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ปากสีถาน...เสน้ทางโคราโครมั ไฮเวย ์ 9 วนั 7 คนื 

วนัแรก กรงุเทพฯ – อลิลามาบดั 

16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอรก์ารบนิไทย หมายเลข  H 

พบเจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

  หมายเหต ุทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์หรอืเอกสารไดรั้บวคัซนี Covid 19  

19.00 น. ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG349 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

22.10 น. เดนิทางถงึ อสิลามาบดั หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม 

ทีพ่ัก Islamabad Hill View Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่2  อสิลามาบดั  - เสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์- ชลีาส 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชลีาส โดยใช ้เสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์ซ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทาง

สายไหม เชือ่มปากสีถานกบัจนี ดว้ยความสงูเหนอืระดับน ้าทะเลกวา่ 4,600 เมตร โครัมไฮเวยเ์ป็นถนนที่

ครองต าแหน่งสงูทีส่ดุในโลก จนมฉีายาวา่ “ถนนลอยฟ้า” ทีล่ดัเลาะเลือ้ยตามภเูขาผา่นหบุเขาของโคฮิ

สตันตามแมน่ ้าอนิดสัอนัยิง่ใหญ่และแมน่ ้าสนิธซุ ึง่เป็นแมน่ ้าทีย่าวทีส่ดุในปากสีถาน และเป็นแมน่ ้าทีใ่หญ่

เป็นอนัดับที ่21 ของโลก ถอืเป็นเสน้เลอืดและเสน้ชวีติของชาวปากสีถาน ตน้ก าเนดิของแมน่ ้าสนิธอุยู่

บรเิวณทีร่าบสงูธเิบต มคีวามยาวรวมของแมน่ ้า 31,080 กโิลเมตร อารยธรรมลุม่แมน่ ้าสนิธ ุประมาณ 

1900-2500 กอ่นครสิตกาล ถอืก าเนดิบรเิวณลุม่แมน่ ้าสนิธใุนประเทศอนิเดยีและปากสีถานในปัจจบุนั ถอื

เป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก แวะรับประทานอาหารที ่เมอืง บสีชาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงชลีาส ใหท้า่นไดช้ืน่ชมธรรมชาตอินังดงามบนเสน้ทางคาราโครัมไฮเวยต์อ่

จนถงึโรงแรมทีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

 ทีพ่ัก Shangri la Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ชลีาส – จดุชมววิราคาโพช ิ– คารมิาบดับาซา่  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงคารมิาบดั (Karimabad) เป็นหัวเมอืงหลกัของ ฮุน่ซา่ (Hunza) ปากสีถาน

ตอนเหนอื ใชเ้สน้ทางคาราโครัมไฮเวย ์เสน้ทางนีท้า่นจะไดรั้บความเพลดิเพลนิชมทศันยีภาพของ

เสน้ทางหลวง  

 แวะถา่ยรปูและชมทศันยีภาพความงามของจดุแยกสามขนุเขาใหญท่ีค่าราโครัมคอื Nanga Parbat , 

Haramosh  และ Rakaposhi 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

แวะถา่ยรปูกบั เสน้ทางสายไหมโบราณ ทีรู่จั้กกนัในชือ่ Kinu-Kutto และจดุชมววิ ยอดเขา ราคาโปช ิ

(Rakaposhi) ซึง่ภเูขามรีะดับความสงู 7,788 เมตรจากระดับน ้าทะเลแตจ่ดุทีเ่ราแวะชมนัน้สงูจาก
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ระดับน ้าทะเลประมาณ 2 พนักวา่เมตรเทา่นัน้ 

 จากนัน้น าทา่นชมยา่นการคา้ของเมอืง Karimabad ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หัตถกรรมพืน้เมอืง สนิคา้

การเกษตร ผลไมต้า่งๆ ที ่คารมิาบดั บารซ์า่ (Karimabad Bazar) 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 ทีพ่ัก Hilltop Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 คารมิาบดั ฮนุซา่ ชอ่งแคบคนุจรีาบ- ทะเลสาบอตัตาบตั – ดา่นพรมแดนคนุจรีาบ - พาสส ุกลา

เซยีร ์- Khunjerab Pass and National Park 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่ง

ทาง 

น าทา่นเดนิทางสูช่อ่งเขาคนุจรีาบและอทุยานแหง่ชาต ิ(Khunjerab Pass and National Park 

) ชอ่งทางการคา้ทีส่งูทีส่ดุในโลก บนเสน้ทางสายไหมตอนใต ้สูถ่นนสงูเสยีดฟ้า คาราโครัมไฮเวย ์ดา่น

พรมแดนคนุจรีาบ ในชว่งเขตรอยตอ่ระหวา่งปากสีถานและจนี เป็นทีต่ัง้ ดา่นพรมแดนคนุจรีาบ ดา่น

พรมแดนทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงู 4,730 เมตร เหนอืระดับนา้ทะเล ซึง่เป็นจดุทีม่คีวามสงูทีส่ดุบน

ถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม พรมแดนชอ่งเขาคนุจรีาบนีเ้ปิดใหม้กีารเดนิทางขา้มแดนไดต้ัง้แตว่ันที ่1 

พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นตน้มา 

แวะชม ‘ทะเลสาบอตัตาบตั’ (Attabad 

Lake หรอื Gojal Lake) เป็นทะเลสาบที่

เกดิจากดนิถลม่เพราะแผน่ดนิไหวเมือ่ปี 2009 

ลงมากัน้แมน่า้ฮนุซา่ จนกลายเป็นทะเลสาบสี

เทอควอยสแ์บบนีซ้ ึง่ทะเลสาบนีม้คีวามยาว 21 

เมตร และความลกึ 103 เมตร รอบๆทะเลสาบ

บางสว่นจะเห็นดนิทีถ่ลม่ลงมาจนกลายเป็น

เขือ่นกัน้ทะเลสาบ การเดนิทางขึน้เหนอืไปจนีกอ่นหนา้นี้ ตอ้งใชท้างเรอืเทา่นัน้ ทางจนีไดช้ว่ยสรา้ง

อโุมงคล์อดเขาเพือ่เชือ่มตอ่เสน้ทางคาราโครัมใหม ่จนทะเลสาบอตัตาบตักลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอด

ฮติในปัจจบุนั และจนุา้ไดม้ากกวา่ 410,000,000 ลกูบาศกเ์มตร นอกจากการชมววิธรรมชาตอินัยิง่ใหญ่

ตระการตาทีม่เีทอืกเขาขนาดมหมึาโอบลอ้มทะเลสาบไวแ้ลว้ ยงัมกีจิกรรมลอ่งเรอืชมธรรมชาตดิว้ย โดย

มเีรอืไวบ้รกิารมากมาย 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางทางตอ่ไป เมอืงพาสส ุ(Passu) เมือ่ผา่นดา่นพรมแดนกนุจรีาบเขา้สู ่เมอืงซอสท ์

(Sost) เมอืงพรมแดนเมอืงแรกของปากสีถาน ทีม่ชีาวจนีเดนิทางมาทาการคา้และแวะพัก สามารถ

เดนิทางตอ่สู ่เมอืงพาสส ุ(Passu) ทีต่ัง้อยูบ่นความสงู 2,400 เมตรเหนอืระดับนา้ทะเล ระหวา่งทางแวะ

ถา่ยรปูธารนา้แข็งทีไ่หลเลือ่นมาจนตดิถนนหลวง ยอดเขาหมิะและภเูขาสงูรปูทรงแปลกตามากมาย ป่า

เปลีย่นส ีนาขัน้บนัได บา้นเรอืนของชาวกลุมติ พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิท์า่มกลางบรรยากาศเงยีบสงบดั่ง

ดนิแดนเทพนยิายบนสรรค ์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นแวะบนัทกึภาพกบั จดุชมววิ พาสส ุกลาเซยีร ์(Passu Glacier) และธารน ้าแข็งบาตรูา ไฮไลต์
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บนเสน้ทางเมอืงพาสส ุธารนา้แข็งเมอืงพาสส ุคอื การไดช้มธารนา้แข็งสดุขอบฟ้าขนาดมหมึา 2 แหง่คอื 

ธารน ้าแข็งสขีาว (White Passu Glacier) และธารน ้าแข็งสดีาบาทรูา่ (Black Batura Glacier) รวมทัง้ 

เทอืกเขาพาสส ุ(Passu Cones) หรอืเทอืกเขาฟันเลือ่ย (Cathedral Mountain) ทีม่ยีอดแหลมหลาย

ยอดในภเูขาเดยีว ซึง่แตล่ะแหง่ลว้นยิง่ใหญแ่ละสวยงามแปลกตา ควรคา่แกก่ารไปเยีย่มชมสกัครัง้ใน

ชวีติ 

สูช่อ่งเขาคนุจรีาบและอทุยานแหง่ชาต ิ(Khunjerab Pass and National Park ) จดุบรรจบแหง่

อารยะธรรมโบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเกา่แก ่ทีน่ีค่อื

ดา่นพรมแดนทีส่งูทีส่ดุในโลก สงูจากระดับนา้ทะเลกวา่ 

4,730 เมตร บนเทอืกเขาคาราโครัม ซึง่เดนิทางตามแนว

เสน้ทางสายไหมโบราณทีเ่ชือ่มเอเชยีกลางสูย่โุรป 

เทอืกเขาหมิะสลับซบัซอ้นเหมอืนสวสิเซอรแ์ลนด ์และ

สามารถพบเห็นสตัวห์ายาก เชน่ตัว Ibex หรอื แพะภเูขา 

Yak ทีอ่าศัยอยูต่ามไหลเ่ขาสงู จนถงึจดุสดุทา้ยทีด่า่น

ชายแดนระหวา่ง ปากสีถาน และ จนี กอ่นทีจ่ะออกไปยงั

ประเทศจนีบนเสน้ทางสายไหมทีซ่นิเกยีง  

พาคณะไปท าเรือ่งผา่นดา่นทีเ่มอืงซอสท ์sost ดา่นพรมแดนคนุจรีาบ (Khunjerab Pass) ดา่นพรมแดน

ทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงู 4,730 เมตร เหนอืระดับนา้ทะเล ซึง่เป็นจดุทีม่คีวามสงูทีส่ดุบนถนนหลวง

ลอยฟ้าคาราโครัม ดา่นชายแดนระหวา่ง ปากสีถาน และ จนี กอ่นทีจ่ะออกไปยงัประเทศจนีบนเสน้ทาง

สายใหท้ีซ่เิกีย่งสรา้งประวัตศิาสตรใ์หต้วัทา่นเองวา่ไดม้ายนือยู ่ณ เสน้ทางประวตัศิาสตรโ์ลก ...... 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับไปยงั เมอืงคารมิาบดั (Karimabad) 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

 ทีพ่ัก Hilltop Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 คารมิาบดั – กราเซยีฮอปเปอร ์– ป้อมบลัตทิ - ดยุเกอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นชม กราเซยีฮอปเปอร ์(Hopper Glacier) โดยรถจิป๊ ผา่นหบุเขากลว้ยไม ้(Orchid Valley ) 

และ กราเซยีฮอปเปอรเ์ป็นกราเซยีทีม่ขีนาดไมไ่ดใ้หญม่ากนักเมือ่เทยีบกบัทีอ่ ืน่ ๆ แตค่วามโดด่เดน่

ของกราเซยีฮอปเปอรจ์ะมสีดี า ทา่นจะไดเ้ห็นกราเซยีทีส่ัง่สมกาลเวลายาวนานจนแทบเปลีย่น จาก

น ้าแข็งกลายเป็นหนิซึง่เห็นไดจ้ากความเกา่แกส่อีอกเทาของกราเซยีแหง่นี ้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นชมป้อมโบราณอายปุระมาณ 700 ปี และป้อมบลัตทิ (Baltit Fort) สญัลกัษณ์ของหบุเขาฮนุ

ซา่ เป็นทีอ่ยูใ่นอดตีของเหลา่ ผูป้กครองฮุน่ซา่ทีม่อีายปุระมาณ 700 ปี แตไ่ดม้กีารบรูณะ ซอ่มแซมเสมอ

มา ทัง้ สถาปัตยกรรมแบบ บลัตสิถานผสมผสานกบัทเิบต และในปัจจบุนับลัตติฟอรด์ยงัอยูใ่นรายชือ่

พจิารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อกีดว้ย  

ชมหมูบ่า้นอายกุวา่ 1,000 ปี ชนเผา่ทีม่อีายยุนืมากทีส่ดุในโลก ซึง่ถอืไดว้า่เป็นชมุชนแรกๆ ในแควน้กลิ
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กติ-บลัตสิถาน ลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นคนผวิขาวมใีนตาสฟ้ีา หนา้คม เหมอืนคนชาวยโุรป เพราะเป็น

ลกูหลานของพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ีก่รฑีาทัพไปตชีมพทูวปี เมือ่ประมาณ 326 ปีกอ่นครสิตกาล...อายุ

ของพวกเขามากกวา่สตรชีาวญีปุ่่ นทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นหญงิทีม่อีายยุนืมากทีส่ดุในโลกทีเ่พิง่จะเสยีชวีติไป

ขณะทีม่อีาย ุ117 ปี แตก่ลา่วกนัวา่ ชนเผา่ฮนุซาสมอีายถุงึ 120 หรอื 130 ปี ซึง่อายขุนาดนีถ้อืวา่เป็น

เรือ่งปกต ิและชาวฮนุซาสทีม่อีาย ุ90 ปี ก็ยงัไมถ่อืวา่แก ่

 น าทา่นขึน้ไปยงั ดยุเกอร ์(Duicker) จัดวา่เป็นหลังคาของฮนุซา่บนรังพญาอนิทร ีเป็นจดุชมพระ

อาทติยข์ึน้ทีส่วยทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ ชมยอดเขาเลดีฟิ้งเกอร ์(Lady finger) หรอื ยอดเขาทะลทุะเล

เมฆ เป็นยอดเขารปูทรงประหลาด สะกดทกุสายตาทีไ่ดพ้บเห็นมาตลอดเวลาทีม่นัยนืตระหงา่นทะลทุะเล

เมฆอยูต่รงนัน้ ดว้ยรปูทรงแหลมชชูนัตัง้ขึน้เหมอืนพรีะมดิหรอืปลายหอก ไมเ่คยมหีมิะปกคลมุเลย 

ในขณะทีเ่ทอืกเขาโดยรอบมหีมิะขาวหม่ปกเกอืบตลอดเวลา ทาใหย้อดเขา Ladyfinger ยิง่เตะตากวา่

ใครๆ ตัวของมนัเองมคีวามสงูกวา่ 600 เมตร ตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ 6,000 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

 ทีพ่ัก Duiker Eagle Nest หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6  ดยุเกอร ์– ป้อมอลัตทิ - กลิกติ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นชม ป้อมอลัตทิ (Altit Fort) 

เป็นป้อมโบราณในหมูบ่า้นอลัตติในหบุ

เขาฮนุซา่ ป้อมนีม้อีายเุกา่แกร่าว 1,100 

ปีเพราะสรา้งในครสิศตวรรษที ่11 เคย

เป็นทีอ่าศัยของผูป้กครองรัฐฮนุซา่เป็น

เวลา 3 ศตวรรษ กอ่นยา้ยไปยงัป้อมบอล

ตติ Baltit Fort ทีอ่ยูไ่มไ่กลกนั ป้อมนี้

เป็นอนุสรณ์สถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของแควน้กลิกติบอลตสิถาน Gilgit-Baltistan 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง กลิกติ  Gilgit-Baltistan ดนิแดนทีร่าบสงูตอนเหนอืปากสีถาน กลิกติ

เคยเป็นศนูยก์ลางส าคญัของพระพทุธศาสนา เป็นจดุแวะทีส่าคัญบนเสน้ทางสายไหม โบราณ และ

ปัจจบุนัเป็นจดุเชือ่มตอ่หลักตามทางหลวงคาราโครัม ที ่มถีนนเชือ่มตอ่ไปยงัประเทศจนีรวมทัง้เมอืง

สการด์จูติราลเปชาวารแ์ละอสิลามาบดัของ ปากสีถาน 
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ระหวา่ง

ทาง 

น าทา่นแวะชม พระพทุธรปู “พระพุทธรปูคารก์าห”์ (Kargah Buddha) มรดกแหง่พทุธศาสนาที่

ยงัคงเหลอือยูใ่น “ปากสีถาน” พระพทุธรปูทีถ่กู

แกะสลักไวบ้นหนา้ผา ในหบุเขาคารก์าห ์

(Kargah Valley) ในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่7 ถกู

คนพบพรอ้มกบัเจดยี ์3 องคซ์ ึง่สงู 400 เมตร

ในชว่งปี ค.ศ.1938-1939 เคยตานานทีเ่กีย่วกบั

พระพทุธรปูแกะสลกัคารก์าหน์ีท้ีถ่กูเลา่ขานโดย

ชาวบา้นในทอ้งถิน่ ตามตานานระบวุา่ 

กาลครัง้หนึง่ บรเิวณแถบนีเ้ป็นทีอ่ยูข่องยกัษ์กนิ

คนนางหนึง่ ทีเ่รยีกกนัวา่ “ยกัษิณี” (Yakhsni) 

ชาวบา้นทีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นจากยกัษ์ตนนีไ้ดร้อ้งขอความชว่ยเหลอืจากนักบวชทีผ่า่นทาง และนักบวช

ก็ไดต้รงึนางยกัษิณีตนนีไ้วท้ีก่อ้นหนิ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

 ทีพ่ัก Gilgit Serena Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7  กลิกติ (Gilgit) – บสีชาม ( Besham) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นเยีย่มชมเมอืงกลิกติ ซึง่ปัจจบุนัท าหนา้ทีเ่ป็นสถานชีายแดนส าหรับพืน้ทีช่นเผา่ในทอ้งถิน่ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิของเมอืงมุง่เนน้ไปทีก่ารเกษตร เป็นหลกั โดยมขีา้วสาล ีขา้วโพดเลีย้งสตัว ์และ

ขา้วบารเ์ลยเ์ป็นพชืผลสว่นใหญ ่ผา่นเมอืงชลีาส (Chilas)  

น าทา่นแวะชม โขดหนิจารกึ ภาพเขยีนโบราณสมยักอ่นประวัตศิาสตรข์องเมอืงชลีาส ซึง่โขดหนิจารกึ

เหลา่นีจ้ะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเสน้ทางสายไหม เสน้ทางทีเ่คยมพีอ่คา้วาณชิมากมายผา่นไปมา 

โดยทีเ่มอืงชลีาสนี ้ถอืเป็นจดุศนูยร์วมโขดหนิจารกึภาพโบราณทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ มกีารคน้พบหลักฐาน

มากกวา่ 20,000 ช ิน้เกีย่วกบัศลิปะโบราณและภาพเขยีน   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืง บสีชาม (Besham) เมอืง

ทา่ส าคญัเสน้ทางสายไหมสมยักอ่น โดยใช ้

เสน้ทางสายคาราโครัมไฮเวย ์ตลอดเสน้ทาง

ทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัความงามของธรรมชาตทิี่

ปรากฎบนเสน้ทางสายนี ้ชมววิระหวา่งสองขา้ง

ทาง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

 ทีพ่ัก Besham Hilton Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 บสีชาม – พพิธิภณัฑเ์มอืงตกัศลิา - มหาวทิยาลยัจเูลยีน - อสิลามาบดั – มสัยดิไฟซาล – 

อสิระชอ้ปป้ิง  – กรงุเทพฯ 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตกัศลิา (ใชเ้วลเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย

หรอืเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต ิ2 ขา้งทางจนถงึเมอืงตักศลิา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 ชม พพิธิภณัฑเ์มอืงตกัศลิา (Taxila) ยเูนสโกไ้ดใ้หค้วามส าคญักบั เมอืงตักศลิา และไดรั้บการ

ประกาศวา่เป็นเมอืงมรดกโลกทางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงโบราณทีเ่จรญิรุง่เรอืงมาตัง้แตส่มยั อเล็กซาน

เดอร ์มหาราช  หลังจากพระเจา้อเลกซานเดอรส์วรรคต พระเจา้อโศกมหาราช ทรงวางรากฐานพทุธ

ศาสนาในเมอืงตักศลิาตอ่ในพทุธศตวรรษที ่10-11 พวกฮัน่ขาวไดท้ าลายวดัพทุธศาสนาในเมอืงตักศลิา

เป็นเมอืง  โบราณทีอ่ดุมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและประตมิากรรมเกา่แกข่องพทุธศลิปะงดงามสมยัคันธาระ 

พระพทุธรปูงดงามราวเทพบตุรกรกี  

จากนัน้ชม  มหาวทิยาลยัจเูลยีน ซึง่ไดรั้บการบรูณะใหมท่ าใหเ้ห็นโครงสรา้งของมหาวทิยาลัยทางพทุธ

ศาสนาอนัเกา่แกต่ัง้อยูก่ลางเนนิเขา Margalla ชือ่ของมนัคอืการรวมกนัของคาภาษาเปอรเ์ซยีสองคา ซึง่

รวมกนัหมายถงึตนีเขา อยูห่า่งจากระดับนา้ทะเลประมาณ 2,400 ฟตุและหา่งจากเมอืงอสิลามาบดัเกอืบ 

500 ฟตุ เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมสาหรับผูอ้ยูอ่าศัยและผูม้าเยอืนเมอืงหลวง จากนัน้มุง่หนา้เขา้สู ่

เมอืงหลวงอสิลามาบดั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

 น าทา่นเยีย่มชม มสัยดิไฟซาล (Faisal Mosque) ซึง่เป็นมสัยดิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีสรา้งโดยกษัตรยิ์

ไฟซาลแหง่ราชวงศซ์าอดุอิาระเบยีใชเ้งนิงบประมาณการ

สรา้งสงูถงึ 50 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐฯ ออกแบบโดย

ชาวตรุก ีและเปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเมือ่ปี1987 

น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง หรอื ของทีร่ะลกึ

ของฝากกอ่น...อ าลาปากสีถาน 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

23.20 น. ออกเดนิทางจาก อสิลามาบดั โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่TG350 

วันที ่9 กรงุเทพฯ 

06.25 น. เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร   

เดนิทาง สงกรานต ์ 12 – 20  เมษายน  2566 

ผูใ้หญ ่     ทา่นละ  79,900   บาท 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่   ทา่นละ  12,000   บาท 
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อตัราคา่บรกิาร   

26 เมษายน –  4 พฤษภาคม  2566 

ผูใ้หญ ่     ทา่นละ  77,900   บาท 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่   ทา่นละ  12,000   บาท 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-อสิลามาบดั -กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย 

คา่ภาษีสนามบนิ 

 คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศปากสีถาน 

 คา่ทีพ่กั (หอ้งละ  2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ไกดท์อ้งถิน่ (พดูภาษาองักฤษ)  

 คา่หวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางพรอ้มคณะ กรุ๊ป 10 ทา่นขึน้ไป  

 คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 500,000-1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้20 กโิลกรัมตอ่หนึง่ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง ๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ (คนละ 5 USD / วัน = 40 USD ตลอดการเดนิทาง)  

 หัวหนา้ทัวรไ์ทย ตามแตท่า่นเห็นสมควร 

 คา่ประกนัโควดิทีคุ่ม้ครองคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 

 คา่กกัตัวหรอืคา่รักษาพยาบาลในกรณีทีผ่ลโควดิเป็นบวกในระหวา่งทีอ่ยูท่ีป่ากสีถานหรอืกลับไทยแลว้ 

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

1. กรณุาจองทีน่ั่งลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 36,000 บาท เมือ่ท า

การจอง พรอ้มกบัสง่หนา้พาสปอรต์ หมายเลขสะสมไมลก์ารบนิไทยและเอกสารส าหรับการท าวซีา่  

2. สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

 

 



Page 9 of 11 

 

 

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 

หลังจากการจองและมกีารช าระมัดจ าทัวร์และตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบรกิารมัดจ า ท่านละ 

11,000 บาท และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีด่ าเนนิการไปแลว้ เชน่ คา่ธรรมเนยีม 

วซีา่, ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป - เก็บค่าธรรมเนียม11,000 บาท และค่าใชจ้่ายทีด่ าเนนิการไปแลว้ เช่น 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่, ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน – เก็บค่าธรรมเนียม 60 % ของราคาทัวร ์และค่าใชจ้่ายทีด่ าเนนิการไปแลว้ 

เชน่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่, ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ 

3. ทัวรย์กเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

หมายเหต ุ

1. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อนัเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ โรคระบาด (โดยบรษัิทฯจะด าเนนิการ

ประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

4. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

5. ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถท าการ Refund เปลีย่นชือ่ เปลีย่นเสน้ทาง เลือ่นวันได ้

6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ทา่น 

7. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆ ตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

8. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯจะ

พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่

ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้งพัก คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษทัฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ทีบ่ริษทัระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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10. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาแทน โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
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โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


