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ก ำหนดเดินทำง  :  14-24 ต.ค.2566 / 18-28 ต.ค.2566 
 
  
xx.xx  ตามเวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั (ส่งใหก้่อนเดนิทางประมาณ 10 วนั) พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เคาน์เตอรส์ายการบนิ ไทย ประตูทางเขา้ที ่4 โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั ฯ คอยดูแลอ านวยความสะดวก  
19.00 น. น าท่านเหนิฟ้าสู่ เมอืง อสิลามาบดั โดยเทีย่วบนิที ่TG 349 
22.10 น. ถงึท่าอากาศยานเมอืงอสิลามาบดั น าท่านเขา้พกัที ่4*  
 

คาราโครมั ไฮเวย ์(Karakoram highway) เสน้ทางในฝันของนักเดินทางตวัจริง เป็นท่ีรูจ้กักัน

ในช่ือท่ีเรียกสั้นๆว่า KKH เป็นถนนท่ีเช่ือมโลกสองโลกเขา้ดว้ยกันคือ โลกตะวันตกและโลก

ตะวันออกโดยผ่านเอเชียกลางดินแดนท่ีเป็นท่ีชุมนุมของเทือกเขาส าคัญของโลกถึงสาม

เทือกเขาดว้ยกนัคือ เทือกเขาหิมาลัย คาราโครมัและฮินดูกูซ โดยเฉพาะเทือกเขาหิมาลยัซ่ึง

เป็นเทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก กินเน้ือท่ีกวา้งใหญ่มากท่ีสุดในเอเซียอยู่ใน

เขตทั้ง จีน ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน เป็นตน้  ประกอบดว้ยยอดเขาท่ีสูงกว่า

ระดับ 7 พันเมตรอยู่มากกว่า 60 แห่ง โดยหน่ึงในน้ันตั้งอยู่ในประเทศปากีสถานคือยอด

เขาเคทู (K2) ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงที่สุดเป็นอนัดบั 2 ของโลก   

• ชมด่านชายแดนระหว่างประเทศท่ีสูงท่ีสุดในโลก ปากีสถาน-จีน 

• ชมกราเซียรพ์าสสุอย่างใกลช้ิด 

• ตื่นตากับวิวบนเนินเขาดุยเคอร”์วิวพาโนราม่าท่ีไดช้ื่อว่าวิวสวยท่ีสุดในปากีสถาน  

• เท่ียวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ ท าวันหยุดใหเ้ป็นช่วงเวลาอนัแสนวิเศษ 

 

วนัแรก    กรงุเทพฯ-อิสลามาบาด       (-/-/-) 



 
 
 
เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรมที่พกั  น าท่านเดนิทางไปยงัเมอืงนาราน ระหว่างทางน าท่านแวะเที่ยว

ชมเมอืงตกัศลิาชม พิพิธภณัฑ์ตกัศิลา(Taxila Museum) ที่รวบรวมเกีย่วกบัโบราณวตัถุของเมอืงตกัศลิา 
สมยั 600 ปีก่อนครสิตกาล ถึง ค.ศ. 500 หรือประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์จดัแสดง
ศลิปวตัถุที่มคี่า ที่ขุดพบในซากโบราณสถานต่างๆ ในบรเิวณนัน้ ซึ่งรวบรวมโดยท่านเซอรจ์อห์น มารแ์ชล 
(Sir John Marshall) ในช่วงปี ค.ศ. 1913-1934 อาทิเช่น เครื่องประดบัเงนิ เครื่องใช้ครวัเรอืนทองเหลอืง 
เครื่องป้ันดนิเผา เหรยีญกษาปณ์ พระพุทธรูปแบบคนัธาระทีห่าดูไดย้าก  ชมพระพุทธรูปในศลิปะทีเ่รยีกกนั
ว่า คนัธาราน(GANDHARAN) หรอืพุทธศลิป์แบบกรกี GRECO-BHUDDIST เชื่อกนัว่าพระพุทธรูปเกิดขึ้น
ครัง้แรกในดินแดนแห่งนี้ ในสมยัการปกครองของพระเจ้าเมนันเดอร์ที ่
Menander 1 หรอืพระเจ้ามิลินด์ Milind พระพุทธรูปยุคแรกหน้าตาจะ
เป็นชาวยุโรป ก่อนที่มีหน้าตาเป็นแขก จีนและแบบไทย โดยพุทธ
ลกัษณะแบบคนัธาระจะคล้ายมนุษย์ตามแบบธรรมชาติ (REALISTIC) 
พระวรกายได้สดัส่วนอย่างถูกต้องเหมือนจริง พระพกัตร์สงบนิ่ง พระ
เกศาเป็นเส้นละเอียด และขมวดเป็นปมส่วนจวีรพลิ้วไหวเป็นธรรมชาติ
เหมือนจรงิ ซึ่งได้รบัอิทธิพลทางศลิปะจากชาวกรกี ตัง้แต่ยุคพระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์มหาราชเข้าพิชิตเอเซียกลางและขยายดินแดนจนถึง
ดินแดนแถบนี้ ในราว 326 ปีก่อนครสิตกาล นอกจากนี้ยงัมีซากเมือง
โบราณตกัศลิาในส่วนทีส่ าคญัๆ อกีหลายแห่ง ทีแ่สดงใหเ้หน็ร่องรอยของ
ความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี เช่น เจดีย์ธรรมราชิกา (Dharmarajika) ซึง่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระ
เจา้อโศก เป็นตน้ ตกัศลิาจงึเป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัและมคีุณค่าอย่างยิง่ต่อพุทธศาสนิกชนทุกคน ดงันัน้
องคก์ารยูเนสโกจงึประกาศใหเ้มอืงตกัศลิา เป็นเมอืงมรดกของโลกดว้ย 

  แวะชมตกัศิลาแห่งที่สองหรอืเรียกอีกอย่างว่าเมืองโบราณศิรกปัต์อนัเป็นเมืองโบราณตามรูปแบบการ
วางรากฐานผงัเมอืงใหม่มาจากกรกียุคอเลก็ซานเดอร ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย เดนิทางต่อไปยงัเมอืงนาราน เมอืงตากอากาศยอดนิยมของชาวปากสีถาน เป็นเมอืงทีอ่ยู่ห่างจากอิสลามา

บาดไม่มากนัก เมอืงแห่งนี้มบีรรยากาศเยน็สบายเกอืบตลอดทัง้ปีท าใหเ้ป็นที่นิยมเดนิทางเขา้มาพกัผ่อนที่
เมอืงนี้ในช่วงฤดูรอ้น 

ค ่า ถงึทีพ่กัเชค็อนิ รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน 3* ทีด่ทีีสุ่ดของเมอืง 
 
 
 
เชา้ หลงัอาหารเช้า  เดนิทางต่อไปยงัเมอืงกลิกติ ระหว่างทางออกจากเมอืงนารานก่อนทีจ่ะไต่ระดบัขึน้สู่บาบูซาร์

พาส แวะชมทะเลสาบลูลูซาร์  ที่ตัง้อยู่แนวเชิงเขาก่อนขึ้นแนวเขาอันเป็นก าแพงกันระหว่างเมืองถดัไป 
จากนัน้รถน าท่านไต่ระดบัขึ้นภูเขาอีกครัง้บรรยากาศระหว่างทางขึ้นสู่บาบูซาร์จะท าให้ท่านตื่นตะลงึไปกับ
ภูเขาอนัสลบัซบัซ้อนเขยีวขจ ีมองเหน็ฝูงสตัว์ก าลงัแทะเล็มหญ้าอยู่รมิทอ้งน ้า ววิภาพหลายมุมเหมอืนท่าน

วนัท่ีสอง   อิสลามาบาด-ตกัศิลา-นาราน       (B/L/D) 

วนัท่ีสาม   นาราน-บาบูซารพ์าส-กิลกิต       (B/L/D) 



 
ก าลงัโลดแล่นไปบนถนนของประเทศนิวซแีลนดแ์ละพาลใหน้กึถงึภาพยนต์มหากาพยล์อรด์ออฟเดอะลงิคเ์ลย
ทเีดยีว เมื่อถงึจุดสงูสุดของบาบูซารพ์าส แวะชมทศันียภาพ ณ จุดชมวิวบาบูซาร ์พาส เป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดของ
คากาน วลัเล่ย์ ทีส่งู 4,173 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซึ่งท่านสามารถเหน็ทศันียภาพทีง่ดงามแบบพาโนรามคิ
ของยอดเขาต่างๆ ในช่วงต้นหนาวอย่างนี้อาจได้เหน็หมิะปกคลุมยอด
เขาขาวโพลนสวยงามน่าตื่นตา โดยเบื้องล่างเป็นหุบเขาลกึมทีุ่งหญ้าสี
เขยีวสลับไม้พุ่มสีน ้าตาลไล่เฉดอ่อนแก่เตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูหนาวที่
ก าลงัมาเยอืน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดินทางต่อสู่เมอืงกิลกิตอนัเป็นที่หมายในการพกัค้างคืนในวนันี้  กิล

กิต Gilgit  เป็นเมอืงเอกของเขตปกครองกลิกติ-บลัตสิถาน เดมิเมอืงมชีื่อว่า ซารก์นิ ต่อมารู้จกัในนาม “กลิติ” 
หรอื ซารก์นิ-กลิติ เป็นหนึ่งในเมอืงโบราณส าคญับนเส้นทางสายไหมและเสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จากอนิเดยีไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของเอเชยี มภีิกษุมากมายจากจนีในเส้นทางนี้เดนิทางมาศกึษาพระศาสนาทีแ่คช
เมียร์ และภิกษุส าคญัสองรูปที่จารกิสู่ชมพูทวีปได้เดินทางผ่านเมืองนี้คือ หลวงจีนฟาเซี่ยนและหลวงจีน
เสวยีนจัง๋  

เยน็ เดนิทางถงึกลิกติ เขา้สู่ทีพ่กั รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน HOTEL SERENA 4* 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้า จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืงฮุนซ่า  เมอืงฮุนซ่าสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,438 เมตร และมี

พื้นที่ประมาณ 7,900 ตารางกิโลเมตร ในอดีตมีศูนย์กลางเมืองคือบัลติท (Baltit)  ฮุนซ่าเป็นรฐัอิสระที่มี
อ านาจปกครองตนเองเป็นเวลากว่า 900 ปี ชาวฮุนซ่าส่วนใหญ่นับถือมุสลมินิกายอสิไมลี่ชอีะ (Ismaili Shia) 
ใช้ภาษาดัง้เดมิคอืภาษา Brushuski แต่ก็สามารถเข้าใจภาษาอูรดู (Urdu)และภาษาองักฤษ ส าหรบัภาษา 
Brushuski เป็นภาษาท้องถิ่นเฉพาะ พูดกนัเฉพาะในเขตพื้นที่ฮุนซ่า ชมทศันียภาพของเส้นทางหลวงคารา
โครมั (Karakoram Highway) ผ่านหุบเขาผลไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ ์ 

เทีย่ง แวะรบัประทานอาหารระหว่างทางทีจุ่ดชมววิราคาโปช ิ
 วิวยอดเขาราคาโปชิ ที่มคีวามสูง 7,788 เมตรจากน ้าทะเล ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ เป็นยอดเขาที่ชาว

เทรคเกอรน์ิยมพชิติอกีแห่งหนึ่งของปากสีถานเช่นกัน   
บ่าย  จากนัน้ชมป้อมบลัติท Baltit Fort ซึง่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเมอืงคารมิาบดั (Karimabad) โดย Baltit Fort ได้

สร้างขึ้นมานานกว่า 700 ปี แต่ก็ได้มกีารบูรณะซ่อมแซม ภายหลงัจากนัน้ตลอดช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา 
ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่16 ผูป้กครอง Thum ไดแ้ต่งงานกบัเจา้หญงิแห่งรฐับลัตสิถาน (Baltistan) ซึง่ไดแ้นะน า
ช่างฝีมือชาวบัลติ ในการเข้ามาบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort ทัง้นี้เนื่องจากสถาปัตยกรรมในแบบบัลติสถาน 
(Baltistan) ได้รบัอิทธพิลมาจากทิเบตค่อนขา้งมาก จงึส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมของ Baltit Fort หลัง
การบูรณะซ่อมแซมท าให้มีรูปแบบความเป็นทิเบตผสมผสานเข้ามาด้วย  ต่อมาหลังจากปี ค.ศ. 1945 
ผูป้กครองรฐัฮุนซ่า (Dirs) ได้ละทิ้ง Baltit Fort ย้ายไปอาศยัอยู่ในพระราชวงัแห่งใหม่ และไม่มกีารทะนุบ ารุง
รกัษาเลย ส่งผลให้ Baltit Fort เริ่มทรุดโทรม เพื่อไม่ให้ Baltit Fort ถูกทิ้งร้างไว้เช่นนัน้ จึงได้มีการริเริ่ม
โครงการบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort อีกครัง้ โดยองค์กร Royal Geographic Society of London ซึง่โครงการ
ดงักล่าวแล้วเสร็จในปีค.ศ.1996 ปัจจุบัน Baltit Fort ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งด าเนินการโดย Baltit 

วนัท่ีส่ี    กิลกิต-วิวยอดเขาราคาโปชิ-Altit Fort-วิวเขาดยุเคอร ์    (B/L/D) 



 
Heritage Trust นอกจากนัน้ Baltit Fort ยงัอยู่ในรายชื่อเตรยีมพิจารณาให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ใน
อนาคตอีกด้วย **ความงามของอาณาจกัรฮุนซาช่วงปลายตุลาคมจะเห็นต้นไม้แข่งกนัผลดัใบเป็นสี
เหลืองไล่โทนสีน ้าตาลอ่อน-น ้าตาลเข้ม สลบักบัสีเขียวท่ีพยายามยื้อยุดก่ิงก้านดคูลาสสิคงดงามไปทัว่
ทัง้หบุเขา และโอบลอบบ้านเรือนหลงัเลก็หลงัน้อย มองออกไปเหน็เป็นสีสนัต่างๆกว้างไกลสุดตาเห็น
แล้วติดตรึงใจย่ิงนัก   

จากนัน้ ใหอ้สิระท่านแวะซื้อของทีบ่ารซ์าร์แถวๆฟอรท์ 
เยน็ เดินทางไปยังยอดเขาดุยเคอร์ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะ ชม

ทศันียภาพโดยรอบ โดย ณ จุดนี้ท่านจะได้เหน็ยอดเขาที่มรีูปร่างโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างาม
เหมือน นิ้ วมือของหญิงสาว หรือ Lady finger รวมทัง้ได้เห็นยอดเขาระดับโลกถึงห้าเขาด้วยกัน ทัง้ 
Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M), Ulter Peak (7388M) แ ล ะ  Mulogianting 
Peak   

   เขา้ทีพ่กั Duiker Eagle nest 3*     จากนัน้รบัประทานอาหารค ่าและพกัผ่อน  
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเปล่ียนเป็นรถจี๊บ4x4 ขึน้สู่จดุชมวิวของกราเซียฮอปเปอร ์ซึ่งนบัเป็นจุดเขา้ชมก

ราเซียท่ีใกลม้าก ท่านจะไดเ้ห็นกราเซียท่ีสั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปล่ียนจากน า้แข็งกลายเป็นหิน ซึ่งจะ
เห็นไดจ้ากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี ้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองฮุนซา ชม Altit Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณในบรเิวณเมอืงฮุนซา หมู่บ้านโบราณ

เหล่านี้ในสมยัที่การค้าสายไหมโบราณรุ่งเรอืงได้มเีหล่าพ่อค้าจากแดนไกลในเอเชยีกลางใช้เป็นเสน้ทางผ่าน
และพกัแรมทาง เมื่อเท่านไดเ้ทีย่วชมหมู่บา้นเลก็ๆทีน่ี่แลว้ท่านจะสามารถจนิตนาการไดไ้กลถงึความเป็นอยู่ใน
อดตียอ้นรอยไปถงึ 3000 ปี   

เยน็ น าท่านกลบัขึน้สู่ทีพ่กั   Duiker Eagle nest 3*     จากนัน้รบัประทานอาหารค ่าและพกัผ่อน 
  
 
 
เชา้ หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางต่อไปยงัเมอืงพาสสุ   โดยผ่านเสน้ทางทะเลสาบ น าท่านนัง่เรือล่องทะเลสาบ

อตัตาบาด เปลี่ยนเป็นบรรยากาศอีกแบบที่ได้เหน็ร่องเขาอนัยิง่ใหญ่ที่ปกคลุมปลายยอดเขาด้วยหิมะ เป็น
บรรยากาศสวยงามแปลกตาไป ทัง้ปราสาทหนิธรรมชาตแิละ “กราเซยีรก์ุลคนิ” สวยงามไปอกีแบบ ทะเลสาบมี
ความยาว 21 กม.และลึก 100 เมตร (ใช้เวลานัง่เรอืประมาณ 45 นาที) ถึงหมู่บ้านฮุสเชนี รถรอรบัท่านเดิน
ทางเขา้สู่เมอืงพาสสุ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ชม ทะเบสาบบอริท Borith lake ทะเลสาบในบรเิวณ Upper Hunza ที่มคีวามบริสุทธิ ์เป็นดงับ้านของนก

นานาชนิด ตัง้อยู่บนความสูง 2,600 เมตรจากน ้าทะเล ทะเลสาบบอรทิยงัเป็นเส้นทางเทรคของผู้ชื่นชอบใน

วนัท่ีห้า   ฮนุซา-กราเซียรฮ์อปเปอร-์ดยุเคอรอี์เกอรเ์นสต์    (B/L/D) 

วนัท่ีหก    ฮนุซา-ล่องทะเลสาบอตัตาบาด-กลุมิต     (B/L/D) 



 
ธรรมชาติและการดูนก โดยช่วงเดือนมนีาคมและเดอืนมถิุนายนจะมนีกที่อพยบจากตอนใต้บินมาแวะพกัที่
บรเิวณนี้และเดนิทางต่อไปยงัเอเชยีกลาง น าชม กราเซียรพ์าสสุ(Passu Glacier) เป็นกราเซียที่ทอดตวัมา
จากยอดเขาพาสสุที่มีความสูงถึง 7,284 เมตรจากน ้าทะเล ท่านสามารถเข้าชมกราเซียร์ได้อย่างไกลชดิใน
บรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปด้วยภูเขาโบราณอนัยิง่ใหญ่ ท าให้รูส้กึว่าตวัมนุษยเ์รานี้ช่างเลก็กระจอ้ยร่อยเมื่อเทยีบ
กบัธรรมชาตแิละขุนเขา 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็   พกัผ่อน Hotel Gulmit  3* 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่คุนจรีบัพาส ระหว่างทางชมทิวเขาอาสนวิหารแห่งพสัสุ สนั

เขาทีย่อดแหลมทรงกรวยคลา้ยหอระฆงัโบสถ์นับรอ้ยยอด  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 
บ่าย เดนิทางต่อ ชมทวิทศัน์เทอืกเขาหมิะสุดขอบฟ้าสวยงามและป่าไมใ้น

เขตอุทยานคุนจรีบัมองเหน็ธรรมชาตป่ิาไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ เหน็สสีนั
ของตน้ไม่ทัง้ไมพุ้่มไมย้นืตน้ทีเ่ปลีย่นเป็นเฉดสตี่างๆชดัเจน จนถงึจุด
ชายแดนเชื่อมต่อระหว่างปากสีถาน-จนี ถงึคนุจีรบัพาส (Khunjerab 
Pass) ซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก จุดบรรจบแห่งอารย
ธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ด่านคุนจีรับ  สูงจาก
ระดบัน ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเทอืกเขาคาราโครมั ให้อสิระท่าน
ถ่ายรูปอย่างสนุกสนาน  

จากนัน้ เดนิทางกลบัเมอืงกุลมติ   ถงึทีพ่กัรบัประทานอาหารค ่า    
พกัผ่อนตามอธัยาศยั Hotel Gulmit  3* 

 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เดนิทางไปชม สะพานแขวนข้ามแม่น ้าเก่า(Suspension Bridge)  ทีท่ าจากสลงิสาน

และขึงยาวระหว่างสองฝัง่แม่น ้าและขดัด้วยแผ่นไม้หรือท่อนไม้พอ
เยยีบไดเ้ท่านัน้ ซึ่งดูอนัตรายส าหรบัผู้คนที่ขา้มแม่น ้าหากพลาดพลัง้
ตกลงไป แต่ผู้คนในหมู่บ้านก็ยงัคงใช้งานเพื่อข้ามไปยงัอีกฝัง่ของ
แม่น ้าทุกวนั เป็นสะพานแขวนทีโ่ด่งดงัระดบัโลกเลยทเีดยีว 

จากนัน้ เดนิทางกลบัสู่ตอนล่างของภาคเหนอืของประเทศปากสีถาน มุ่งหน้า
สู่เมอืงกลิกติ  โดยผ่านอุโมงคท์ีต่ดัผ่านใตภ้ผูาอนัยิง่ใหญ่บนเสน้ทาง
สายคาราโครมัไฮเวย์ที่บัดนี้ได้มอีุโมงอนัแขง็แกร่งสวยงามสมกับที่เป็นหนึ่งในความร่วมมอืปากีสถาน-จีน
สร้างสรรค์เส้นทางคมนาคมที่ลดปัญหาแลนด์ไสลด์ของภูมิภาคนี้  เป็นอุโมงค์ที่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน
เนื่องจากเสน้ทางของอุโมงต่อทอดตวัยาวเป็นระยะทางไกล    

วนัท่ีแปด  กลุมิต-สะพานแขวนโบราณ-ราคาโปชิ-กิลกิต     (B/L/D) 

วนัท่ีเจด็    กลุมิต-คนุจีรบัพาส-อาสนวิหารพาสสุ-กลุมิต     (B/L/D) 



 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่มอืงฮุนซา  
บ่าย เดินทางต่อผ่านเส้นทางราคาโปชิวิวพ้อยท์อีกครัง้ แวะจบิน ้าชาผ่อนคลายเมื่อยล้าและเข้าห้องน ้า จากนัน้

เดนิทางต่อจนถึงเมอืงกลิกิต ชม สะพานกิลกิต สะพานขงึทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ยาว 182 เมตร และกว้าง 2 
เมตร ใช้ส าหรบัขา้มแม่น ้ากิลกิตที่เชี่ยวกราดโดยสะพานแห่งนี้ได้น าวสัดุหลายอย่างมาจากดนิแดนอนัแสน
ไกล โดยเฉพาะอย่างยิง่สายเคเบิ้ลที่ขงึให้ความแข็งแรงยดึเหนี่ยวสะพานมาเป็นร้อยปีแห่งนี้ได้น ามาจาก
แคว้นแคชเมยีร์ในฟัง่อินเดียเลยทีเดยีว แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปความทนัสมยัและรูปแบบการคมนาคม
เปลีย่นแปลงท าให้ต้องมกีารสรา้งสะพานใหม่รองรบัรถนานาชนิดเพิม่ขึน้จงึท าให้สะพานแห่งนี้ได้กลายเป็น
เพยีงสะพานขา้มส าหรบัคนเดนิและจกัรยานเล็กๆของคนท้องถิ่นแทน แต่ยงัคงไดร้บัการทะนุบ ารุงให้ใช้การ
ไดแ้ละรกัษาไวซ้ึง่จติวญิญาณแห่งเสน้ทางสายไหมไวด้งัเดมิ 

จากนัน้ น าท่านชมและเลอืกซื้อสนิค้าท้องถิ่นใน กิลกิต บาซาร์ ซึ่งมสีินค้ามากมายรวมทัง้สนิค้าจากจนีมาตัง้เป็น
ศูนยค์า้ส่งก่อนทีจ่ะกระจายสู่ภูมภิาคอื่นๆในประเทศต่อไป     

เยน็ เขา้ทีพ่กั รบัประทานอาหารเยน็ พกัผ่อน SERENA, GILGIT 4* หรอืเทยีบเท่า  
 
 
 
07.00น. รบัประทานอาหารเช้า น าท่านออกเดินทางจากกิลกิตมุ่งสู่เมืองเบชาม เมืองเล็กๆที่มีแม่น ้าสินธุพาดผ่าน  

ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปกบั Junction Point of World’s three Greatest Mountains Ranges เป็นจุดทีเ่ทอืง
เขาโบราณทีย่ิง่ใหญ่ทัง้ 3 ภูเขามาบรรจบกนัทัง้ เทอืกเขาคาราโครมั เทอืกเขาฮนิดูกูช และเทอืกเขาหมิาลายา 
นอกจากนี้ในบรเิวณเดยีวกนั ยงัเป็นทางแยกที่สามารถเดนิทางไปยงัเมืองสการ์ดูได้อีกด้วย อนัเป็นเส้นทาง
เริม่ต้นของนักปีนเขาทัง้หลายที่ต้องการพชิติยอดเขา้สูงอนัสง่างาม อย่าง K2 ยอดเขาสูงอนัดบัสองของโลก  
ยงัมยีอดเขาดงัๆ อย่าง นันกา พารบ์ทั (Nanga Parbat) ที่สงูถึง 8,125 เมตร ยอดเขาราคาโปช(ิRakaposhi) 
สงู 7,790 เมตร ยอดเขาบาทุรา (Batura) สงู 7,785 เมตร. ชมววิอนัแสนมหศัจรรย์ตลอดสองขา้งทาง 

  เขา้ใกล้เมอืงชลิาส แวะชมชีลาสร๊อค (Chilas Rock) ลายแกะสลกัหลกัฐานการเขา้มาของศาสนาพุทธที่อยู่
ระหวา่งทาง เป็นร่องรอยทีแ่สดงถงึการเดนิทางคา้ขายและศาสนาพุทธโบราณตัง้แต่ยุคครสิต์ศตวรรษที ่4 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 
บ่าย เดนิทางต่อสู่เมอืงเบชามโดยใชเ้สน้ทางคาราโครมั ไฮเวย์ 
เยน็ เดนิทางถงึเบชาม รบัประทานอาหารเยน็  เขา้พกัที ่ PTDC MOTEL BECHAM 3* พกัผ่อน 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงอสิลามาบาด  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ระหว่างทาง 
บ่าย เดนิทางต่อไปยงัอสิลามาบาด  น ำชม Pakistan Monument ทีต่ัง้อยู่บน

เนินเขำมองเห็นวิวกว้ำงไกลสุดตำ ต่อด้วย สวนชำร์คำปำเลียน 
Shakarparian (sweet hills) Garden ซึ่งเป็นจุดที่สำมำรถชมภำพมุม
กวำ้งโดยรอบของเมอืงอสิลำมำบำด  

วนัท่ีสิบ  เบชาม-อิสลามาบาด        (B/L/D) 

วนัท่ีเก้า  กิลกิต-ชิลาส-เบชาม        (B/L/D) 



 
ชมมัสยิดไซฟาล  SHAHFISAL MOSQUE ซึ่งสร้างเป็นทรงคล้ายกระโจม 8 เหลี่ยมกลางทะเลทราย
เนื่องจากไดร้บัเงนิบรจิาค 50 ล้านเหรยีญสหรฐัจากราชวงศ์ของซาอุดอิาระเบยี เชื่อว่าเป็นมสัยดิที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก **ผูห้ญงิเตรยีมผา้คลุมศรีษะเพือ่เขา้ชมในบรเิวณมสัยดิดว้ย** 
ผ่านย่านเมอืงใหม่ อาคารรัฐสภา ท าเนียบรฐับาล กระทรวงทบวงกรมและเขตสถานทูต แล้วจึงน าท่านชม
แหล่งชอ้ปป้ิงหลกัของชาวอสิลามาบาด 

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

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

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่กบัสภาวะดินฟ้า อากาศ สายการบินล่าช้าและถนนหนทาง โดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า  แต่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั  

 
 อตัราค่าบริการ    (บาท) 

ก าหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน 
 

ราคาไม่เอาตัว๋เครื่องบิน พกัเด่ียวเพ่ิม 

14-24 ต.ค.2566 / 18-28 ต.ค.2566    

**ตัว๋ Business Class ...............*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 2,000,000.- 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 

วนัท่ีสิบเอด็  กรงุเทพฯ         (-/-/-) 



 
 
การช าระค่าบริการ   (ผูท้ีช่ าระเงนิมดัจ าก่อนไดส้ทิธิใ์นการจดัทีน่ัง่ก่อนตามล าดบั) 
1. กรุณาช าระมดัจ าการเดนิทางท่านละ 25,000 บาท ณ.วนัจอง พรอ้มส่งเอกสารใหบ้รษิทั เพื่อท าวซี่า 
2. ช าระค่าใชจ้่ายในการเดนิทางส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อยหนึ่งเดอืน 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1. ภายใน 1-15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าเดนิทาง  
2. ภายใน 15-30 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์คนืเงนิค่าเดนิทางเพยีง 40% *ค่าตัว๋เครื่องบนิอาจคนืเงนิไม่ได้

ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของตัว๋เครื่องบนิ เช่น ตัว๋โปรโมชัน่ 
เอกสารการขอวีซ่า 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทาง 
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป  (ตอ้งเป็นรูปสเีท่านัน้) 
3. สเตทเมน้ทธ์นาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน (ถ่ายจากเล่มบุคแบงคไ์ดเ้ลย โดยอพัเดทใหเ้ป็นเดอืนปัจจุบนั) 
4. ส าเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้น  
5. ถา้ใชพ้าสปอรต์ราชการ ตอ้งมใีบรบัรองจากราชการว่าท างานอยู่จรงิ  
6. ใบรบัรองการท างาน / หากเป็นเจ้าของกจิการตอ้งมใีบจดทะเบยีนบรษิทัทีม่ชีื่อท่านเป็นหนึ่งในกรรมการ 
 
 
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 

 
 


