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ชยัทวัร ์

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

 มนต์เสน่ห์แห่งปากีสถาน 
เดินทาง : ศุกรท์ี่ 4 – จนัทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565  (11 วัน) 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
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01. ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565          กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด  
 

16.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (Row  D)  ประตทูางเขา้ 3   
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวก 

18.45 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 349 (5.35 ชม. / Dinner) 
22.20 น. ถึงสนามบินกรุงอิสลามาบดั (Islamabad) เมืองหลวงของสาธารณรฐัอิสลามปากีสถาน  

น าท่านเดินสู่ที่พกั 

ที่พกั    ISLAMABAD MARRIOTT HOTEL (5*)   หรือเทียบเท่า     
 

02. เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565               อิสลามาบดั - กิลกิต – คาริมาบัด 
 

อาหารเชา้แบบกล่อง 

น าท่านสู่สนามบิน 

07.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองกิลกิต (Gilgit) โดยสายการบินปากีสถาน เที่ยวบิน PK 601 (1.15 ชม. / Refreshment) 

08.15 น. ถึงเมืองกิลกิต ซึ่งอยู่ในเขตปกครองพิเศษกิลกิต - บัลติสถาน (Gilgit – Baltistan) เคยเป็นจุดแวะส าคัญในเสน้ทาง 
สายไหม นอกเหนือจากการคา้ผา้ไหม เครื่องเทศ และสินคา้อื่นๆ แลว้  เสน้ทางเครือข่ายนีม้ีบทบาทส าคัญในการเป็นทางผ่าน
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ศาสนา และอารยธรรมมานานหลายศตวรรษ และยังเป็นหนึ่งในเสน้ทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจาก
อินเดียไปสู่เอเชียอีกดว้ย *เปล่ียนพาหนะเป็นรถ 4WD (นั่งคนัละ 3 – 4 ท่าน) 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

ออกเดินตอ่ไปตามเส้นทางหลวงคาราโครัม (Karakoram Highway) หรือทางหลวงหมายเลข 35 (N – 35) ซึง่อยู่สงูจาก
ระดบัน า้ทะเลเกือบ 5,000 เมตร มีความยาวถึง 1,300 กม. จนไดส้มญาวา่ “ถนนลอยฟา้”และยงัเป็นเสน้ทางเชื่อมพรมแดน
ระหว่างปากีสถานกบัจีน  มุ่งหนา้สู่เมืองคาริมาบดั (Karimabad) (103 กม. / 3 ชม.) ที่ตัง้อยูใ่นหบุเขาฮนุซา (Hunza Valley)  
จดุเด่นของสถานท่ีแห่งนีค้ือ ทิวทศันส์วยงามของนาขัน้บนัไดโอบลอ้มดว้ยหบุเขาสงูยอดแหลมปกคลมุดว้ยหิมะ กลุ่มบา้นเรือนท่ี
ปลกูลดหลั่นตามไหล่สนัเขา ระหว่างทางแวะจดุชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi Viewpoint) เพื่อชมบรรยากาศของภเูขาราคาโปชิ
ซึ่งตัง้อยูใ่นเทือกเขาคาราโครมั ดว้ยความสงูถงึ 7,790 เมตร จึงถกูจดัใหเ้ป็นภเูขาที่สงูอนัดบั 27 ของโลก ค าวา่ “ราคาโปชิ”  
มีความหมายว่า “หมิะปกคลมุ”  

อาหารค ่าที่โรงแรม  

ที่พกั    HUNZA SERENA INN (4*)   หรือเทียบเท่า      
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03. อาทติยท์ี่ 6 พฤศจกิายน 2565     คาริมาบัด – ฮอปเปอร ์วัลเลย์ - ดุยเกอร์ วัลเลย์ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู่ฮอปเปอร ์วัลเลย ์(Hopper Valley) (40 กม. / 2 ชม.) เพื่อชมและถ่ายรูปกับธารน ้าแข็งฮอปเปอร(์Hopper Glacier)  
ที่สีของธารน า้แข็งเป็นสีเทาด าซึ่งแตกต่างจากที่อื่นอย่างเห็นไดช้ัด เนื่องจากธารน า้แข็งในบริเวณนีไ้ดส้ั่งสมจากอดีตมาอย่าง
ยาวนานรวมกบัแรธ่าตใุนบรเิวณนี ้ไดเ้ปล่ียนใหน้ า้แข็งกลายเป็นหินนั่นเอง จากนัน้น าท่านกลบัเมืองคารมิาบดั 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เที่ยวชมตลาดท้องถ่ินเมืองคาริมาบัด (Karimabad Bazaar) ที่มีรา้นคา้จ าหน่ายของที่ระลกึตัง้อยู่ตลอดแนวบนถนนสายหลกัของ
เมือง จากนัน้น าท่านชมป้อมปราการบอลติท (Baltit Fort) ที่มคีวามเก่าแก่ถึง 750 ปี เป็นอดีตพระราชวงัหลวงที่มีสถาปัตยกรรม
รูปแบบผสมผสานระหว่างแคชเมยีรก์บัทิเบต และไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 2004 

ชมป้อมอัลตทิ (Altit Fort) ที่สรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 11 เดิมเป็นบา้นพกัของกษตัรยิแ์ควน้ฮนุซา ซึง่ใชค้  าน าหนา้พระนาม
ว่า Mir อนัเป็นค าในภาษาอาหรบั บ่งชีว้า่ศานาอิสลามไดแ้ผ่เขา้สู่ดินแดนนีแ้ลว้ในเวลานัน้ ต่อดว้ยชมหมู่บ้านอัลติต (Altit - 

Village) ซึง่เชื่อกนัวา่ผูค้นในหมูบ่า้นสืบเชือ้สายมาจากชนเผ่า White Huns ซึง่ก็คือลกูหลานของพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช
แห่งมาซีโดเนยี เมื่อครัง้ยกทพัไปตีชมพทูวีป น าท่านสู่ดุยเกอร ์วลัเลย ์(Duiker Valley) หน่ึงในจดุชมพระอาทิตยท์ี่สวยที่สดุแห่ง
หน่ึง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยามแสงอาทิตยต์กกระทบยอดเขาหมิะ และทศันียภาพของเทอืกเขาสงูโดยรอบ 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    EAGLE NEST HOTEL (3*)   หรือเทียบเท่า     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 04. จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565          ดุยเกอร์ วัลเลย์ – กุลมิท 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู่หมู่บ้านกานิช (Ganish Village) ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่เก่าแก่ที่สดุและเป็นถิ่นฐานแห่งแรกที่ก่อตัง้ขึน้ในช่วงบุกเบิกเสน้ทาง
สายไหม จนไดข้ึน้ทะเบียนเป็นชุมชนมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ชมหอสงัเกตการณโ์บราณที่สรา้งขึน้เพื่อตรวจตราจระวงัภยั
ยามค ่าคืนใหก้บักองคาราวาน และมสัยิดอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี ซึ่งสรา้งขึน้จากไม ้ 
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น าท่านสู่เมืองกุลมิท (Gulmit) (41 กม. / 2 ชม.) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นฮุนซา ระหว่างทางแวะชมทะเลสาบ 

อัตตาบัด (Attabad Lake) ทะเลสาบขนาดมหึมาที่มีแผ่นน า้สีเขียวอมฟ้าเทอรค์วอยซ ์เรียบนิ่งสนิทราวกับกระจกบานใหญ่ 
สะทอ้นภาพขุนเขาและทอ้งฟ้าเบือ้งบนลงมาอย่างงดงาม เกิดจากการสรา้งเขื่อนขนาดใหญ่ปิดกัน้แม่น า้ฮุนซา เมื่อปี ค.ศ. 2010 
โดยก่อนหนา้นีม้กัเกิดเหตดุินพงัถล่มทบัเสน้ทางถนนและแม่น า้ รฐับาลปากีสถานจึงสรา้งเขื่อนแห่งนีข้ึน้เพื่อแกปั้ญหา 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าชมสะพานแขวนฮุซไซนี (Hussaini Suspension Bridge) ที่ขึน้ชื่อวา่เป็นสะพานแขวนส าหรบัคนเดินท่ีอนัตรายที่สดุในโลก 
เพราะพืน้สะพานใชก้ารเรยีงท่อนไมแ้บบห่างๆ ไม่ไดเ้รยีงชดิตดิกนั จึงมีช่องวา่งขนาดใหญ่ชวนหวาดเสียวขณะเดินขา้ม  
แต่ชาวบา้นแถบนีย้งัคงใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมาระหวา่งสองฝ่ังทะเลสาบ แมก้ระนัน้ดว้ยสภาพแวดลอ้มที่สวยงามโดยรอบกย็งั
ถือเป็นจดุถ่ายรูปท่ีเหล่านกัท่องเที่ยวไม่ควรพลาด จากนัน้น าท่านชมทะเลสาบบอรทิ (Borith Lake) ที่ตัง้อยู่บนความสงู
ประมาณ 2,600 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล จึงมีอากาศค่อนขา้งเยน็สบายตลอดทัง้ปี จากนัน้เดินทางกลบัเมืองกลุมิท 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั   HUNZA MARCOPOLO INN(3*)    หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. อังคารที่ 8 พฤศจกิายน 2565                 กุลมิท - พาสสุ  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ออกเดินทางต่อไปบนเสน้ทางหลวงคาราโครมั ผ่านชมหมู่บ้านพาสสุ (Passu Village) (20 กม. / 30 นาที) เป็นอีกหนึ่งหมู่บา้นท่ี
เงียบสงบถกูตัง้ขึน้ท่ามกลางหบุเขาและผูค้นยงัคงด าเนินชีวิตในแบบพ่ึงพิงกบัธรรมชาติ คนในหมู่บา้นมีอายยุืนยาวเฉล่ียถึง 100 – 
120 ปีเลยทีเดียว ผ่านชมความงามของธารน ้าแข็งพาสสุ (Passu Glacier) ที่มีความยาวประมาณ 20 กม. เกิดจากหิมะที่ทบัถม
กันมาหลายรอ้ยปี ชมธารน ้าแข็งบาทูรา (Batura Glacier) ที่มีความยาว 57 กม. จดัเป็นหนึ่งในธารน า้แข็งที่ยาวที่สดุที่อยู่นอก
เขตขัว้โลก โดยเสน้ทางของธารน า้แข็งนีไ้หลจากทิศตะวนัตกไปทางตะวนัออก และก่อใหเ้กิดภมูิประเทศที่เป็นหุบเขาสีเทาอันอุดม
สมบรูณท์ี่มีพืชหลายชนิดใชห้ล่อเลีย้งปศสุตัวไ์ด ้

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
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เดินทางสู่คุนจีราบ พาส (Khunjrab Pass) (144 กม. / 3 ชม.) ยอดเขาส่วนสงูที่สดุของเสน้ทางหลวงคาราโครมั และเป็นท่ีตัง้ของ
ด่านกัน้พรมแดนระหว่างปากีสถานกบัจีน ใหท้่านไดถ้่ายภาพวิวสวยๆ ตามแนวเสน้ทางที่รายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาและหิมะ รวมถึง
โอกาสพบเห็นสตัวป์ระจ าถิ่น เช่น แกะมารโ์คโปโล (Marco polo Sheep) และแพะภูเขา (Ibex) หลากสายพนัธุ์ เนื่องจากเสน้ทาง
แห่งนีอ้ยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติคนุจีราบ (Khunjrab National Park) ซึ่งเป็นเขตอนุรกัษ์พนัธุพ์ืช รวมทัง้สตัวป่์าสงวนท่ีหาดไูดย้าก 
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัหมู่บา้นพาสส ุ

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั   HOTEL SARAI SILK ROUTE (3*)     หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565          พาสสุ - กิลกิต 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองกิลกิต (147 กม. / 4 ชม.) ลดัเลาะไปตามเสน้ทางหลวงคาราโครมัผ่านหุบเขาและสายน า้จากแม่น า้ฮนุซา (Hunza 
River) ที่ไหลไปบรรจบกบัแม่น า้กิลกิต (Gilgit River)  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านชมพระยืนคารก์าห ์(Kargah Buddha) พระพุทธรูปหินแกะสลกับนหนา้ผาในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 7 มีลกัษณะเป็นองค์
พระยืนในลักษณะแบบนูนต ่าสูง 50 ฟุต (15 เมตร) มีต านานที่เก่ียวกับพระพุทธรูปแกะสลกันีว้่า บริเวณแถบนีเ้คยเป็นที่อยู่ของ
ยกัษ์กินคนนาม “ยกัษิณี” โดยเหล่าชาวบา้นที่ไดร้บัความเดือดรอ้นไดร้อ้งขอความช่วยเหลือจากนกับวชที่ผ่านทางมาและนกับวชก็
ไดต้รงึนางยกัษิณีไวท้ี่กอ้นหินนีเ้พื่อไม่ใหส้รา้งความเดือดรอ้นใหก้บัชาวบา้นอีก 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    HOTEL GILGIT SERENA (4*)    หรือเทียบเท่า 
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07. พฤหัสบดทีี่ 10 พฤศจิกายน 2565             กิลกิต – ตักศิลา – อิสลามาบดั 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าท่านสู่สนามบิน 
09.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน PK 604 (1.05 ชม. / Refreshment) 
10.30 น. ถึงสนามบินกรุงอิสลามาบดั *เปล่ียนพาหนะเป็นรถมินิบสัปรบัอากาศ 24 ที่นั่ง 
น าท่านสู่เมืองตักศิลา (Taxila) (34 กม. / 1 ชม.) มหานครแห่งปัญญาที่ขึน้ชื่อเรื่องความรุ่งเรืองดา้นศิลปวิทยาการทั้งของ
พราหมณแ์ละพทุธ จนเรียกไดว้่าเป็นนครหลวงที่ตัง้โรงเรียนแห่งแรกของโลก และไดข้ึน้ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยเูนสโก 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑต์ักศิลา (Taxila Museum) ซึ่งเปิดมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1928 โดยน าวตัถุโบราณที่ขุดพบในเมืองตกัศิลามา
จดัแสดงไว ้โดยเฉพาะจากการขดุคน้ของเซอรจ์อหน์ มารแ์ชล (Sir John Marshall) นกัโบราณคดีชาวองักฤษ ภายในอดัแน่นดว้ย
โบราณวัตถุล า้ค่านับแสนชิน้ โดยเฉพาะรูปสลักและรูปปูนป้ันศิลปะคันธาระ คือพระพุทธรูปต่างๆ ที่ลว้นมีรูปร่างหนา้ตาและ
เครื่องนุ่งห่ม เหมือนชาวกรีก อนัเป็นผลจากการท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชเคยปกครองเมืองนีม้าก่อน  
ชมซากเมืองเก่าซีร์กัป (Sirkap) ถูกค้นพบโดยเซอร์จอห์น มาร์แชล คาดว่าสร้างขึ ้นราวคริสต์ศตวรรษที่  2 โดยพวก 
แบคเตรียน - กรีก (Bactrian Greek) ตวัเมืองมีการวางผงัเมืองเป็นตาหมากรุกแบบกรีก ถนนหลกัวางตวัในแนวเหนือใตแ้ละตดักบั
ถนนเสน้เล็กเป็นมมุฉาก สองขา้งทางเป็นอาคารรา้นคา้ ถึงแมปั้จจบุนัจะคงเหลือเพียงส่วนฐานรากเช่นเดียวกบัแหล่งโบราณอื่นๆ 
แต่จากหลกัฐานทางโบราณคดีที่ถกูคน้พบ ยงัคงช่วยใหจ้ินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้จากนัน้ชมอารามจูเลียน (Jaulian 

Monastery) ตัง้อยู่บนยอดเขาสงู 92 เมตร บนลานกวา้งรายลอ้มดว้ยก าแพงหอ้งขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบนัคงเหลือแต่ฐานพระสถปูให้
เห็นและจินตนาการถึงความรุง่เรืองเมื่อครัง้อดีต จากนัน้เดินทางกลบักรุงอิสลามาบดั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    ISLAMABAD MARRIOTT HOTEL (5*)   หรือเทียบเท่า    (พกั 2 คืน)    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

08. ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565          อิสลามาบดั  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านชมมัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) มัสยิดที่ใหญ่เป็นอันดับส่ีของโลก เปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1987  
การก่อสรา้งนั้นไดร้บัเงินทุนสนบัสนุนจากกษัตริยไ์ฟซาล (King Faisal) แห่งซาอุดิอาระเบีย จึงไดน้ าพระนามของพระองคม์าใช้
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เป็นชื่อของมสัยิด โดยมีสถาปนิกชาวตรุกี วีดทั ดาโลเก (Vedat Dalokay) เป็นผูอ้อกแบบออกมาเป็นมสัยิดทรงคลา้ยเตนทก์ระโจม
แปดเหล่ียมของชนเผ่าเบดอูินที่อาศยัอยู่ในทะเลทราย ถือเป็นมสัยิดที่มีรูปลกัษณท์นัสมยัผิดแผกจากมสัยิดทั่วไปท่ีเป็นทรงโดม 
น าชมพิพิธภัณฑล์็อก เวอรซ์า (Log Versa Museum) ที่รวบรวมเรื่องราวของประเทศปากีสถานตัง้แต่ยคุโบราณจวบจนปัจจบุนั 
ทัง้วิถีชีวิตความเป็นอยู่, การแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ และประวตัิบคุคลส าคญัมาจดัแสดง 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านสู่ราวัลพินดี (Rawalpindi) (22 กม. / 1 ชม.) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของปากีสถานก่อนที่จะย้ายไปกรุงอิสลามาบัด 
ในปีค.ศ. 1961 โดยทั้งสองเมืองนีถื้อเป็นเมืองคู่แฝดกันอีกดว้ย น าท่านชมตัวเมืองอันมีชีวิตชีวา และตลาดพืน้เมือง (Bazaar)  
พรอ้มทัง้ถ่ายภาพรถบรรทกุที่แต่งแตม้ดว้ยสีสนับาดตาสดุเก๋ไก๋ ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณอ์ย่างหน่ึงของปากีสถาน 
น าท่านสู่เนินเขามารก์าลา (Margalla Hills) ซึ่งสามารถชมวิวเมืองหลวงแบบพาโนรามาไดอ้ย่างเต็มๆ ตา 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

09. เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565          อิสลามาบัด - ลาฮอร ์
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่เมืองลาฮอร ์ (Lahore) (374 กม. / 5 ชม.) เมืองหลวงของแควน้ปัญจาบและมหานครท่ีใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัสองของ
ประเทศปากีสถาน มีภาษิตปัญจาบโบราณกลา่วไวว้่า “ผูใ้ดไม่เคยเห็นเมืองลาฮอร ์ ผูน้ัน้ก็เหมือนยงัไม่ไดเ้กิดมา” ในความหมาย
ที่ว่า ความยิ่งใหญ่และงดงามของเมืองลาฮอรน์ัน้ จ าเป็นตอ้งมาเห็นดว้ยตาใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีิต  
ระหว่างทางแวะชมป้อมโรหท์ัส (Rohtas Fort) ป้อมปราการที่สรา้งขึน้โดย Sher Shah Suri กษัตริยผ์ูส้ถาปนาราชวงศซ์ูร ์ซึ่ง
ปกครองจกัรวรรดิซูรใ์นอินเดียตอนเหนือ เพื่อใชป้ราบกบฏในช่วงศตวรรษที่16  ป้อมนีก้ินพืน้ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตรใชเ้วลา
ก่อสรา้งนานถึง 8 ปี  ความสงูของก าแพงดา้นนอกอยู่ที่ 10-13 เมตร มีประตถูึง 12 ประต ูถือเป็นตวัอย่างสถาปัตยกรรมทางทหาร
แบบมสุลิมยคุตน้ในเอเซียกลางและใต ้(รูปแบบของชาวอฟักานิสถาน-เปอรเ์ซีย) 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางต่อถึงเมืองลาฮอร ์บรเิวณชายแดนวากาห ์(Wagah Border) ด่านพรมแดนกัน้ระหว่างเมืองลาฮอร ์ประเทศปากีสถาน และ 
เมืองอัตตริ ประเทศอินเดีย ที่ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็น “ก าแพงเบอรลิ์น แห่งชมพูทวีป” น าท่านชมพิธีสวนสนามปิดด่าน
อินเดีย-ปากีสถาน (Wagah-Attari Border Ceremony) ซึ่งจดัขึน้ในทกุช่วงเย็นประมาณ 16.30 น. ของทกุวนั จนเป็นสญัลกัษณ์
แห่งการใหเ้กียรติ ‘มิตรและศตัรู’ ของทัง้สองประเทศไปแลว้ ดว้ยศกัดิ์ศรีของทัง้สองชาติท่ีต่างก็ถือดีในแสนยานภุาพของตนเอง พิธี
การนีจ้ึงเป็นเหมือนสนามประลองขนาดย่อมที่มีไวเ้พื่อประชนัลีลาและความสง่างามระหว่างกัน โดยทหารอินเดียแต่งกายในชุด
ทหารสีน า้ตาล สวมหมวกทรงคลา้ยพดัสีแดง ส่วนทหารปากีสถานจะอยู่ในชดุทหารสีด า และสวมหมวกทรงคลา้ยพดัสีด า 
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    LUXUS GRAND HOTEL LAHORE (4*)    หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. อาทิตย์ที่ 13 พฤศจกิายน 2565          ลาฮอร์ – กรุงเทพฯ  
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านเขา้ชมมัสยิดบดัชาฮิ (Badshahi Mosque) ที่ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นมสัยดิที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ดา้นหนา้เป็นลาน
กวา้งที่จคุนไดร้าวหา้หมื่นคน และมีหอสวดมนตท์ี่จคุนไดร้าวสองพนัคน  มสัยิดแห่งนีเ้คยถกูปล่อยใหร้กรา้งเกือบ 100 ปี และไดร้บั
การบรูณะกลบัมาใหม่ในปี ค.ศ. 1960  จากนัน้เขา้ชมป้อมปราการลาฮอร ์ (Lahore Fort) ที่ไดร้บัการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1981 เป็นสถานท่ีเพียงแห่งเดยีวที่สามารถเห็นความแตกตา่งของสถาปัตยกรรมโมกลุ ในแต่ละยคุสมยั
ของผูป้กครองที่ไดส้รา้งต่อเตมิมาเรื่อยๆ  น าท่านชมสวนชาลิมาร ์(Shalimar Garden) เป็นกลุ่มสวนเปอรเ์ซยีที่เริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 
1637 และสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ. 1641 ควบคมุการสรา้งโดยคาลิลเุลาะห ์ข่าน ขนุนางในราชส านกัจกัรพรรดิชาหช์ะฮนัแห่งจกัรวรรดิ
โมกลุ รว่มกบัอาลี มารด์าน ข่านและมลุละ อะลอล มอลก์ ตนูี แต่เดิมที่ดินที่สรา้งสวนเป็นของตระกลูเมยีนแห่งเมืองบกับนัปรุะ
ภายหลงัจกัรพรรดชิาหช์ะฮนัพระราชทานพระราชานญุาตใหต้ระกลูนีเ้ป็นผูด้แูลสวนเป็นการตอบแทนที่ถวายที่ดิน 
สวนชาลิมารอ์ยูใ่นการดแูลของตระกลูเมียนนานกวา่ 350 ปี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1962 โมฮมัหมดั อยัยบุข่าน อดีตประธานาธิบดี
ปากีสถานประกาศใหส้วนชาลิมารอ์ยู่ในการดแูลของรฐั 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑล์าฮอร ์(Lahore Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สดุของปากีสถาน ซึ่งมีหอ้งแสดงโชวห์ลายหอ้ง 
รวบรวมส่ิงของทางประวตัิศาสตรท์ี่มีค่ามากมายมาจดัแสดงไวไ้ม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปคนัทราราฎษ์ (Gandhara), ศาสนาพุทธ 
(Buddhist), เชน (Jain), โมกุล (Mogul) และ สมัยอาณานิคม รวมถึงพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงที่สุด คือพระพุทธรูปปางทุกขก์ริยา
ของพระพุทธเจา้ (สิทธทัตถะ) ก็ถูกแสดงอยู่ที่นี่ เช่นกัน จากนั้นน าท่านเที่ยวชมตัวเมืองลาฮอรพ์รอ้มเก็บภาพบรรยากาศความ
สวยงามของเมือง และเลือกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
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หลงัอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 
23.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 346 (4.25 ชม. / Breakfast) 
 

11. จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565            กรุงเทพฯ  
 

06.10 น.   ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
- กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิง่  
 

หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผูเ้ดินทางไม่ต  ่ากว่า 10 ท่าน)   73,900.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   21,000.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย (TG) 
  4 NOV TG 349 BKK – ISB  18.45 – 22.20 
  13 NOV TG 346 LHE – BKK 23.45 – 06.10+1 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ท่ี 21,000.-บาท ถึง 35,000.-บาท 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 43,500.-บาท ถึง 55,000.-บาท 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินในประเทศ ชัน้ทศันาจรตามรายการ  
5 NOV PK 601 ISB – GIL      07.00 – 08.15 
10 NOV PK 604 GIL – ISB  09.25 – 10.30 

2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเลีย้งทกุมือ้ตามรายการ 
4. น าเที่ยวโดยรถมินิบสัปรบัอากาศ 24 ที่นั่ง ภายในกรุงอิสลามาบดั – ลาฮอร ์

ส าหรบัเมืองอื่นๆ น าเที่ยวโดยรถ4WD (คนัละ 3 – 4 ท่าน)  พรอ้มค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ี  
5. ค่าวซี่า คา่ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้  (น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั) 
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  

     - ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปีหรือ มากกวา่ 75 ปี ความคุม้ครอง 50% จากวงเงินขา้งตน้ 
7. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัรด์แูลท่านตลอดการเดินทาง 
8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและพนกังานขบัรถ  
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย (TG) 
2. หนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่น ๆ อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 

เอกสารการยื่นวีซ่า 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) มอีายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

2. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ านวน 2 รูป พืน้หลงัสีขาว  

3. หลกัฐานการท างาน  

 - หนงัสือรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  

  (ในกรณีที่เป็นพนกังาน)  อายเุอกสารไม่เกิน 1 เดือน  

  นบัจากวนัท่ีจะยื่น ระบ ุ: อาชีพ, เงินเดือน และ ระยะเวลา    

  ในการท างาน  

 - หนงัสือรบัรองจดทะเบียนการคา้เป็นภาษาองักฤษ  

   (ในกรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ)  

     ตอ้งคดัส าเนา ใหม้ีอายไุมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออก 

   จนถึงวนัท่ียื่น 

4. Statement จากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน ปรบัยอดปัจจบุนั (ไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีจะยื่น)  

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ/นามสกลุ/ทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
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