
 

  

ELLEGANCE BLOSSOM  
IN PAKISTAN 

11-18  APR 2020 
 

ปากีสถาน 

ปากีสถานนบัว่าเป็นประเทศเก่าแก่ก็ได ้ประเทศเกิดใหม่ไม่นานกไ็ด ้เพราะวา่ในสมยัโบราณปากีเป็น

ดินแดนชมพทูวีป ส่วนที�วา่ใหม่คอื ปากีสถานเพิงแยกจากอินเดียออกมาเป็นประเทศเอกราชเมื�อปี �� 

สิงหาคม พ.ศ.���� ปากีสถาน หมายถึง ดินแดนของชนบรสิทุธิ� ดอกไมป้ระจาํชาติคือดอกมะลิ  ในช่วง

ที�เดินทางเป็นฤดูใบไมผ้ลิ ซงึเป็นที�นิยมของช่างภาพ เพราะภมูิประเทศทางตอนเหนือของปากีสถานจะ

งดงาม มีเทือกเขาหิมะสขีาว ตดักบัแม่นํ�าสีเทอรค์อวย ์และชมพขูองดอกแอพพคิลอทที�กาํลงัผลิบาน 
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        กาํหนดการเดินทาง 
 

DAY1 กรุงเทพ-อิสลามาบดั Hotel  : Hill view Hotel  หรือเทียบเท่า โรงแรม � ดาว 

16.00 น. พบกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร ์H ประตู � 

��.�� น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที�ยวบินที� TG 349 ไปยงัอิสลามาบดั  

��.�� น. เดินทางถึงอิสลามาบดัโดยสวสัดิภาพ จากนั�น นําท่านเขา้สู่ที�พกั  

 
DAY2 Isalamabad-Gilgit - AltitFort- Baltit Fort  Hotel:  Hunza Serena Hotel โรงแรม � ดาว มีนํ�าอุ่น

มี Herater  
06.�� เดินทางดว้ยเที�ยวบินที� PK670 เพื�อไปยงั GILGIT  
07.�� ถึง Gilgit โดยสวสัดิภาพ  หลงัจากนั�นเขา้ที�พกั Hunza Serena Hotel พกัผ่อนนิดหน่อยแลว้ออก
เดินทางเที�ยวชมเมือง Gilgit  รบัประทานอาหารกลางวนั จากนั�นเดินทางไปยงั Balltit fort 
Baltit Fort  

ป้อมปราการอายุกวา่ ��� ปี เป็นป้อมปราการอายุ เก่าแก่กวา่ ��� ปี ในอดีตที� Hunza เป็นรฐัอิสระ ที�นี�
เป็นที�ประทบัของกษัตริย ์ซึ�งก็ไม่แปลก เพราะมุมบน fort มนัช่างอลงัการณง์านสรา้ง ยงักะอยูบ่นสรวง
สวรรค ์เพื�อเก็บแสงเย็น 
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DAY3 Gigit –HopperGlacier- Doiker    Hotel : EagleNest โรงแรม � ดาวมีนํ�าอุ่นมีผา้ห่มไฟฟ้า 

 
หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ เที�ยวชมหมู่บา้นคารีมาบดั และเก็บภาพแสงเชา้ ณ โรงแรม  

เดินเที�ยวชม Baltit Plaza เลือกซื� อหา Appricot อบแหง้, Almond , นํ�ามนัอลัมอนด ์และเสื� อผา้พื� นเมืองเพื�อ
ใชใ้นการถ่ายภาพ Portrait สวยๆ จากนั�นเดินทางไปยงั Altit Fort 
Altit Fort  
ป้อมปราการเก่าแก่ที�สุดใน Gilgit อายุกวา่ ���� ปี เดิมเคยเป็นที�อยูข่องผูป้กครองแควน้ก่อนจะยา้ยขา้ม
ฝั�งแม่นํ�าไปยงั Baltit Fort  
 

 
 
 

ตน้ Appricot ในฤดู Blossom 

รบัประทานอาหารกลางวนั 

 จากนั�นช่วงบ่ายเดินทางไปยงัจุดบรรจบแม่นํ�า Nagar River และ Hunza River ถ่ายภาพ และ
เดินทางต่อไปยงั หมู่บา้น Doiker ระหวา่งทางแวะเก็บภาพหมู่บา้น ที�สวยงาม มีตน้ Appricot สีชมพูสวย
มาก และเขา้ที�พกั Eagle Nest เป็นจุดชมวิวพระอาทิคยข์ึ� นและพระอาทิตยต์ก ในมุมสูง โดยไม่มีอะไรบงัววิ 
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หมู่บา้น Karimabad 

 
DAY4  Doiker-Altabad Lake-Hussain Bridge-Passu  Hotel:  Sarai Hotel**โรงแรมเล็กเนื�องจากเป็น

เมืองเลก็ๆในหุบเขา มีนํ�าร้อนแต่ไม่มี Heater  

เชา้ปลุกตื�นเก็บแสงเชา้บริเวณจุดชมวิว Eagle Nest เพื�อชมพระอาทิตยข์ึ� นจะเห็น วิวพาโนราม่าของ

เทือกเขาสีขาว สูงมากกวา่ ���� เมตร  Rakaposhi,Diran,Golden Peak,Ultar I Ultar II และ Lady finger   

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ Check Out ออกเดินทางไปยงั Passu เที�ยวชม Alttabad Lake และ Hussain 

Bridge 
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Lady 

Finger (6000m), Hunza Peak (6227mขวาสุด) 
Attabad lake  

ไม่ใช่ทะเลสาบที�เกิดขึ� นตามธรรมชาติ แต่เกิดจากดินถล่มครั�งใหญ่ ปิดทางไหลของนํ�า จนเอ่อลน้ขึ� นมาเป็น
ทะเลสาบ หมู่บา้นหลายแห่งตอ้งจมอยู่ใตนํ้�า ในช่วงที�นํ�าท่วมถนนถูกตดัขาด คนที�จะไปหมู่บา้น Passu 
ตอ้งเอารถมาล่องเรือ หรือล่องเรือเพื�อต่อรถไป แต่รฐับาลจีน เขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหา โดยการทาํถนนเสน้
ใหม่ให ้และเจาะอุโมงคผ่์านภูเขาหลายลูก ทาํใหก้ารเดินทางไปมาสะดวกสบายขึ� นมาก (ส่วนหนึ�งเพราะ
เสน้ทางนี� เป็นทางหลกัในการขนสินคา้จากจีน เขา้ปากีสถาน) เรือที�อยูใ่นทะเลสาบจึงกลายเป็นเรือนํา
เที�ยวไปแทบทั�งหมด 
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Altabad Lake  
Hussain Bridge 

สะพานฮุสเซนแห่งทะเลสาบโบริท ในประเทศปากีสถาน ไดถู้กจดัใหเ้ป็นสะพานที�น่ากลวัที�สุดในโลก 
ช่องวา่งระหวา่งไมก้ระดานที�กวา้ง สะพานที�ยาวมากและแกวง่ไปมา ไม่สามารถที�จะรบัรองความปลอดภยั
ของผูที้�ใชส้ะพานเป็นเสน้ทางสญัจรไดเ้ลย แต่ถึงแมว้า่สะพานฮุสเซนแห่งนี� จะน่ากลวัเพียงไร มนัก็ยงัคงถูก
ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรเพื�อเดินทางขา้มทะเลสาบโบริทอยู่เป็นประจาํ  
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สะพานฮุสเซน 
Passu Village  

เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ใกลค้าราโครมัไฮยเ์วย ์และลอมรอบไปดว้ยภูเขาหนามทุเรียน (Passu Cone) วิว
อลงัการมาก เดินจากหมู่บา้นไปประมาณ � กม.กจ็ะพบกบั Passu Glacier  อาทิตยจ์บัยอดเขา Passu 
Cathedral สูง ���� เมตร  คนใน Passu Village จะใชภ้าษาทอ้งถิ�นคือ ภาษา Wakhi 
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หมู่บา้น Passu Village 
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DAY5   PASSU -  GAHKUCH VALLEY  Hotel: BLOSSOM INN ** โรงแรมมาตรฐานมีนํ�าอุ่นแตไ่ม่มี 

Heater 

ออกเดินทางไปยงัหมู่บา้น Ghakuch ระหวา่งทางจะแวะพกัถ่ายภาพ ในจุดชมวิว บนเสน้ทางคารา

โคลมัที�สวยงาม แวะพกัทานขา้วกลางวนัที� Rakapochi View Point จากนั�นเดินทางต่อไปยงัหมู่บา้น 

Gakuch สองขา้งทางจะมีแม่นํ�า Hunza สีเขียวเทอรค์อยซ ์สวยมาก หากโชคดีจะไดป้ลาเทราทท์านในมื� อ

เย็น แวะชอ้ปปิ� งในตวัเมือง Gakuch ที�นี�จะมีสินคา้พื� นเมืองราคาไม่แพงใหเ้ลือกเยอะ 

 

DAY 6  GAHKUCH –GUPIS-KHALTI-GILGIT  Hotel: Serena Gilgit Hotel *****โรงแรมหา้ดาว 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางไปยงั Gupis บนถนน Shandoor ชม Khalti Lake  และ 

Phander Lake รบัประทานอาหารที� โรงแรม PTDC ถ่ายรูปกบัทะเลสาบสีฟ้าและปลาเทราท ์หากมีเวลาจะ

พาท่านเดินทางไปยงัหมู่บา้น Yasin หมู่บา้นที�มีความสวยงามเลาะเลียบแม่นํ�า Ghizer หลงัจากนั�นเดินทาง

กลบัไปยงั Gilgit ชอ้ปปิ� งในตวัเมือง มีของใหเ้ลือกซื� อหามากมาย 

 

 
 

แม่นํ�า Ghizer 
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DAY 7  GILGIT –BESHAM OR NARAN VALLEY   Hotel : Royal Hotel **โรงแรมเล็กมาตรฐานมีนํ�าอุ่นไม่

มี Heater.  

ออกเดินทางจากเมือง Gilgit ไปยงั Naran ระยะทางประมาณ 250 กม.(ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 

�-�� ชม.) แวะถ่ายภาพที�จุดชมวิวยอดเขา Nanga Parbat ที�สูงเป็นอนัดบั 9 ของโลก ความสูง  8,125 

เมตร หลงัจากนั�นแวะชมถ่ายรูปกบัจุดเชื�อมต่อระหวา่ง 3 เทือกเขาสาํคญัคือ Karakoram Himalaya และ 

Hindu Kush  เสน้ทางจะคดเดี� ยวเลาะแม่นํ�า  Indus และ Gilgit รบัประทานอาหารกลางที� Chilas จากนั�น

จะผ่าน Babusar Pass ที�ความสูง ����   เมตร    

 

Royal Hotel ** บริเวณเมืองนารนัจะเป็นเมืองเล็กที�พกัที�นี�จะไม่สะดวกสบายเท่ากบัเมืองใหญ่ที�เราไปพกั

มา แต่ก็สะอาดปลอดภยัสาํหรบันักท่องเที�ยว  

*** หาก Babusar Pass ปิดการสญัจรเนื�องจากรฐับาลปากีสถานเราจะเปลี�ยนเสน้ทางไปยงั Besham และ

พกัคา้งที� Bisham 

 

DAY8   : NARAN -  ISLAMABAD-Bangkok. 

ออกเดินทางจาก Naran สู่ Isalamabad เมืองหลงัรบัประทานอาหารกลางวนัที�ตกัศิลา ออกเดินทาง

จากนั�นเดินทางสู่อิสลามาบดั จากนั�นกลบัเขา้เมือง แวะซื� อของฝาก  และเขา้ชม Faisal Mosque 

รบัประทานอาหารคํ �า  

��.�� เดินทางถึงสนามบินอิสลามาบดั 

��.�� ออกเดินทางจากปากีสถาน โดยสารการบินไทยเที�ยวบินที� TG350  

DAY 9   Bangkok 

��.�� น. เดินทางถึงไทยโดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการตอ่ท่าน  

วนัที�เดินทาง พกั�-�ท่าน ราคาเด็กไม่เกิน��ขวบ พกัเดี�ยวเพิ�ม 
11-18 เม.ย.�3 ��,��� บาท/ท่าน ��,��� บาท/ท่าน �,��� บาท 

อตัรานี� รวม 

 รถยนตส์่วนตวัสาํหรบัการเดินทาง 

 Domestic Flights from ISB-GLT  

 ที�พกั�-� ดาว ตามระบุ พกัหอ้งละ �-� ท่าน โดยในบางเมืองจะไม่มี �-�  ดาว ใชโ้รงแรมที�ดีที�สุดในเมืองนั�น
แทน 
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 ไกดท์อ้งถิ�นประสบการณแ์ละภาษาองักฤษดี  

 อาหารตามมื� อระบุ  

 Toll & bridge crossing Tax  

 วีซ่าเขา้ประเทศปากีสถาน 

 ประกนัภยัเขา้ประเทศปากีสถาน 

 อาหารไทยเสริม 

 

อตัรานี� ไม่รวม 

 Porter for Personal language (Rucksack,etc ) 

 ค่ารกัษาพยาบาล ซึ�งการรกัษาเจ็บป่วยอยูใ่นเงื�อนไขของประกนัภยั 

 ทิปคนขบัรถไกด์ ต่อท่าน 3600 รูปีปากีสถาน/ทริป(����บาท) 

 หวัหน้าทวัร ์ตามความสมคัรใจ  

การชาํระเงิน 

 งวดแรก หลงัจากยืนยนัการจอง  ชาํระมดัจาํ �0,��� บาทภายใน � วนั 

 งวดที�สอง ชาํระเงิน ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนการเดินทาง �� วนั  
 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื�นวีซ่าให ้เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนค่ามดัจาํโดยหกัตามค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ� นไป  คืนเงินทั�งหมด  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนั ค่าใชจ้่ายท่านละ ��,��� บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนั ชาํระ ��% ของค่าทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 100% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้ออกเมืองจากประเทศไทย  ,ประเทศ ปากีสถาน ไม่มีการคืน

เงินทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ� น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะทาํการเลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจาํตั �วท่านละ ��,��� บาท  และค่าใชจ้่ายอื�นๆ 

ตามเงื�อนไข 

 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั�งหมดเนื�องจากค่าตั �วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบิน

นั�นๆ 
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เงื�อนไขการเดินทาง 

 บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ� นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย ,

การถูกทาํรา้ย ,การสูญหาย ,ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  

 กท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ� นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละหา สิทธิ�และจะไม่รบัผิดชอบคืน

ค่าบริการที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย 

นทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆหรือเอกสารเดิ  

 รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี� อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ดตามราคาตั �วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั �วเครื�องบินปรราคานี� คิ ◌ับสูงขึ� น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรบั

ราคาตั �วเครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 การบริการกรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการ

ทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการนั�นๆ 

 มีมคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ� นแทนบริษัทฯ นอกจาก

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั�น 

 หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที◌่ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ� น แต่ทั�งนี� ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�

อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ�การจดัหานี� โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที� 

o บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั�งสิ� น 

 การเดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�นบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์  

 เที�ยวบิน และรายการท่องเที�ยวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เมื�อท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

ๆ ที�ไดร้ะบุไวท้ั�งหมดนี� แลว้ในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงต่าง  

 โรงแรมที�พกัในประเทศปาก◌ีสถานมีมาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของที�พกัแตกต่างกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมที�พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศ

ปากีสถานตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยวเท่านั�น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่  ) Twin หรือ Double) 

ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน ขึ� นอยู่กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกั
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ของแต่ละโรงแรม ซึ�งมีความแตกต่างกนัอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที�

ตอ้งการ 

 กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย 

ล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั�งสิ� น 

 เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม

ยกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรี ณีใดๆ ทั�งสิ� น 

 ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั�ง มิเช่นนั�น

ทางบริษัท ฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั�งสิ� น 

 

 

 

 




