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Cherry Blossom in Pakistan
เที่ยวตอนเหนือของปากีสถานในช่ วงฤดูใบไม้ ผลิ ดอกไม้ ผลิบานสวยงาม
เดินทางโดยการบินไทย 10 วัน 9 คืน
กับโปรแกรมสบาย ๆ ไม่ รีบเร่ ง โรงแรมดีที่สุดในแต่ ละเมือง

Star Voyage ขอนำท่ ำนสู่ ประเทศปำกีสถำนเปิ ดมุมมองของปำกีสถำน ต้ นทำงหิ มำลัยสวยงำม มีเสน่ ห์
ควำมงำมของเทื อกเขำหิ มำลัยซึ่ งตัดกับทะเลสำบสีเขียวมรกตและแม่ นำ้ สิ นธุบนเส้ นทำงหลวงรถยนต์ ที่สูงที่สุดในโลก
บนถนนคำรำโครั มไฮเวย์ ที่ถูกกล่ ำวว่ ำเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกอันดับที่ 8
ปำกีสถำน เป็ นดินแดนส่ วนหนึ่งของอินเดียโบรำณที่เคยถูกปกครองโดยชนกลุ่มต่ ำงๆ จนกระทั่งถึงยุคที่แยกตัวเป็ นอิสระจำก
อินเดียมำก่ อตั้งประเทศใหม่ในดินแดนที่ชำวมุสลิมอำศัยอยู่ในปี ค.ศ. 1947 ประเทศ ปำกีสถำนได้ มำจำกแคว้ นต่ ำงๆ คือ
Pumjab, Afghanis, Kashmir, Sind และ Baluchiston กำรก่ อตั้งประเทศครั้ งนีต้ ้ องเสื ยตัง้ เลือดเนือ้ ของวีรชน
ผู้เสื ยสละไปมำกมำย จนนำมำซึ่ งชัยชนะของกำรครอบครองดินแดน ภำยใต้ ชื่อประเทศปำกีสถำนที่มิ 2 ส่ วน คือปำกีสถำนตะวันตก
และปำกีสถำนตะวันออก แต่ ในที่สุดดินแดนส่ วน ปำกีสถำนตะวันออกได้ แยกตัวออกไปเป็ นประเทศบังคลำเทศ

กรุงอิสลามาบัด (Islamabad) เป็ นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน มีพ้นื ที่ 802,900 ตรกม. แบ่งเป็ น4 แคว้น
คือ บิญจาป บันตั บาโลบัสถาน และแคว้นชายแดนตะวันตกเฉี ยงเหนือ (NWFP) เมืองท่าสาคัญ คือเมืองการาจี กรุ งอิสลามาบัด
สร้างขึ้นในปี 1960 เพื่อเป็ นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี โดยได้มิการวางแผนก่อสร้างอย่างเป็ นระเบียบและรอบคอบ
แบ่งเป็ นลัดส่วนด้วยถนนสายต่างๆ ที่สะอาดสะอ้านและร่ มรื่ นด้วย แนวด้นไม้ภูเขา Margalla บังเป็ นเขาหิ มาลัยให้ความร่ มรื่ น
กับเมือง อิสลามาบัดมีประชากร 2 ล้านคนและเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 10 ของปากีสถาน

วันแรกของการเดินทาง (กรุงเทพฯ อิสลามาบัด)
คณะเดินทางพร้อมกนที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์ของ
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและบริ การเอกสารการเดินทาง
19:00 น . สู่ กรุ งอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน โดยเที่ยวบินที่ TG349 เวลาบินประมาณ5ชัว่ โมง 10นาที
(มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)
22:00 น. (เวลาท้องถิ่น ณ ประเทศปากีสถาน ข้ากว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ
นิวอิสลามาบัด ท่าอากาศยานแห่งใหม่ในกรุ งอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากร นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั Rawalpindi Pearl Continental Hotel
ในกรุ งอิสลามาบัด ระดับ 5 ดาว
16.00น.

วันที่สองของการเดินทาง (กรุงอิสลามาบัด – เมืองตักศิลา – Abbotabad)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
Check out ออกเดินทางไปเมืองตักศิลา ระยะเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
ตักศิลาเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน นาชมพิพิธภัณฑ์ Julian Buddhist Monastery
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วนาท่านไปเมือง Abbottabad ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง
ช่วงค่านาท่านเข้าพักที่โรงแรม PTDC Motel Beesham Hotel

วันทีส่ ามของการเดินทาง Bisham - Gilgit)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
Check out ออกเดินทางไปเมืองกิลกิต ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม รับประทานอาหาร
กลางวันที่ Shangrila Resort Chilas
หลังจากนั้นออกเดินทางต่อ แวะที่จุดชมวิว Nanaga Parbat ที่ท่านจะเห็นวิวอันสวยงาม
ระหว่างทาง วันนี้เดินทางไกล จากเมือง Bisham เข้า Gilgit ใช้เวลาประมาณ 8 ชัว่ โมง

ค่าพักที่ Serena Hotel Gilgit ระดับ 5 ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง Gilgit

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม วันที่ท่องเที่ยวที่เมืองกิลกิต เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเซิ งเขาคาราโครัม
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองน็้เต็มไปด้วยภูเขา และได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่งความงาม บริ สุทธ์ที่ถูกตกสารวจ
จากชาวโลก นอกจากน็้เมืองกิลกิตยังเป็ นเมืองสาคัญที่เส้นทางสายไหมในอดีตตัดผ่าน และใช้เป็ นเส้น
ทางการเผยแพร่ ศาสนาพุทธจากอินเดียสู่ ดินแดนต่างๆ ในเอเชีย ทาให้พบ หลักฐานทางพุทธศาสนาใน
เมืองนี้ เป็ นจานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตัดตาคารห้องถิ่นในเมืองกิลกิต
กิลกิต ที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเล 2,438 เมตร เคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองเมืองหลวงของอดีต
รัฐนาการ์ ในอดีตเคยเป็ นร้ฐที่ปกครองพี้นที่โดยรอบมายาวนานถึง 1,200 ปี จนกระทัง่ ล่มสลายลง
ใน ค.ศ.1 974 หุบเขา นาการ์เป็ นสถานที่นิยมสาหรับชื่นชมทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบ
ทั้งยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และ อื่นๆ กว่า 30 ยอดเขาหุ บเขาฮอปเปอร์ ห่างจาก
ตัวเมืองหลักของนาการ์ประมาณ 10 กิโลเมตรในหุ บเขาฮอปเปอร์ น้ นั เต็มไปด้วยธรรมซาดีที่สวยงาม
ทั้งยอดเขาสู ง ธารน้ าแข็งที่ไหลยาวออกไป และทะเลสาบสี นา้ เงินสวยงาม อันได้แก่ ยอดเขาMair
ยอดเขาRush ยอดเขา Kapal
นาท่านชมพระพุทธรู ปแห่งคารกาห์ (Kargah Buddha) จากจุดจอดรถต้องเดินเล็กน้อยประมาณ
เพื่อขึ้นไปสู่ องค์พระพุทธรู ปในระยะใกสซิ ด พระพุทธรู ปแห่งคารกาห์ เป็ นพระพุทธรู ปนูนสลักบน
หน้าผาสู ง 50 ฟุตจากพื่นดินห่างจากเมืองกิลกิตไปทางทิศตะรันตก ราว 10 กิโลเมตร สร้างฃ็้นใน
ค.ศ.700 ต่อมาเมื่อดินแดน ของปากีสถานเปลี่ยนเป็ นประเทศมุสลิม พระพุทธรู ปจึงถูกทอดที้งและ
สาบสู ญไป จนมืการด้นพบอีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1938 – 39

จากนั้นชม สะพานแขวนกิลกิต (Gilgit Suspension Bridge) ซึ่งเป็ นสะพานแขวนในสมัยโบราณ
ที่ยงั คงใช้งาน อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นสะพานแขวนที่รถสามารถวิง่ ผ่านได้สร้างโดยกองทัพอังกฤษในซ่วงศตวรรษ
ที่ 19ปัจจุบนั เลิก ใช้งานแล้ว และกาลังมีการก่อสร้างสะพานคอนกรี ตแห่งใหม่ หลังจากนั้นนาท่านเดินซม
เมืองกิลกีด ผ่านย่าน ร้านด้าตลาดไปรษณี ย ์ สุ เหร่ ารวมทั้งสนามแข่งโปโล ที่เป็ นกีฬาที่นิยมมากในทางเหนื อ
ของปากีสถาน ปี ดท้ายวัน ด้วยการซม ตลาดเมืองกีลกิต ซึ่ งตลาดแห่งนเปรี ยบเสมือนจุดกึงกลางของเส้นทาง
การด้า และการขนส่ งบน เส้นทางสายคาราโครัม ห่านจะพบกับสิ นด้าพื่นเมืองอาทิหมวก ผ้าทันคอ แบบที่ชาว
ปากีสถานชอบใส่ และให้ ท่านมีเวลาช้อปปังสิ นค้าที่ระลึก จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั รับประทานอาหารค่า
ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั Serena Hotel ในเมืองกิลกีต ที่พกั ระดับ 5 ดาว

วันทีห้าของการเดินทาง เมืองกิลกิต – เมืองคาริมาบัด – คุยเกอร์
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองคาริ มาบัด (Karimabad) เมืองหลวงของฮุนซ่า บนเส้นทางคาราโครัม อยูใ่ นหุ บเขาฮุน
ซ่า (Hunza Valley) ที่ได้รับการบันทึกว่า ผูค้ นที่นี่อายุยนื ยาวที่สุดในโลก เมืองฮุนซ่าสู งจากระตับนั้า
ทะเล 2,438 เมตร มีเมืองหลักคือเมืองบัลดิท (Baltit) หรื อที่รู้จกั ตันในซื่อเมืองคารี มาบัด
(Karimabad) ในอดีตฮุนซ่าเป็ นรัฐ อิสระที่มือานาจปกครองตนเองเป็ นเวลากว่า 900 ปี ซาวฮุนซ่า
ส่ วนใหญ่นบั ถือมุสลิมนิกายอิสไมลี่ซีอ (Ismaili
แต่ก็สามารถเข้าใจภาษาอูรดู (Urdu) และภาษาอังกฤษ สาหรับภาษา Brushuski เป็ นภาษาท้องถิ่น
เฉพาะ พูดกันเฉพาะในเขตพนที่ฮุนซ่า ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางรันแบบปี คนิค ณ จุดซมวิวราคาโปซิ
ออกเดินทางต่อไปยังหุ บเขาฮุนซ่า ระหว่างทางซมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม ผ่านหุ บเขาผลไม้อนั
อุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์ เป็ นเมืองโบราณที่ซ่อนตัวอยูใ่ นหุ บเขา ห่างจากมลพิษทั้งปวง ไม่แปลกที่
คน ในฮุนซ่ามีอายุเฉลี่ยยาวนานมากเป็ นอันดับด้นของโลกถึง 85ปี คนแก่หลายๆ คนมือายุถึง 120ปี เพราะ
เมือง จะถูกโอบส้อมโดยยอดเขาสู งมากมายที่มืความสู งมากกว่า 7,000 เมตรเที่ยวชมเมืองที่มืสีสันสดใส
จากดอกไม้ที่ แข่งสันอวดสี สันที่สวยงามสับแม่น้ าฮุนซ่าทอดดัวโด้งยาวงดงามราวภาพวาดฃ็้น
เมืองฮุนซ่าได้ชื่อว่าเป็ น ดินแดนที่มืประชากรอายุยนื ยาวที่สุดในโลก เนื่องจากมีโอโซนในปริ มาณสู ง จาก
ความมหัศจรรย์แห่งเทือกเขาหิ มาลัย ทาให้อากาศบริ สุทธิ้เป็ นอย่างมาก อีกทั้งโอโซนยังมืผลต่อพืชและผักที่
ปลูกในบริ เวณนี้
และวิถีแห่งธรรมชาติดงเดิมของชาวฮุนซ่าทาให้ประชากรมืสุฃภาพดี เมืองฮุนซ่า
(Hunza) สู งจากระดิบน้ าทะเล 2,438 เมตร และมืพ้นื ที่ประมาณ 7,900 ตารางกิโลเมตร เมืองหลัก
คือเมืองบัลติท (Baltit) หรื อที่รู้ลกั ลันในซื่อเมืองคาริ มาบัด (Karimabad) ในอดีตฮุนซ่าเป็ นรัฐอิสระ
ที่มือานาจปกครองตนเอง เป็ นเวลากว่า 900 ปี ซาวฮุนซ่าส่ วนใหญ่นบั ถือมุสลิมนิกาย อีสไมลี่ซีอะ
(Ismaili Shia) ใช้ภาษาดั้งเติมคือภาษา Brushuski แต่ก็สามารถเข้าใจภาษาอูรดู (Urdu) และ
ภาษาลังกฤษ สาหรับภาษา Brushuski เป็ นภาษาท้องถิ่น เฉพาะ พูดกันเฉพาะในเขตพื้นที่ฮุนซ่า
นาท่านสู่ ที่พกั รับปร ะทานอาหารคา ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
พักที่ Eagle Nest Resort รื สอร์ ทที่อยูส่ ู งที่สุดในเมืองคาริ มาบัดสามารถมองเห็นหุ บเขาเบื้องล่างได้
อย่างสวยงามรวมถึงยอดเขาต่างๆ ที่อยูร่ ายรอบๆโดยเฉพาะ เลดี้ฟิงเกอร์ ซึ่ งมาจากรู ปทรงที่เหมือนนิ้วฃอง
หญิงสาว

วันที่หกของการเดินทาง ยอดเขาตุยเกอร์ – พาสสุ – ช่ องเขาทุนจีราบ – เมืองคาริมาบัด
05:00 น. ปลุกตื่นเพื่อนาท่านเดินขึ้นไปยังยอดเขาดุยเกอร์ (Duiker) เป็ นจุดซมพระอาทิตย์ฃ้ น็ ที่สวยที่สุดในโลก
อีกแห่งหนึ่ง พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสง พระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิ มะชมทัศนียภาพ
โดยรอบโดย ณ จุดนี้ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่มืรูปร่ าง โดดเด่นแปลกตาที่เรี ยกว่า เลดี้ฟิงเกอร์ (Lady
Finger) รู ปทรงของยอดเขาไม่ต่างไปจากนึ่วมือของหญิงสาวที่เพรี ยวงามได้ลดั ส่ วน รวมทั้งได้เห็นยอดเขาระดับ
โลกถึง 5 เขาด้วยกัน Rakaposhi (7,788 M), Diran (7,265 M), Golden Peak (7,028 M), Uter Peak
(7,388 M) และ Mulogianting Peak
06.0
น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
08.0
น. ออกเดินทางสู่ ช่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ระหว่างทางผ่านหมู่บา้ น
กูสมิต (Gulmit Village) คาว่ากูสมืต ในภาษาอิหร่ านหมายความว่า “หุ บเขาแห่งดอกไม้” เป็ นชุมชนขนาดใหญ่
และเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเขตฮุนซ่าตอนบน เป็ นหมู่บา้ นที่เก่าแก่ซ่ ึ งถูกพัอมล้อมไปด้วยเทือกเขาและ
ธารน้ าแข็ง ตั้งอยูบ่ นเส้นทางสายคาราโครัม ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของหุบเขาโดยรอบ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้ นพาสสุ หมู่บา้ นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ

เที่ยง
บ่าย

ปากีสถาน
รับปร ะทานอาหารกลางรันแบบปี คนิกระหว่างทาง
นาท่านเดินทางไปซ่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass ) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นช่วงเขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีน
ที่น่ ึคือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งมืความสู ง 4,693 เมตร เหนือระด้บนั้าทะเล ซึ่งเป็ นจุดที่มืความสู งที่สุด
บนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัมซึ่งจีนและปากีสถานตกลงที่จะสร้างถนนสายนึ่ในปี ค.ศ. 1964โดยมีเทือกเขา คา
ราโครัมเป็ นเส้นแบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่ หลังจากจีนได้สร้างในส่ วนของตนตั้งแต่เมืองพัชการ์ (ประเทศ
จีน) ถึงหมู่บา้ นกุลมืตประเทศปากีสถานเสร็ จในปี ค.ศ.1 979 ปากีสถานก็สร้างต่อตั้งแต่หมู่บา้ นกุลมืตตอนใต้ลง
ไป จรดเมืองรารัลพินดี และแล้วเสร็ จในเดือนสิ งหาคมปี ค.ศ.1 982 พร้อมให้เป็ นเส้นทางสาหรับการท่องเที่ยว
ส่ วนพรมแดนช่องเขากุนจีราบ เปี ดให้มืการเดินทางข้ามแดน ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็ นด้นมาได้
เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ หุบเขาอันซ่าเพื่อเดินทางเข้าสู่ ที่พกั รับปร ะทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั พักที่
Hunza Serena Hotel ในเมืองคารี มาบัต

วันที่เจ็ดของการเดินทาง - เมืองคาริมาบัต – หุบเขากาการ์ – บอลติก ฟอร์ ท – เมืองคาริมาบัด
เช้า
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขานาการ์ (Nagar Valley) ในหุบเขาฮอปเปอร์ (Hoper Valley)
รับประทานอาหารกลางรัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในหุ บเขานาการ์
นาท่านกลับสู่ เมืองคาริ มาบัด (Karimabad) เมืองสาดัญฃองหุ บเขาฮุนซ่า ชมป้ อมปราการบอลติต
(Baltit Fort) ที่มืความเก่าแก่ถึง 750 ปี ซึ่ งสร้างโดยเจ้าหญิงแท่งเมืองบอลดีสตาน
(Baltistan) ภายหลังการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเมืองทุม (Thum) ป้ อมปราการบอลดีตแห่งนี้
เป็ นอดีตพระราซรังหลวงที่มืสถาปัตยกรรมรู ปแบบ ผสมผสานแบบห้องถิ่นผสมแคซเมืยร์ และทิเบต
ต่อมาพระราชวังแท่งน็้ได้ถูกต่อเติม ขยายส่ วนต่างๆ มากมาย เช่น ระเบียง หน้าต่าง กาแพงชั้นนอก
พระราชวังและป้ อมปราการโบราณในอดีตได้ถูกทิ้งร้างในซ่วงหนึ่งที่มืการย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองคาริ มาทัด
(Karimabad) ผ่านการบูรณะมาหลายครั้งเป็ นป้ อมที่สร้างอยูบ่ นทาเลที่ สวยงาม จนกระทัง่ มีรูปแบบ
ที่เห็นอยู่ ปัจจุบนั ป้ อมปราการบอลดีตได้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ซ่ ึงดาเนินการโดย Baltit Heritage
Trust นอกจากนั้น ลังอยูใ่ นรายชื่อเตรี ยมพิจารณาให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกในอนาคตอีก ด้วย
ชมป้ อม“บัลติฟอร์ท (Baltit Fort) เป็ นโบราณสถานที่มือายุเก่าแก่ที่สุดในเมือง GilgitBaliststan มีอายุถึง 900 ปี ตั้งอยูบ่ นหน้าผาริ มแม่น้ าั ฮุนซ่า มีหอคอยสู งสู ดบนป้ อมเรี ยกว่า
Shikari tower มองลงมาเห็นหมู่บา้ น Karimabad เรี ยงรายตามเนินเขาเป็ นภาพที่สวยงามมาก
ท่านสามารถมองเห็นวิวของหุ บเขาฮุนซ่าในมุม 360 องศา และพาไปเยีย่ มชมย่านการค้าของเมืองคาริ มาบัด
ชมวิถีชีวติ ของคนพื้นเมืองที่อยูอ่ ย่างพอเพียง อิสระเดินเล่นชมร้านค้าจาหน่ายของที่ระลึกที่ต้ งั ตลอดแนวบน
ถนนสายหลักของเมือง
ค่าพักที่โรงแรม Gilgit Serena Hotel ระดับ 5 ดาว

วันที่แปดของการเดินทาง เมืองคาริมาบัด - เมืองซีลาส – เมืองบิสชาม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองซี ลาส ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง วิง่ ลัดเลาะไปบนเส้นทาง
สายคาราโครัมไฮเวย์เรี ยบไปตามแม่น้ าสิ นธุ ซมความงามตามเส้นทางที่มืน้ าตกสายเล็ก ๆ พันเกิดจากหิมะ

บ่าย

และธารน้ าแข็งที่ละลาย ระหว่างทางแวะชมจุดที่เชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาสาคัญฃองโลก 3 เทือกเขา
(Junction Point) บริ เวณเทือกเขาคาราโครัมเป็ นเขตติดต่อกันสามประเทศได้แก่ปากีสถานจีนและของ
เทือกเขาหิมาลัยประกอบด้วยเทือกเขาหิมาลัย คาราโครัม และฮินดุกุซ อินเดีย และเทือกเขาฮินดูกูซเป็ น
จุดที่แม่น้ าฮุนซ่ามารวม พับแม่น้ าสิ นธุ และเทือกเขาคาราโครัมฮินดูกูซ และ หิ มาลัยมาบรรจบกันสวยงามมาก
รับประทานอาหารกลางรัน ณ โรงแรม Shangrila Chilas
ออกเดินทางสู่ เมืองบิสซาม ระยะทาง 203 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง โดยใช้เส้นทาง
สายคาราโครัมไฮเวย์ (Karakoram Highway - KKH) ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามของ
ธรรมชาติที่ ปรากฏบนเส้นทางสายนี้ ซมวิวระหว่างสองข้างทางจนถึงเมืองบิสซามในช่วงหัวค่า จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั รับปร ะทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั PTDC Motel ในเมืองบิสซาม

วันที่เก้าของการเดินทาง เมืองบีสซาม – กรุงอิสลามาบัด
เช้า
เที่ยง

23.20 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุ งอิสลามาบัด ระยะทางประมาณ 278 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองแอบอตตาบัด
บ่ายเดินทางถึงกรุ งอิสลามาบัด (Islamabad) เมืองหลวงของประเทศปากีสถาน ปลายสุ ดของเส้นทาง
สายคาราโครัม มืพ้ืนที่ 906 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 2 ล้านคนกรุ งอิสลามาบัด ถูกสร้าง
ในคริ สต์ทศวรรษ 1960 เพื่อใช้เป็ นเมือง หลวงของประเทศแทนนครการาจี
นาท่านแวะชมและถ่ายภาพที่ มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) เป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดใน อิสลามาบัด
สร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดยสถาปนิก ซาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย ซึ่ง
เป็ นมัสยิดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ งของเอเชีย และเป็ นมัสยิดที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในปากีสถาน
สร้างเป็ นทรงคล้ายกระโจม 8 เหลี่ยมกลางทะเลทราย มัสยิดนึ่ได้ซื่อตามพระนามของกษัตรี ยไฟซาล บิน อบดุล
เอซิส แห่งราชวงศ์ของ ซาอุดิอาระเบิย เนื่ องจากได้บริ จาคค่าก่อสร้างเป็ นเงิน 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐ มัสยิดสามารถ
จุคนได้74,000 คน มีพ้ืนที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร มีพ้ืนสร้างด้วยหิ นอ่อนที่ดีที่สุดในโลก
จากนั้น ก่อนอาลาปากีสถาน นาท่านช้อปปิ้ งของฝากที่ Centaurus Department Store สถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุด
ของ ปากีสถาน อิสระซ้อปปิ้ ง เมื่อได้เวลามันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อผ่านพิธีการทางศุลการกรและ
ตรวจ เอกสารการเดินทางเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 350 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง 35 นาที

วันที่สิบของการเดินทาง (กรุงเทพ)
06:25 น.

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
****************************

เอกสารประกอบการขอวีข้าเข้ าประเทศปากีสคาน(ผู้เดินทางต้องไปแสดงตน)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใปงานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า **ล้'ามี
หนังสือเดินทางเล่มเก่ารบกวนแนบฆ่าด้วย**
2. รูปถ่ายสืพื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ (รูปท่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. จดหมายรับรองการท่างาน (ภาษาอังกทษ) ระบุ ตาแหน้ง เงินเดือน และ วันเดือนป็ ที่เริ่มเข้าท่างาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายขึ้แจงการท่างาน (ภาษาอังกทษ)/(กรณีประกอบอาปพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า ) ระบุ ตาแหน่ง เงินเดือน
และ วัน เดือนป็ ที่เริ่มท่า
5. สาเนาหนังสือรับรองของบริษท
ั (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกทษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

6. สาเนาบัตรประชาชน
7. สาเนาทะเบียนบ้าน

8. สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สว
่ นตั๋ว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงป็จจุบัน)
(สถานฑูต ไมรับหนังสือการันตีที่ออกจากธนาคาร
สาเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามีแปลเป็นภาษาอังกฤษ สาเนาใบเปลี่ยนชือ
่ -สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ) สาเนาใบสติบต
ั ร (กรณี'เด็กอายุไม่ถึง 20 ป็)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : เอกสารทต้องมีการแปล ค่าแปลเอกสารไม่รวมอยู่ในราคาคาทัวร์

่ ี่ดุลยพินิจของสถานทูต บริ ษทั ทัวร์เป็ นเพียงตัวแทน ในการยืน่ วีซ่าแทนท่านเท่านัน่
**การพิจารณาวาจะอนุมดั วื ซ
ี ่าให้หรือไม่ อยูท
ทางสถานทูตอาจเรี ยกเอกสารเพิม่ เดิมได้บางกรณี การที่ท่านเตรี ยมเอกสาร ที่ดืและครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบของสถานทูต นัน่ จะ
ช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น สถานทูตอาจเลือกสุ่มตัวอย่างในการเรี ยกลัมภาษณ์ หรื อเก็บหนังสื อเดินทางของท่านมาท่าการ
ตรวจ หลังจากท่านเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย

