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Pakistan 
 

6 วนั 4 คืน 

 

รวมในแพ็กเกจ 
 โรงแรมระดับ 4  ดาว จาํนวน 2 คืน  

( รีสอรท์ 3 ดาว ที ่แฟร่ีมีโดว ์และฮุนซา ) 

 ไกดท์้องถ่ินพดูภาษาอังกฤษ 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศไป-กลับ 

 บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าทีข่ับรถ  

 อาหารทกุมือ้ 

 ค่าม้าแคระ (Pony) ขึน้แฟร่ีมีโดว ์

 กิจกรรมทีร่ะบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 วีซ่าปากีสถาน 

 ประกันการเดินทาง 

 

ไม่รวมในแพ็กเกจ 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิระหว่างประเทศไป-กลับ 

 ทปิทกุประเภท 

 เจ้าหน้าทีห่ัวหน้าทวัร ์ 

 

 
ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ สมัผสัวิถีชีวิตผู้คนท่ีแตกต่าง 

วิวเขาสดุบรรยาย 
เลือกได้ตามใจคณุ 

41,500 บาท/ทา่น 
เร่ิมต้น 

ราคาสาํหรบัผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึน้ไป  
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วันที ่4 | เซอรแ์มท - อินเทอรล์าเค่น 

เช็คอินท่ีท่าอาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
แนะนาํเป็นสายการบินไทย TG349 เวลา 19.00 – 22.10 น. (ณ เวลาท้องถิ่น
ประเทศปากีสถาน) เคานเ์ตอร ์H,J ชัน้ 4 (ประต ู4-5 ) 
หมายเหต ุ: หากผูเ้ดินทางตอ้งการใชเ้ท่ียวบินอ่ืนกรุณาแจง้ก่อนทาํการซือ้ 

: เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณามาเผ่ือเวลาอย่าง  
  นอ้ย 3 ชม.  

ถึงสนามบินประเทศปากีสถาน ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระ นาํท่าน
เดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโดยรถตูป้รบัอากาศ 

 รถตูป้รบัอากาศ – โรงแรมท่ีพกั   
 อาหารคํ่า 

เขา้พกัท่ี Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

เดินทางไปเช็คอินท่ีสนามบินอิสลามาบดั เพ่ือเดินทางสู่เมืองกิลกิต  โดยสายการ
บินปากีสถาน อินเตอรเ์นชนัแนล แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี PK605 เวลา 07.05 – 08.05 
น. อิสระเยี่ยมชมเมืองกิลกิตและรบัประทานอาหารกลางวันท่ี Hunza Altit fort 
และไปต่อยงั Baltit Fort เขา้ชมป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮนุซา ชมทะเลสาบ
สีเทอรค์วอยสง์ดงาม (Attabad Lake) ราวกบัหลดุออกมาจากภาพวาด 

 รถตูป้รบัอากาศ  - ตั๋วเคร่ืองบินภายใน 
 ค่าเขา้ชม Baltit Fort  
 อาหารเชา้ กลางวนัและคํ่า 

เขา้พกัท่ี Hotel Egle’s nest resort หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 
เชา้นาํท่านถ่ายภาพจุดชมวิว Eagle nest และเดินทางไปยัง “แฟร่ีมีโดว”์ แวะ 
Lunch ท่ีกิลกิต ต่อไปยงัสะพาน Raikot (เปล่ียนรถจิ๊บ 4x4 สมัผสัความตื่นเตน้
ท่ีปลอดภยักบัเสน้ทางไต่เขา) แลว้นั่งมา้แคระ (Pony) ขึน้สู่แฟร่ีมีโดว ์ สมัผสัทุ่ง
หญา้ ป่าสน และวิวสดุพิเศษของยอดเขานงักาปราบตั  

 รถตูป้รบัอากาศ – รถจิ๊บ – ค่านั่งมา้แคระ   
 อาหารเชา้ กลางวนัและคํ่า 

  เขา้พกัท่ี Hotel Fairy Meadows Cottage resort หรือเทียบเท่า 
 

 

วันที ่1 | กรุงเทพมหานคร - อิสลามาบัด 

วันที ่2 | อิสลามาบัด – กิลกิต - ฮุนซา 

วันที ่3 | ฮุนซา - แฟรี่มีโดว ์ 
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ช่วงเชา้ดื่มดํ่ากับวิวเทือกเขาท่ีคลุมดว้ยหิมะ มีแสงสีทองจากพระอาทิตยล์ง
กระทบกับยอดเขา วิวเกือบ 360 องศา ทานอาหารกลางวนัเรียบรอ้ย หลงัจาก
นั้นนําท่านลงมา  (โดยม้าแคระ) และเปล่ียนรถจิ๊บ 4x4 ไปยังจุดเปล่ียนรถ
สะพาน Raikot เพ่ือเดินทางกลบัไปยงักิลกิตท่ีเป็นดินแดนปกครองตนเองในจุด
เหนือสดุของประเทศปากีสถาน เต็มอ่ิมกับบรรยากาศวิวหุบเขา เห็นภาพภูเขา
สงูใหญ่ภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม 

 รถตูป้รบัอากาศ – รถจิ๊บ – ค่านั่งมา้แคระ   
 อาหารเชา้ กลางวนัและคํ่า 

เขา้พกัท่ี Serena Hotel Gilgit หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 

 

 

 

 

วันที ่4 | เซอรแ์มท - อินเทอรล์าเค่น วันที ่4 | แฟรี่มีโดว ์– กิลกิต 

วันที ่5 | กิลกิต – อิสลามาบัด - กรุงเทพมหานคร 

วันที ่6 | กรุงเทพมหานคร 

เดินทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

“ขอบคณุในความสนใจ และไวว้างใจใหเ้ราไดเ้ป็นผูช้่วยในการออกแบบเสน้ทาง

การเดินทางของคณุ แลว้พบกนัใหม่ในการเดินทางครัง้ต่อไป ขอบคณุครบั/ค่ะ” 

 

 

เดินทางไปเช็คอินท่ีสนามบินเมืองกิลกิต เพ่ือเดินทางสู่เมืองอิสลามาบัด  
โดยสายการบินปากีสถาน อินเตอรเ์นชันแนล แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี PK608 
เวลา 07.45 – 08.50 น.  หลงัจากนัน้เท่ียวชมความสวยงามของเมืองหลวง 
เขา้ชมหน่ึงในมสัยิดท่ีสวยท่ีสดุในโลก “มสัยิดชาหไ์ฟซาล” ไปต่อท่ีพิพิธภณัฑ์
ตักศิลา และอิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงท่ีตลาด ไดเ้วลาอัน
สมควรเดินทางไปยงัสนามบินอิสลามาบดั เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย ขอ
แนะนาํสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG350 เวลา 23.20 – 06.25 (+1) (ณ 
เวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

 รถตูป้รบัอากาศ – ตั๋วเคร่ืองบินภายใน 
 ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑต์กัศิลา 
 อาหารเชา้ กลางวนัและคํ่า 
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ค่าแพ็กเกจทัวรต์อ่ท่านรวม : 

 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไป-กลบั ชัน้ประหยดั รวมค่าภาษีสนามบิน สายการบินปากีสถาน อินเตอร์

เนชนัแนล แอรไ์ลน ์ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศปากีสถาน (E-VISA)  

 ตั๋วเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ที่ระบใุนโปรแกรม ป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮุนซ่า, พิพิธภัณฑต์ักศิลา  

 ไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษ 

 ค่าประกนัการเดินทาง 

 ค่าพาหนะท่องเที่ยว (รถตูป้รบัอากาศ) พรอ้มเจา้หนา้ท่ีขบัรถ , รถจิบ๊ (Jeep 4x4) 
 ค่าขึน้มา้แคระ (Pony) ขึน้ - ลง แฟรี่มีโดว ์

 ค่าอาหารมือ้กลางวนัและมือ้คํ่าทกุมือ้ ทุกวนั  

 โรงแรมที่พกัตามท่ีคณุระบตุามมาตรฐาน 3 และ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) 

( รีสอรท์ 3 ดาว ท่ี แฟรี่มีโดว ์และฮนุซ่า ) 

ค่าแพ็กเกจทัวรต์อ่ท่านไม่รวม : 

 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ( Porter service )  
 ค่าทิปทกุประเภท รา้นอาหาร พนกังานยกกระเป๋า ไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ 40$ / ท่าน (จ่ายหนา้งาน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพัก 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

 ทิปทกุประเภท 
 เจา้หนา้ท่ีหวัหนา้ทวัร ์
 บรกิาร รบั-สง่ เอกสารสาํหรบัการเตรียมย่ืนวีซ่า 

ขั้นตอนการดาํเนินการจอง และชาํระเงิน : 
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทวัร ์และไดม้ีการสรุปยอดค่าใชจ้่ายทัง้หมดแลว้ จะตอ้งชาํระเต็มจาํนวน

เงินภายใน 3 วนั  

   c 

เงือ่นไขสาํหรับการซือ้แพก็เกจทวัร ์
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- หลงัจากการชาํระเงินทางบรษัิทจะดาํเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้หมด และชาํระเงินกบัทาง
ต่างประเทศทนัท ี

- กรณีลูกคา้ตอ้งการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ตอ้งทาํการจองและชาํระเงินใหเ้รียบรอ้ยก่อนการ
เดินทาง 

- เมื่อดาํเนินการเร่ืองวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองท่ีพกั, เอกสารการ
จองกิจกรรมต่างๆ , หนงัสือเดินทางท่ีใชย่ื้นวีซ่า, ประกนัภยัการเดินทาง , ตั๋วค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
และตั๋วการเดินทางต่างๆ ใหก้บั Agent ทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยู่ที่แจง้มา ภายใน 7 - 10 
วนั ก่อนเดินทางหรือทนัทีที่การจองต่างๆ สาํเรจ็ 
กรณีไม่ตอ้งทาํวีซ่า ทางบรษัิทจะสง่เอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , 
ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวและตั๋ วการเดินทางต่างๆ ใหก้ับ Agent ทาง
ไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจง้ทนัทีที่การจองต่างๆสาํเรจ็ 

เงือ่นไขการยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชาํระเงินแบบเต็มจาํนวน และเป็นการจองชาํระผ่านระบบออนไลน ์
ฉะนัน้การยกเลิกการจองจะตอ้งตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกบัทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการ
จองไม่สามารถคืนเงินไดเ้ต็มจาํนวน หรือไม่สามารถคืนไดเ้ลย 
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สิ่งควรรู้ก่อนไปเทีย่วปากีสถาน 

1.โรงแรมท่ีดีท่ีสดุท่ี Fairy meadows คลา้ย บา้นพกัในอทุยาน ไฟฟ้าไม่เสถียรมีติดมีดบั ไม่มีอินเตอรเ์น็ต และนํา้อุ่นเป็นระบบ

ตม้เป็นเวลา เชา้และเย็น   

2.การเดินทางไปยงั Fairy meadows จากกิลกิท โดยรถตู ้1.30 ชั่วโมง เปลี่ยนรถจี๊บ 4×4ใชเ้วลา  1.45 ชั่วโมง เปลี่ยนข่ีมา้ (มา้

รบั นน.ได ้80  กก.)  1.45 นาที  ค่อนขา้งสมบกุสมบนัและลยุๆ เหน่ือยจรงิ เมื่อย แต่คุม้มากกกกก สวยมากๆ  

3.หอ้งพกั ท่ี Hunza เหมือนรีสอรท์ ตาม ตจว.ของไทย ไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะ มีไฟดบับา้ง แต่ดบัสัน้ 2-5 นาที มีอินเตอรเ์น็ต (ไม่

ค่อยแรง)  นํา้อุ่นระบบตม้ ช่วงเชา้และเย็นเท่านัน้  นํา้ประปาอาจมีสีขุ่นได ้

4.อาหารการกิน สาํหรบั Hunza ,Fairy meadows อาหารมีใหเ้ลือกนอ้ย ( เพราะคนไทยทานอาหารไดไ้ม่หลากหลาย มีเนือ้ แกะ 

ไก่ ปลา ใหห้าทานได ้ยกเวน้ตอนเหนือ สว่นใหญ่เป็นไก่ วิธีการปรุง ค่อนขา้งดี ไม่มีกลิ่นเครื่องเทศแรงจนรบัไม่ได ้มีความเป็นจีน

ปนหน่อยๆ ) มีขา้วทกุมือ้ค่ะ สว่นเมืองใหญ่ๆ ถือว่าดี  หายห่วง  ถา้ทานยากแนะนาํหิว้อาหารจากไทยติดตวั 

5.การเดินทางจะมีการบินภายใน 2 ขา จาก อิสลามาบดั ขึน้เหนือลงที่กิลกิท ซึ่งสนามบินอยู่ที่สงูในหบุเขา  และ การลงจอดหรือ

ขึน้ของเคร่ือง  ตอ้งเช็คอากาศ หาก สภาพอากาศไม่ดี อาจเจอว่าวนันัน้ไฟลย์กเลิก(ดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั)   ทางบรษัิท

จาํเป็นตอ้งใหท่้านเดินทางดว้ยรถ 15 ชั่วโมงโดยประมาณ (ในวนัท่ี 2 )  ดงันัน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง คือ โปรแกรม

ท่องเที่ยวในวนัที่ 2 จาํเป็นตอ้งตดัออกไปทัง้หมดเนื่องจากเราจะเดินทางถึงกิลกิต ก็จะคํ่าทาํใหต้อ้งเขา้ท่ีพกัเลย  

5.1 ขากลบัจากกิลกิตถึงอิสลามาบดั ในวนัท่ี 5 ก็เช่นกนั หากเกิดปัญหา flight delay หรือ ยกเลิก ทางบริษัทจาํเป็นตอ้งใหท่้าน

เดินทางดว้ยรถ 15 ชั่วโมงโดยประมาณ ดังนัน้โปรแกรมในวันท่ี 5 คือ city tour ในอิสลามาบดัจาํเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลิก เนื่องจากตอ้งขึน้เครื่องกลบักรุงเทพฯ ในวนัดงักลา่ว 

6.การแต่งกายท่ีน่ี ไม่ไดบ้งัคบัมาก ไม่ซีเรียสมาก แต่แนะนาํ ใหแ้ต่งตวัสภุาพค่ะ เพราะ คนท่ีน่ีจะต่ืนเตน้กบัคนต่างชาติ แวะมา

ขอถ่ายรูปกบัเราตลอด  จะมองเราเหมือนเราเป็นดาราเลยทีเดียว 

7. การแลกเงิน สามารถแลกที่สนามบิน หรือที่อิสลามาบดั บรษัิทรบัแลก แต่หายากมากค่ะ  สามารถแลกกบั โลคลัไกดไ์ด ้ในเรท 

ใกลเ้คียง (ถามก่อนแลก เพื่อความสบายใจ )  

8.โรงแรมในอิสลามาบดั ถา้4-5 ดาว  ดีมากค่ะ หายห่วง  
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9. อาหารการกินในอิสลามาบดั ดีค่ะ มีใหเ้ลือกหลากหลาย 

10.ความปลอดภยั ของท่ีน่ี ไม่ไดน่้ากลวัเลยค่ะ ถือว่า ปลอดภยัหายห่วง ไม่ไดน่้ากลวัอย่างท่ีคิด  

11.ระดับความสูงของพืน้ท่ี อาจมีผล กับสุขภาพนะคะ เพราะเราจะอยู่ท่ีระดับความสูง 2000-4800 จากระดับนํา้ทะเล เช็ค

สขุภาพว่าแข็งแรงดีนะคะ ( ประกนัที่ทาํให ้cover altiness sickness  ) 

12.ประเทศนีฝุ้่ นเยอะ เพราะถนนหนทาง กาํลงัทาํและก่อสรา้ง หนา้กากอนามยัช่วยได ้ทิชชู่เปียกพกมาค่ะ  

13.หอ้งนํา้ไม่น่ากลวัค่ะ บางที่ดี บางท่ีพอได ้โอเคอยู่ ถา้ไดเ้ดินทางแดนมงักรมาแลว้ รบัรองว่าที่นี่โอเคกว่าค่ะ ไรก้งัวล 

14.หากไม่ใช่ในช่วงฤดูรอ้น มิ.ย.-ก.ย. โอกาสท่ีการบินภายในมีแนวโนม้ท่ีจะยกเลิกไดถึ้ง 50 - 70 % เน่ืองจาก เพราะก่อนถึง

สนามบินมีภเูขาสงู 7,000 - 8,000 เมตร ลอ้มรอบก่อนลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากท่ีจะนาํเครื่องบินลง   
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แพ็คเกจทีต่้องการ 

1. FIT Program Pakistan (รวม โรงแรม พรอ้มอาหารเชา้, วซี่าประเทศปากีสถาน, ประกนัการเดนิทาง, พาหนะท่องเท่ียว (รถตู)้, คา่เขา้

ชมตามท่ีระบใุนรายการ, ตั๋วเคร่ืองบินภายใน) 

โรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวท่ีระบใุนโปรแกรม  โรงแรมระดบั 5 ดาวในอิสลามาบดั (สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิ) 

2. สายการบิน  

วนัท่ีเดินทางไป...................................................... เท่ียวบิน............................ เวลา................................ จาํนวน...................................  

วนัท่ีเดินทางกลบั................................................... เท่ียวบิน............................ เวลา................................ จาํนวน...................................  

การบินไทย   โอมาน แอร ์   เอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์

สายการบินอ่ืนๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................................................................... 

**ราคาดงักลา่วเป็นราคาที่เริ่มตน้ที่ 4 ท่านขึน้ไป หากมีจาํนวน 1-3 ท่าน กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติม

และไม่รวมช่วงเวลาเดนิทาง เทศกาลครสิตม์าส และปีใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมเช่นกนั** 

 
 

ชื่อผูเ้ดินทาง..............................................................................................บรษิัททวัร ์( Agency ) ...........................................................  

เบอรต์ิดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................  

จาํนวนผูเ้ดินทาง............................................................วนัท่ีเดินทาง......................................................................................................  

รายละเอียดตั๋วท่ีเดินทาง......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................. 

 

ใบจองแพก็เกจทวัร ์

 


