
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปากีสถาน คาราโครมัไฮเวย1์2 วนั 

Wonderful Cherry Blossoms  
โดย...สายการบินไทย(TG) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2562   

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั BKK-ISB TG-349 18.45-22.20 05.30 ชม. 

วนัท่ีสอง อิสลามาบดั-สการด์ู ISB-KDU PK-451 10.15-11.15 1 ชม. 

วนัท่ีสิบเอ็ด อิสลามาบดั-กรุงเทพฯ ISB-BKK TG-350 23.20-06.25 05.30 ชม. 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั  

15.30น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 4

แถว H-J สายการบนิไทย เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯจะคอยตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

18.45น. ออกเดินทางสู่ อิสลามาบดั โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-954  

22.20น. เดินทางถึง สนามบินอิสลามาบดั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 

 พกัท่ี โรงแรม HILL VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง เมืองสการด์ู-ทะเลสาบแซตพารา-Bhuddha Rock Carving  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน  

10.15 น. ออกเดินทางไปยงั เมืองสการด์ู โดยสายการบิน 

ปากีสถาน อินเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี PK-451 

 

11.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองสการด์ู (Skardu)เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัและ

ศนูยก์ลางของนักท่องเท่ียวท่ีนิยมปีนเขาเดินป่าในภาคเหนือของปากีสถาน มี

ภูเขาท่ีมีความสูงเกินกว่า 8,000 เมตรถึง14 ยอด รวมถึงยอดเขา K2 ท่ีสูง

เป็นอนัดบัสองของโลกท่ีความสูง8,611 เมตร รองจากยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์

(สูง 8,840 เมตร) จึงเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวบรรดาเทรค

เกอรแ์ละนักปีนเขาจากทัว่โลกฤดทู่องเท่ียวหลกัเร่ิมตน้ระหว่างเดือนเมษายน

ถึงเดือนตุลาคม  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

บ่าย น าท่านชม ทะเลสาบแซตพารา (Satpara Lake)เป็นทะเลสาบหลกัของหุบ 

เขาสการด์ ูเป็นแหล่งจดัเก็บน ้าส าหรบัเมือง และมีช่ือเสียงในเร่ืองเป็นหน่ึงใน 

ทะเลสาบงดงามท่ีสุดในปากีสถาน และเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 

ประเทศ และเป็นแหล่งท่ีมีปลาเทราทต์ามธรรมชาติ  จากน้ันน าท่านไปชม 

Bhuddha Rock Carving เป็นประติมากรรมเก่าแก่อายุ 2,000 ปีแสดงถึง 

พระพุทธรปูอนัยิ่งใหญ่ท่ีลอ้มรอบดว้ยเหล่าสาวกของพระองค ์เป็นสถานท่ี 

สกัการะบชูาของชาวพุทธจนถึงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 

 



 

 

 
*** หมายเหต*ุ**  ในกรณีที่สายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน จะท าการ 

เดินทางไปยงัเมืองเบชาม โดยรถแทนและพกัที่เมืองเบชามแทน   

ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม PTDC HOTEL หรือ PTDC HOETEL BESHAM  

วนัที่สาม หมู่บา้นซิการ-์ทะเลสาบคาชูร่า-ป้อมซิการ-์เมืองสการด์ู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม หมู่บา้นชิการ ์ใหท่้านไดช่ื้นชมดอกไมน้านาพนัธุ ์อาทิ 

แอฟพีคอด,เชอร่ี,อลัมอลล ์น าท่านชม ทะเลสาบคาชูร่า หรือรูจ้กักนัดี 

ในนามทะเลสาบแชงกรีล่าตั้งอยูริ่มทะเลสาบแห่งน้ี 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเขา้ชม ป้อมชิการ ์(Shigar Fort Palace) ถูกสรา้งโดย ขา่นฮสัซนัท่ี 

ปกครองในช่วงตน้ศตวรรษท่ี17 สรา้งอยูบ่น 22 แพลตฟอรม์ท่ีสงู 5 เมตร 

จากพื้ นดินและส่วนหน่ึงลอ้มรอบหินรปูทรงกรวยขนาดยกัษ์ (จึงเป็นท่ีมา 

ของช่ือFong-Khar หรือ"Palace on Rock") 22ส่วนท่ีเป็นโครงสรา้งเก่าแก่ 

ท่ีสุดมีอายุกวา่ 400 ปี ชมหอ้งโถงใหญ่หอ้งพกัอาศยัท่ีไดร้บัการบรูณะ 

โครงการใหย้งัคงเป็นสถาปัตยกรรมเดิมของอาคารใหม้ากท่ีสุดไดเ้วลาอนั 

สมควรน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

*** หมายเหต*ุ**  ในกรณีที่สายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินในวนัที่ 

สองของการเดินทาง จะท าการเดินทางจากเมืองเบชามไปยงัเมือง 

สการด์ ูโดยรถแทนและพกัที่เมืองสการด์ู ใชเ้วลาในการเดินทาง 

ประมาณ 6 ชัว่โมง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม PTDC HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ หุบเขาแคปลู-ป้อมแคปลู-เมืองสการด์ู  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางไปยงั หุบเขาแคปล ูเป็นเมืองหลวงของเขต Ghanche ของ 

Gilgit-Baltistan อยูห่่างจากเมือง Skardu103 กม.เป็นราชอาณาจกัรท่ีใหญ่

ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในราชวงศ ์Baltistan ของราชวงศย์าบอรแ์ละเป็น

เสน้ทางการคา้ไปยงั Ladakh ซ่ึงพาดผ่านไปตามแมน่ ้า Shyok 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 จากน้ันน าท่านชม ป้อมแคปล ูเป็นป้อมปราการเก่าและมีพระราชวงัท่ี

ตั้งอยูภ่ายในเป็นพระราชวงัถือวา่มรดกทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงถูกสรา้งข้ึน

ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 แทนท่ีป้อมก่อนหนา้น้ีตั้งอยู่ใกล ้ๆ และเป็นท่ี

ประทบัของราชาแห่ง แคปล ูและไดม้ีการบรูณะใหม่ในช่วงปี 2005-2011 

และตอนน้ีไดถู้กน ามาเป็นโรงแรม ซ่ึงบริหารงานโดย Serena Hotel และ

 



 

 

 
ภายในยงัมีการจดัแสดงภาพวาดประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมไวอี้กดว้ยได้

เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง Skardu 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม PTDC HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่หา้ เมืองสการด์ู-เมืองคาริมาบดั-ฮุนซ่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาริมาบดั (Karimabad) เมืองหลวงของฮุนซ่า  

ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในเขต ฮุนซ่า (Hunza Valley) บนเสน้ทาง KKH ขึ้ นไป

ทางเหนือไปยังเมืองคาริมาบัด **ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5.30 

ชัว่โมง**  เมืองหลวงของอาณาจกัรฮุนซ่า (Hunza) ท่ีไดร้ับการบนัทึกว่า 

ผู ้คนท่ีน่ีอายุยืนยาวท่ีสุดในโลก เมืองฮุนซ่าสูงจากระดับน ้ าทะเล 2,438

เมตร มีเมืองหลกัคือเมืองบลัติทหรือท่ีรูจ้กักันในช่ือเมืองคาริมาบัดในอดีต

ฮุนซ่าเป็นรฐัอิสระท่ีมีอ านาจปกครองตนเองเป็นเวลากว่า 900 ปีชาวฮุนซ่า

ส่วนใหญ่นับถือมุสลิมนิกายอิสไมล่ีชีอ แต่ก็สามารถเขา้ใจภาษาอูรดู และ

ภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษา Brushuski เป็นภาษาทอ้งถ่ินพูดกันเฉพาะใน

เขตพ้ืนท่ีฮุนซ่า 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อทางไปยงัหุบเขาฮุนซ่าและชมทศันียภาพของ

เสน้ทางหลวงคาราโครมั (Karakoram Highway) ผ่านหุบเขาผลไมอ้นัอุดม

สมบรูณข์องฮุนซ่าและนาการอ์นัเป็นเมืองโบราณท่ีช่อนตวัอยุใ่นหุบเขา ห่าง

จากมลพิษทั้งปวงไมน่่าแปลกเลยท่ีคนในฮุน ซ่ามีอายุเฉล่ียยาวนานมาก

เป็นอนัดบัตน้ของโลกถึง 85 ปี คนแก่หลายๆคนมีอายุถึง 120 ปี  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  HUNZA EMBASSY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก ดุยเกอร-์หุบเขานาการ-์ธารน ้าแข็งฮอปเปอร-์ป้อมบลัตทิ 

05.00 น. ท่านเดินขึ้ นไปยงั ดุยเกอร ์ เป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ้ นท่ีสวยท่ีสุดในโลกอีก

แห่งหน่ึง พรอ้มใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตยก์ระทบยอด

เขาหิมะ ชมทศันียภาพโดยรอบโดย ณจุดน้ี ท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่าง

โดดเด่นแปลกตาท่ีเรียกวา่ เลด้ีฟิงเกอร ์รปูทรงของยอดเขาไม่ต่างไปจาก

น้ิวมือของหญิงสาวท่ีเพรียวงามไดส้ดัส่วน รวมทั้งไดเ้ห็นยอดเขาระดบัโลก

ถึง 5 เขาดว้ยกนั  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางไปยงั หุบเขานาการ ์ท่านจะไดเ้ห็น Hunza valley ในอีกฝัง่ 

หน่ึงใหท่้านไดถ่้ายรปูกนัใน หุบเขานาการ ์น าท่านเดินทางถ่ายภาพท่ี 

Hopper Valley ท่านจะไดเ้ห็น ธารน ้าแข็ง Hopper ท่ีเป็นธารน ้าแข็งขนาด 

ใหญ่ตั้งอยูใ่นทิวเขาท่ีตั้งสลบักนัไปมาอยา่งสวยงาม 

 



 

 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ฮุนซ่าเพ่ือไปชม ป้อมปราการบลัตทิ(Baltit Fort)  

ท่ีมีความเก่าแก่ถึง 750 ปี ซ่ึงสรา้งโดยเจา้หญิงแห่งเมืองบลัติสตาน  

ภายหลงัการอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายเมืองทุม ป้อมปราการบอลติตแห่งน้ี 

เป็นอดีตพระราชวงัหลวงท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสานแบบทอ้งถ่ิน 

ผสมแคชเมียรแ์ละทิเบตต่อมาพระราชวงัแห่งน้ี ไดถู้กต่อเติม ขยายส่วน 

ต่างๆมากมาย เช่น ระเบียง หนา้ต่าง ก าแพงชั้นนอก พระราชวงัและป้อม 

ปราการโบราณบอลติตไดถู้กท้ิงรา้งในช่วงหน่ึงท่ีมีการยา้ยเมืองหลวงมาท่ี 

เมืองคาริมาบดัผ่านการบรูณะมาหลายครั้ง  จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ดิน 

เล่นท่ี Karimabad Bazar ใหท่้านไดช้มรา้นคา้จ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีตั้ง 

ตลอดแนวบนถนนสายหลกัของเมืองและชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  HUNZA EMBASSY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด คาริมาบดั-กุลมิต-พาสสุ -หมู่บา้นพาสสุ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางไปยงั เมือง Passu โดยผ่าน เมือง Gulmit เป็นค าภาษาตุรกี

หรืออิหร่านซ่ึงแปลว่า "หุบเขาดอกไม"้เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุหลาย

ศตวรรษมีภเูขาและ ธารน ้าแข็ง เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีส าคญั อยูท่ี่ระดบั 

2,408 เมตร  ** ในกรณีที่ด่าน Khunjerab Pass เปิด เราจะน าท่าน

เดินทางไปชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงานที่เป็นพรมแดนการเดินทางระหว่าง 

จนี และ ปากีสถาน ** 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั หมูบ่า้นพาสสุ เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ใกลค้ารา

โครมัไฮยเ์วย ์และลอมรอบไปดว้ยภูเขาหนามทุเรียนวิวอลงัการมาก เดิน

จากหมู่บา้นไปประมาณ 2 กม.ก็จะพบกบั Passu Glacier ท่ีท่ีใหท่้านได้

ถ่ายแสงเย็นของพระอาทิตยจ์บัยอดเขา Passu Cathedral สูง 6,106 เมตร 

คนใน Passu Village จะใชภ้าษาทอ้งถ่ินคือ ภาษา Wakhi น าท่านชมย่าน

ใจกลางเมือง ใหท่้านไดช่ื้นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดก

ทางวฒันธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  PTDC HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่แปด พาสสุ – เมืองชีลาส - จุดชมวิวราคาโปชิ - Chilas Rock Carving  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางออกจาก Passu สู่ เมืองซีลาส  ** ใชเ้วลาในการ

เดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ** บนเสน้ทางคาราโครัมไฮเวยเ์รียบไปตาม 

แมน่ ้าสินธุชมความงามตามเสน้ทางท่ีมีน ้าตกสายเล็กๆอนัเกิดจากหิมะและ

 



 

 

 
กลาเซียละลายระหว่างทางแวะชมจุดท่ีเช่ือมต่อระหว่างเทือกเขาส าคญัของ

โลก 3 เทือกเขา (junction point) บริเวณเทือกเขาคาราโครมัเป็นเขต   

ติดต่อกันสามประเทศได้แก่ ปากีสถาน จีนและของเทือกเขาหิมาลัย 

ประกอบด้วย เทือกเขาหิมาลัย คาราโครัม และ ฮินดุกุช อินเดีย และ

เทือกเขาฮินดูกูชเป็นจุดท่ีแม่น ้าฮุนซ่า มารวมกบัแม่น ้าสินธุ และเทือกเขา 

คาราโครมัฮินดกูชู และ หิมาลยัมาบรรจบกนั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองชีลาส ระหวา่งทางใหท่้านไดแ้วะชม  

จุดชมวิวราคาโปชิ เพ่ือชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขา

ราคาโปชิอยา่งใกลชิ้ด จนรูสึ้กเหมือนจะสมัผสัได ้ยอดเขาแห่งน้ี ถูกจดั

ความสูงอยูใ่นอนัดบัท่ี 27 ของโลก ซ่ึงสงูถึง 7,790 เมตร จากน้ันน าท่าน

เดินทางชม โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตรท่ี์เมือง

ชาติอลั หรือ Chilas Rock Carving ซ่ึงโขดหินจารึกเหล่าน้ีปรากฏใหเ้ห็น

เป็นระยะๆ ตลอดเสน้ทางสายไหม ภาพเขียนโบราณท่ีถูกจารึกไวบ้นโขดหิน

ท่ีเมืองชาติอลั จะตั้งอยูบ่นเสน้ทางสายไหมในอดีตบนเสน้ทางท่ีเคยมีพ่อคา้

วาณิชมากมายผ่านไปมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีเมืองชีลาส ถือเป็นจุดศนูย์

รวมโขดหินจารึกภาพเขียนโบราณท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด มีการคน้พบหลกัฐานกวา่ 

20,000 ช้ิน เก่ียวกบังานศิลปะภาพเขียนโบราณบนโขดหิน  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  SHANGRILA MID WAY HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่เกา้ เมืองชีลาส-Shatial Rock Carving-เมืองสวาต  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองสวาต ** ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  

6.30 ชัว่โมง ** โดยระหวา่งทางใหท่้านไดแ้วะชมหินวาดท่ี Shatial ซ่ึงถูก 

แกะสลกัในช่วง 4 โดยผูแ้สวงบุญชาวพุทธจากประเทศจีน 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองสวาต ผ่านจุดรวมของเทือกเขา 5 

แห่งอนัยิ่งใหญ่ไดแ้ก่ PAMIR, KUNLUN, KARAKORAM, HINDUKUSH และ

HIMALAYA ระหว่างทางผ่านเมืองเบชาม เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ของ

ปากีสถานเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อของคาราโครัมไฮเวยท่ี์ใช้

เดินทางไป Hunza และ Gilgit ท าใหเ้มืองน้ีกลายเป็นเมืองพกัระหว่างทาง

เพ่ือเดินทางไปยงัเสน้ทางสายการคา้ท่ีจุดเช่ือมต่อระหวา่งจีนกบัปากีสถาน 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม   SERENA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สิบ สวาต-สถูปบุตคาร่า- พิพิธภณัฑส์วาต-พระราชวงัขาว  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 
 น าท่านชม สถูปบุตคาร่า สรา้งขึ้ นโดย จกัรพรรดิอโศกในศตวรรษท่ี 2  

และไดม้ีการขยายเจดียใ์หใ้หญ่ขึ้ นนช่วงหลายศตวรรษต่อมาจากน้ันน าท่าน

ไปชม พิพิธภณัฑส์วาต ตั้งขึ้ นในปี 1959 ภายในจดัแสดงดว้ยรูปป้ันและ

ภาพวาดท่ีแสดงถึงชีวิตของพระพุทธเจา้ นอกจากน้ียงัมีส่ิงประดิษฐ์ก่อน

พุทธศาสนาและหอศิลป์แบบชาติพนัธุว์ิทยาจดัแสดงอยดูว้ย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน าท่านชม พระราชวงัสีขาว (White Palace) ของ Marghazar ถูกสรา้ง

ขึ้ นในปี 1940 โดยกษัตริยอ์งคแ์รกของสวาตคือ อบัดุลวาดดั ตั้งอยูใ่นเมือง 

เล็ก ๆ ของ Marghazar ซ่ึงท่ีไดช่ื้อพระราชวงัขาวเน่ืองจากพระราชวงัแห่งน้ี

สรา้งขึ้ นดว้ยหินอ่อนทั้งหมดและตั้งอยู่ท่ีระดับความสูง 7,000 ฟุตเหนือ

ระดบัน ้าทะเลบน Marghazar Hill จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองสวาต 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  SERENA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สิบเอ็ด สวาต - สถูปชินการด์าร-์เมืองตกัศิลา-โบราณสถานตกัศิลาและสิรกปั-อารามจูเล่ียน     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองตกัศิลา ระหวา่งทางใหท่้านไดช้ม สถูปชิน

การด์าร ์ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของหมูบ่า้น Brikot ประมาณ 3 

กิโลเมตรซ่ึงมีความสงูท่ีวดัจากฐานของเจดียอ์ยูท่ี่ 72 เมตรและเป็นเจดีย์

ใหญ่ท่ีท าการตกแต่งดว้ยความประณีตและมีความซบัซอ้นเป็นอยา่งมาก 

เป็นเจีดียท่ี์มีความส าคญัทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหน่ึง  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตกัศิลาซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ

รฐัปัญจาบ เป็นมหาวิทยาลยัและเป็นศูนยก์ลางของศิลปวิชาการ ในอดีต

ของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมีส านักอาจารย์ทิศาปาติโมกข์ สัง่สอน

ศิลปวิทยาต่าง ๆ แก่ศิษย์ท่ีมาเล่าเรียนในแถบดินแดนชมพูทวีปบุคคล

ส าคัญและมีช่ือเสียงหลายท่านท่ีส าเร็จการศึกษาจากท่ีแห่งน้ี อาทิ พระ

เจา้ปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภจัจ ์องคุลีมาล ปัจจุบนัน้ีตกัศิลาอยู่ในเขต

ประเทศปากีสถาน น าท่านชม โบราณสถานตกัศิลาและสิรกัป เมืองท่ี

องค์กรมรดกโลก UNESCO ไดใ้หค้วามส าคัญและขึ้ นทะเบียนเป็นเมือง

มรดกโลก ตามประวัติศาสตร์หลังจากพระเจา้อเล็กซานเดอร์สวรรค์คต 

ดินแดนต่างๆ ตลอดเสน้ทางการเดินทัพของพระองค์ไดแ้ตกแยกตัวเป็น

อิสระ 1 ในดินแดนเหล่านันคืออาณาจักรของพระเจา้มิลินด์ ซ่ึงพระเจา้

อโศกมหาราชไดส้่งคณะพระเถระมาเผยแผ่และวางรากฐานพุทธศาสนาใน

เมืองตกัศิลาแห่งน้ีจากน้ันน าท่านชม ซากอารามจูเล่ียน อนัแสดงให ้

เห็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในอดีต ชม ซากเจดีย์

ธรรมราชิกาท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ในพุทธศตวรรษท่ี 3 

 



 

 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสลามาบดั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือท าการตรวจเอกสารการเดินทาง  

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-350  

วนัที่สิบสอง กรุงเทพฯ          

06.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน    เดินทางไม่ต  า่กว่า 12 ท่าน 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 พกัเดี่ยวเพิ่มจา่ยเพ่ิมท่านละ 

98,900.- 

12,000.- 

การจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 40,000 บาทตอ่ท่าน(เพ่ือเป็น

การยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทางหากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบรษิทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ-อิสลามาบดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน อิสลามาบดั-สการด์ ูโดยสายการบิน ปากีสถานอินเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลน์ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 10 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 



 

 

 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000บาท(ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต่75ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯวนัละ 5 ดอลล่าร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 50 ดอลล่าร ์

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวนัละ 3 ดอลล่าร์ ต่อท่าน ต่อวนั รวม 12 วนั คิดเป็น 36 ดอลล่าร์หรือขึ้ นอยู่กับความพึง

พอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่านส าหรบัโหลด) และ (7 กก./1ใบ/

ท่านถือข้ึนเคร่ือง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์

วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพัก โดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได)้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม  

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 12 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี



 

 

 
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบั

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour)ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ

คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู ้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ั้นๆยืนยนัการ

เดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน์ั้นยกเลิก

บริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเที่ยวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะ

ไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจง้แลว้

ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง

กนัซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมี

จะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด

ตะไบเล็บเป็นตน้กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้ เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็น

ท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 



 

 

 

 

 

 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 

กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและ

เง่ือนไขที่บรษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


