
 

 

 

             Cherry Blossom in Pakistan  
                   

       เที่ยวตอนเหนือของปากสีถานในช่วงฤดูใบไม้ผล ิดอกไม้ผลบิานสวยงาม 

เดนิทางโดยการบินไทย  10 วนั 9 คืน  
กบัโปรแกรมสบาย ๆ ไม่รีบเร่ง โรงแรมดทีี่สุดในแต่ละเมือง  

    
 

 
 

Star Voyage ขอน ำท่ำนสู่ประเทศปำกีสถำนเปิดมมุมองของปำกีสถำน ต้นทำงหิมำลัยสวยงำม มเีสน่ห์ 

ควำมงำมของเทือกเขำหิมำลัยซ่ึงตัดกับทะเลสำบสีเขยีวมรกตและแม่น ำ้สินธุบนเส้นทำงหลวงรถยนต์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

บนถนนคำรำโครัมไฮเวย์ท่ีถูกกล่ำวว่ำเป็นส่ิงมหัศจรรย์ของโลกอันดับท่ี 8    

ปำกีสถำน เป็นดินแดนส่วนหน่ึงของอินเดียโบรำณท่ีเคยถกูปกครองโดยชนกลุ่มต่ำงๆ จนกระท่ังถึงยคุท่ีแยกตัวเป็นอิสระจำก 

อินเดียมำก่อตั้งประเทศใหม่ในดินแดนท่ีชำวมสุลิมอำศัยอยู่ในปี  ค.ศ. 1947 ประเทศ ปำกีสถำนได้มำจำกแคว้นต่ำงๆ คือ  

Pumjab, Afghanis, Kashmir, Sind และ Baluchiston กำรก่อตั้งประเทศคร้ังนีต้้องเสืยตัง้เลือดเนือ้ของวรีชน 

ผู้ เสืยสละไปมำกมำย จนน ำมำซ่ึงชัยชนะของกำรครอบครองดินแดน ภำยใต้ช่ือประเทศปำกีสถำนท่ีมิ 2 ส่วน คือปำกีสถำนตะวนัตก  

และปำกีสถำนตะวนัออก แต่ในท่ีสุดดินแดนส่วน ปำกีสถำนตะวนัออกได้แยกตัวออกไปเป็นประเทศบังคลำเทศ 
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กรุงอสิลามาบัด (Islamabad) เป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน มพ้ืีนท่ี 802,900 ตรกม. แบ่งเป็น4 แควน้ 

คือ บิญจาป บนัต ับาโลบสัถาน และแควน้ชายแดนตะวนัตกเฉียงเหนือ (NWFP) เมืองท่าส าคญั คือเมืองการาจี กรุงอิสลามาบดั 
สร้างข้ึนในปี 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี โดยไดมิ้การวางแผนก่อสร้างอยา่งเป็นระเบียบและรอบคอบ 

แบ่งเป็นลดัส่วนดว้ยถนนสายต่างๆ ท่ีสะอาดสะอา้นและร่มร่ืนดว้ย แนวดน้ไมภู้เขา Margalla บงัเป็นเขาหิมาลยัใหค้วามร่มร่ืน 
กบัเมือง อิสลามาบดัมีประชากร 2 ลา้นคนและเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 10 ของปากีสถาน 

 

วนัแรกของการเดนิทาง (กรุงเทพฯ อสิลามาบัด) 
 

16.00น.    คณะเดินทางพร้อมกนท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์ของ 
          สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

19:00 น .    สู่กรุงอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน โดยเท่ียวบินท่ี TG349 เวลาบินประมาณ5ชัว่โมง 10นาที 

    (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
           22:00 น.    (เวลาทอ้งถ่ิน ณ ประเทศปากีสถาน ขา้กวา่เวลาในประเทศไทย 2 ชัว่โมง) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ 

   นิวอิสลามาบดั ท่าอากาศยานแห่งใหม่ในกรุงอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ 
   เมือง และศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  Rawalpindi Pearl Continental Hotel  

   ในกรุงอิสลามาบดั ระดบั 5 ดาว  
 

วนัที่สองของการเดนิทาง  (กรุงอสิลามาบดั – เมืองตกัศิลา – Abbotabad) 

 
              รับประทานอาหารเชา้   ณ โรงแรมท่ีพกั 

  Check out  ออกเดินทางไปเมืองตกัศิลา  ระยะเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
  ตกัศิลาเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน   น าชมพิพิธภณัฑ ์Julian Buddhist  Monastery  

               หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัแลว้น าท่านไปเมือง  Abbottabad ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 
  ช่วงค ่าน าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม PTDC Motel Beesham Hotel  

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง Bisham - Gilgit) 

 

     รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั    
     Check out  ออกเดินทางไปเมืองกิลกิต  ระหวา่งทางชมววิทิวทศัน์อนัสวยงาม รับประทานอาหาร 
    กลางวนัท่ี Shangrila Resort Chilas  
       หลงัจากนั้นออกเดินทางต่อ  แวะท่ีจุดชมววิ Nanaga Parbat ท่ีท่านจะเห็นววิอนัสวยงาม 
    ระหวา่งทาง  วนัน้ีเดินทางไกล  จากเมือง Bisham เขา้ Gilgit ใชเ้วลาประมาณ 8 ชัว่โมง 

                     ค ่าพกัท่ี Serena Hotel Gilgit ระดบั 5 ดาว  
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง Gilgit  

 



 

 

    รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม วนัท่ีท่องเท่ียวท่ีเมืองกิลกิต เมืองท่ีตั้งอยูบ่นเซิงเขาคาราโครัม 

      พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองน้็เตม็ไปดว้ยภูเขา    และไดช่ื้อวา่เป็นดินแดนแห่งความงาม บริสุทธ์ท่ีถูกตกส ารวจ 
                          จากชาวโลก นอกจากน้็เมืองกิลกิตยงัเป็นเมืองส าคญัท่ีเส้นทางสายไหมในอดีตตดัผา่น และใชเ้ป็นเส้น 

      ทางการเผยแพร่ศาสนาพุทธจากอินเดียสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชีย ท าใหพ้บ หลกัฐานทางพุทธศาสนาใน 
       เมืองน้ีเป็นจ านวนมาก  
เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ตดัตาคารห้องถ่ินในเมืองกิลกิต 

  กิลกิต ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,438 เมตร เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองเมืองหลวงของอดีต 
     รัฐนาการ์ ในอดีตเคยเป็นร้ฐท่ีปกครองพี้นท่ีโดยรอบมายาวนานถึง 1,200 ปี จนกระทัง่ล่มสลายลง 
     ใน ค.ศ.1 974 หุบเขา นาการ์เป็นสถานท่ีนิยมส าหรับช่ืนชมทศันียภาพของยอดเขาโดยรอบ  
     ทั้งยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และ อ่ืนๆ กวา่ 30 ยอดเขาหุบเขาฮอปเปอร์ห่างจาก 
     ตวัเมืองหลกัของนาการ์ประมาณ 10 กิโลเมตรในหุบเขาฮอปเปอร์นั้นเตม็ไปดว้ยธรรมซาดีท่ีสวยงาม 
      ทั้งยอดเขาสูง ธารน ้าแขง็ท่ีไหลยาวออกไป และทะเลสาบสีนา้เงินสวยงาม อนัไดแ้ก่ ยอดเขาMair  
       ยอดเขาRush ยอดเขา Kapal  

       น าท่านชมพระพุทธรูปแห่งคารกาห์ (Kargah Buddha) จากจุดจอดรถตอ้งเดินเล็กนอ้ยประมาณ  
                                        เพื่อข้ึนไปสู่องคพ์ระพุทธรูปในระยะใกส ซิด พระพุทธรูปแห่งคารกาห์ เป็นพระพุทธรูปนูนสลกับน 
       หนา้ผาสูง 50 ฟุตจากพื่นดินห่างจากเมืองกิลกิตไปทางทิศตะรันตก ราว 10 กิโลเมตร สร้างฃ็้นใน  
       ค.ศ.700 ต่อมาเม่ือดินแดน ของปากีสถานเปล่ียนเป็นประเทศมุสลิม พระพุทธรูปจึงถูกทอดท้ีงและ 
                                            สาบสูญไป จนมืการดน้พบอีกคร้ังเม่ือปี ค.ศ. 1938 – 39 

 

 

จากนั้นชม สะพานแขวนกิลกิต (Gilgit Suspension Bridge) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนในสมยัโบราณ
ท่ียงัคงใชง้าน อยูใ่นปัจจุบนัเป็นสะพานแขวนท่ีรถสามารถวิง่ผา่นไดส้ร้างโดยกองทพัองักฤษในซ่วงศตวรรษ
ท่ี 19ปัจจุบนัเลิก ใชง้านแลว้ และก าลงัมีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตแห่งใหม่ หลงัจากนั้นน าทา่นเดินซม
เมืองกิลกีด ผา่นยา่น ร้านดา้ตลาดไปรษณีย ์ สุเหร่ารวมทั้งสนามแข่งโปโล ท่ีเป็นกีฬาท่ีนิยมมากในทางเหนือ
ของปากีสถาน ปีดทา้ยวนั ดว้ยการซม ตลาดเมืองกีลกิต ซ่ึงตลาดแห่งนเปรียบเสมือนจุดกึงกลางของเส้นทาง
การดา้ และการขนส่งบน เส้นทางสายคาราโครัม ห่านจะพบกบัสินดา้พื่นเมืองอาทิหมวก ผา้ทนัคอ แบบท่ีชาว
ปากีสถานชอบใส่  และให ้ท่านมีเวลาชอ้ปปังสินคา้ท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  รับประทานอาหารค ่า 
ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั  Serena Hotel ในเมืองกิลกีต  ท่ีพกัระดบั 5 ดาว  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      วนัทีห้าของการเดนิทาง  เมืองกลิกติ – เมืองคาริมาบัด – คุยเกอร์  
 

               เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
         ออกเดินทางสู่เมืองคาริมาบดั (Karimabad) เมืองหลวงของฮุนซ่า บนเส้นทางคาราโครัม อยูใ่นหุบเขาฮุน 

ซ่า (Hunza Valley) ท่ีไดรั้บการบนัทึกวา่ ผูค้นท่ีน่ีอายยุนืยาวท่ีสุดในโลก เมืองฮุนซ่าสูงจากระตบันั้า
ทะเล 2,438 เมตร มีเมืองหลกัคือเมืองบลัดิท (Baltit) หรือท่ีรู้จกัตนัในซ่ือเมืองคารีมาบดั 
(Karimabad) ในอดีตฮุนซ่าเป็นรัฐ อิสระท่ีมือ านาจปกครองตนเองเป็นเวลากวา่ 900 ปี ซาวฮุนซ่า
ส่วนใหญ่นบัถือมุสลิมนิกายอิสไมล่ีซีอ (Ismaili 
แต่ก็สามารถเขา้ใจภาษาอูรดู (Urdu) และภาษาองักฤษ ส าหรับภาษา Brushuski เป็นภาษาทอ้งถ่ิน
เฉพาะ พูดกนัเฉพาะในเขตพนท่ีฮุนซ่า ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางรันแบบปีคนิค ณ จุดซมววิราคาโปซิ 
บ่าย ออกเดินทางต่อไปยงัหุบเขาฮุนซ่า ระหวา่งทางซมทศันียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม ผา่นหุบเขาผลไมอ้นั 

อุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์ เป็นเมืองโบราณท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขา ห่างจากมลพิษทั้งปวง ไม่แปลกท่ี
คน ในฮุนซ่ามีอายเุฉล่ียยาวนานมากเป็นอนัดบัดน้ของโลกถึง 85ปี คนแก่หลายๆ คนมือายถึุง 120ปี เพราะ
เมือง จะถูกโอบส้อมโดยยอดเขาสูงมากมายท่ีมืความสูงมากกวา่ 7,000 เมตรเท่ียวชมเมืองท่ีมืสีสันสดใส
จากดอกไมท่ี้ แข่งสันอวดสีสันท่ีสวยงามสับแม่น ้าฮุนซ่าทอดดวัโดง้ยาวงดงามราวภาพวาดฃ็้น 
เมืองฮุนซ่าไดช่ื้อวา่เป็น ดินแดนท่ีมืประชากรอายยุนืยาวท่ีสุดในโลก เน่ืองจากมีโอโซนในปริมาณสูง จาก
ความมหศัจรรยแ์ห่งเทือกเขาหิมาลยั ท าใหอ้ากาศบริสุทธ้ิเป็นอยา่งมาก อีกทั้งโอโซนยงัมืผลต่อพืชและผกัท่ี
ปลูกในบริเวณน้ี  และวถีิแห่งธรรมชาติดงเดิมของชาวฮุนซ่าท าใหป้ระชากรมืสุฃภาพดี เมืองฮุนซ่า 
(Hunza) สูงจากระดิบน ้าทะเล 2,438 เมตร และมืพื้นท่ีประมาณ 7,900 ตารางกิโลเมตร เมืองหลกั
คือเมืองบลัติท (Baltit) หรือท่ีรู้ลกัลนัในซ่ือเมืองคาริมาบดั (Karimabad) ในอดีตฮุนซ่าเป็นรัฐอิสระ
ท่ีมือ านาจปกครองตนเอง เป็นเวลากวา่ 900 ปี ซาวฮุนซ่าส่วนใหญ่นบัถือมุสลิมนิกาย อีสไมล่ีซีอะ
(Ismaili Shia) ใชภ้าษาดั้งเติมคือภาษา Brushuski แต่ก็สามารถเขา้ใจภาษาอูรดู (Urdu) และ
ภาษาลงักฤษ ส าหรับภาษา Brushuski เป็นภาษาทอ้งถ่ิน เฉพาะ พูดกนัเฉพาะในเขตพื้นท่ีฮุนซ่า  
น าท่านสู่ท่ีพกั รับปร ะทานอาหารค า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 
พกัท่ี Eagle Nest Resort รืสอร์ทท่ีอยูสู่งท่ีสุดในเมืองคาริมาบดัสามารถมองเห็นหุบเขาเบ้ืองล่างได้
อยา่งสวยงามรวมถึงยอดเขาต่างๆ  ท่ีอยูร่ายรอบๆโดยเฉพาะ เลด้ีฟิงเกอร์ ซ่ึงมาจากรูปทรงท่ีเหมือนน้ิวฃอง
หญิงสาว 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
วนัที่หกของการเดนิทาง  ยอดเขาตุยเกอร์ – พาสสุ – ช่องเขาทุนจรีาบ – เมืองคาริมาบัด  
 

05:00 น.    ปลุกต่ืนเพื่อน าท่านเดินข้ึนไปยงัยอดเขาดุยเกอร์ (Duiker) เป็นจุดซมพระอาทิตยฃ์็้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก  
        อีกแห่งหน่ึง พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศแสง พระอาทิตยก์ระทบยอดเขาหิมะชมทศันียภาพ 

โดยรอบโดย ณ จุดน้ีท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมืรูปร่าง โดดเด่นแปลกตาท่ีเรียกวา่ เลด้ีฟิงเกอร์ (Lady 
Finger) รูปทรงของยอดเขาไม่ต่างไปจากน่ึวมือของหญิงสาวท่ีเพรียวงามไดล้ดัส่วน รวมทั้งไดเ้ห็นยอดเขาระดบั
โลกถึง 5 เขาดว้ยกนั   Rakaposhi (7,788 M), Diran (7,265 M), Golden Peak (7,028 M), Uter Peak 
(7,388 M) และ Mulogianting Peak 

06.0 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.0 น. ออกเดินทางสู่ช่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหวา่งทางผา่นหมู่บา้น 

กูสมิต (Gulmit Village) ค าวา่กูสมืต ในภาษาอิหร่านหมายความวา่ “หุบเขาแห่งดอกไม”้ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
และเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตฮุนซ่าตอนบน เป็นหมู่บา้นท่ีเก่าแก่ซ่ึงถูกพอัมลอ้มไปดว้ยเทือกเขาและ 
ธารน ้าแขง็ ตั้งอยูบ่นเส้นทางสายคาราโครัม ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
ต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงามของหุบเขาโดยรอบ จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้นพาสสุ หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ  

 
ปากีสถาน 

      เท่ียง รับปร ะทานอาหารกลางรันแบบปีคนิกระหวา่งทาง 
บ่าย น าท่านเดินทางไปซ่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass ) ซ่ึงตั้งอยูใ่นช่วงเขตพรมแดนระหวา่งปากีสถานและจีน 

ท่ีน่ึคือด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงมืความสูง 4,693 เมตร เหนือระดบ้นั้าทะเล ซ่ึงเป็นจุดท่ีมืความสูงท่ีสุด 
บนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัมซ่ึงจีนและปากีสถานตกลงท่ีจะสร้างถนนสายน่ึในปีค.ศ. 1964โดยมีเทือกเขา คา
ราโครัมเป็นเส้นแบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู ่ หลงัจากจีนไดส้ร้างในส่วนของตนตั้งแต่เมืองพชัการ์ (ประเทศ 
จีน) ถึงหมู่บา้นกุลมืตประเทศปากีสถานเสร็จในปี ค.ศ.1 979 ปากีสถานก็สร้างต่อตั้งแต่หมู่บา้นกุลมืตตอนใตล้ง
ไป จรดเมืองรารัลพินดี และแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ.1 982 พร้อมใหเ้ป็นเส้นทางส าหรับการท่องเท่ียว 
ส่วนพรมแดนช่องเขากุนจีราบ เปีดใหมื้การเดินทางขา้มแดน ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นดน้มาได้
เวลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่หุบเขาอนัซ่าเพื่อเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   รับปร ะทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั   พกัท่ี 
Hunza Serena Hotel ในเมืองคารีมาบตั 
 



 

 

 

 
 
วนัที่เจด็ของการเดนิทาง -  เมืองคาริมาบัต – หุบเขากาการ์ – บอลตกิ ฟอร์ท – เมืองคาริมาบดั  

 
      เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่หุบเขานาการ์ (Nagar Valley) ในหุบเขาฮอปเปอร์ (Hoper Valley)  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางรัน ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินในหุบเขานาการ์ 
บ่าย น าท่านกลบัสู่เมืองคาริมาบดั (Karimabad) เมืองส าดญัฃองหุบเขาฮุนซ่า ชมป้อมปราการบอลติต 
 (Baltit Fort) ท่ีมืความเก่าแก่ถึง 750 ปี ซ่ึงสร้างโดยเจา้หญิงแท่งเมืองบอลดีสตาน  
 (Baltistan) ภายหลงัการอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายเมืองทุม (Thum) ป้อมปราการบอลดีตแห่งน้ี  
 เป็นอดีตพระราซรังหลวงท่ีมืสถาปัตยกรรมรูปแบบ ผสมผสานแบบหอ้งถ่ินผสมแคซเมืยร์และทิเบต  
 ต่อมาพระราชวงัแท่งน้็ไดถู้กต่อเติม ขยายส่วนต่างๆ มากมาย เช่น ระเบียง หนา้ต่าง ก าแพงชั้นนอก  

พระราชวงัและป้อมปราการโบราณในอดีตไดถู้กทิ้งร้างในซ่วงหน่ึงท่ีมืการยา้ยเมืองหลวงมาท่ีเมืองคาริมาทดั 
(Karimabad) ผา่นการบูรณะมาหลายคร้ังเป็นป้อมท่ีสร้างอยูบ่นท าเลท่ี สวยงาม จนกระทัง่มีรูปแบบ 
ท่ีเห็นอยู ่ปัจจุบนัป้อมปราการบอลดีตไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑซ่ึ์งด าเนินการโดย Baltit Heritage  
Trust นอกจากนั้น ลงัอยูใ่นรายช่ือเตรียมพิจารณาให้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโกในอนาคตอีก ดว้ย  

 
 ชมป้อม“บลัติฟอร์ท (Baltit Fort) เป็นโบราณสถานท่ีมือายเุก่าแก่ท่ีสุดในเมือง Gilgit- 
 Baliststan มีอายถึุง 900 ปี ตั้งอยูบ่นหนา้ผาริมแม่นั้าฮุนซ่า มีหอคอยสูงสูดบนป้อมเรียกวา่  
 Shikari tower มองลงมาเห็นหมู่บา้น Karimabad เรียงรายตามเนินเขาเป็นภาพท่ีสวยงามมาก  
 ท่านสามารถมองเห็นววิของหุบเขาฮุนซ่าในมุม 360 องศา และพาไปเยีย่มชมยา่นการคา้ของเมืองคาริมาบดั    

ชมวถีิชีวติของคนพื้นเมืองท่ีอยูอ่ยา่งพอเพียง อิสระเดินเล่นชมร้านคา้จ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีตั้งตลอดแนวบน
ถนนสายหลกัของเมือง   

 ค ่าพกัท่ีโรงแรม Gilgit  Serena Hotel ระดบั 5 ดาว  
 

 
วนัที่แปดของการเดนิทาง  เมืองคาริมาบัด -  เมืองซีลาส – เมืองบิสชาม  

 
    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

เชา้   ออกเดินทางสู่เมืองซีลาส ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง วิง่ลดัเลาะไปบนเส้นทาง        
สายคาราโครัมไฮเวยเ์รียบไปตามแม่น ้าสินธุ ซมความงามตามเส้นทางท่ีมืน ้าตกสายเล็ก ๆ พนัเกิดจากหิมะ 

 



 

 

 

และธารน ้าแขง็ท่ีละลาย ระหวา่งทางแวะชมจุดท่ีเช่ือมต่อระหวา่งเทือกเขาส าคญัฃองโลก 3 เทือกเขา  
(Junction Point) บริเวณเทือกเขาคาราโครัมเป็นเขตติดต่อกนัสามประเทศไดแ้ก่ปากีสถานจีนและของ 
เทือกเขาหิมาลยัประกอบดว้ยเทือกเขาหิมาลยั คาราโครัม และฮินดุกุซ อินเดีย และเทือกเขาฮินดูกูซเป็น 
จุดท่ีแม่น ้าฮุนซ่ามารวม พบัแม่น ้าสินธุ และเทือกเขาคาราโครัมฮินดูกูซ และ หิมาลยัมาบรรจบกนัสวยงามมาก 

 รับประทานอาหารกลางรัน ณ โรงแรม Shangrila Chilas 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองบิสซาม ระยะทาง 203 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง โดยใชเ้ส้นทาง 
  สายคาราโครัมไฮเวย ์(Karakoram Highway - KKH) ตลอดเส้นทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัความงดงามของ 
  ธรรมชาติท่ี ปรากฏบนเส้นทางสายน้ี ซมววิระหวา่งสองขา้งทางจนถึงเมืองบิสซามในช่วงหวัค ่า จากนั้น 
                น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  รับปร ะทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  PTDC Motel ในเมืองบิสซาม 

 
วนัที่เก้าของการเดนิทาง  เมืองบีสซาม – กรุงอสิลามาบัด 

 
        รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

เชา้ น าท่านออกเดินทางสู่กรุงอิสลามาบดั ระยะทางประมาณ 278 กิโลเมตร  
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองแอบอตตาบดั  
  บ่ายเดินทางถึงกรุงอิสลามาบดั (Islamabad) เมืองหลวงของประเทศปากีสถาน ปลายสุดของเส้นทาง 
  สายคาราโครัม มืพื้นท่ี 906 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 2 ลา้นคนกรุงอิสลามาบดั ถูกสร้าง   
                ในคริสตท์ศวรรษ 1960 เพื่อใชเ้ป็นเมือง หลวงของประเทศแทนนครการาจี  

น าท่านแวะชมและถ่ายภาพท่ี มสัยดิไฟซาล (Faisal Mosque) เป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดใน อิสลามาบดั    
สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดยสถาปนิก ซาวตุรกี ลกัษณะคลา้ยเตน็ทก์ลางทะเลทราย ซ่ึง 
เป็นมสัยดิขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของเอเชีย และเป็นมสัยดิท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในปากีสถาน  
สร้างเป็นทรงคลา้ยกระโจม 8 เหล่ียมกลางทะเลทราย มสัยดิน่ึไดซ่ื้อตามพระนามของกษตัรีย  ไฟซาล บิน อบดุล 
เอซิส แห่งราชวงศข์อง ซาอุดิอาระเบิย เน่ืองจากไดบ้ริจาคค่าก่อสร้างเป็นเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ มสัยดิสามารถ
จุคนได7้4,000 คน มีพื้นท่ีประมาณ 5,000 ตารางเมตร มีพื้นสร้างดว้ยหินอ่อนท่ีดีท่ีสุดในโลก 
จากนั้น ก่อนอ าลาปากีสถาน น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากท่ี Centaurus Department Store สถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของ ปากีสถาน อิสระซอ้ปป้ิง เม่ือไดเ้วลามนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อผา่นพิธีการทางศุลการกรและ
ตรวจ เอกสารการเดินทางเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

23.20 น.         ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 350 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 35 นาที 

วนัที่สิบของการเดนิทาง  (กรุงเทพ) 

06:25 น.        ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

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

 
 
 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวข้ีาเข้าประเทศปากสีคาน(ผู้เดนิทางต้องไปแสดงตน) 

1. หนังสอืเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใปงานไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่างตดิกันอย่างน้อย 2 หน้า **ล้'ามี

หนังสอืเดินทางเล่มเก่ารบกวนแนบฆ่าด้วย** 
 
2. รูปถ่ายสืพื้นหลังขาว ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (รูปท่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 

 
 
3. จดหมายรับรองการท่างาน (ภาษาอังกทษ) ระบุ ตาแหน้ง เงินเดือน และ วันเดอืนป็ ที่เริ่มเข้าท่างาน (ฉบับจริง) 
 
4. จดหมายขึ้แจงการท่างาน (ภาษาอังกทษ)/(กรณีประกอบอาปพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตาแหน่ง เงินเดือน 

และ วัน เดือนป็ ที่เริ่มท่า 
 
5. สาเนาหนังสือรับรองของบริษทั (กรณีเป็นเจา้ของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกทษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท 

 
 
6. สาเนาบัตรประชาชน 
 
7. สาเนาทะเบียนบ้าน 

 
 
8. ส าเนาสมดุบัญชีออมทรัพย์สว่นตั๋ว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงป็จจุบัน) 

(สถานฑูต ไมรับหนังสอืการันตีท่ีออกจากธนาคาร  

 

       ส าเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามีแปลเป็นภาษาอังกฤษ สาเนาใบเปลี่ยนช่ือ -สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็น

ภาษาอังกฤษ)  สาเนาใบสติบัตร (กรณ'ีเด็กอายุไม่ถึง 20 ป็)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
หมายเหตุ : เอกสารทตอ้งมีการแปล ค่าแปลเอกสารไม่รวมอยู่ในราคาคาทัวร ์

 
**การพิจารณาว าจะอนุมดัวืซี่าให้หรือไม่ อยูท่ี่ดุลยพินิจของสถานทูต บริษทัทวัร์เป็นเพียงตวัแทน ในการยืน่วซ่ีาแทนท่านเท่านัน่ 
ทางสถานทูตอาจเรียกเอกสารเพ่ิมเดิมไดบ้างกรณี การท่ีท่านเตรียมเอกสาร ท่ีดืและครบถว้นถูกตอ้ง ตามระเบียบของสถานทูต นัน่ จะ
ช่วยใหก้ารพิจารณาของสถานทูตง่ายข้ึน สถานทูตอาจเลือกสุ่มตวัอยา่งในการเรียกลมัภาษณ์ หรือเก็บหนงัสือเดินทางของท่านมาท่าการ
ตรวจ หลงัจากท่านเดินทางกลบัมาถึงเมืองไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


