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Pakistan 
 

ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ สมัผสัวิถีชีวิตผู้คนท่ีแตกต่าง 
วิวเขาสดุบรรยาย เลือกได้ตามใจคณุ 

6 วนั 4 คืน 

 

รวมในแพ็กเกจ 
✓ โรงแรมระดับ 4  ดาว จ านวน 2 คืน  

(รีสอร์ท 3 ดาว ท่ี แฟร่ีมีโดว์ และฮุนซา) 
✓ ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ 
✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไป-กลับ 
✓ บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าท่ีขับรถ  
✓ อาหารทุกมือ้ 
✓ ค่าม้าแคระ (Pony) ขึน้แฟร่ีมีโดว์ 
✓ กิจกรรมท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
✓ วีซ่าปากีสถาน 
✓ ประกันการเดินทาง 

 

 

ไม่รวมในแพ็กเกจ 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศไป-กลับ 
 ทปิทุกประเภท 
 เจ้าหน้าท่ีหัวหน้าทัวร์  

 

เร่ิมต้น 
41,500 บาท/ท่าน 

ราคาส าหรับผู้ เดินทาง 4 ท่านขึน้ไป  
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วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร - อิสลามาบัด 

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

: เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณามาเผื่อเวลา
อย่าง  
  น้อย 3 ชม.  

ถึงสนามบินประเทศปากีสถาน ผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง รับสมัภาระ น าท่าน
เดินทางเข้าสู่ที่พกัโดยรถตู้ปรับอากาศ 

✓ รถตูป้รับอากาศ – โรงแรมท่ีพกั   
✓ อาหารค ่า 

เขา้พกัท่ี Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

วันที่ 2 | อิสลามาบัด – กิลกิต - ฮุนซา 

เดินทางไปเช็คอินที่สนามบินอิสลามาบัด เพื่อเดินทางสู่เมืองกิลกิต โดยสาย
การบินปากีสถาน อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  PK605 เวลา 
07.05 – 08.05 น. อิสระเยี่ยมชมเมืองกิลกิตและรับประทานอาหารกลาง
วนัที่ Hunza Altit fort และไปต่อยงั Baltit Fort เข้าชมป้อมปราการโบราณ
ในหุบเขาฮุนซา ชมทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์งดงาม (Attabad Lake) ราวกับ
หลดุออกมาจากภาพวาด 

✓ รถตูป้รับอากาศ - ตัว๋เคร่ืองบินภายใน 
✓ ค่าเขา้ชม Baltit Fort  

✓ อาหารเชา้ กลางวนัและค ่า 

เขา้พกัท่ี Hotel Egle’s nest resort หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 

วันที่ 3 | ฮุนซา - แฟร่ีมีโดว์  
เช้าน าท่านถ่ายภาพจุดชมวิว Eagle nest และเดินทางไปยัง “แฟร่ีมีโดว์” แวะ 
Lunch ที่กิลกิต ต่อไปยงัสะพาน Raikot (เปลี่ยนรถจิ๊บ 4x4 สมัผสัความตื่นเต้น
ที่ปลอดภัยกับเส้นทางไต่เขา) แล้วนั่งม้าแคระ (Pony) ขึน้สู่แฟร่ีมีโดว์  สมัผัสทุ่ง
หญ้า ป่าสน และวิวสดุพิเศษของยอดเขานงักาปราบตั  

✓ รถตูป้รับอากาศ – รถจ๊ิบ – ค่านัง่มา้แคระ   
✓ อาหารเชา้ กลางวนัและค ่า 

  เขา้พกัท่ี Hotel Fairy Meadows Cottage resort หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 | แฟร่ีมีโดว์ – กิลกิต 

ช่วงเช้าดื่มด ่ากับวิวเทือกเขาที่คลมุด้วยหิมะ มีแสงสีทองจากพระอาทิตย์ลงกระทบ
กบัยอดเขา วิวเกือบ 360 องศา ทานอาหารกลางวนัเรียบร้อย หลงัจากนัน้น าท่าน
ลงมา  (โดยม้าแคระ) และเปลี่ยนรถจิ๊บ 4x4 ไปยังจุดเปลี่ยนรถสะพาน Raikot 
เพื่อเดินทางกลับไปยังกิลกิตที่ เป็นดินแดนปกครองตนเองในจุดเหนือสุดของ
ประเทศปากีสถาน เต็มอ่ิมกับบรรยากาศวิวหุบเขา เห็นภาพภูเขาสูงใหญ่ภายใต้
ท้องฟ้าสีคราม 

✓ รถตูป้รับอากาศ – รถจ๊ิบ – ค่านัง่มา้แคระ   
✓ อาหารเชา้ กลางวนัและค ่า 

เขา้พกัท่ี Serena Hotel Gilgit หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 

 

 

 

วันที่ 5 | กิลกิต – อิสลามาบัด - กรุงเทพมหานคร 
เดินทางไปเช็คอินที่สนามบินเมืองกิลกิต เพ่ือเดินทางสู่เมืองอิสลามาบดั  โดยสาย
การบินปากีสถาน อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK608 เวลา 07.45 – 
08.50 น.  หลงัจากนัน้เที่ยวชมความสวยงามของเมืองหลวง เข้าชมหนึ่งในมสัยิด
ที่สวยที่สดุในโลก “มสัยิดชาห์ไฟซาล” ไปต่อที่พิพิธภัณฑ์ตกัศิลา และอิสระให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ที่ตลาด ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบิน
อิสลามาบัด เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ขอแนะน าสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG350 เวลา 23.20 – 06.25 (+1) (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 

✓ รถตูป้รับอากาศ – ตัว๋เคร่ืองบินภายใน 
✓ ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑต์กัศิลา 
✓ อาหารเชา้ กลางวนัและค ่า 

 
 

 
 

 

 

 

วันที่ 6 | กรุงเทพมหานคร 

เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

“ขอบคณุในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดินทางของคณุ แล้วพบกนัใหม่ในการเดินทางครัง้ต่อไป ขอบคณุครับ/คะ่” 
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ค่าแพ็กเกจทัวร์ต่อท่านรวม : 
✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศไป-กลับ ชัน้ประหยัด รวมค่าภาษีสนามบิน สายการบินปากีสถาน 

อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์  

✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศปากีสถาน (E-VISA)  

✓ ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในโปรแกรม ป้อมปราการโบราณในหุบเขาฮุนซ่า, พิพิธภัณฑ์ตัก
ศิลา  

✓ ไกด์ท้องถ่ินพูดภาษาอังกฤษ 

✓ ค่าประกันการเดินทาง 

✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยว (รถตู้ปรับอากาศ) พร้อมเจ้าหน้าท่ีขับรถ , รถจิบ๊ (Jeep 4x4) 

✓ ค่าขึน้ม้าแคระ (Pony) ขึน้ - ลง แฟร่ีมีโดว์ 

✓ ค่าอาหารมือ้กลางวันและมือ้ค ่าทุกมือ้ ทุกวัน  

✓ โรงแรมที่พักตามที่คุณระบุตามมาตรฐาน 3 และ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 
ท่าน) ( รีสอร์ท 3 ดาว ที่ แฟร่ีมีโดว์ และฮุนซ่า ) 

ค่าแพ็กเกจทัวร์ต่อท่านไม่รวม : 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 ค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )  

 ค่าทิปทุกประเภท ร้านอาหาร พนักงานยกกระเป๋า ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 40$ / ท่าน (จ่าย
หน้างาน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่ งมาใน
ห้องพัก ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่ งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ 
ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่าน
ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 ทปิทุกประเภท 

 เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์ 

เงื่อนไขส าหรับการซือ้แพ็กเกจทวัร์ 
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 บริการ รับ-ส่ง เอกสารส าหรับการเตรียมยื่นวีซ่า 

ขัน้ตอนการด าเนินการจอง และช าระเงิน : 
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว จะต้องช าระ

เต็มจ านวนเงนิภายใน 3 วัน  

- หลังจากการช าระเงินทางบริษัทจะด าเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้หมด  และช าระ
เงนิกับทางต่างประเทศทันที 

- กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องท าการจองและช าระเงนิให้เรียบร้อยก่อน
การเดินทาง 

- เมื่อด าเนินการเร่ืองวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก , 
เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางท่ีใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้า
ชมสถานที่ท่องเที่ยว และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) 
ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งมา ภายใน 7 - 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีท่ีการจองต่างๆ ส าเร็จ 

กรณีไม่ต้องท าวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก , เอกสารการจอง
กิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋ วค่าเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ยวและตั๋ วการเดินทาง
ต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งทันทีท่ีการจองต่างๆส าเร็จ 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากระบบการจองทัง้หมดเป็นการช าระเงินแบบเต็มจ านวน และเป็นการจองช าระผ่านระบบ
ออนไลน์ ฉะนัน้การยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ 
เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงนิได้เต็มจ านวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย 
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ส่ิงควรรู้ก่อนไปเท่ียวปากีสถาน 

1.โรงแรมที่ดีที่สดุที่ Fairy meadows คล้าย บ้านพักในอทุยาน ไฟฟ้าไม่เสถียรมีติดมีดับ ไม่มีอินเตอร์เน็ต และน า้อุ่นเป็นระบบ

ต้มเป็นเวลา เช้าและเย็น   

2.การเดินทางไปยงั Fairy meadows จากกิลกิท โดยรถตู้  1.30 ชัว่โมง เปลี่ยนรถจี๊บ 4×4ใช้เวลา 1.45 ชัว่โมง เปลี่ยนขี่ม้า (ม้า

รับ นน.ได้ 80  กก.)  1.45 นาที ค่อนข้างสมบกุสมบนัและลยุๆ เหนื่อยจริง เมื่อย แต่คุ้มมากกกกก สวยมากๆ  

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

ค่อยแรง)  น า้อุ่นระบบต้ม ช่วงเช้าและเย็นเท่านัน้  น า้ประปาอาจมีสีขุ่นได้ 

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

ไก่ ปลา ให้หาทานได้ ยกเว้นตอนเหนือ ส่วนใหญ่เป็นไก่ วิธีการปรุง ค่อนข้างดี ไม่มีกลิ่นเคร่ืองเทศแรงจนรับไม่ได้ มีความเป็น

จีนปนหน่อยๆ) มีข้าวทกุมือ้ค่ะ สว่นเมืองใหญ่ๆ ถือว่าดี หายห่วง  ถ้าทานยากแนะน าหิว้อาหารจากไทยติดตวั 

5.การเดินทางจะมีการบินภายใน 2 ขา จาก อิสลามาบดั ขึน้เหนือลงที่กิลกิท ซึง่สนามบินอยู่ที่สงูในหุบเขา และ การลงจอดหรือ

ขึน้ของเคร่ือง ต้องเช็คอากาศ หาก สภาพอากาศไม่ดี อาจเจอว่าวนันัน้ไฟล์ยกเลิก(ด้วยเหตผุลด้านความปลอดภัย) ทางบริษัท

จ าเป็นต้องให้ท่านเดินทางด้วยรถ 15 ชัว่โมงโดยประมาณ (ในวันที่ 2) ดังนัน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง คือ โปรแกรม

ท่องเที่ยวในวนัที่ 2 จ าเป็นต้องตดัออกไปทัง้หมดเนื่องจากเราจะเดินทางถึงกิลกิต ก็จะค ่าท าให้ต้องเข้าที่พกัเลย  

5.1 ขากลบัจากกิลกิตถึงอิสลามาบดั ในวนัที่ 5 ก็เช่นกนั หากเกิดปัญหา flight delay หรือ ยกเลิก ทางบริษัทจ าเป็นต้องให้ท่าน

เดินทางด้วยรถ 15 ชั่วโมงโดยประมาณ ดังนัน้โปรแกรมในวันที่ 5 คือ city tour ในอิสลามาบัดจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลิก เนื่องจากต้องขึน้เคร่ืองกลบักรุงเทพฯ ในวนัดงักลา่ว 

6.การแต่งกายที่นี่ ไม่ได้บงัคบัมาก ไม่ซีเรียสมาก แต่แนะน า ให้แต่งตวัสภุาพค่ะ เพราะ คนที่นี่จะต่ืนเต้นกบัคนต่างชาติ แวะมา

ขอถ่ายรูปกบัเราตลอด จะมองเราเหมือนเราเป็นดาราเลยทีเดียว 

7. การแลกเงิน สามารถแลกที่สนามบิน หรือที่อิสลามาบดั บริษัทรับแลก แต่หายากมากค่ะ สามารถแลกกบั โลคลัไกด์ได้ ในเรท 

ใกล้เคียง (ถามก่อนแลก เพื่อความสบายใจ)  

8.โรงแรมในอิสลามาบดั ถ้า4-5 ดาว ดีมากค่ะ หายห่วง  

9. อาหารการกินในอิสลามาบดั ดีค่ะ มีให้เลือกหลากหลาย 

10.ความปลอดภยั ของที่นี่ ไม่ได้น่ากลวัเลยค่ะ ถือว่า ปลอดภยัหายห่วง ไม่ได้น่ากลวัอย่างที่คิด  
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11.ระดับความสูงของพืน้ที่ อาจมีผล กับสุขภาพนะคะ เพราะเราจะอยู่ที่ระดับความสูง 2000-4800 จากระดับน า้ทะเล เช็ค

สขุภาพว่าแข็งแรงดีนะคะ (ประกนัที่ท าให้ cover altiness sickness) 

12.ประเทศนีฝุ้่ นเยอะ เพราะถนนหนทาง ก าลงัท าและก่อสร้าง หน้ากากอนามยัช่วยได้ ทิชชู่เปียกพกมาค่ะ  

13.ห้องน า้ไม่น่ากลวัค่ะ บางที่ดี บางที่พอได้ โอเคอยู่ ถ้าได้เดินทางแดนมงักรมาแล้ว รับรองว่าที่นี่โอเคกว่าค่ะ ไร้กงัวล 

14.หากไม่ใช่ในช่วงฤดูร้อน มิ.ย.-ก.ย. โอกาสที่การบินภายในมีแนวโน้มที่จะยกเลิกได้ถึง 50 - 70 % เนื่องจาก เพราะก่อนถึง

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSH EASY054 
                            จันทร์-ศุกร์ 9.00-19.00 | เสาร-์อาทิตย์ 09.00-18.00  02 105 6255 

 

 
                 e-Commerce No. 0105557025943 

                                  ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/09294            สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03593  
 

589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

 

แพ็คเกจที่ต้องการ 

1. FIT Program Pakistan (รวม โรงแรม พร้อมอาหารเช้า, วซี่าประเทศปากีสถาน, ประกนัการเดินทาง, พาหนะท่องเที่ยว (รถตู้), คา่เข้า

ชมตามที่ระบใุนรายการ, ตัว๋เคร่ืองบินภายใน) 

โรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวที่ระบใุนโปรแกรม  โรงแรมระดบั 5 ดาวในอิสลามาบดั (สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ) 

2. สายการบิน  

วนัท่ีเดินทางไป...................................................... เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จ านวน................................... 

วนัท่ีเดินทางกลบั......... .......................................... เที่ยวบิน....... ..................... เวลา................................ จ านวน................................... 

การบินไทย   โอมาน แอร์   เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 

สายการบินอื่นๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................................................................... 

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เร่ิมต้นท่ี 4 ท่านขึน้ไป หากมีจ านวน 1-3 ท่าน กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมและไม่รวม
ช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเช่นกัน** 

 
 

  

ชื่อผู้ เดินทาง..............................................................................................บริษัททวัร์ ( Agency ) ...........................................................  
เบอร์ติดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................ 
จ านวนผู้ เดินทาง............................................................วนัที่เดินทาง...................................................................................................... 
รายละเอียดตัว๋ที่เดินทาง......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

ใบจองแพ็กเกจทวัร์ 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 
เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

02 105 6234 

tour@mushroomtravel.com 

www.mushroomtravel.com 
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