
 

   
 

 

 

 

 

 

โดยสายการบินไทย  
และ บินภายใน 2 ขา เพ่ือลดเวลาในการเดินทางไกล 

อิสลามาบาด – กิลกิต - คาลิมาบาด –- ฮอปเปอร์ – ดุยเกอร์ – พัสสุ -  
 คุนจีราป – กุลมิต - ตักศิลา 

 

   

 

ดินแดนแห่งอารยะธรรม ในอดีต พื้นที่ของประเทศคือดินแดน
ชมพูทวีปซึ่งอุดมไปด้วยความเป็นมาและความเป็นไปของทั้งด้านศาสนา , การค้าขายในเส้นทางสาย
ไหม , ธรรมชาติอันสวยสดงดงาม ซึ่งโปรแกรมของทางบริษัทนอกจากจะพาทุกทา่นไปสมัผสักับ
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทยังพาท่านไปสัมผัสกับทางหลวงที่ได้รับการขนานนามว่า สวย

PRIMA CONNECTION CO.,LTD 
216 / 41 Kanjanapisek Rd . Thap chang , Saphan sung  

Bangkok 10250 Thailand  Tel.  662-001-4156 

E-mail : prima.connection@gmail.com 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว เลขที่ 11 / 03195 
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ที่สุดในโลก นั่นคอื ทางหลวงคาราโคลมัอีกด้วย นอกจากนั้นเรายังพาทา่นย้อนอดีตไปสู่ สำนักตักศิลา
อันเรื่องชือ่ใน พุทธศาสนา และสถานที่ต่างๆทีส่ำคญั ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ 
 

ทำไมต้องโปรแกรมนี้ 
 โปรแกรมนี้ท่านจะได้สัมผัสทัง้ธรรมชาติอันสวยสดงดงามทีแ่ปลกตาและทรงคณุคา่ นอกจากนั้น
ท่านจะได้ยลโฉมพระพุทธศิลปะ คันธาระ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธรูปทั่วโลก สำหรับการเดินทาง
เราให้ท่านได้บินไปและกลับเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง  แต่การบินจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  
ที่พัก 

 เราได้คัดเลือกที่พักที่ดีที่สุดของแต่ละเมือง   
โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร ์

 

16.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้า
ที่ 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) 

19.00 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศปากีสถาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349  
22.10 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ New Islamabad กรุงอิสลามาบัด  
  นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม Pearl Continental  หรือเทียบเท่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กิลกิต โดยสายการบิน Pakistan International Airlines เที่ยวบินที่ PIA 601 

 ชมความงามแนวเทือกเขาหิมาลัย และ คาราโครัม 

08.15 น. ถึง สนามบินกิลกิต เมืองเอกของจัดหวัด Gilgit-Baltistan ทางภาคเหนือของประเทศปากีสถาน
อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางภาคเหนืออีกด้วยในอดีตเมืองแห่งนี้เคยตั้งอยู่ใน
เส้นทางสายไหมและเป็นอดีตเมืองแห่งพระสงฆ์ นักแสวงบุญชาวพุทธนิยมมาเยือนและแวะพัก 
แม้กระทั่งพระถังซำจั๋ง นำชม สะพานกิลกิต (Gilgit Bridge) สะพานขึงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ยาว 
182 เมตร และกว้าง 2 เมตรอีกทั้งยังมีความกว่าแก่ร่วม 400 ปี สะพานแห่งนี ้สร้างเพื ่อให้
ชาวเมืองเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางข้ามแม่น้ำ กิลกิต เนื่องจากในอดีตการเดินทางข้าม

วันแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ-อิสลามาบาด  

วันที่สองของการเดินทาง              อิสลามาบาด - กิลกิต - คาลิมาบาด 



ฝั่งแม่น้ำนั้นต้องใช้เรือซึ่งก่อให้เกิดความยากลำบากมากมาย จากนั้น
นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คน นำท่านเดินเล่นบริเวณ ตลาดของ
เมือง (Gilgit Bazzr)  จากนั้นนำท่านชม พระพุทธปฏิมา คารา
กาห์ (Kargah Buddha) พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาสูง ใน
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกค้นพบพร้อมกับเจดีย์อีก 3 องค์ อันเป็น
สิ่งยืนยันถึงความศรัทธาและความผูกพันธ์ของชาวพุทธผู้เคยเดินทาง
โดยใช้เส้นทางแห่งนี้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านทางต่อสู่ คาริมาบาด (Karimabad Hunza) โดยเส้นทางคาราโครัม (KKH) เส้นทางที่สูง
ที่สุดในโลกด้วยจุดสูงสุด 4,693 เมตรจากระดับน้ำทะเล อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน
เส้นทางที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  ใช้เวลาในการก่อสร้าง 19 ปี ตั้งแต่ปี (ค.ศ.1959 - ค.ศ.
1978) เส้นทางนี้ทอดยาวผ่านเทือกเขาสำคัญอาทิ เช่น เทือกเขาคาราโครัม , เทือกเขาหิมาลัยและ
เทือกเขาฮินดูกูซ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่สวยสดงดงาม  และ 
คาริมาบาด คือ เมืองที่ได้รับรางวัล World Award of Tourism ในปี ค.ศ. 2000 อีกทั้งยังเป็น
เมืองเอกของหุบเขาฮุนซ่า ในอดีตเมืองแห่งนี้มีชื่อว่า Baltit อีกทั้งยังเป็นเมืองพักสำหรับคาราวาล
ที่จะเดินทางต่อไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น คณะนักเดินทาง พ่อค้าที่จะเดินทางไปเมืองต่างๆในเทือง
เขาฮินดูกูซ ดังนั้นเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่สำคัญและมีราชวงศ์ปกครองพร้อมทั้งสร้างป้อมปราการ
และพระราชวังอีกด้วย ถึงคาริมาบาด นำท่านเดินลัดเลาะคลองชลประทาน (Irrigation Canal) 

ของเมืองคาริมาบาด ให้ท่านได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ขอวชาวเมืองพร้อมวิวระหว่างสองข้างทาง  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม 

ที่พัก  โรงแรม  Hunza Serena Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว Nagar Valleys ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของแม่น้ำ 
Nagar ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ล่อเลี้ยงเมืองเกษตรกรรมเล็กๆ น่ารัก ที่ปลูกผลไม้ อย่าง เชอรี่ , แอปเปิ้ล 
และ แอปริคอต จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ฮอปเปอร์ กลาเซีย (Hoper Glacier) นำชมความ
สวยงามของ กลาเซีย ซึ่งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาทับถมกันจนรวมตัวเป็นน้ำแข็งและค่อยๆเลื่อน
ลงจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำตามแรงดึงดูดของโลกทำให้เกิดเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความ มหัศจรรย์ของ

วันที่สามของการเดินทาง         คาริมาบาด - ฮอปเปอร ์- ดุยเกอร ์



ธรรมชาติ  โดยปกติธารน้ำแข็งของที่อื่นปกติจะเป็นสีขาว แต่ด้วยแร่ธาตุในบริเวณนี้จึงทำให้ธาร
น้ำแข็งของที่นี่จะออกเป็นสีเทาเข้ม ซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกตาและพิเศษสำหรับกลาเซียแห่งน้ี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร 

หลังอาหารนำชมป้อมบัลติท (Baltit Fort) ป้อมปราการเก่าแก่อายุกว่า 700 ปีอันแสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของเมืองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากป้อมแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของอำนาจของผู้ปกครอง
บริเวณฮุนซ่า ป้อมแห่งนี้เคยถูกทิ้งให้ร้างมาช่วงระยะเวลาหนึ่งและต่อมาด้วยความเป็นเอกลกัษณ์
ในการสร้างแบบสถาปัตยากรรมแบบบัลติสถาน จากนั้นนำชมป้อมอัลติท (Altit Fort) อดีต
ป้อมปรากาลของผู้ปกครองฮุนซ่าซึ่งมาอยุกว่า 1,100 ปี และถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดที่
ยังคงหลงเหลืออยู่ในบริเวณหุบเขาฮุนซ่า  เนื่องด้วย 400 ปีต่อมา ทางผู้ปกครองได้ย้ายไปที่ป้อม
บัลติก ใน 400 ปีต่อมา จึงถูกทิ้งล้างมาอย่างยาวนานจนพึ่งได้รับการบูรณะขึ้นและเปิดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในปี ค.ศ.2007  
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ดุยเกอร์ อีเกิล เนสท์ (Duiker)  

หรือ เลดี้ ฟิงเกอร์ (Lady finger) สถานที่อันสุดแสนโร
แมนติกอันมีภูเขาสูงอันสวยงาม ถึง 5 ลูกเรียงรายกัน จน
ได้รับการขนานนามว่า นิ้วมือแห่งสตรี ให้ท่านได้ซึมซับ
บรรยากาศกับความอัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันยากที่จะ
ลืมเลือน  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม 

ที่พัก   โรงแรม  Duiker Eagle Nest หรือเทียบเท่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ ช่องเขาคุนจีราป (Khunjerab Pass) 
โดยเส ้นทางคาราโครัม (KKH)  ระหว่างทางผ่านชม 
ทะเลสาบอ ัตตาบ ัด  (Attaabad Lake)  ทะเลสาบสี
เทอร์ควอยส์อันสวยสดงดงาม ซึ่งเกิดจากแผ่นดินถล่มจาก
แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 2009 ลงมากั้นแม่น้ำฮุนซ่าทำให้เกิด
เป็นเขื่อนกักน้ำและกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งมีความ
ยาวถึง 21 กม.  ออกเดินทางต่อสู่ช่องเขาคุนจีราป ถึงคุน
จีนราปให้ท่านได้ถ่ายรูปกับจุดเหนือสุดและชายแดนระหว่าง
ประเทศปากีสถานและตอนใต้ของมณฑลซินเจียงประเทศจีน 

วันที่ส่ีของการเดินทาง         ดุยเกอร์ – พัสสุ - คุนจีราป - กุลมิต 



คุจีราปถือเป็นจุดสิ้นสุดของถนนคาราโครัมและเป็นจุดที่สูงที่สุดของถนน ด้วยความสูงถึง 4,880  
เมตร อีกทั้งยังเป็นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร 

จากนั้นนำชม บาตูร่ากลาเซียร์ (Batura Glacier) หนึ่งในธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งมีความ
ยาวถึง 57 กิโลเมตร และจุดสูงสุดของธารน้ำแข็งนี้สูงถึง 7,795 เมตร 

นำชมพัสสุกลาเซียร์(Passu Glacier) ให้ท่านได้เพลินเพลินกับความมหัสจรรย์ของธารน้ำแข็ง
อันสวยงามโดยมีวิวด้านหลังธารน้ำแข็งเป็นภูเขาน้ำแข็งสีขาวตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงินอันสวยสด
งดงาม นำชมทิวเขาวิหารแห่งพัสสุ (Passu Cathedrals) ให้ท่านได้ชมความแปลกตาของสัน
เขาที่ยอดแหลมทรงกรวยคล้ายหอระฆังวิหารแบบ กอธิคทางฝั่งยุโรปนับร้อยยอดอันเป็นที่มาของ
ชื่อ วิหารแห่งพัสส ุจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สู่กุลมิต (Gulmit)  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม 

ที่พัก  โรงแรม Gulmit Silk Route Lodge หรือเทียบเท่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท ่านชม  Hussaini Suspension Bridge สะพาน
แขวนอันน่าตื ่นเต้นและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
เนื่องจากสร้างโดยวัสดุหลักคือเชือกและไม้กระดาน เพื่อ
ใช้ข้ามแม้น้ำฮุนซ่า ระหว่างหมู่บ้านทั้งาองฝั่งของแม่น้ำ 
แม้จะอันตรายแต่ปัจจุบันก็ยังคงใช้งานโดยชาวบ้าน
ท้องถิ่น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร 

นำท่านเดินทางสู่กิลกิต ระหว่างทางนำท่านสู่จุดชมวิวยอดเขารากาโปชิ (Rakaposhi view 

point) ยอดเขาที่มีความสูงถึง 7,788 เมตร และเป็นหนึ่งในยอดเขาที่มีชื่อเสียงของเทือกเขาคารา
โคลัม รากาโปชิ มีความหมายตามภาษาท้องถิ่นว่าภูเขาที่ปกครุมด้วยหิมะ และมีอีกหนึ่งชื่อคือ 
มารดาแห่งมวลเมฆ ซึ่งบ่งบอกถึงความสวยงามที่มนุษย์ได้สัมผัสและบรรยายออกมาด้วยภาษา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม 

ที่พัก  โรงแรม Gilgit Serena Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง                    กุลมิต – กิลกิต 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.55 น. เดินทางสู่อิสลามาบาดโดยสายการบิน Pakistan International Airlines เที่ยวบินที่ PIA602 

10.00 น. ถึง อิสลามาบาด นำท่านเดินทางต่อสู่ โบราณสถานตักศิลาและสิรกัป 
(Taxila and Sirkap) อดีตมหานครโบราณอันเจริญรุ ่งเรืองในสมัย 
จักรพรรดิเมนันเดอร์ที่ 1 หรือพระเจ้ามิลินด์  แหล่งกำเนิด “พุทธศิลปะ
คันธาระ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกในพุทธศาสนา  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร 

นำชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา (Taxila Museum) สถานที่จัดแสดงพุทธ
ประติมากรรมอันล้ำค่า นำชมพุทธศิลป์แบบกรีก GRECO-BHUDDIST 

ART ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะแรกของโลก นำชมจิตรกรรม ประติมากรรม เหรียญ
กษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา และงานศิลปะอื่น ๆ  จากนั้นนำชมโบราณสถานมหาวิทยาลัยทางพุทธ
ศาสนาคือ มหาวิทยาลัยจูเลียน และชมเมืองโบราณสิรกัป หรือตักศิลาแห่งที่ 2 จากนั้นเดินทาง
กลับสู่อิสลามาบาด  

จากนั้นนำชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สามารถจุคนได้เต็ม
ความจุถึง 300,000 คน โดยสร้างเสร็จและเปิดให้
เข้าใช้ในปีค.ศ. 1987 ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้ง
ทั ้งหมด สร้างโดยกษัตริย ์ไฟซาลแห่งราชวงศ์
ซาอุดิอาระเบีย โดยใช้เงินในการสร้างกว่า 120 
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ  **ผู้หญิงต้องเตรียมผ้า
โพกศีรษะไปด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ดามัน-เอ-โกห์ 
(Daman-e-Koh) สาธารณะและจุดชมวิวยอดนินยมบนเนินเขาดามัน-เอ-โกห์ จากบริเวณนี้ท่านได้
สัมผัสกับวิวตัวเมืองอิสลามาบัด จากมุมสูง อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าครบวงจร ณ Centaurs Mall 

ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก ของกินเล่น หรือสินค้านำเข้า
จากต่างประเทศ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
23.20 น.  นำท่านลัดฟ้าสู่กลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 350 

 

 

 

วันที่หกของการเดินทาง            กิลกิต – อิสลามาบาด – ตกัศิลา 



 

06.25น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน : ไม่รวมค่าตั๋วการบินไทย 

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ พักเดี่ยว เพิ่ม 

เดินทางสำหรับ 2 ท่าน 49,900 บาท/ท่าน 11,900บาท/ท่าน 

เดินทางสำหรับ 4 ท่าน 48,900 บาท/ท่าน 11,900บาท/ท่าน 

เดินทางสำหรับ 6 ท่าน 47,900 บาท/ท่าน 11,900บาท/ท่าน 

 
หมายเหตุ : 

- ราคานี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป 
- ราคานี้ไม่รวม ทิปไกด์, คนขับ (ปากีสถาน)  และเจ้าหน้าที่ชาวปากีสถานที่คอยให้บริการตลอดการ

เดินทาง ท่านละ 30 USD ต่อทริป ต่อท่าน 
 

 
ราคานี้รวม 
-   โรงแรมที่พัก พร้อมอาหารเช้า  ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน 
-   อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม 
-   ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) 
-   รถรับ-ส่งสนามบิน  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน 
-   รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน 
-   ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
-   น้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อ 1 ท่าน 
-   ค่าวีซ่าเข้าประเทศปากีสถาน 
-   ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัดสายการบินภายในประเทศ 2 เที่ยว 
-   ประกันภัยการเดินทาง 

 
 
 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง                  กรุงเทพฯ   



 
 
ราคานี้ไม่รวม 
 
-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน 
-    ทิปไกด์และคนขับรถ  
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน (สายการบินไทย)   

 
                         

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

 

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าปากีสถาน 

*สำหรับวีซ่าปากีสถานลูกค้าทุกท่านต้องเดินทางมาแสดงตัว 

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/ (พร้อมสำเนา)  
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เร่ิมเข้าทำงาน (ฉบับ
จริง) 
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง 
เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เร่ิมทำ 
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของ
บริษัท 

6. สำเนาบัตรประชาชน 

7. สำเนาทะเบียนบ้าน 

8. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงปัจจุบัน) 
9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

 

 


