ�นมานานกว่า ��� ปี แต่กไ็ด้มีการบูรณะซ่อมแซม ภายหลงัจากนั �น
ตลอดช่วงหลายศตวรรษที�ผ่านมา ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที� �� ผูป้กครอง Thum ไดแ้ต่งงานกบัเจ้าหญงิแห่งรฐั
บลัตสิถาน (Baltistan) ซึ�งได้แนะนําช่างฝีมอืชาวบลัต ิในการเขา้มาบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort ทั �งนี�เนื�องจาก

สถาปัตยกรรมในแบบบลัติสถาน (Baltistan) ได้รบัอิทธพิลมาจากทิเบตค่อนข้างมาก จึงส่งผลต่อรูปแบบ

สถาปัตยกรรมของ Baltit Fort หลงัการบรูณะซ่อมแซมทําใหม้รีูปแบบความเป็นทเิบตผสมผสานเขา้มาด้วย 

ต่อมาหลงัจากปี ค.ศ. ���� ผู้ปกครองรฐัฮุนซ่า (Dirs) ได้ละทิ�ง Baltit Fort ยา้ยไปอาศยัอยูใ่นพระราชวงัแห่ง
ใหม่ และไม่มกีารทะนุบํารุงรกัษาเลย ส่งผลให้ Baltit Fort เริ�มทรุดโทรม เพื�อไม่ให้ Baltit Fort ถูกทิ�งร้างไว้

เช่นนั �น จงึได้มกีารรเิริ�มโครงการบรูณะซ่อมแซม Baltit Fort อกีครั �ง โดยองค์กร Royal Geographic Society 
of London ซึ�งโครงการดงักล่าวแล้วเสรจ็ในปีค.ศ.���� ปัจจุบนั Baltit Fort ได้กลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ซึ�ง
ดาํเนินการโดย Baltit Heritage Trust นอกจากนั �น Baltit Fort ยงัอยูใ่นรายชื�อเตรยีมพจิารณาใหเ้ป็นมรดกโลก

จาก UNESCO ในอนาคตอกีด้วย ณ จุดบลัติสฟอรด์แห่งนี�จะสามารถชมวิวเมืองคาริมาบาดได้อย่าง

กว้างไกลสดุสายตา เหน็หมู่บ้านเลก็ๆแซมด้วยต้นเชอรี� ต้นแอปพริคอต มากมาย ซึ�งสีสนัในช่วงนี�จะ

กลายเป็นหมู่บ้านทุ่งสีขาวและชมพอู่อนน่าตื�นตามาก ทั �งนี�เกิดจากเหล่าต้นแอปพริคอตได้ปลิดอกไม้

และแทงยอดใบอ่อนออกมามากมายตามฤดูกาลก่อนที�จะกลายเป็นผลเชอรี� และผลแอปพริคอตละ

ลานตาในอีกไม่กี�เดือนข้างหน้า    

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย ใหอ้สิระท่านแวะซื�อของที�บารซ์ารแ์ถวๆฟอรท์ จากนั �นนําชมหมู่บา้น
โบราณอลัตทิ Altit Village ซึ�งเป็นหมู่บา้นโบราณในบรเิวณเมอืงฮุนซา 
หมู่บา้นโบราณเหล่านี�ในสมยัที�การคา้สายไหมโบราณรุ่งเรอืงไดม้เีหล่า
พ่อคา้จากแดนไกลในเอเชยีกลางใชเ้ป็นเสน้ทางผ่านและพกัแรมทาง เมื�อ

เท่านไดเ้ที�ยวชมหมู่บา้นเลก็ๆที�นี�แลว้ท่านจะสามารถจนิตนาการไดไ้กลถงึ
ความเป็นอยูใ่นอดตียอ้นรอยไปถงึ ���� ปี 

 คํ�า พกัผ่อน   4* Hunza รบัประทานอาหารคํ�า 

   
 

วนัที�หก   ฮนุซา(คาริมาบาด)- Baltit Fort-หมู่บ้านโบราณอลัติท     (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982 , Fax: 02-5874983 

 

 
 
เชา้ หลงัอาหารเชา้ จากนั �นเดนิทางต่อไปยงัเมอืงพาสสุ โดยผ่านเสน้ทางทะเลสาบ

เนื�องจากไม่สามารถใช้เส้นทางรถได้ เพราะเกดิเหตุการณ์แผ่นดินถล่มปิด

เส้นทางในช่วงปีที�ผ่านมา ท่านจะได้นั �งเรือล่องทะเลสาบอัตตาบาด 

เปลี�ยนเป็นบรรยากาศอกีแบบที�ได้เหน็ร่องเขาอนัยิ�งใหญ่ที�ปกคลุมปลายยอด
เขาดว้ยหมิะ เป็นบรรยากาศสวยงามแปลกตาไป ทั �งปราสาทหนิธรรมชาตแิละ 
“กราเซยีร์กุลคนิ” สวยงามไปอกีแบบ ทะเลสาบมคีวามยาว 21 กม.และลกึ 100 เมตร (ใช้เวลานั �งเรอืประมาณ 

�� นาท)ี ถงึหมู่บา้นฮุสเชนี รถรอรบัท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงพาสส ุ
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําชม กราเซียร์พาสสุ(Passu Glacier) เป็นกราเซียที�ทอดตวัมาจากยอดเขาพาสสุที�มคีวามสูงถึง �,��� 

เมตรจากนํ�าทะเล ท่านสามารถเขา้ชมกราเซยีรไ์ดอ้ยา่งไกลชดิในบรรยากาศที�โอบลอ้มไปดว้ยภเูขาโบราณอนั

ยิ�งใหญ่ ทาํใหรู้ส้กึวา่ตวัมนุษยเ์รานี�ช่างเลก็กระจอ้ยร่อยเมื�อเทยีบกบัธรรมชาตแิละขนุเขา 

 จากนั �นแวะชมสะพานแขวน (Suspension Bridge) เป็นสะพานแขวนที�ข ึ�นชื�อว่าหวาดเสยีวที�สุดตดิอนัดบั

โลกที�ยงัคงมใีชก้นัอยูใ่นปัจจบนั จากนั �นจงึเขา้สู่ที�พกัเมอืงพาสสุ 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็   พกัผ่อน AMBASSADOR LODGE PASSU หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู่คุนจรีาฟพาส โดยผ่านเมอืงกุลมทิ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัที�กุลมทิ 
บ่าย เดนิทางสู่ช่องทางกลุจรีาฟ ซึ�งเป็นช่องทางการค้าที�สงูที�สุดในโลก จุดบรรจบ

แห่งอารยธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอนัเก่าแก่ด่านคุนจรีบั(Khunjerab 
Pass)ที�นี�คอืด่านพรมแดนที�สูงที�สุดในโลก สูงจากระดบันํ�าทะเลกว่า �,��� 

เมตร บนเทือกเขา คาราโครมั ระหว่างทางแวะถ่ายรูปเทือกเขาพัสสุซึ�งมแีนวเขาที�สวยงามประหลาดตา   

เดนิทางต่อสู่คุนจรีาฟพาส ในบริเวณนี�จะเป็นป่าไม้แห้งที�ยงัไม่มีการผลิดอกออกช่อมากนักเพราะเพิ�ง

ผ่านพ้นฤดูหนาวมาไม่นาน อีกทั �งเป็นบริเวณที�มีระดบัความสูงกว่าเมือง

ต่างๆทางตอนล่างทาํให้การผลิใบจะช้ากว่าที�อื�น บรรยากาศในบริเวณนี�

จะแตกต่างจากจุด ท่องเที� ยวที� เห็นอื� นๆ  ทําให้ เส้ นท างนี� มีค วาม

หลากหลาย สิ�งที�เหน็ควบคู่กนัไปในบริเวณนี�จะมีหิมะปกคลมุอยู่บนภเูขา

อย่างหนาแน่น อากาศค่อนข้างหนาวอยู่มาก ท่านที�ชื�นชอบภเูขาหิมะจะ

รู้สึกได้ว่าได้อยู่ท่ามกลางภเูขาโบราณที�เตม็ไปด้วยหิมะขาวโพลน สร้าง

แตกต่างในการท่องเที�ยวสําหรบัวนันี� ได้อย่างชัดเจนและไม่มีเบื�อ บรรยากาศบรสิุทธิ � เงยีบสงบ ดั �ง

ดนิแดนเทพนิยายบนสรรค ์แวะถ่ายรปูภเูขาปราสาทแห่งพาสสุ ที�มยีอดแหลมหลายยอดในภูเขาเดยีวกนัมอง

แล้วเหมอืนภาพปราสาทในเทพนิยาย   เมื�อเดนิทางถงึจดุชายแดนคนุจีราฟให้ท่านไดถ่้ายรปูคู่กบัเสาหลกั

กโิลเมตรที�แสดงถงึจุดเชื�อมต่อระหวา่งประเทศปากสีถานและจนี สรา้งประวตัศิาสตรใ์หต้วัท่านเองวา่ไดม้ายนื

วนัที�แปด    พาสส-ุคนุจีราฟ-พาสส ุ       (B/L/D) 

วนัที�เจด็   คาริมาบาท-ล่องเรือชมทะเลสาบอตัตาบาด-กราเซียรพ์าสส ุ    (B/L/D) 
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อยู่ ณ เส้นทางประวตัศิาสตร์โลกคาราโครมัไฮเวยท์ี�เป็นเส้นทางการค้ามาแต่โบราณจนกระทั �งกลายมาเป็น

เสน้ทางพนัธมติรระหวา่งประเทศจนี-ปากสีถาน  
เยน็ กลบัสู่ที�พกัในพาสสุ รบัประทานอาหารเยน็ AMBASSADOR LODGE PASSU หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเช้าที�โรงแรมที�พกั เดนิทางยอ้นเส้นทางเดมิไปยงัเมอืงกลิกติ โดยผ่านกระสบการณ์นั �ง

รถลอดอโุมงคท์ี�ขุดลกึเขา้ไปยงัหน้าผาเป็นระยะทางยาวบนเสน้ทางสายคาราโครมัไฮเวยท์ี�บดันี�ไดม้อีุโมงอนั

แขง็แกร่งสวยงามสมกบัที�เป็นหนึ�งในความร่วมมอืปากสีถาน-จนีสรา้งสรรคเ์ส้นทางคมนาคมที�ลดปัญหาแลนด์
ไสลด์ของภูมภิาคนี� เป็นอุโมงคท์ี�ใช้เวลาก่อสรา้งยาวนานเนื�องจากเส้นทางของอุโมงต่อทอดตวัยาวเป็นระยะ

ทางไกลถงึ � กโิลเมตร    
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัที�เมอืงกลิกติ 

บ่าย นําท่านชมเมอืง กิลกิต Gilgit  เป็นเมอืงเอกของเขตปกครองกลิกติ-บลัตสิถาน เดมิเมอืงมชีื�อวา่ ซารก์นิ ต่อมา

รูจ้กัในนาม “กลิติ” หรอื ซารก์นิ-กลิติ เป็นหนึ�งในเมอืงโบราณสาํคญับนเสน้ทางสายไหมและเสน้ทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจากอนิเดยีไปสูส่่วนต่าง ๆ ของเอเชยี มภีกิษุมากมายจากจนีในเสน้ทางนี�เดนิทางมาศกึษาพระ

ศาสนาที�แคชเมยีร ์และภกิษุสาํคญัสองรปูที�จารกิสูช่มพทูวปีไดเ้ดนิทางผ่านเมอืงนี�คอื หลวงจนีฟาเซี�ยนและ
หลวงจนีเสวยีนจั �ง 

ชมกิลกิตบารซ์าร ์เป็นบารซ์ารข์นาดใหญ่ของเมอืงกลิกติที�มสีนิค้ามากมาย

มาอยู่ที�นี� เหมอืนเป็นศูนย์กลางสินค้าก่อนที�จะกระจายไปยงัภูมิภาคต่างๆ 

แลว้จงึนําท่านเดนิชมตลาดทอ้งถิ�น  

แวะชม สะพานกิลกิต สะพานขงึที�ใหญ่ที�สุดในเอเชยี ยาว 182 เมตร และ

กวา้ง 2 เมตร ใชส้าํหรบัขา้มแม่นํ�ากลิกติที�เชี�ยวกราดโดยสะพานแหง่นี�ไดนํ้า

วสัดุหลายอยา่งมาจากดนิแดนอนัแสนไกล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสายเคเบิ�ลที�ขงึ
ใหค้วามแขง็แรงยดึเหนี�ยวสะพานมาเป็นรอ้ยปีแห่งนี�ไดนํ้ามาจากแควน้แคช
เมยีรใ์นฟั �งอนิเดยีเลยทเีดยีว แต่เมื�อกาลเวลาเปลี�ยนไปความทนัสมยัและ

รปูแบบการคมนาคมเปลี�ยนแปลงทาํใหต้อ้งมกีารสรา้งสะพานใหม่รองรบัรถ
นานาชนิดเพิ�มขึ�นจงึทาํใหส้ะพานแห่งนี�ไดก้ลายเป็นเพยีงสะพานขา้มสาํหรบั
คนเดนิและจกัรยานเลก็ๆของคนทอ้งถิ�นแทน แต่ยงัคงไดร้บัการทะนุบาํรุงให้
ใชก้ารไดแ้ละรกัษาไวซ้ึ�งจติวญิญาณแห่งเสน้ทางสายไหมไวด้งัเดมิ 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า พกัผ่อน   Gilgit 4* 

 
 
 

เชา้ หลงัอาหารเชา้  นําท่านออกเดนิทางจากกลิกติ    
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง  
บ่าย เดนิทางต่อสู่เมอืงเบชามโดยใช้เสน้ทางคาราโครมั ไฮเวย ์(Karakoram Highway) ผ่านจุดรวมของเทอืกเขา � 

แห่งที�ย ิ�งใหญ่ อนัไดแ้ก่ ปามรี ์(Pamir), คุนลุน้(Kunlun), คาราโครมั(Karakoram), ฮนิดกููช (Hindukush), และ

หมิาลยั (Himalaya) ด้วยเหตุนี� จงึรวมเอายอดเขาสูงตดิอนัดบัโลกมาไวแ้ถวนี�มากมาย นอกจากยอดเขาสูง

วนัที�สิบ    กิลกิต-เบชาม         (B/L/D) 

วนัที�เก้า    พาสส-ุกิลกิต-กิลกิตบารซ์าร-์สะพานโบราณกิลกิต    (B/L/D) 
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อนัดบั � ของโลกอยา่ง K2 แล้ว ยงัมยีอดเขาดงัๆ อยา่ง นนักา พาร์บทั (Nanga Parbat) ที�สูงถงึ �,��� เมตร 

ยอดเขาราคาโปชิ(Rakaposhi) สูง �,��� เมตร ยอดเขาบาทุรา (Batura) สูง �,��� เมตร. ชมววิอนัแสน
มหศัจรรย ์ ณ จุดที�สามเทอืกเขามาบรรจบกนั      

เยน็ เดนิทางถงึเบชาม รบัประทานอาหารเยน็  เขา้พกัที�  PTDC MOTEL BECHAM พกัผ่อน  

 
 
 
  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  จากนั �นเดนิทางสูเ่มอืงอสิลามาบาด 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
บ่าย เดนิทางต่อจนถงึอสิลามาบาด    

��.�� น.  ชม DAMAN E-KOH จุดชมววิมุมกวา้งที�สามารถมองเหน็เมอืงอสิลามาบาดไดท้ ั �งเมอืง ชมยา่นชอ้ปปิ�งของคน

อสิลามาบาด  ชมมสัยิดไฟซาล SHAHFISAL MOSQUE ซึ�งสร้างเป็นทรงคล้ายกระโจม � เหลี�ยมกลาง

ทะเลทรายเนื�องจากไดร้บัเงนิบรจิาค �� ล้านเหรยีญสหรฐัจากราชวงศข์องซาอุดอิาระเบยี เชื�อวา่เป็นมสัยดิที�
ใหญ่ที�สุดในโลก นําท่านเขา้ชมดา้นในให้ได้เหน็ความยิ�งใหญ่สวยงามไม่เหมอืนที�ใดของมสัยดินี�**ผูห้ญงิตอ้ง
เตรียมผ้าโพกศีรษะไปด้วยเพื�อสวมใส่เข้าชมด้านใน ผ่านย่านเมืองใหม่ อาคารรฐัสภา ทําเนียบรฐับาล 

กระทรวงทบวงกรมและเขตสถานฑตู    
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ จากนั �นเดนิทางเขา้สู่สนามบนิ 
23.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� TG 350 

 
 
 

06.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ............. 
  

รายการอาจเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยู่กบัสภาวะดินฟ้า,อากาศ,สายการบินล่าช้าและถนนปิดเส้นทาง โดยไม่อาจ

แจ้งล่วงหน้า  แต่ทั �งนี�ขึ�นกบัผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าบริการ(บาท) จาํกดัจาํนวน �� ท่านเท่านั�น 

กาํหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ พกั � ท่าน พกัเดี�ยวเพิ�ม 

29มี.ค.-�เม.ย.����   69,900.- 12,000.- 

5-16 เม.ย.2562 71,500.- 12,000.- 

** ราคาอาจเปลี�ยนแปลงได ้หากตั �วเครื�องบนิเปลี�ยนแปลง 

 

 

 

 

วนัที�สิบสอง   กรงุเทพฯ          (-/-/-) 

วนัที�สิบเอด็    เบชาม-อิสลามาบาด-สนามบิน      (B/L/D) 
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อตัรานี�รวม  

 ค่าบตัรโดยสารเครื�องบนิชั �นประหยดั กรุงเทพฯ-อสิลามาบดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย 

 ค่าที�พกัโรงแรม (หอ้งละ 2 ท่าน) / ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ  

 ค่ารถมนิิโคช �� ที�นั �ง  นําเที�ยวตามที�ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

 ค่าวซี่าเขา้ประเทศปากสีถาน และ ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง 

 ค่าประกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุแบบพเิศษในวงเงนิท่านละ 2,000,000.- บาท (ในพื�นที�ที�มกีารรบัประกนั) 

 ค่ามคัคุเทศกท์ ั �งไทยและปากสีถาน 

 

อตัรานี�ไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) / ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3 % และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าซกัเสื�อผา้ อาหารและเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ ฯลฯ 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถระหวา่งการท่องเที�ยวแต่ละเมอืง / ค่าใชจ้่ายอื�นๆ  เป็นเงนิ 45 USD ตลอดทรปิ/ท่าน 

 ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ปรมิาณตามแต่ท่านพจิารณา 

 

การชาํระค่าบริการ   (ผูท้ ี�ชาํระเงนิมดัจาํก่อนไดส้ทิธิ �ในการจดัที�นั �งก่อนตามลาํดบั) 

1. กรุณาชาํระมดัจาํการเดนิทางท่านละ 25,000 บาท ณ.วนัจอง พรอ้มส่งเอกสารใหบ้รษิทั เพื�อทาํวซี่า 
2. ชาํระค่าใชจ้่ายในการเดนิทางส่วนที�เหลอืทั �งหมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อยหนึ�งเดอืน 

เงื�อนไขการยกเลิก 

1. ภายใน �-�� วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิค่าเดนิทาง  
2. ภายใน ��-�� วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิ � คนืเงนิค่าเดนิทางเพยีง ��% 

เอกสารการขอวีซ่า *ตอ้งแสดงตวัที�สถานทตู 

1. หนงัสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่ม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 
2. รปูถ่ายขนาด � นิ�ว จาํนวน 2 รปู  (ตอ้งเป็นรปูสเีท่านั �น) 

3. สเตทเมน้ทธ์นาคารยอ้นหลงั � เดอืน (ถ่ายจากเล่มบุคแบงคไ์ดเ้ลย โดยอพัเดทใหเ้ป็นเดอืนปัจจุบนั) 
4. สาํเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้น  
5. ถ้าใชพ้าสปอรต์ราชการ ตอ้งมใีบรบัรองจากราชการวา่ทาํงานอยูจ่รงิ  

6. ใบรบัรองการทาํงาน / หากเป็นเจา้ของกจิการตอ้งมใีบจดทะเบยีนบรษิทัที�มชีื�อท่านเป็นหนึ�งในกรรมการ 

 

หมายเหต ุ    

 บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมและเงื�อนไขทั �งหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ที�จะไม่รบัผิดชอบ เนื� องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที�พักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิฯลฯ ที�อยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทั �ง

ทางตรงและทางอ้อม อาท ิการเจบ็ป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความล่าช้า หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ ทั �งนี�บรษิทัฯ 
จะคาํนึงถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ปฎิเสธผู้เดนิทางเขา้ประเทศ เนื�องจากมสีิ�งผดิ

กฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา และไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่วา่จาํนวนทั �งหมด หรอืบางส่วน 


