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กาํหนดเดินทาง  :   18-29 ตุลาคม 2562 
 

  

xx.xx  ตามเวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั (สง่ใหก้่อนเดนิทางประมาณ �� วนั) พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ

เคาน์เตอรส์ายการบนิ ไทย ประตูทางเขา้ที� � โดยมเีจา้หน้าที�ของบรษิทั ฯ คอยดแูลอาํนวยความสะดวก  

18.50 น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืง อสิลามาบดั โดยเที�ยวบนิที� TG 349 

22.00 น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงอสิลามาบดั นําทา่นเขา้พกัที� 4*  

คาราโครมั ไฮเวย ์(Karakoram highway) เสน้ทางในฝันของนักเดินทางตวัจริง เป็นที�รูจ้กักนั

ในชื�อที�เรียกสั�นๆว่า KKH เป็นถนนที�เชื�อมโลกสองโลกเขา้ดว้ยกนัคือ โลกตะวันตกและโลก

ตะวันออกโดยผ่านเอเชียกลางดินแดนที�เป็นที�ชุมนุมของเทือกเขาสาํคัญของโลกถึงสาม

เทือกเขาดว้ยกนัคือ เทือกเขาหิมาลยั คาราโครมัและฮินดูกูซ โดยเฉพาะเทือกเขาหิมาลยัซึ�ง

เป็นเทือกเขาที�สูงที�สุดและยิ�งใหญ่ที�สุดในโลก กินเนื� อที�กวา้งใหญ่มากที�สุดในเอเซียอยู่ใน

เขตทั�ง จีน ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน เป็นตน้  ประกอบดว้ยยอดเขาที�สูงกว่า

ระดับ � พันเมตรอยู่มากกว่า �� แห่ง โดยหนึ�งในนั�นตั�งอยู่ในประเทศปากีสถานคือยอด

เขาเคทู (K2) ซึ�งเป็นยอดเขาที�สูงที�สุดเป็นอนัดบั � ของโลก   

 ชมดา่นชายแดนระหว่างประเทศที�สูงที�สุดในโลก ปากีสถาน-จีน 

 ชมกราเซียรพ์าสสุอยา่งใกลชิ้ด 

 ตื�นตากบัวิวบนเนินเขาดุยเคอร”์วิวพาโนราม่าที�ไดชื้�อว่าวิวสวยที�สุดในปากีสถาน  

 ชมความงามของนลัตารว์ลัเลย ์

 เที�ยวแบบสบายๆไม่เร่งรบี ทาํวนัหยุดใหเ้ป็นช่วงเวลาอนัแสนวิเศษ 
 

วนัแรก    กรงุเทพฯ-อิสลามาบาด       (-/-/-) 
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เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมที�พกั  นําท่านเดนิทางไปยงัเมอืงนาราน ระหว่างทางนําท่านแวะเที�ยว

ชมเมอืงตกัศลิาชม พิพิธภณัฑ์ตักศิลา(Taxila Museum) ที�รวบรวมเกี�ยวกบัโบราณวตัถุของเมอืงตกัศลิา 

สมัย 600 ปีก่อนครสิตกาล ถึง ค.ศ. 500 หรอืประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้ว ภายในพิพธิภัณฑ์จดัแสดง

ศลิปวตัถุที�มคี่า ที�ขดุพบในซากโบราณสถานต่างๆ ในบรเิวณนั �น ซึ�งรวบรวมโดยท่านเซอรจ์อหน์ มารแ์ชล 

(Sir John Marshall) ในช่วงปี ค.ศ. 1913-1934 อาทิเช่น เครื�องประดบัเงนิ เครื�องใช้ครวัเรอืนทองเหลอืง 

เครื�องปั�นดนิเผา เหรยีญกษาปณ์ พระพุทธรปูแบบคนัธาระที�หาดูไดย้าก  ชมพระพทุธรปูในศลิปะที�เรยีกกนั

ว่า คนัธาราน(GANDHARAN) หรอืพุทธศลิป์แบบกรกี GRECO-BHUDDIST เชื�อกนัว่าพระพุทธรูปเกดิขึ�น

ครั �งแรกในดนิแดนแห่งนี�  ในสมยัการปกครองของพระเจ้าเมนันเดอร์ที� Menander 1 หรอืพระเจ้ามลินิด ์

Milind พระพุทธรูปยุคแรกหน้าตาจะเป็นชาวยุโรป ก่อนที�มหีน้าตาเป็นแขก จีนและแบบไทย โดยพุทธ

ลกัษณะแบบคนัธาระจะคลา้ยมนุษย์ตามแบบธรรมชาต ิ(REALISTIC) พระวรกายได้สดัส่วนอย่างถูกต้อง

เหมอืนจรงิ พระพกัตรส์งบนิ�ง พระเกศาเป็นเสน้ละเอยีด และขมวดเป็นปมส่วนจวีรพลิ�วไหวเป็นธรรมชาติ
เหมอืนจรงิ ซึ�งไดร้บัอทิธพิลทางศลิปะจากชาวกรกี ตั �งแต่ยคุพระเจา้อเลก็

ซานเดอรม์หาราชเขา้พิชติเอเซียกลางและขยายดนิแดนจนถึงดนิแดน

แถบนี� ในราว ��� ปีก่อนครสิตกาล นอกจากนี�ยงัมซีากเมอืงโบราณตกั

ศิลาในส่วนที�สําคญัๆ อีกหลายแห่ง ที�แสดงให้เห็นร่องรอยของความ

เจรญิรุ่งเรอืงในอดตี เช่น เจดีย์ธรรมราชิกา (Dharmarajika) ซึ�งบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาตุของพระเจา้อโศก เป็นต้น ตกัศลิาจงึเป็นสถานที�ที�มี
ความสําคญัและมคีุณคา่อย่างยิ�งต่อพุทธศาสนิกชนทุกคน ดงันั �นองคก์าร

ยเูนสโกจงึประกาศใหเ้มอืงตกัศลิา เป็นเมอืงมรดกของโลกดว้ย 

  แวะชมตกัศลิาแห่งที�สองหรอืเรยีกอีกอย่างว่าเมืองโบราณศิรกปัต์อนั

เป็นเมอืงโบราณตามรูปแบบการวางรากฐานผงัเมอืงใหม่มาจากกรกียคุอ

เลก็ซานเดอร ์

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั   

บ่าย เดนิทางต่อไปยงัเมอืงนาราน เมอืงตากอากาศยอดนิยมของชาวปากสีถาน เป็นเมอืงที�อยู่ห่างจากอสิลามา

บาดไม่มากนัก เมอืงแห่งนี�มบีรรยากาศเยน็สบายเกอืบตลอดทั �งปีทําใหเ้ป็นที�นิยมเดนิทางเขา้มาพกัผ่อนที�

เมอืงนี�ในช่วงฤดรูอ้น 

คํ�า ถงึที�พกัเชค็อนิ รบัประทานอาหารคํ�า พกัผอ่น 3*  

 

 

 

เชา้ หลงัอาหารเชา้  เดนิทางต่อไปยงัเมอืงกลิกติ ระหว่างทางออกจากเมอืงนารานก่อนที�จะไต่ระดบัขึ�นสู่บาบูซาร์

พาส แวะชมทะเลสาบลูลูซาร์  ที�ตั �งอยู่แนวเชงิเขาก่อนขึ�นแนวเขาอันเป็นกําแพงกนัระหว่างเมอืงถดัไป 

จากนั �นรถนําท่านไต่ระดบัขึ�นภูเขาอีกครั �งบรรยากาศระหว่างทางขึ�นสู่
บาบูซาร์จะทําให้ท่านตื�นตะลึงไปกับภูเขาอันสลับซับซ้อนเขียวขจ ี

มองเหน็ฝงูสตัว์กําลงัแทะเลม็หญ้าอยู่รมิทอ้งนํ�า ววิภาพหลายมุมเหมอืน

ท่านกําลงัโลดแล่นไปบนถนนของประเทศนิวซีแลนด์และพาลให้นึกถึง

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

วนัที�สาม   นาราน-บาบูซารพ์าส-กิลกิต       (B/L/D) 
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ภาพยนต์มหากาพย์ลอรด์ออฟเดอะลงิค์เลยทเีดยีว เมื�อถงึจุดสูงสุดของบาบูซารพ์าส แวะชมทศันียภาพ ณ 

จุดชมวิวบาบูซาร์ พาส เป็นจุดที�สูงที�สุดของคากาน วลัเล่ย์ ที�สูง �,��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเล ซึ�งท่าน

สามารถเหน็ทศันียภาพที�งดงามแบบพาโนรามคิของยอดเขาต่างๆ ในช่วงตน้หนาวอยา่งนี�อาจไดเ้หน็หมิะปก

คลุมยอดเขาขาวโพลนสวยงามน่าตื�นตา โดยเบื�องล่างเป็นหุบเขาลกึมี

ทุ่งหญ้าสเีขยีวสลบัไมพุ้่มสนํี�าตาลไล่เฉดอ่อนแก่เตรยีมพรอ้มเขา้สู่ฤดู

หนาวที�กําลงัมาเยอืน 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย เดนิทางต่อสู่เมอืงกิลกติอนัเป็นที�หมายในการพกัคา้งคืนในวนันี�   กิล

กิต Gilgit  เป็นเมอืงเอกของเขตปกครองกลิกติ-บลัตสิถาน เดมิเมอืงมี

ชื�อว่า ซาร์กนิ ต่อมารูจ้กัในนาม “กลิติ” หรอื ซารก์นิ-กลิติ เป็นหนึ�งในเมอืงโบราณสาํคญับนเสน้ทางสายไหม
และเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของเอเชีย มภีิกษุมากมายจากจีนใน

เสน้ทางนี�เดนิทางมาศกึษาพระศาสนาที�แคชเมยีร์ และภกิษุสําคญัสองรูปที�จารกิสู่ชมพูทวปีไดเ้ดนิทางผ่าน

เมอืงนี�คอื หลวงจนีฟาเซี�ยนและหลวงจนีเสวยีนจั �ง  

เยน็ เดนิทางถงึกลิกติ เขา้สูท่ ี�พกั รบัประทานอาหารคํ�า พกัผอ่น HOTEL SERENA 4* 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนั �นเดนิทางต่อสู่เมอืงฮุนซ่า  เมอืงฮุนซ่าสูงจากระดบันํ�าทะเล �,��� เมตร และมี

พื�นที�ประมาณ �,��� ตารางกิโลเมตร ในอดีตมีศูนย์กลางเมืองคือบัลติท (Baltit)  ฮุนซ่าเป็นรฐัอิสระที�มี

อํานาจปกครองตนเองเป็นเวลากว่า ��� ปี ชาวฮุนซ่าสว่นใหญ่นับถอืมุสลมินิกายอสิไมลี�ชอีะ (Ismaili Shia) 

ใช้ภาษาดั �งเดมิคอืภาษา Brushuski แต่ก็สามารถเขา้ใจภาษาอูรดู (Urdu)และภาษาองักฤษ สําหรบัภาษา 
Brushuski เป็นภาษาท้องถิ�นเฉพาะ พูดกนัเฉพาะในเขตพื�นที�ฮุนซ่า ชมทศันียภาพของเส้นทางหลวงคารา

โครมั (Karakoram Highway) ผา่นหบุเขาผลไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ของฮนุซ่าและนาการ ์ 

เที�ยง แวะรบัประทานอาหารระหวา่งทางที�จุดชมววิราคาโปช ิ

 วิวยอดเขาราคาโปชิ ที�มคีวามสูง �,��� เมตรจากนํ�าทะเล ตั �งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ เป็นยอดเขาที�ชาว

เทรคเกอรน์ิยมพชิติอกีแหง่หนึ�งของปากสีถานเชน่กนั   

บ่าย นําท่านชม Altit Village ซึ�งเป็นหมู่บ้านโบราณในบรเิวณเมอืงฮุนซา หมู่บา้นโบราณเหล่านี�ในสมยัที�การคา้

สายไหมโบราณรุ่งเรอืงไดม้เีหล่าพ่อค้าจากแดนไกลในเอเชยีกลางใชเ้ป็นเสน้ทางผ่านและพกัแรมทาง เมื�อ

เท่านไดเ้ที�ยวชมหมูบ่า้นเลก็ๆที�นี�แลว้ท่านจะสามารถจนิตนาการไดไ้กลถงึความเป็นอยูใ่นอดตียอ้นรอยไปถงึ 

���� ปี   

เยน็  เขา้สูท่ี�พกั Hunza Embassy 3*  รบัประทานอาหารคํ�าและพกัผ่อน  

 
 

 

วนัที�สี�    กิลกิต-วิวยอดเขาราคาโปชิ-Altit Fort-คาริมาบาด(ฮุนซา)   (B/L/D) 

วนัที�ห้า   ฮนุซา-ปราสาทบลัทิต-วิวดยุเคอรอี์เกอรเ์นสต์-ฮุนซา    (B/L/D) 
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เชา้ รับประทานอาหารเช้า จากนั �นชมป้อมบัลติท Baltit Fort ซึ�งตั �งตระหง่านอยู่ เหนือเมืองคาริมาบัด 

(Karimabad) โดย Baltit Fort ได้สรา้งขึ�นมานานกว่า ��� ปี แต่ก็ได้มกีารบูรณะซ่อมแซม ภายหลงัจากนั �น

ตลอดช่วงหลายศตวรรษที�ผ่านมา ในช่วงคริสต์ศตวรรษที�  �� 

ผูป้กครอง Thum ไดแ้ต่งงานกบัเจา้หญิงแหง่รฐับลัตสิถาน (Baltistan) 

ซึ�งได้แนะนําช่างฝีมือชาวบัลติ ในการเข้ามาบูรณะซ่อมแซม Baltit 

Fort ทั �งนี�เนื�องจากสถาปัตยกรรมในแบบบลัตสิถาน (Baltistan) ไดร้บั

อทิธพิลมาจากทเิบตค่อนขา้งมาก จงึส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม

ของ Baltit Fort หลงัการบูรณะซ่อมแซมทําให้มีรูปแบบความเป็น

ทเิบตผสมผสานเขา้มาดว้ย ต่อมาหลงัจากปี ค.ศ. ���� ผูป้กครองรฐัฮุนซ่า (Dirs) ไดล้ะทิ�ง Baltit Fort ยา้ยไป
อาศยัอยู่ในพระราชวงัแห่งใหม่ และไม่มกีารทะนุบํารุงรกัษาเลย ส่งผลให ้Baltit Fort เริ�มทรุดโทรม เพื�อไม่ให ้

Baltit Fort ถูกทิ�งรา้งไวเ้ชน่นั �น จงึไดม้กีารรเิริ�มโครงการบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort อกีครั �ง โดยองคก์ร Royal 
Geographic Society of London ซึ�งโครงการดงักล่าวแลว้เสรจ็ในปีค.ศ.���� ปัจจุบนั Baltit Fort ไดก้ลายมา

เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ�งดําเนินการโดย Baltit Heritage Trust นอกจากนั �น Baltit Fort ยังอยู่ในรายชื�อเตรียม

พจิารณาใหเ้ป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในอนาคตอีกดว้ย **ความงามของอาณาจกัรฮุนซาช่วงปลาย

ตุลาคมจะเห็นต้นไม้แข่งกนัผลดัใบเป็นสีเหลืองไล่โทนสีนํ�าตาลอ่อน-นํ�าตาลเข้ม สลบักบัสีเขียวที�

พยายามยื�อยุดกิ�งก้านดูคลาสสิคงดงามไปทั �วทั �งหบุเขา และโอบลอบบ้านเรือนหลงัเลก็หลงัน้อย มอง

ออกไปเหน็เป็นสีสนัต่างๆกว้างไกลสุดตาเหน็แล้วติดตรึงใจยิ�งนัก  จากนั �นใหอ้สิระท่านแวะซื�อของที�บาร์

ซารแ์ถวๆฟอรท์ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย เดินทางไปยังยอดเขาดุยเคอร์ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะ ชม

ทศันียภาพโดยรอบ โดย ณ จุดนี�ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาที�มรีูปร่างโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างาม

เหมือน นิ� วมือของหญิงสาว หรือ Lady finger รวมทั �งได้เห็นยอดเขาระดับโลกถึงห้าเขาด้วยกัน ทั �ง 

Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M), Ulter Peak (7388M) แ ล ะ  Mulogianting 
Peak  ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางกลบัมายงั lower Hunza กลบัเขา้สูท่ ี�พกั 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า พกัผอ่น Hunza Embassy 3*   

  

 

 
เชา้ หลงัอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางต่อไปยงัเมอืงพาสส ุ  โดยผา่นเสน้ทางทะเลสาบ นําท่านนั �งเรือล่องทะเลสาบ

อตัตาบาด เปลี�ยนเป็นบรรยากาศอีกแบบที�ไดเ้ห็นร่องเขาอนัยิ�งใหญ่ที�ปกคลุมปลายยอดเขาดว้ยหมิะ เป็น

บรรยากาศสวยงามแปลกตาไป ทั �งปราสาทหนิธรรมชาตแิละ “กราเซยีรก์ลุคนิ” สวยงามไปอกีแบบ ทะเลสาบมี

ความยาว 21 กม.และลกึ 100 เมตร (ใชเ้วลานั �งเรอืประมาณ �� นาที) ถึงหมู่บ้านฮุสเชนี รถรอรบัท่านเดิน

ทางเขา้สูเ่มอืงพาสส ุ

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย ชม ทะเบสาบบอริท Borith lake ทะเลสาบในบรเิวณ Upper Hunza ที�มคีวามบรสิุทธิ � เป็นดงับ้านของนก

นานาชนิด ตั �งอยู่บนความสูง �,��� เมตรจากนํ�าทะเล ทะเลสาบบอรทิยงัเป็นเสน้ทางเทรคของผูช้ื�นชอบใน

ธรรมชาติและการดูนก โดยช่วงเดอืนมนีาคมและเดอืนมถิุนายนจะมีนกที�อพยบจากตอนใต้บินมาแวะพกัที�

บรเิวณนี�และเดนิทางต่อไปยงัเอเชยีกลาง นําชม กราเซียรพ์าสสุ(Passu Glacier) เป็นกราเซยีที�ทอดตวัมา

วนัที�หก    ฮนุซา-ล่องทะเลสาบอตัตาบาด-กลุมิต     (B/L/D) 



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

จากยอดเขาพาสสุที�มคีวามสูงถงึ �,��� เมตรจากนํ�าทะเล ท่านสามารถเข้าชมกราเซียร์ไดอ้ย่างไกลชดิใน

บรรยากาศที�โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาโบราณอนัยิ�งใหญ่ ทําใหรู้ส้กึวา่ตวัมนุษยเ์รานี�ช่างเลก็กระจอ้ยรอ่ยเมื�อเทยีบ

กบัธรรมชาตแิละขนุเขา 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็   พกัผอ่น Hotel Gulmit  3* 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่คุนจรีบัพาส ระหว่างทางชมทิวเขาอาสนวิหารแห่งพสัสุ สนั

เขาที�ยอดแหลมทรงกรวยคลา้ยหอระฆงัโบสถน์ับรอ้ยยอด  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 

บ่าย เดนิทางต่อ ชมทวิทศัน์เทอืกเขาหมิะสดุขอบฟ้าสวยงามและป่าไมใ้น

เขตอุทยานคุนจรีบัมองเหน็ธรรมชาตป่ิาไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ เหน็สสีนั
ของตน้ไมท่ั �งไมพุ้่มไมย้นืตน้ที�เปลี�ยนเป็นเฉดสต่ีางๆชดัเจน จนถงึจุด

ชายแดนเชื�อมต่อระหว่างปากสีถาน-จนี ถงึคุนจีรบัพาส (Khunjerab 

Pass) ซึ�งเป็นช่องทางการค้าที�สูงที�สุดในโลก จุดบรรจบแห่งอารย

ธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ด่านคุนจีรับ สูงจาก

ระดบันํ�าทะเลกว่า �,��� เมตร บนเทอืกเขาคาราโครมั ใหอ้สิระท่าน

ถา่ยรูปอยา่งสนุกสนาน  
จากนั �น เดนิทางกลบัเมอืงกุลมติ   ถงึที�พกัรบัประทานอาหารคํ�า    

พกัผอ่นตามอธัยาศยั Hotel Gulmit  3* 

 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เดนิทางไปชม สะพานแขวนข้ามแม่นํ�าเก่า(Suspension Bridge)  ที�ทําจากสลงิสาน

และขงึยาวระหว่างสองฝั �งแม่นํ�าและขดัด้วยแผ่นไม้หรอืท่อนไม้พอ

เยยีบไดเ้ท่านั �น ซึ�งดอูนัตรายสาํหรบัผูค้นที�ขา้มแม่นํ�าหากพลาดพลั �ง

ตกลงไป แต่ผู้คนในหมู่บ้านก็ยงัคงใช้งานเพื�อข้ามไปยังอีกฝั �งของ

แมนํ่�าทกุวนั เป็นสะพานแขวนที�โด่งดงัระดบัโลกเลยทเีดยีว 

จากนั �น เดนิทางกลบัสูต่อนลา่งของภาคเหนือของประเทศปากสีถาน มุ่งหน้า

สูเ่มอืงกลิกติ  โดยผา่นอุโมงคท์ี�ตดัผา่นใตภู้ผาอนัยิ�งใหญ่บนเสน้ทาง

สายคาราโครมัไฮเวย์ที�บดันี�ไดม้อุีโมงอนัแข็งแกร่งสวยงามสมกบัที�เป็นหนึ�งในความร่วมมือปากีสถาน-จีน

สร้างสรรค์เส้นทางคมนาคมที�ลดปัญหาแลนด์ไสลด์ของภูมิภาคนี�  เป็นอุโมงค์ที�ใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน

เนื�องจากเสน้ทางของอโุมงต่อทอดตวัยาวเป็นระยะทางไกล    

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัที�เมอืงฮุนซา  

บ่าย เดนิทางต่อผ่านเสน้ทางราคาโปชวิวิพ้อยท์อกีครั �ง แวะจบินํ�าชาผ่อนคลายเมื�อยล้าและเขา้ห้องนํ�า จากนั �น

เดนิทางต่อจนถงึเมอืงกิลกติ ชม สะพานกิลกิต สะพานขงึที�ใหญ่ที�สุดในเอเชยี ยาว 182 เมตร และกวา้ง 2 

วนัที�แปด  กลุมิต-สะพานแขวนโบราณ-ราคาโปชิ-กิลกิต     (B/L/D) 

วนัที�เจด็    กลุมิต-คนุจีรบัพาส-อาสนวิหารพาสส-ุกลุมิต     (B/L/D) 



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

เมตร ใชส้ําหรบัขา้มแม่นํ�ากลิกติที�เชี�ยวกราดโดยสะพานแห่งนี�ไดนํ้าวสัดุหลายอย่างมาจากดนิแดนอนัแสน

ไกล โดยเฉพาะอย่างยิ�งสายเคเบิ�ลที�ขงึให้ความแขง็แรงยดึเหนี�ยวสะพานมาเป็นรอ้ยปีแห่งนี�ไดนํ้ามาจาก

แควน้แคชเมียร์ในฟั �งอินเดยีเลยทีเดยีว แต่เมื�อกาลเวลาเปลี�ยนไปความทนัสมยัและรูปแบบการคมนาคม

เปลี�ยนแปลงทําใหต้อ้งมกีารสรา้งสะพานใหม่รองรบัรถนานาชนิดเพิ�มขึ�นจงึทําให้สะพานแห่งนี�ไดก้ลายเป็น

เพยีงสะพานขา้มสําหรบัคนเดนิและจกัรยานเลก็ๆของคนทอ้งถิ�นแทน แต่ยงัคงไดร้บัการทะนุบํารุงใหใ้ชก้าร

ไดแ้ละรกัษาไวซ้ึ�งจติวญิญาณแห่งเสน้ทางสายไหมไวด้งัเดมิ 

 

 

จากนั �น นําท่านชมและเลอืกซื�อสนิคา้ท้องถิ�นใน กิลกิต บาซาร์ ซึ�งมสีนิค้ามากมายรวมทั �งสนิคา้จากจนีมาตั �งเป็น

ศนูยค์า้สง่ก่อนที�จะกระจายสู่ภูมภิาคอื�นๆในประเทศต่อไป     

เยน็ เขา้ที�พกั รบัประทานอาหารเยน็ พกัผอ่น SERENA, GILGIT 4* หรอืเทยีบเทา่  

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า    นําท่านออกจากเมืองกิลกิตเพื�อไปยงั หุบเขานัลต้ารอ์ ันเป็นหุบเขาป่าสนห่าง

ออกไปประมาณ �� กโิลเมตรจากเมอืงกลิกติ ณ หุบเขานัลตา้รถ์อืว่าเป็นดนิแดนที�อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ�ง 

มทีั �งป่าสนและทะเลสาบที�ยงัสดใหม ่ในฤดูหนาวที�นัลตา้รว์ลัเลยแ์หง่นี�จะกลายเป็นสกรีสีอรท์ใหน้ักท่องเที�ยว

ทอ้งถิ�นไดเ้ขา้ทํากจิกรรมลานสกอีกีดว้ย  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย ให้อสิระทา่นนั �งเลน่รมิทะเลสาบในหุลเขานัลตา้ร ์เดนิชมทศันียภาพโดยรอบถ่ายรูปอยา่งเพลดิเพลนิ ไดเ้วลา
สมควรเดนิทางกลบัสูเ่มอืงกลิกติ  

เยน็  รบัประทานอาหารคํ�า พกัผอ่น SERENA , GILGIT 4*     

 

 

 
07.0�น. รบัประทานอาหารเช้า นําท่านออกเดินทางจากกิลกิตมุ่งสู่เมืองเบชาม เมืองเล็กๆที�มีแม่นํ�าสนิธุพาดผ่าน  

ระหวา่งทางแวะถ่ายรปูกบั Junction Point of World’s three Greatest Mountains Ranges เป็นจุดที�เทอืง

เขาโบราณที�ยิ�งใหญ่ทั �ง � ภูเขามาบรรจบกนัทั �ง เทอืกเขาคาราโครมั เทอืกเขาฮนิดกููช และเทอืกเขาหมิาลายา 

นอกจากนี�ในบรเิวณเดยีวกนั ยงัเป็นทางแยกที�สามารถเดนิทางไปยงัเมอืงสการด์ูได้อกีด้วย อนัเป็นเสน้ทาง

เริ�มต้นของนักปีนเขาทั �งหลายที�ต้องการพิชติยอดเขา้สูงอนัสง่างาม อย่าง K2 ยอดเขาสูงอนัดบัสองของโลก  

ยงัมยีอดเขาดงัๆ อย่าง นันกา พารบ์ทั (Nanga Parbat) ที�สูงถึง �,��� เมตร ยอดเขาราคาโปช(ิRakaposhi) 

สงู �,��� เมตร ยอดเขาบาทุรา (Batura) สงู �,��� เมตร. ชมววิอนัแสนมหศัจรรยต์ลอดสองขา้งทาง 

  เขา้ใกลเ้มอืงชลิาส แวะชมชีลาสรอ๊ค (Chilas Rock) ลายแกะสลกัหลกัฐานการเขา้มาของศาสนาพุทธที�อยู่

ระหวา่งทาง เป็นรอ่งรอยที�แสดงถงึการเดนิทางคา้ขายและศาสนาพุทธโบราณตั �งแตย่คุครสิต์ศตวรรษที� � 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 

บ่าย เดนิทางตอ่สูเ่มอืงเบชามโดยใชเ้สน้ทางคาราโครมั ไฮเวย ์
เยน็ เดนิทางถงึเบชาม รบัประทานอาหารเยน็  เขา้พกัที�  PTDC MOTEL BECHAM 3* พกัผอ่น 

 

  

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

วนัที�เก้า  กิลกิต-นัลต้ารว์ลัเลย-์กิลกิต        (B/L/D) 



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

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนั �นเดนิทางสูเ่มอืงอสิลามาบาด  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 

บ่าย เดนิทางตอ่ไปยงัอสิลามาบาด  นําชม Pakistan Monument ที�ตั �งอยูบ่น

เนินเขามองเห็นวิวกว้างไกลสุดตา ต่อด้วย สวนชาร์คาปาเลียน 

Shakarparian (sweet hills) Garden ซึ�งเป็นจุดที�สามารถชมภาพมุม

กวา้งโดยรอบของเมอืงอสิลามาบาด  

ชมมัสยิดไซฟาล SHAHFISAL MOSQUE ซึ�งสร้างเป็นทรงคล้าย

กระโจม � เหลี�ยมกลางทะเลทรายเนื�องจากได้รบัเงนิบรจิาค �� ลา้น
เหรยีญสหรฐัจากราชวงศ์ของซาอุดอิาระเบยี เชื�อว่าเป็นมสัยดิที�ใหญ่ที�สดุในโลก **ผูห้ญิงเตรยีมผา้คลมุศรีษะ

เพื �อเขา้ชมในบรเิวณมสัยดิดว้ย** 

ผ่านย่านเมอืงใหม่ อาคารรฐัสภา ทําเนียบรฐับาล กระทรวงทบวงกรมและเขตสถานทูต แลว้จงึนําท่านชม

แหลง่ชอ้ปปิ� งหลกัของชาวอสิลามาบาด 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า แลว้จงึนําทา่นเดนิทางเขา้สู่สนามบนิอสิลามาบาด 

23.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� TG 350 
 

 

 

06.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ............. 

*************************************** 

รายการอาจเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยู่กบัสภาวะดินฟ้า อากาศ สายการบินล่าช้าและถนนหนทาง โดยไม่ต้องแจ้ง

ล่วงหน้า  แต่ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั  

 

 อตัราค่าบริการ    (บาท) 

กาํหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญ่ พกั � ท่าน 

 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

18-29 ตุลาคม 2562 69,500.- 8,500.- 

  

 

อตัรานี�รวม  

 คา่บตัรโดยสารเครื�องบนิชั �นประหยดั กรงุเทพฯ-อสิลามาบดั-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย 

 คา่ที�พกัโรงแรม (หอ้งละ 2 ทา่น) / คา่อาหารตามที�ระบุในรายการ  

 คา่รถมนิิโคช �� ที�นั �ง (��-�� ทา่น) นําเที�ยวตามที�ระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

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

วนัที�สิบสอง  กรงุเทพฯ         (-/-/-) 



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

 คา่วซีา่เขา้ประเทศปากสีถาน และ คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ 

 คา่ประกนัสุขภาพและอบุตัเิหตุแบบพเิศษในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท (ในพื�นที�ที�มกีารรบัประกนั) 

 คา่มคัคเุทศกท์ั �งไทยและปากสีถาน 

อตัรานี�ไมร่วม 

 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) / คา่ภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทท์างไกล คา่ซกัเสื�อผา้ อาหารและเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ ฯลฯ 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถระหว่างการท่องเที�ยวแตล่ะเมอืง / คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ  เป็นเงนิ 40 USD ตลอดทรปิ/ทา่น 

 คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ปรมิาณตามแตท่่านพจิารณา 

 

การชาํระค่าบริการ   (ผูท้ี�ชาํระเงนิมดัจําก่อนไดส้ทิธิ �ในการจดัที�นั �งกอ่นตามลําดบั) 

1. กรณุาชาํระมดัจาํการเดนิทางทา่นละ 22,000 บาท ณ.วนัจอง พรอ้มส่งเอกสารใหบ้รษิทั เพื�อทาํวซี่า 

2. ชาํระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อยหนึ�งเดอืน 

เงื�อนไขการยกเลิก 

1. ภายใน �-�� วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืเงนิคา่เดนิทาง  

2. ภายใน ��-�� วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิ � คนืเงนิคา่เดนิทางเพยีง ��% 

เอกสารการขอวีซ่า 

1. หนงัสอืเดนิทางที�มอีายุการใชง้านเหลอือยูไ่ม่ตํ�ากว่า 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 

2. รปูถา่ยขนาด � นิ�ว จาํนวน 2 รปู  (ตอ้งเป็นรปูสเีทา่นั �น) 

3. สเตทเมน้ทธ์นาคารยอ้นหลงั � เดอืน (ถา่ยจากเลม่บุคแบงคไ์ดเ้ลย โดยอพัเดทใหเ้ป็นเดอืนปัจจบุนั) 

4. สาํเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้น  

5. ถา้ใชพ้าสปอรต์ราชการ ตอ้งมใีบรบัรองจากราชการว่าทาํงานอยูจ่รงิ  

6. ใบรบัรองการทาํงาน / หากเป็นเจา้ของกจิการตอ้งมใีบจดทะเบยีนบรษิทัที�มชีื�อท่านเป็นหนึ�งในกรรมการ 

 

 

หมายเหตุ     

 บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมและเงื�อนไขทั �งหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ที�จะไม่รบัผิดชอบ เนื�องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที�พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิฯลฯ ที�อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�น

ทั �งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าช้า หรอืจากอุบตัิเหตุต่างๆ ทั �งนี�

บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ปฎิเสธผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื�องจากมสีิ�งผดิ

กฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี หรอื

ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา และไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ไม่ว่าจํานวนทั �งหมด หรือ

บางสว่น 

 

 
 


