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รหสั W68 FIT09 PAKISTAN8D

Pakistan 
 

8 วนั 5 คืน 

 

ไม่รวมในแพก็เกจ 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิระหว่างประเทศไป-กลับ 
 ทปิทุกประเภท 
 เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์ 

 
 

รวมในแพก็เกจ 

 โรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว จ านวน 4 คืน  
( รีสอร์ท 3 ดาว = แฟร่ีมีโดว์ และฮุนซ่า ) 

 ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศไป-กลับ 
 บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ  
 อาหารทุกมือ้ 
 ค่าขึน้ม้าแคระ (Pony) ขึน้แฟร่ีมีโดว์ 
 กิจกรรมที่ระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
 วีซ่าปากีสถาน 
 ประกันการเดนิทาง 

 

51,500 บาท/ท่าน 
เร่ิมต้น 

ราคาส าหรับผู้ เดินทาง 4 ทา่นขึน้ไป  

 

ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ สมัผสัวิถีชีวิตผู้คนท่ีแตกต่าง 
พร้อมวิวเขาสดุบรรยาย 

เลือกได้ตามใจคณุ 
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วันที่ 4 | เซอร์แมท - อนิเทอร์ลาเค่น 

เช็คอินท่ีท่าอาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
แนะน าเป็นสายการบินไทย TG349 เวลา 19.00 – 22.10 น. (ณ เวลาท้องถิ่น
ประเทศปากีสถาน) เคาน์เตอร์ H,J ชัน้ 4 (ประต ู4-5 ) 
หมายเหต ุ: หากผู้เดนิทางต้องการใช้เท่ียวบนิอ่ืนกรุณาแจ้งก่อนท าการซือ้ 

: เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณามาเผ่ือเวลาอย่าง  
  น้อย 3 ชม.  

ถึงสนามบนิประเทศปากีสถาน ผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง รับสมัภาระ น าท่าน
เดนิทางเข้าสูท่ี่พกัโดยรถตู้ปรับอากาศ 

 รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมท่ีพกั   
 อาหารค ่า 

เข้าพกัท่ี Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

เดนิทางไปเช็คอินท่ีสนามบนิอิสลามาบดั เพ่ือเดนิทางสูเ่มืองกิลกิต  โดยสายการ
บนิปากีสถาน อินเตอร์เนชนัแนล แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี PK605 เวลา 07.05 – 08.05 
น. อิสระเย่ียมชมเมืองกิลกิต ดื่มด ่ากบัเมืองท่ีตัง้อยู่ในหุบเขากว้าง ซึ่งเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวส าคญัทางภาคเหนือของประเทศปากีสถาน   

 รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมท่ีพกั - ตัว๋เคร่ืองบนิภายใน 
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 
เข้าพกัท่ี  Hotel in Gilgit หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 

วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร - อสิลามาบดั 

วันที่ 2 | อสิลามาบัด – กิลกติ  

วันที่ 3 | กลิกติ -  ฮุนซา  

รถตู้รอรับท่านไปรับประทานอาหารกลางวนัท่ี Hunza Altit fort และไปตอ่ยงั Baltit 
Fort เข้าชมป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮุนซ่า และชมทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์
งดงาม (Attabad Lake) ท่ีสวยใสราวกบัหลดุออกมาจากภาพวาด 

 รถตู้ปรับอากาศ – โรงแรมท่ีพกั  
 คา่เข้าชม Baltit Fort  

 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 
เข้าพกัท่ี Hotel Egle’s nest resort หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 4 | เซอร์แมท - อนิเทอร์ลาเค่น วันที่ 4 | ฮุนซา - แฟร่ีมีโดว์ 

วันที่ 5 | แฟร่ีมีโดว์ – กิลกติ 

วันที่ 6 | กลิกติ – อสิลามาบดั  

ช่วงเช้าน าท่านเดินทางไปถ่ายภาพจุดชมวิว Eagle nest และเดินทางไปยัง
จุดมุ่งหมาย “แฟร่ีมีโดว์” โดยแวะรับประทานอาหารกลางวนัท่ีกิลกิต หลงัจาก
นัน้ไปยงัสะพาน Raikot (เปล่ียนรถจิ๊บ 4x4 สมัผสัความตื่นเต้นแตป่ลอดภัยกับ
เส้นทางไต่เขา) แล้วนั่งม้าแคระ (Pony) ขึน้สู่แฟร่ีมีโดว์  สมัผสัทุ่งหญ้า ป่าสน 
และววิสดุพเิศษของยอดเขานงักาปราบตั  

 รถตู้ปรับอากาศ – รถจิ๊บ – คา่นัง่ม้าแคระ   
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 

เข้าพกัท่ี Hotel Fairy Meadows Cottage resort หรือเทียบเท่า 
 

 

ตื่นเช้ามาดื่มด ่ากับวิวเทือกเขาท่ีคลุมด้วยหิมะ มีแสงสีทองจากพระอาทิตย์ลง
กระทบกับยอดเขา วิวเกือบ 360 องศา รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อย 
หลงัจากนัน้น าท่านลงมา  (โดยม้าแคระ) และเปล่ียนรถจิ๊บ 4x4 ไปยงัจดุเปล่ียน
รถสะพาน Raikot เพ่ือเดนิทางกลบัไปยงักิลกิตซึ่งเป็นดนิแดนปกครองตนเองใน
จุดเหนือสดุของประเทศปากีสถาน เต็มอิ่มกับบรรยากาศวิวหุบเขา เห็นภาพ
ภเูขาสงูใหญ่ภายใต้ท้องฟา้สีคราม 

 รถตู้ปรับอากาศ – รถจิ๊บ – คา่นัง่ม้าแคระ   
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 

เข้าพกัท่ี Serena Hotel Gilgit  หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 

 

 

 

เดินทางไปเช็คอินท่ีสนามบินเมืองกิลกิต เพ่ือเดินทางสู่เมืองอิสลามาบดั  
โดยสายการบนิปากีสถาน แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี PK608 เวลา 07.45 – 08.50 
น.  รถตู้รอรับท่าน หลงัจากนัน้เตม็อิ่มกับการเท่ียวชมความงดงามของเมือง
หลวงของประเทศปากีสถาน 

 รถตู้ปรับอากาศ – ตัว๋เคร่ืองบนิภายใน 
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 

เข้าพกัท่ี Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 
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เก็บตกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของอิสลามาบดั เร่ิมต้นเข้าชมหนึ่งในมสัยิดท่ี
สวยท่ีสุดในโลก “มัสยิดชาห์ไฟซาล” ไปต่อท่ีพิพิธภัณฑ์ตักศิลา และอิสระให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ีตลาด ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง
สนามบินอิสลามาบดั เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย ขอแนะน าสายการบินไทย 
เท่ียวบนิท่ี TG350 เวลา 23.20 – 06.25 (+1) (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 

 รถตู้ปรับอากาศ – ตัว๋เคร่ืองบนิภายใน 
 คา่เข้าชมพพิธิภณัฑ์ตกัศิลา 
 อาหารเช้า กลางวนัและค ่า 

 
 

 
 

 

 

  

วันที่ 7 | อสิลามาบัด - กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 6 | กรุงเทพมหานคร 

เดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

“ขอบคณุในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดนิทางของคณุ แล้วพบกนัใหมใ่นการเดนิทางครัง้ตอ่ไป ขอบคณุครับ/คะ่” 
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ค่าแพก็เกจทัวร์ต่อท่านรวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศไป-กลบั ชัน้ประหยดั รวมคา่ภาษีสนามบนิ สายการบนิปากีสถาน อินเตอร์เนชนัแนล แอร์ไลน์  
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศปากีสถาน (E-VISA)  
 ตัว๋เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีระบุในโปรแกรม ป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮุนซ่า, พพิธิภัณฑ์ตักศลิา  
 ไกด์ท้องถิ่นพดูภาษาองักฤษ 
 คา่ประกนัการเดนิทาง 

 คา่พาหนะท่องเท่ียว (รถตู้ปรับอากาศ) พร้อมเจ้าหน้าท่ีขบัรถ , รถจิ๊บ (Jeep 4x4) 
 คา่ขึน้ม้าแคระ (Pony) ขึน้ - ลง แฟร่ีมีโดว์ 
 คา่อาหารมือ้กลางวนัและมือ้ค ่าทกุมือ้ ทกุวนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีคณุระบตุามมาตรฐาน 3 และ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) 
( รีสอร์ท 3 ดาว ท่ี แฟร่ีมีโดว์ และฮนุซ่า ) 

ค่าแพก็เกจทัวร์ต่อท่านไม่รวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิระหวา่งประเทศไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )  
 คา่ทิปทกุประเภท ร้านอาหาร พนกังานยกกระเป๋า ไกด์ท้องถิ่น และคนขบัรถ 40$ / ท่าน (จ่ายหน้างาน) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม
ท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

 เจ้าหน้าท่ีหวัหน้าทวัร์ 

เงื่อนไขส าหรับการซือ้แพก็เกจทวัร์ 
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จากใจของบริษัทสริิ ทวัร์เซ็นเตอร์และจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารท่ีเดินทางไปส ารวจเส้นทางการทอ่งเท่ียวปากีสถานมา 

เต็มใจท่ีจะบอกทกุท่านให้ทราบวา่ โปรแกรมปากีสถาน 8 วนั 5 คืนนี ้สถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆจะเหมือนกบัโปรแกรม 6 วนั 4 คืน 

แต่เป็นโปรแกรมการเดินทางท่ีออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกในกรณี Domestic flight ของปากีสถานแอร์ไลน์ต้องเลื่อนหรือ

ยกเลิกเน่ืองจากในฤดูหนาว ( พ.ย. - ก.พ. )  โอกาสท่ีการบินภายในมีแนวโน้มท่ีจะยกเลิกได้ถึง 50 - 70 % เน่ืองจากก่อนถึง

สนามบินมีภูเขาสงู 7,000 - 8,000 เมตร ล้อมรอบก่อนลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากท่ีจะน าเคร่ืองบินลง ถึงแม้วา่ 

การบินภายในจะมีถึงวนัละ 3 fligts แต่เป็นเคร่ืองขนาดเล็กท่ีมีท่ีนัง่เพียง 48 seats / flight เท่านัน้โอกาสท่ีมีผู้ โดยสารตกค้างมี

เปอร์เซ็นต์ท่ีสงู นัน่หมายความวา่ โปรแกรมการทอ่งเท่ียวท่ีเราวางแผนไว้ตัง้แต่แรกจ าเป็นต้องปรับเปลีย่นหรือต้องยกเลกิไปเลย 

ดงันัน้ในโปรแกรมจึงท าวนัท่ี 2 , 3 และ วนัท่ี 6 , 7 เป็นแผนการเดินทางท่ี flexible สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของ

การบินภายในทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ เดินทางสามารถทอ่งเท่ียวสถานท่ีเท่ียวตา่งๆตามโปรแกรมได้อยา่งครบถ้วนและสบายไม่เร่งรีบ  

 

ส่ิงควรรู้ก่อนไปเที่ยวปากีสถาน 

1.โรงแรมท่ีดีท่ีสดุท่ี Fairy meadows คล้าย บ้านพกัในอุทยาน ไฟฟ้าไม่เสถียรมีติดมีดบั ไม่มีอินเตอร์เน็ต และน า้อุ่นเป็นระบบ

ต้มเป็นเวลา เช้าและเย็น   

2.การเดินทางไปยงั Fairy meadows จากกิลกิท โดยรถตู้  1.30 ชั่วโมง เปลี่ยนรถจ๊ีบ 4×4ใช้เวลา  1.45 ชั่วโมง เปลี่ยนขี่ม้า (ม้า

รับ นน.ได้ 80  กก.)  1.45 นาที  คอ่นข้างสมบุกสมบนัและลยุๆ เหน่ือยจริง เม่ือย แตคุ่้มมากกกกก สวยมากๆ  

3.ห้องพกั ท่ี Hunza เหมือนรีสอร์ท ตาม ตจว.ของไทย ไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะ มีไฟดบับ้าง แต่ดบัสัน้ 2-5 นาที มีอินเตอร์เน็ต (ไม่

คอ่ยแรง)  น า้อุ่นระบบต้ม ช่วงเช้าและเย็นเทา่นัน้  น า้ประปาอาจมีสขีุน่ได้ 

4.อาหารการกิน ส าหรับ Hunza ,Fairy meadows อาหารมีให้เลอืกน้อย ( เพราะคนไทยทานอาหารได้ไม่หลากหลาย มีเนือ้ แกะ 

ไก่ ปลา ให้หาทานได้ ยกเว้นตอนเหนือ สว่นใหญ่เป็นไก่ วิธีการปรุง คอ่นข้างดี ไม่มีกลิน่เคร่ืองเทศแรงจนรับไม่ได้ มีความเป็นจีน

ปนหนอ่ยๆ ) มีข้าวทกุมือ้คะ่ สว่นเมืองใหญ่ๆ ถือวา่ดี  หายหว่ง  ถ้าทานยากแนะน าหิว้อาหารจากไทยติดตวั 

 



7 
 

 

 

 

 

5.การเดินทางจะมีการบินภายใน 2 ขา จาก อิสลามาบดั ขึน้เหนือลงท่ีกิลกิท ซึง่สนามบินอยูท่ี่สงูในหบุเขา  และ การลงจอดหรือ

ขึน้ของเคร่ือง  ต้องเช็คอากาศ หาก สภาพอากาศไม่ดี อาจเจอวา่วนันัน้ไฟล์ยกเลกิ(ด้วยเหตผุลด้านความปลอดภยั)   ทางบริษัท

จ าเป็นต้องให้ทา่นเดินทางด้วยรถ 15 ชัว่โมงโดยประมาณ (ในวนัท่ี 2 )  ดงันัน้อาจมีการเปลีย่นแปลงการเดินทาง คือ โปรแกรม

ทอ่งเท่ียวในวนัท่ี 2 จ าเป็นต้องตดัออกไปทัง้หมดเน่ืองจากเราจะเดินทางถึงกิลกิต ก็จะค ่าท าให้ต้องเข้าท่ีพกัเลย  

5.1 ขากลบัจากกิลกิตถึงอิสลามาบดั ในวนัท่ี 5 ก็เช่นกนั หากเกิดปัญหา flight delay หรือ ยกเลกิ ทางบริษัทจ าเป็นต้องให้ท่าน

เดินทางด้วยรถ 15 ชั่วโมงโดยประมาณ ดังนัน้โปรแกรมในวนัท่ี 5 คือ city tour ในอิสลามาบดัจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลกิ เน่ืองจากต้องขึน้เคร่ืองกลบักรุงเทพฯ ในวนัดงักลา่ว 

6.การแตง่กายที่น่ี ไม่ได้บงัคบัมาก ไม่ซีเรียสมาก แตแ่นะน า ให้แตง่ตวัสภุาพค่ะ เพราะ คนท่ีน่ีจะต่ืนเต้นกบัคนต่างชาติ แวะมา

ขอถ่ายรูปกบัเราตลอด  จะมองเราเหมือนเราเป็นดาราเลยทีเดียว 

8. การแลกเงิน สามารถแลกท่ีสนามบิน หรือท่ีอิสลามาบดั บริษัทรับแลก แตห่ายากมากคะ่  สามารถแลกกบั โลคลัไกด์ได้ ในเรท 

ใกล้เคียง (ถามก่อนแลก เพื่อความสบายใจ )  

9.โรงแรมในอิสลามาบดั ถ้า4-5 ดาว  ดีมากคะ่ หายหว่ง  

10. อาหารการกินในอิสลามาบดั ดีคะ่ มีให้เลอืกหลากหลาย 

11.ความปลอดภยั ของท่ีน่ี ไม่ได้นา่กลวัเลยคะ่ ถือวา่ ปลอดภยัหายหว่ง ไม่ได้นา่กลวัอยา่งท่ีคิด  

12.ระดับความสูงของพืน้ท่ี อาจมีผล กับสุขภาพนะคะ เพราะเราจะอยู่ท่ีระดับความสูง 2000-4800 จากระดับน า้ทะเล เช็ค

สขุภาพวา่แข็งแรงดีนะคะ ( ประกนัท่ีท าให้ cover altiness sickness  ) 

13.ประเทศนีฝุ้่ นเยอะ เพราะถนนหนทาง ก าลงัท าและก่อสร้าง หน้ากากอนามยัช่วยได้ ทิชชู่เปียกพกมาคะ่  

14.ห้องน า้ไม่นา่กลวัคะ่ บางท่ีดี บางท่ีพอได้ โอเคอยู ่ถ้าได้เดินทางแดนมงักรมาแล้ว รับรองวา่ท่ีน่ีโอเคกวา่คะ่ ไร้กงัวล 

15.หากไม่ใช่ในช่วงฤดูร้อน มิ.ย.-ก.ย. โอกาสท่ีการบินภายในมีแนวโน้มท่ีจะยกเลิกได้ถึง 50 - 70 % เน่ืองจาก เพราะก่อนถึง

สนามบินมีภเูขาสงู 7,000 - 8,000 เมตร ล้อมรอบก่อนลดระดบัลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากที่จะน าเคร่ืองบินลง 
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แพค็เกจที่ต้องการ 

1. FIT Program Pakistan (รวม โรงแรม พร้อมอาหารเช้า, วีซ่าประเทศปากีสถาน, ประกนัการเดนิทาง, พาหนะท่องเท่ียว (รถตู้+รถจิ๊บ 

(Jeep 4x4), ม้าแคระ), คา่เข้าชมตามท่ีระบใุนรายการ, ตัว๋เคร่ืองบนิภายใน) 

โรงแรมระดบั 4 ดาวตามท่ีระบุในโปรแกรม          โรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีอิสลามาบดั (สอบถามเพิ่มเตมิ) 

2. สายการบนิ  

วนัท่ีเดนิทางไป...................................................... เท่ียวบนิ............................ เวลา............. ................... จ านวน................................... 

วนัท่ีเดนิทางกลบั................................................... เท่ียวบนิ............................ เวลา................................ จ านวน...................................  

การบนิไทย   โอมาน แอร์   เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ 

สายการบนิอ่ืนๆ (ระบ)ุ ...................................................................................................................... ......................................... 

 

**ราคาดงักลา่วเป็นราคาที่เร่ิมต้นที่ 4 ทา่นขึน้ไป หากมีจ านวน 1-3 ทา่น กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติม
และไมร่วมชว่งเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปีใหม ่กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเชน่กนั** 
 

ช่ือผู้เดนิทาง.............................................................................................. ...........................................................  
เบอร์ตดิตอ่.................................................................... อีเมล................................................................................................................ 
จ านวนผู้เดนิทาง............................................................วนัท่ีเดนิทาง..................................... ................................................................. 
รายละเอียดตัว๋ท่ีเดนิทาง..................................................................................................... .................................................................... 
..................................................................................................................................... ........................................................................ 
 

ใบจองแพก็เกจทวัร์ 

 


