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     ปากีสถานเป็นท่ีเลื่องช่ือถึงเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์อันเป็นเส้นทางหลวงเช่ือมต่อกับประเทศจีนยาวถึง 
1,300 กิโลเมตร ไม่เพียงแต่ความงามของเส้นทางคาราโครัมท่ีอยู่ทางตอนเหนือของปากีสถานเท่านั้น แท้จริง
แล้วปากีสถานยังมีสถานท่ีสวยงามน่าท่องเท่ียวอีกมากมายท้ัง เทือกเขาสูงที่เหล่านักพิชิตยอดเขารู้จักกันเป็น
อย่างดี   
     ทริปนี้นำท่านเดินทางไปยังดินแดนกลางหุบเขาทางตอนเหนือ อันเป็นจุดต้ังต้นของนักปีนเขาในอดีตมา
รวมตัวกันท่ีนี่เพ่ือพิชิตภูเขาสูง K2 เดินทางสู่เมือง”สการ์ดู” นำท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่า ดินแดนท่ีมี
องค์ประกอบของทะเลทรายและเทือกเขาดินทรายท่ีสวยงาม ลัดเลาะแนวสันเขาสูเ่มอืงฮุนซา  
แวะถ่ายรูป กินเชอรี่สด-แอปพริคอตสด อย่างเต็มท่ี ช่ืนชมธรรมชาติสีเขียวขจีและดอกไม้ท่ีเบ่งบานสวยงาม
ในฤดูกาลนี้ HIKING เบาๆ ท่ามกลางความงามของยอดเขาระดับโลกโอบล้อมท่ี “แฟรี่มีโดวส์” 
 
กำหนดเดินทาง :  16-27 มิถุนายน 2566 
วันแรก (16มิ.ย.) กรุงเทพฯ-อิสลามาบาด       (-/-/-) 
XX.XX  ตามเวลานดัหมายพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ เคานเ์ตอรส์ายการบิน ไทย ประตทูางเขา้ท่ี 4 เคานเ์ตอร ์

H มีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ คอยดแูลอ านวยความสะดวก   



 
19.50 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ เมือง อิสลามาบดั โดยเท่ียวบินท่ี TG 349 
22.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิสลามาบัด น าท่านเข้าพักท่ี Best Western Premier Hotel, Islamabad หรือ

เทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง(17มิ.ย.)  อิสลามาบาด-นาราน       (B/L/D) 
เชา้ หลังอาหารเชา้  น าท่านเดินทางไปยังเมืองนาราน เมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวปากีสถาน เป็นเมืองท่ีอยู่

ห่างจากอิสลามาบาดไม่มากนกั เมืองแห่งนีม้ีบรรยากาศเย็นสบายเกือบตลอดทัง้ปีท าใหเ้ป็นท่ีนิยมเดินทางเขา้
มาพกัผ่อนท่ีเมืองนีใ้นช่วงฤดรูอ้น 

เท่ียง แวะรบัประทานอาหารกลางวนัท่ีแอบบอตตาบาด 
บ่าย เดินทางต่อจนถึงเมืองนาราน เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งคากานวัลเลย์ (สูง 2,409 เมตร จากระดับน า้ทะเล) 

ชาวปากีสถานทอ้งถิ่นมกัมาพักผ่อนและใชเ้มืองนีเ้ป็นจดุเริ่มตน้ของการเทรคกิง้ไปยงัทะเลสาบไซอลูมารุค ท่ีอยู่
บนภเูขาสงู 

เย็น ถึงนารานแลว้น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก ให้อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองและบารซ์ารใ์นบริเวณใกลเ้คียง ได้เวลาสมควร 
รบัประทานอาหารเย็นพรอ้มกนั จากนัน้พกัผ่อน Naran Hotel 3* หรอื เทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม(18มิ.ย.)  นาราน-สการ์ดู        (B/L/D) 
เชา้ หลังอาหารเชา้  เดินทางต่อไปยังเมืองสการด์ู ระหว่างทางออกจากเมืองนารานก่อนท่ีจะไต่ระดับขึน้สู่บาบูซาร์

พาส แวะชมทะเลสาบลูลูซาร ์ ท่ีตัง้อยู่แนวเชิงเขาก่อนขึน้แนวเขาอันเป็นก าแพงกนัระหวา่งเมืองถดัไป  
จากนัน้ รถน าท่านไต่ระดับขึน้ภูเขาอีกครัง้บรรยากาศระหว่างทางขึน้สู่บาบูซารจ์ะท าให้ท่านต่ืนตะลึงไปกับภูเขาอัน

สลบัซบัซอ้นเขียวขจี มองเห็นฝงูสตัวก์ าลงัแทะเล็มหญา้อยู่ริมทอ้งน า้ วิวภาพหลายมมุเหมือนท่านก าลงัโลดแล่น
ไปบนถนนของประเทศนิวซีแลนด์และพาลให้นึกถึงภาพยนต์มหากาพย์
ลอรด์ออฟเดอะลิงค์เลยทีเดียว เมื่อถึงจุดสูงสุดของบาบูซารพ์าส แวะชม
ทศันียภาพ ณ จุดชมวิวบาบูซาร ์พาส เป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของคากาน วัลเล่ย ์
ท่ีสงู 4,173 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นทัศนียภาพท่ีงดงาม
แบบพาโนรามิคของยอดเขาต่างๆ   โดยเบือ้งล่างเป็นหุบเขาลึกมีทุ่งหญ้าสี
เขียวสลับไมพุ้่มสีน า้ตาลไล่เฉดอ่อนแก่เตรียมพรอ้มเขา้สู่ฤดหูนาวท่ีก าลงัมา
เยือน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองสการด์ูโดยแวะชม   Junction Point of World’s three Greatest Mountains Ranges เป็น

จดุท่ีเทืองเขาโบราณท่ียิ่งใหญ่ทัง้ 3 ภูเขามาบรรจบกันทัง้ เทือกเขาคาราโครมั เทือกเขาฮินดูกูช และเทือกเขาหิ
มาลายา นอกจากนีใ้นบริเวณเดียวกัน ยังเป็นทางแยกท่ีสามารถเดินทางไปยังเมืองสการด์ูไดอ้ีกดว้ย อันเป็น
เสน้ทางเร่ิมตน้ของนกัปีนเขาทัง้หลายท่ีตอ้งการพิชิตยอดเขา้สูงอันสง่างาม อย่าง K2 ยอดเขาสูงอันดับสองของ



 
โลก  ยงัมียอดเขาดงัๆ อย่าง นนักา พารบ์ทั (Nanga Parbat) สงู 8,125 เมตร ยอดเขาราคาโปชิ(Rakaposhi) สงู 
7,790 เมตร ยอดเขาบาทรุา (Batura) สงู 7,785 เมตร. ชมวิวอนัแสนมหศัจรรยต์ลอดสองขา้งทาง 

เย็น เดินทางถึงสการด์ ูเขา้สู่ท่ีพกั รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน  Skardu Hotel 3-4* 
 

วันท่ีสี่(19มิ.ย.)  สการ์ดู-ทะเลสาบสัตพารา-ป้อมชิก้า     (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้ เดินทางไปยงั ทะเลสาบสัตพารา ทะเลสาบสีฟ้าใสท่ีเต็มไปดว้ยปลานานาชนิด

แหวกว่าย น าท่านขึน้สู่สันเขาชมทัศนียภาพของทะเลสาบท่ีอยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาคาราโครัม ท่ี
สลบัซบัซอ้นและเทือกเขาสงูท่ีด าทะมึนยอดเขาสงูปกคลุมดว้ยหิมะ
อิงแอบกับเมฆหมอกท่ีบอกให้รูว้่ายอดเขานั้นสูงเพียงใด จุดเด่นท่ี
ส าคัญของทะเลสาบคือ เกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบท่ีเห็นแล้ว
อยากจะล่องเรือเข้าไปแวะเยื อน เหมือนได้พิชิตโลกใหม่ ใน
มหาสมทุร  

จากนัน้ ชม ภาพแกะสลักของพระพุทธสัตพาระ ซึ่งเป็นภาพพระพทุธเจา้
ปางสมาธิ ท่ีแกะสลกับนหินกอ้นใหญ่อายุราวศตวรรษท่ี 7 ซึ่งตัง้อยู่
บนทางระหว่างเมืองสการด์ูไปยังทะเลสาบสัตพาระ แวะชมน ้าตก 
Mantoka เป็นน า้ตกเล็กท่ีอยู่ท่ามกลางร่องเขา โดยมีทุ่งหญ้าเลีย้ง
แกะอยู่เบือ้งหนา้ ใหอ้ิสระท่านถ่ายรูปด่ืมด ่าธรรมชาติอย่างเต็มท่ี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางไปยัง ชิก้า ฟอรท์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

เมืองสการด์ ูระยะทาง 30 กม.หรือประมาณ 1-1.30 ชม โดยน าท่านผ่านสการด์ู วัลเล่ย ์ท่ีมีแม่น า้อินดสุ แม่น า้
สายหลักไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตชาวแคชเมียรฝ่ั์งปากีสถานและอินเดียก่อนท่ีไหลสู่มหาสมุทรอินเดีย ซึ่ ง
ก่อก าเนิดอารยธรรมลุ่มแม่น า้อินดสุมากว่า 3,000 ปีก่อนคริสตกาล  

 เดินทางถึง ชิก้า ฟอรท์   เช็คอินหอ้งพักในอดีตป้อมปราการและพระราชวังของพระราชาแห่งชิกา้ ซึ่งก่อสรา้ง
บนหินกอ้นใหญ่ ตัง้อยู่บนเสน้ทางสู่ K-2 ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอับดบัสองของโลก โดยหมู่อาคารประกอบดว้ยป้อม
ปราการอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี พระต าหนกัท่ีประทบั และอาคารอีก 2 หลงัซึ่งเป็นพระต าหนักเก่าและอาคารสวน
ดอกไม ้ปัจจบุนัหอ้งพัก 20 หอ้งถกูปรบัเป็นท่ีพักแบบ เฮอริเทจ เกสเฮา้ท ์และทอ้งพระโรงถกูใชเ้ป็นพิพิธภัณฑท่ี์
จดัแสดงวฒันธรรมบลัติและงานแกะสลกัไมซ้ึ่งเป็นมรดกท่ีมีคณุค่ายิ่งทางวฒันธรรม 

 เช็คอินท่ีพกั คืนนีเ้ราจะพกัผ่อนเอนกายในบรรยากาศของเจา้เมืองแห่งชิกา้ 
17.00 น. รบัประทานอาหารเย็นท่ี SERENA Shigar Fort  4*  
 
 
 



 
 

วันท่ีห้า(20มิ.ย.)  สการ์ดู-ฮุนซา        (B/L/D) 
 
เชา้ หลังรับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก น าท่านเดินทางกลับสู่กิลกิต ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ระยะทาง 240 กม.หรือประมาณ 7-8 ชม 
 ระหว่างทางผ่านหบุเขาคาจรูา่ แวะชมหมู่บา้นคาจรูา่และไปยงั ทะเลสาบ

คาจูร่า ซึ่งแบ่งเป็น อัปเปอรค์าจูร่า หรือทะเลสาบคาจูร่าตอนบน และโล
เวอร์คาจูร่าหรือทะเลสาบคาจูร่าตอนล่าง ท่ีสูง 2,500 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล หมู่บา้นคาจรูา่นั้นมีความน่ารกัเก๋ไก๋ท่ียงัคงไวซ้ึ่งวิถีชาวบา้น
ท่ีเรียบง่าย แต่มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอนัทรงเสน่ห ์น าท่านผ่านธานน า้เล็กๆท่ีอยู่ลดัเลาะเรียบเคียงไปกบัทุ่งมัน
ฝรั่งท่ีชชู่อดอกสีม่วงอ่อนดนู่ารกัโรแมนติคยิ่งนกั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ระหว่างทาง 
จากนัน้ เดินทางต่อ ลัดเลาะไปตามแม่น า้อินดุสและผ่านช่องเขา หุบเหวลึก ท่ีให้ภาพสวยงามและอลังการยิ่ง ของ

เทือกเขาคาราโครมั และผ่านหมู่บา้นพืน้เมืองท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั ตัง้บา้นเรือนอยู่ตามไหล่เขา 
เย็น ถึงเมืองฮุนซา เมืองฮุนซา (Hunza) อยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 2,438 เมตร และมีพืน้ท่ีประมาณ 7,900 ตาราง

กิโลเมตร ในอดีตมีศูนยก์ลางเมืองคือบัลติท (Baltit)  ฮุนซ่าเป็นรฐัอิสระท่ีมีอ  านาจปกครองตนเองเป็นเวลากว่า 
900 ปี ชาวฮนุซ่าส่วนใหญ่นบัถอืมสุลิมนิกายอิสไมล่ีชีอะ (Ismaili Shia) ใชภ้าษาดัง้เดิมคือภาษา Brushuski แต่
ก็สามารถเขา้ใจภาษาอูรดู (Urdu)และภาษาอังกฤษ ส าหรบัภาษา Brushuski เป็นภาษาทอ้งถิ่นเฉพาะ พูดกัน
เฉพาะในเขตพืน้ท่ีฮุนซ่า ชมทัศนียภาพของเสน้ทางหลวงคาราโครมั (Karakoram Highway) ผ่านหุบเขาผลไม้
อนัอดุมสมบูรณข์องฮนุซ่าและนาการ ์ 

เย็น  เขา้สู่ท่ีพกั Hill Tip Hotel, Hunza 3* รบัประทานอาหารค ่า และพกัผ่อน 
 

วันท่ีหก(21มิ.ย.)  ฮุนซา-กราเซียรฮอปเปอร์- ดุยเคอร์     (B/L/D) 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเปล่ียนเป็นรถจี๊บ4x4WD ขึน้สู่จุดชมวิวขอ

งกราเซียฮอปเปอร ์เป็นจดุเขา้ชมกราเซียท่ีใกลม้าก ท่านจะไดเ้ห็นกราเซีย
ท่ีสั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปลี่ยนจากน า้แข็งกลายเป็นหิน ซึ่งจะ
เห็นไดจ้ากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี ้หลงัจากนัน้จึงน าท่าน
เดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองฮนุซา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางกลับสู่เมือง  ชมป้อมบัลติท Baltit Fort ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองคาริมาบัด (Karimabad) โดย 

Baltit Fort ไดส้รา้งขึน้มานานกว่า 700 ปี แต่ก็ไดม้ีการบูรณะซ่อมแซม ภายหลงัจากนัน้ตลอดช่วงหลายศตวรรษท่ี



 
ผ่านมา ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ผูป้กครอง Thum ไดแ้ต่งงานกับเจา้หญิงแห่งรฐับัลติสถาน (Baltistan) ซึ่งได้
แนะน าช่างฝีมือชาวบลัติ ในการเขา้มาบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort ทัง้นีเ้น่ืองจากสถาปัตยกรรมในแบบบลัติสถาน 
(Baltistan) ไดร้บัอิทธิพลมาจากทิเบตค่อนขา้งมาก จึงส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมของ Baltit Fort หลังการ
บูรณะซ่อมแซมท าใหม้ีรูปแบบความเป็นทิเบตผสมผสานเขา้มาดว้ย ต่อมาหลงัจากปี ค.ศ. 1945 ผูป้กครองรฐัฮุน
ซ่า (Dirs) ไดล้ะทิง้ Baltit Fort ยา้ยไปอาศัยอยู่ในพระราชวังแห่งใหม่ และไม่มีการทะนุบ ารุงรกัษาเลย ส่งผลให ้
Baltit Fort เร่ิมทรุดโทรม เพื่อไม่ให ้Baltit Fort ถกูทิง้รา้งไวเ้ช่นนั้น จึงไดม้ีการริเร่ิมโครงการบูรณะซ่อมแซม Baltit 
Fort อีกครั้ง โดยองค์กร Royal Geographic Society of London ซึ่งโครงการ
ดงักล่าวแลว้เสร็จในปีค.ศ.1996 ปัจจุบนั Baltit Fort ไดก้ลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์
ซึ่งด าเนินการโดย Baltit Heritage Trust นอกจากนั้น  Baltit Fort ยังอยู่ ใน
รายชื่อเตรียมพิจารณาใหเ้ป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในอนาคตอีกดว้ย  

เยน็  เดินทางไปยังยอดเขาดุยเคอร์ ใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์
กระทบยอดเขาหิมะ ชมทศันียภาพโดยรอบ โดย ณ จดุนีท่้านจะไดเ้ห็นยอดเขา
ท่ีมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างามเหมือน นิว้มือของหญิงสาว 
หรือ Lady finger รวมทัง้ไดเ้ห็นยอดเขาระดับโลกถึงห้าเขาดว้ยกัน ทั้ง Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), 
Golden Peak (7028M), Ulter Peak (7388M) และ Mulogianting Peak   

  เขา้ท่ีพกั Duiker Eagle nest 3*     จากนัน้รบัประทานอาหารค ่า  
 **ในช่วงฤดูกาลนี้จะมีเชอร่ีอยู่มากมายและราคาถูก ท่านจะได้กินเชอร่ีหน าใจกว่าทริปไหนๆ  เราจะ

ปารต์ีผ้ลเชอร่ีพร้อมกับชมวิวภูเขาสุดอลังการกันที่นี่ 
 

วันท่ีเจ็ด(22มิ.ย.)  ดุยเคอร์-อัลติดฟอร์ท-กิลกิต      (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้า จากนั้นน าท่านชม Altit Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณในบริเวณเมืองฮุนซา หมู่บ้าน

โบราณเหล่านีใ้นสมัยท่ีการคา้สายไหมโบราณรุง่เรืองไดม้ีเหล่าพ่อคา้จากแดนไกลในเอเชียกลางใชเ้ป็นเสน้ทาง
ผ่านและพกัแรมทาง เมื่อเท่านไดเ้ท่ียวชมหมู่บา้นเล็กๆท่ีน่ีแลว้ท่านจะสามารถจินตนาการไดไ้กลถึงความเป็นอยู่
ในอดีตยอ้นรอยไปถึง 3,000 ปี   

จากนัน้ เดินทางไปชม วิวยอดเขาราคาโปชิ ท่ีมีความสูง 7,788 เมตรจากน า้ทะเล ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นยอด
เขาท่ีชาวเทรคเกอรนิ์ยมพิชิตอีกแห่งหน่ึงของปากีสถานเช่นกัน   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางต่อไปยงัเมืองกิลกิต แวะชม สะพานแขวนข้ามแม่น ้าเก่า(Suspension Bridge)  ท่ีท าจากสลิงสานและ

ขึงยาวระหว่างสองฝ่ังแม่น า้และขัดด้วยแผ่นไม้หรือท่อนไมพ้อเยียบได้เท่านั้น ซึ่งดูอันตรายส าหรบัผู้คนท่ีขา้ม
แม่น า้หากพลาดพลัง้ตกลงไป แต่ผูค้นในหมู่บา้นก็ยังคงใชง้านเพื่อขา้มไปยังอีกฝ่ังของแม่น า้ทุกวัน เป็นสะพาน
แขวนท่ีโด่งดงัระดบัโลกเลยทีเดียว จากนัน้เดินทางไปยงัเมืองกิลกิต 
เยน็ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Serena Hotel, Gilgit 4* รบัประทานอาหารค ่า และพกัผ่อน 



 
**ค ่าคืนนีจ้ัดกระเป๋าแยกเป็นเป้เล็กๆ ส าหรบั 2 วัน 2 คืน บนแฟรมีีโดวส*์* 

 

วันท่ีแปด(23มิ.ย.)  กิลกิต-แฟรีมีโดวส์       (B/L/D) 
 
 
 
 
 
 
เชา้ หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางต่อไปโดยมเีป้าหมายคอืแฟรมีโีดวส ์ 

เดนิทางตอ่สู่สะพานไลโก๊ต (Raikot Bridge) (ใชเ้วลาประมาณ 2 
ชัว่โมง) ซึง่เป็นจุดเปลีย่นรถ เปลีย่นเป็นรถจีบ๊ 4x4 ขึน้สู่ตอนบนภูเขา
ไปยงั “ทาโตวลิเลจ” (ประมาณ 1.30ช.ม.) ซึง่มคีวามสงูจาก
ระดบัน ้าทะเล 2,900 เมตร กระเป๋าใหญ่ฝากไวท้ีร่ถโคช ใชเ้พยีงเป้
สะพายหลงั ใส่เสือ้ผา้ส าหรบั 2 วนั 2 คนืทีพ่กตดิตวัไปดว้ย 

เทีย่ง     เดนิทางหมู่บา้นทาโตด้ว้ยจีบ๊ จากนัน้ทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
  จากหมู่บา้นทาโตถ้นนเริม่แคบลงจนไม่สามารถใชร้ถในการเดนิทาง

ได ้เปลีย่นเป็นขีม่า้โดยมคีนเลีย้งมาคอยดูแลขึน้สู่ดา้นบนวลัเลย ์(นัง่
ประมาณ 2 ช.ม.) บนแฟรีม่โีดวสม์คีวามสงู 3,300 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล ในฤดูกาลดอกไมผ้ลบิานการขึน้ไปเทีย่วชมแฟรีม่โีดวส์
นัน้นับว่าน่าตืน่ตาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเนินเขาแห่งนี้จะเขยีวขจดีู
เหมอืนพรมสกัลาดสเีขยีวไกลสดุตา โอบลอ้มดว้ยป่าสนเป็นแนวกวา้งเบือ้งหลงัเป็นยอดเขาหมิะนากาพาบาด
ทีง่ดงาม ดว้ยความงามที่เป็นเลศินี้ท าใหผู้ค้นกล่าวขวญัว่าแฟรีม่โีดวส์เป็นเสมอืนสวรรคบ์นดนิอกีแห่งหนึ่ง
ของโลก 

บ่าย เดนิทางถงึแฟรีม่โีดวสน์ าท่านเขา้ทีพ่กัแบบเกสต์เฮา้ส ์  
คืนนี้นอนนับดาวอย่างเต็ม พักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาทัง้วนัในเกสต์เฮ้าส์เล็กๆ  บนสวรรค์แห่งนี้ 
RAIGOT SARAI, Fairy Medows 

   
 
 
 

ในวันน้ีเริ่มเขา้สู่เสน้ทางท่ีตอ้งขึ้ นเขาสูง นัง่รถจ๊ีบไต่เขาระยะทางไกล (3-4 ช.ม.) 

ต่อดว้ยนัง่มา้เป็นเวลานาน 2 ช.ม. 

ตอ้งเดินจากจุดคืนมา้ไปยงัท่ีพกั กระเป๋าเป้ผา้สมัภาระส าหรบั 2 คนื 

โปรดพิจารณาความชื่นชอบและสุขภาพของท่านว่าเหมาะกับโปรแกรมทวัรห์รือไม่ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์

http://en.wikipedia.org/wiki/Raikot_Bridge


 
 
วันท่ีเก้า(24มิ.ย.)  แฟรีมีโดวส ์        (B/L/D) 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้าแบบเรียบง่าย แล้วจึงออกไฮค์กิง้แบบสบายๆเพื่อ

เท่ียวชมความงามรอบๆแฟร่ีมีโดวส ์เช่น เดินเท้าไปยัง Baser Gali ซึ่ง
เป็นสถานท่ีท่ีท่านจะไดเ้ห็นวิวเทือกเขาคาราโครมั และแม่น า้สินธุเขตเมือง
ชิลาสไดอ้ย่างงดงามท่ีสดุ  

เท่ียง อาหารกลางวนัอย่างง่ายของท่ีพกั   
บ่าย เดินเล่นถ่ายรูปด่ืมด ่าธรรมชาติอย่างมีอิสระ แลว้จึงเดินเทา้กลบัสู่เกสตเ์ฮา้ส ์

เย็น พกัผ่อน  คืนนีพ้กัในเกสตเ์ฮา้สอ์ีกหน่ึงคืน RAIGOT SARAI, Fairy Medows 
 

วันท่ีสิบ(25มิ.ย.)  แฟรีมีโดวส์-บาบูซาร์-นาราน      (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดนิลงจากหุบเขา (เดินประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เพื่อมายังจดุรถจี๊บที่

หมู่บ้านทาโต้   เปลี่ยนเป็นขึน้รถจี๊บแล้วเดนิทางกลับสู่เบือ้งล่างในเส้นทางเดิม   
 **ท่านทีไ่ม่ตอ้งการเดนิสามารถจา้งมา้เพิม่ตา่งหากได ้ทัง้นี้จ านวนมา้อาจไม่เพยีงพอส าหรบัทกุคน ขึน้กบั

สถานการณ์ในวนัเดนิทาง แต่ดว้ยเป็นเสน้ทางลาดลงเขาทางบรษิทัฯ จงึไม่แนะน า (คา่มา้ 20 USD/ทา่น) 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัที ่Raikot Bridge 
บ่าย เดนิทางต่อสู่เมอืงนาราน โดยน าท่านผ่านเส้นทางลดัเลาะสนัเขาที่ต้องไต่ระดบัความสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเขา้สู่

จุดสงูทีสุ่ดของบาบูซารพ์าส   
จากนัน้ เดนิทางต่อจนถึงเมอืงนาราน น าท่านเข้าสู่ที่พกั Naran Hotel 3* หรือ เทียบเท่า รบัประทานอาหารค ่า และ

พกัผ่อน 
 
วันท่ีสิบเอ็ด(26มิ.ย.)  นาราน-อิสลามาบาด       (B/L/D) 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  น าท่านเดนิทางไปยงักรุงอสิลามาบดั ซึง่อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 377 

กม.หรอืประมาณ 7-8 ชม 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน่ 
บ่าย เดนิทางต่อจนถึงอิสลามาบาด ชมมสัยิดไซฟาล SHAHFISAL MOSQUE ซึง่สร้างเป็นทรงคลา้ยกระโจม 8 

เหลีย่มกลางทะเลทรายเนื่องจากไดร้บัเงนิบรจิาค 50 ลา้นเหรยีญสหรฐัจากราชวงศ์ของซาอุดอิาระเบยี เชื่อว่า
เป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก **ผูห้ญงิเตรยีมผา้คลุมศรีษะเพือ่เขา้ชมในบรเิวณมสัยดิดว้ย** 
ผ่านย่านเมอืงใหม่ อาคารรัฐสภา ท าเนียบรฐับาล กระทรวงทบวงกรมและเขตสถานทูต แล้วจึงน าท่านชม
แหล่งชอ้ปป้ิงหลกัของชาวอสิลามาบาด 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า แลว้จงึน าท่านเดนิทางเขา้สู่สนามบนิอสิลามาบาด 
23.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 350 



 
 
วันท่ีสิบสอง(27มิ.ย.)  สุวรรณภูม ิ          
 
06.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ............. 
 

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่กบัสภาวะดินฟ้า อากาศ สายการบินล่าช้าและถนนหนทาง โดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า  แต่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั  

 อตัราค่าบริการ  (บาท) 
ก าหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน 

 
ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน พกัเด่ียวเพ่ิม 

16-27 มิถุนายน 2566 88,500.- 64,500.- 14,000.- 

**ตัว๋ Business Class 65,000-73,000 *ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกบัวนัท่ีออกตัว๋** 

 
อตัราน้ีรวม  

• ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิชัน้ประหยดั กรุงเทพฯ-อสิลามาบดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย 
• ค่าทีพ่กัโรงแรม (หอ้งละ 2 ท่าน) / ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
• ค่ารถมนิิโคช 20 ทีน่ัง่ (ส าหรบั16ท่าน) น าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าวซี่าเขา้ประเทศปากสีถาน และ ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง 
• ค่าประกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุแบบพเิศษในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท (ในพืน้ทีท่ีม่กีารรบัประกนั) 
• ค่ามคัคุเทศก์ทัง้ไทยและปากสีถาน 
อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) / ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % และภาษมีูลค่าเพิม่ 7 % 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าซกัเสือ้ผา้ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ ฯลฯ 
• ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถระหว่างการท่องเทีย่วแต่ละเมอืง / ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  เป็นเงนิ 40 USD ตลอดทรปิ/ท่าน 

• ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ปรมิาณตามแต่ท่านพจิารณา 
 
การช าระค่าบริการ   (ผูท้ีช่ าระเงนิมดัจ าก่อนไดส้ทิธิใ์นการจดัทีน่ัง่ก่อนตามล าดบั) 
1. กรุณาช าระมดัจ าการเดนิทางท่านละ 32,000 บาท ณ.วนัจอง พรอ้มส่งเอกสารใหบ้รษิทั เพื่อท าวซี่า 
2. ช าระค่าใชจ้่ายในการเดนิทางส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อยหนึ่งเดอืน 
 
 



 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1. ภายใน 1-25 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าเดนิทาง  
2. ภายใน 26 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์คนืเงนิค่าเดนิทางเพยีงบางส่วน *ค่าตัว๋เครื่องบนิอาจคนืเงนิไม่ได้

ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของตัว๋เครื่องบนิ 
หมายเหตุ     

• บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบ เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้น
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรอืจากอุบตัิเหตุต่างๆ ทัง้นี้
บรษิทัฯ จะค านึงถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง ปฎเิสธผู้เดินทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืสิง่ของห้ามน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี หรอื
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา และไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือ
บางส่วน 

แผนท่ีการเดินทาง 
 

 


