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65,900.- 
มัดจำท่านละ 25,000.- 

27 มี.ค. – 04 เม.ย. 63 03 – 11 เม.ย. 63 10 – 18 เม.ย. 63 

24 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 22 – 30 พ.ค. 63 23 – 31 ต.ค. 63 

06 – 14 พ.ย. 63 20 – 28 พ.ย. 63 04 – 12 ธ.ค. 63 

ปากีสถาน 9 วัน เส้นทางคาราโครัม 
 

 

วันท่ี (1) :  กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด – มันเซห์รา 
วันที ่(2) : มันเซห์รา – นาราน – จุดชมวิวบาบูซาร์พาส – ชีราส 
วันที ่(3) : ชีราส – คาริมาบัด – จุดคาริมาบัดชมวิวราคาโปชิ – ฮุนซ่า วัลเล่ย์ 
วันที ่(4) :  ฮุนซ่า – ป้อมอัลติท – ป้อมบัลติท – หุบเขานากา – กราเซียฮอปเปอร์ – ฮุนซ่า 
วันที ่(5) :  ฮุนซ่า – ทะเลสาบอัตตาบัด – สะพานแควนฮัสไซนี่ – พาสสุ โคลน – พาสสุ กลาเซียร์ 
วันที ่(6) : พาสสุ – ซอส – กุนจีราบ ปาส – กิลกิต  
วันที ่(7) : กิลกิต – จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา – เบชฮาม 
วันที ่(8) : เบชฮาม – อิสลามาบัด – พิพิธภัณฑ์ล็อก เวิสซ่า – มัสยิดชาห์ไฟซาล – อนุสาวรีย์ปากีสถาน 
วันที่ (9) : กรุงเทพ  
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วันท่ี (1) : กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด – มันเซห์รา 
 

16.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์กรุ๊ปสายการบินไทย (TG) ประตู 4 แถว D  
18.55 น.  ออกเดินทางสู่ อิสลามาบัด โดยเท่ียวบิน TG 349 
22.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสลามาบัด เมืองอิสลามาบัด (Islamabad) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 
 2 ชั่วโมง) ช่ือเมืองอิสาลามาบัด มาจากคำสองคำ คือ อิสลาม และ อาบัด ซึ่งหมายถึง “เมืองแห่งอิสลาม” 
 โดยเมืองอิสลามาบัดเป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน ตั้งอยู่ในอิสลามาบัดแคพิทัลเทร์ริทอรี มีพื้นท่ี 
 906 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน (พ.ศ.2560) กรุงอิสลามาบัดสร้างขึ้นในคริศต์
 ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครกาจี  
 เดินทางสู่ เมืองมันเซห์รา (Mansehra) เป็นเมืองท่ีท่านจะได้สัมผัสกับความต่ืนเต้นด้วยเส้นทางท่ีมีความ
 คดเคี้ยวท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งระหว่างการเดินทางท่านอาจจะได้พบกับรถประจำทางที่มีความโดดเด่น 
 เป็นเอกลักษณ์ ซึ ่งแต่ละคันก็มีความสวยงามไม่ซ้ำกัน ไม่ว่าจะเป็นลวดลาย สีสัน การตกแต่งสิ ่งต่าง  ๆ 
 ท่ีเข้ากับตัวรถอย่างสวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Karakuram Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ี (2) : มันเซห์รา – นาราน – จุดชมวิวบาบูซาร์พาส – ชีราส 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองนาราน (Naran) เพื่อเข้าสู่ เมืองชีลาส (Chilas) / นำท่านเดินทางลัดเลาะสันเขาท่ีต้อง
 ไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเข้าสู่จุดสูงท่ีสุดของ บาบูซาร์พาส (Babusar Pass) เป็นเส้นทางภูเขา
 สูงที่ความสูง 4.173 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เส้นทางนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดใน หุบเขาคากันฮัน (Kaghan 
 Valley) ประเทศปากีสถาน  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย แวะชมทัศนียภาพ ณ จุดชมวิวบาบูซาร์พาส  (Babusar Pass) เป็นจุดท่ีสูง ท่ีส ุดของห ุบเขาคาก ันฮัน 
 สามารถเห็นทัศนียภาพท่ีงดงามแบบพาโนรามิคของยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน โดยเบื้องล่างเป็น
 หุบลึกของทุ ่งหญ้าสีเข ียวชอุ่ มและเต็มไปด้วยสีส ันของดอกไม้ป ่า ท่ีกำลังชูช ่ออวดความงดงาม                         
 โดยทัศนียภาพจะงดงามท่ีสุดในฤดูร้อนระหว่างเดือน กันยายน-ต้นสิงหาคม  
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 เดินทางสู่ เมืองชีราส (Chilas) เป็นเมืองที่มีภูเขาหิน
น้อยใหญ่อยู่มากมาย สิ่งที ่โด่ดเด่นของภูเขาหินนั้นคือ 
ภาพสลักต่าง ๆ ที่มีข้อสันนิฐานว่ามีมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
ศาสนาพุธ ท่านจะได้พบเห็นภาพสลักมากมาย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Shangrila Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (3) : ชีราส – คาริมาบัด – จุดคาริมาบัดชมวิวราคาโปช ิ– ฮุนซ่า วัลเล่ย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองคาริมาบัด (Karimabad) ท่ีตั้งแห่ง หุบเขาฮุนซ่า (Hunza) ใช้เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ 
 (Karakoram Highway) เส้นทางเส้นนี้ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวง               
 คาราโคร ัม ระหว่างทางแวะ จ ุดคาร ิมาบ ัดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) เพื่อชม
 บรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชิอย่างใกล้ชิดจนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ยอดเขา
 แห่งนี้ถูกจัดความสูงอยู่ในอันดับท่ี 27 ของโลกซึ่งสูงถึง 7,790 ระหว่างทางวิวสวยงามอลังการ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ ฮุนซ่า วัลเล่ย์ (Hunza Valley) เมืองนี้ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 2,438 เมตร เป็นดินแดนท่ี

ผู้คนอายุมียืนยาวมากท่ีสุดในโลก อายุคนโดยเฉล่ียในวัยชรานับ 100 ปีข้ึนไป อาจมาจากเป็นจุดท่ีมีโอโซน
ที่บริสุทธ์ ที่มาจากความมหัศจรรย์ของเทือกเขา สภาพแวดล้อมที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ บวกกับการใช้วิถี
ชีวิตของชาวฮุนซ่า การปลูกบ้านเรือนลดหลั่นตามไหลเขา การทำเกษตรกรรมแบบออแกนิค ทำให้หุบเขา
ฮุนซ่าแห่งนี้ดูเป็นเมืองท่ีน่าหลงใหลเป็นอย่างมาก 
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 นำท่านชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ซึ่งจุดท่ีสามารถชมพระอาทิตย์ตกนั้นสามารถชมได้ท่ีบริเวณของโรงแรม 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Eagle's Nest หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (4) : ฮุนซ่า – ป้อมอัลติท – ป้อมบัลติท – หุบเขานากา – กราเซียฮอปเปอร์ – ฮุนซ่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านชมป้อมโบราณอายุประมาณ 1 ,100 ปี                
 ชื ่อ ป้อมอัลติท (Altit Fort) และ ป้อมบัลติท 
 (Baltit Fort) ที่มีอายุประมาณ 700 ปี ให้ชมแล้ว
 ยังมีหมู่บ้านอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็น ชุมชน
 แรก ๆ ในแคว ้นก ิลก ิต -บ ัลต ิสถาน  ล ักษณะ
 โดยทั ่วไปจะเป็นคนผิวขาว มีในตาสีฟ้า หน้าคม
 เหม ือนคนชาวย ุโรป เพราะเป ็นล ูกหลานของ           
 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ีกรีฑาทัพไปตีชมพูทวีป เมื่อประมาณ 326 ปีก่อนคริสตกาล  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านบันทึกภาพกับ หุบเขานากา (Nagar Valley) ตั ้งอยู ่ ใกล้ก ับหุบเขากิลก ิตมีความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลท่ี 2,438 เมตร เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรัฐนากา ในอดีตเคยเป็นรัฐท่ีปกครองพื้นท่ีโดยรอบ
ยาวนานถึง 1,200 ปี จนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 หุบเขานากาเป็นสถานที่นิยม ชมทัศนียภาพของ
ยอดเขาโดยรอบ ท้ังยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขา  

 นำท่านชม กราเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) เป็น 
กราเซียท่ีมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับท่ีอื่น ๆ แต่
ความโด่ดเด่นของกราเซียฮอปเปอร์จะมีสีดำ นับได้ว่าเป็น
ส่ิงท่ีท่านไม่ควรพลาด จุดเข้าชมกราเซียท่ีใกล้มาก ท่านจะ
ได้เห็นกราเซียท่ีส่ังสมกาลเวลายาวนานจนแทบเปล่ียนจาก
น้ำแข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นได้จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี้ 
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 เดินทางกลับเข้าตัวเมืองฮุนซ่า แวะเท่ียวชมตลาดท้องถิ่นของเมืองฮุนซ่า ชมวิถีชีวิตของชาวฮุนซ่า 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Darbar Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่(5) :  ฮุนซ่า – ทะเลสาบอัตตาบัด – สะพานแควนฮัสไซนี่ – พาสสุ โคลน – พาสสุ กลาเซียร์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ ทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad Lake) ทะเลสาบ
 ที่มีน้ำนิ่งมีสีฟ้าเหมือนกับเทอร์ควอยซ์ ทะเลสาบอัตตาบัด
 นั้นเกิดจากการถล่มของหุบเขา เมื่อปี ค.ศ.2010 แล้วทำให้
 หินมาปิดเส้นทางไหลของแม่น้ำฮุนซ่า ทะเลสาบนี้มีความ
 ยาวประมาณ 21 กิโลเมตร มีความลึกประมาณ 103 เมตร 
 ถือได้ว่าเปน็ทะเลสาบท่ีสวยงามไม่แพ้ท่ีอื่น ๆ เลยทีเดียว  

  แวะบ ันท ึกภาพก ับ  สะพานแควนฮ ัสไซนี่  (Hussaini 
 Suspension Bridge) ถือได้ว ่าเป็นสะพานวัดใจ เลยก็ว่า
 ได้ เป็นการสร้างโดยใช้สลิงธรรมดาแล้วพื้นเป็นไม้ที่ว่างเป็น
 ระยะทำให้พ ื ้นม ีช ่องว ่างเวลาเดินข้าม  จึงต้องมีสต ิอยู่
 ตลอดเวลา แต่ชาวปากีสถานก็ใช้เป็นเส้นทางสรรจรอยู ่เป็น
 ประจำแต่ด้วยบริเวณรอบ ๆ มีสภาพแวดล้อมที ่สวยงาม
 มาก ๆ ถอืเป็นอีกหนึ่งจุดสำหรับนักถ่ายรูป นักโพสต์รูปท่ีไม่ควรพลาด 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านแวะบันทึกภาพกับ พาสสุ โคลน (Passu Cones) เป็นภูเขาที่มีความคล้ายกับโคลนของไอศกรีมท่ี
 คว่ำอยู่ ผู้คนท่ีผ่านไปมาได้พบเห็นและเป็นภูเขานี้ต้ังอยู่ท่ีเมืองพาสสุ จึงให้ช่ือภูเขานี้ว่า “ภาสสุ โคลน” 
 เดินทางสู่ พาสสุ กลาเซียร์ (Passu Glacier) ตั ้งอยู่ ท่ีระดับความสูงประมาณ 2,400 เมตร เหนือ
 ระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นกลาเซียร์สีขาวยาวประมาณ 20 กิโลเมตร กลาเซียร์แห่งนี้เกิดจากการถล่มของหิมะ
 มาทับถมกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี ทริปนี้ท่านได้จะพบเห็นทั้งกลาเซียร์สีดำ คือ กราเซียฮอปเปอร์ 
 (Hopper Glacier) และ กราเซียร์สีขาว คือ พาสสุ กลาเซียร์ (Passu Glacier) 
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม PTL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (6) : พาสสุ – ซอส – กุนจีราบ ปาส – กิลกิต  
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองซอส (Sost or Sust) เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อยู่ติดชายแดนของประเทศปากีสถาน ซึ่งติด
 กับประเทศจีน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงถึง 2,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยังเป็นเมืองที่ขนส่งสินค้า 
 ค้าขายระหว่างชาวปากีสถานกับชาวจีน  
 จากนั้นเดินทางสู่ กุนจีราบ ปาส (Khunjerab Pass) เป็นเขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีน เป็นจุด
 ที่มีความสูง 4,730 เมตร หรือประมาณ 16,000 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล มีเส้นทางที่เจริญมากเนื่องจาก
 ประเทศจีนได้สนับสนุนการก่อสร้างเส้นทาง และยังถือได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมที่มีชื่อว่า คาราโครัมไฮ
 เวย์ (Karakoram Highway หรือ KKH) แถมยังตั้งอยู่ในเขตของอุทยานอีกด้วย โชคดีอาจจะได้พบสัตว์
 ป่าสงวนหาดูยาก เช่น แกะมาร์โคโปโล แพะภูเขา เสือดาวหิมะ เป็นต้น 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) ระหว่างการเดินทางท่านจะผ่าน เมืองชาติอัส (Shatial) คณะจะเดินทาง

ลัดเลาะตามไหล่เขาเรียบริม แม่น้ำสินธุ (Indus River) เป็นแม่น้ำท่ียาวที่สุดในปากีสถาน และเป็นแม่น้ำท่ี
ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 21 ในแง่ของการไหลผ่านประจำปี มักถูกพูดว่าเป็นเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน            
ต้นกำเนิดของแม่น้ำอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต ใกล้กับทะเลสาบมานาซาโรวาร์ ความยาวรวมของแม่น้ำมี
ความยาว 3,180 กิโลเมตร 
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Serena Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (7) : กิลกิต – จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา – เบชฮาม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง เพื่อถ่ายภาพที่ระลึกกับสถานที่มหัศจรรย์แห่งนี้ โดยจุดตัด
 สามเขานี้ ได้แก่ภูเขา  
 เขาท ี ่  1 เท ือกเขาห ิมาล ัย (Himalaya Range) 
 เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย ที่แยกอนุทวีปอินเดียทาง    
 ทิศใต้ ออกจากที่ราบสูงทิเบตทางทิศเหนือ มียอด
 เขาที่สูงที่สุดในโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์ นอกจากนี้
 ยังมียอดเขากันเจนชุงคา (Kanchenjunga) และยัง
 ประกอบด้วยยอดเขาที ่มีความสูงมากกว่า 7,200 
 เมตร เป็นจุดกำเนิดของระบบแม่น้ำที่สำคัญของโลก
 หลายสาย เช่น แม่น้ำสินธุ แม่น้ำคงคา แม่น้ำพรหมบุตร แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ ำโขง และยังเป็น
 เทือกเขาท่ีกินพื้นท่ีถึง 5 ประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏาน เนปาล  
 เขาที่ 2 เทือกเขาฮินดูกูช (Hindu Kush) เป็นเทือกเขาที่ขยายตัวต่อจากเทือกเขาคาราโครัมไปทาง
 ตะวันตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู ่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกับประเทศ
 อัฟกานิสถาน มียอดเขาสูงท่ีมากกว่าระดับ 7,000 เมตร  
 เขาที่ 3 เทือกเขาคาราโครัม (Karakoram) เทือกเขาตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยกับเทือกเขาฮินดูกูช 
 บริเวณเทือกเขาคาราโครัมเป็นเขตติดต่อกันสามประเทศได้แก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย จุดสุงสุดของ
 เทือกเขาคือ ยอดเขาเคทู ต้ังอยู่บริเวณประเทศจีนและปากีสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเบชฮาม (Besham) ตั้งอยู่ในแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา (Khyber Pakhtunkhwa) ซึ่ง

เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแคว้น เมืองเบชฮามตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอิสลามาบัด ระหว่างการ
เดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศอันงดงามของธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละฤดูกาลนั้นให้ความรู้สึกที่มีความ
แตกต่างกัน  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
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เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hilton Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (8) :   เบชฮาม – อิสลามาบัด – พิพิธภัณฑ์ล็อก เวิสซ่า – มัสยิดชาห์ไฟซาล – อนุสาวรีย์ปากีสถาน  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู ่ เมืองอิสลามาบัด (Islamabad) / นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ล็อก เวิสซ่า (Lok Virsa 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ที่รวบรวมเรื่องราวของประเทศปากีสถานในยุคโบราณ
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน ได้จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องราวของ
การสร้างชาติและประวัติของบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของประเทศปากีสถาน ให้ผู้คนท่ีมาเย่ียมชมได้ศึกษา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นำท่านเข้าชม มัสยิดชาห์ไฟซาล หรือ มัสยิดอัลไฟซาล (Shah Faisal Masjid / Mosque) เป็นมัสยิดท่ี 
 สร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ในกรุงอิสลามาบัดแห่งนี้ เป็นมัสยิดสมัยใหม่ท่ีปฏิบัติตามแนวทางของ 
 นิกายซุนนี แต่ยังประกอบศาสนพิธีของหลายนิกายในโลกมุสลิม 

 เดินทางสู่ อนุสาวรีย์ปากีสถาน (Pakistan Monument) 
เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตั ้งอยู่
บริเวณเนินเขาชาการ์ปาเรียในกรุงอิสลามาบัด อนุสาวรีย์
แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น สัญลักษณ์ของความสามัคคขีอง
ชาวปากีสถาน ที่ตั ้งของอนุสาวรีย์อยู ่บนที่สูงทำให้ผู ้คน
สามารถมองเห็นได้จากทั ่วบร ิเวณเมืองหลวงของกรุง
อิสลามาบัดและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมประจำเมือง 
ด้วยรูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์ โครงสร้างรูปกลีบดอกไม้ส่ีกลีบสร้างจากหินแกรนิต แต่ละกลีบแสดงถึงความ
เป็นปากีสถานตัวแทนของแคว้นสำคัญของปากีสถาน ได้แก่ แคว้นบาลูจิสถาน , แคว้นสินธ์ , แคว้นปัญจาบ
และแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา แต่ละกลีบแกะสลักภาพของชาวปากีสถาน สถานที่สำคัญของประเทศทั้ง 4 
แห่ง ได้แก่ มัสยิดแบดชาฮิ , ป้อมเมืองลาฮอร์ , ช่องเขาไคเบอร์และมินาร์ เอ ปากีสถาน ใจกลางอนุสาวรีย์
ที ่ล้อมรอบด้วยกลีบดอกไม้ทั ้งสี ่ เป็นประติมากรรมสามเหลี่ยมฐานเป็นดาวห้าแฉก อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพบริเวณอนุสาวรีย์แห่งนี้ 

ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสลามาบัด 
23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 350 
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วันท่ี (9) : กรุงเทพ 
 

06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
------------------------------------------------------------ 

 

อัตราค่าบริการทัวร ์ปากีสถาน 9 วัน 7 คืน (TG ) 

 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ี
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือ

ข้ึนเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 25,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่)  ราคา 10 – 14 ท่าน (บาท) ราคา 15 ท่าน (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   69,900.- 65,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   67,900.- 63,900.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   22,000.- 
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งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 
(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 พร้อมระบุ
ชื่อผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วัน
ทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 13,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 25,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกดิเหตุสดุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาต ิสภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชนข์อง
ท่านไว้ให้มากท่ีสดุ   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรยีกร้องเงินคนืใน กรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนีเ้ป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   

5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 
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ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเทศปากีสถาน ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวท่ีสถานทูตปากีสถาน 
(ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 5 วันทำการ ) 

 

1. Passport ท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า  
(ถ้ามีอายุน้อยกว่า 6 เดือน กรุณาไปทำใหม่)  

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ  
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น (ท้ังหน้าบัตร และหลังบัตร) 
5. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)  
6. สำเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)  
7. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)  
8. จดหมายรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ท่ีเริ่มเข้าทำงาน  

(ฉบับจริง) 

กรุณากรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเทศปากีสถาน ตามความเป็นจริง 
1. ช่ือ-นามสกุล          กรุ๊ปเลือด     
2.                                . 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน               . 
               . 
4. อาชีพ               . 
    4.1กรณีท่ีเกษียณแล้ว   อาชีพ     ตำแหน่ง       
    เริ่มทำงานต้ังแต่วันท่ี   ถึงวันท่ี     ท่ีอยู่ท่ีทำงานและเบอร์โทร                 .                    
                                                                  . 
5. ช่ือบิดา ____________________________________________        สัญชาติ _______________________ 
6. ช่ือมาดา ___________________________________________        สัญชาติ _______________________  
7. ช่ือคู่สมรส __________________________________________        สัญชาติ _______________________ 
   วันเดือนปีเกิด __________________ จังหวัดท่ีเกิด _______________  อาชีพ ________________________ 
8. คุณมีลูกหรือไม่ ถ้ามี ช่ือ-นามสกุลลูก ____________________________  วัน/เดือน/ปี เกิด _________________ 
9. มีสมาชิกในครอบครัวร่วมเดินทางด้วยหรือไม่  ถ้ามี  
ช่ือ-นามสกุล _______________________________วัน/เดือน/ปี เกิด ___________พาสปอร์ตเลขท่ี___________  
ท่ีอยู่                     . 
                    . 
10.คุณเคยไปปากีสถานภายใน5ปีท่ีผ่านมาหรือไม่   ถ้าเคย วันท่ี _______________เมืองท่ีไป __________________  
วัตถุประสงค์ในการไป ____________________กี่วัน ________  
11.ประเทศท่ีเคยไปมาภายใน2ปี วันท่ี ____________________เมืองท่ีไป__________________วัตถุประสงค์ในการไป 
___________________กี่วัน________  
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
         ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
 


