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ปากสีถาน คาราโครัมไฮเวย ์ 
ย้อนรอยเส้นทางสายไหมและพระพุทธศาสนาในแคว้นโบราณ  
วทิยากร อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์ 
(อสิลามาบาด – เมืองโบราณตักศิลา – กลิกิต – หุบเขาฮุนซา – หุบเขาฮอปเปอร ์ 
– หมู่บ้านกานิช – หมู่บ้านพาสสุ – ช่องเขาคุนจริาบ  – ป้อมปราการลาฮอร ์– 
พพิธิภณัฑล์าฮอร)์   
วันที ่12 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (10 วัน 8 คืน)   

 

 

 

 

 

 

วันศุกรท์ี่ 12 พฤษภาคม 2566  เช็คอนิสนามบนิสุวรรณภมิู  – อิสลามาบาด   (1)   

16.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์H สายการบินไทย เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร ์
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารการเดินทางและสมัภาระ  

19.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงอิสลามาบาด ประเทศปากีสถาน โดย เที่ยวบิน TG 349  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง)   

22.10 น. ถึง สนามบินกรุงอิสลามาบาด  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าทา่นเดินทางสูโ่รงแรม 
 ที่พกั ISALAMABAD MARRIOTT HOTEL ***** หรือเทียบเทา่  
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วันเสารท์ี่ 13 พฤษภาคม 2566  อิสลามาบาด – เมืองโบราณตกัศิลา – พิพิธภณัฑต์กัศิลา – เมืองศรีกัลป์ – 
อารามจูเลียน – อิสลามาบาด      (2) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่ นครโบราณตกัศิลา (TAXILA) อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของรฐัปัญจาบ ในอดีตเป็นมหาวิทยาลยัและเป็นศนูยก์ลางของศลิปะวิทยาการ 
ของอินเดยีตัง้แตก่่อนพทุธกาล (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) น าทา่นเยือน
พิพิธภณัฑต์กัศิลา (TAXILA MUSEUM) ซึง่เก็บรวบรวมหลกัฐานเก่ียวกบั
ความเป็นอยูแ่ละภมูิปัญญาของชาวตกัศิลายคุตา่งๆเอาไวอ้ยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ รวมถึงซากสถปูเจดีย ์ วดัวาอาราม และประติมากรรม ศิลปะคนัธาระ 
จ านวนมากซึง่รฐับาลปากีสถานไดอ้นรุกัษ์ไวเ้ป็นโบราณสถานภายใตก้าร
สนบัสนนุขององคก์ารยเูนสโก ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย เยือน นครศรีกัลป์ (SIRKAP) นครแหง่ที่สอง ที่สรา้งโดยพวกอินโด-กรกี หรอืบกัเตรยี เป็นอาณาจกัรเกา่แก่

อนัยิ่งใหญ่ มกีารวางผงัเมืองอยา่งดี เป็นศนูยก์ลางทัง้การคา้ การศกึษา และศาสนา มอีายชุ่วง 200 ปีก่อน

และหลงัครสิตกาล ซึง่ในอดีตมกีารคน้พบเครือ่งทองและเครือ่งประดบัมากมายที่กลายมาเป็นรูปแบบและ
รากฐานการท าเครือ่งทองที่สบืตอ่กนัมาถึงปัจจบุนั ชม วดัจูเลียน (JAULIAN) วดันีส้รา้งขึน้ในช่วงปลาย
ของราชวงศก์ษุาณะ เป็นวดัที่ยงัคงมีประติมากรรมประดบัติดอยูก่บัสถปูตา่งๆ ทัง้ฐานสถปูองคก์ลางและ
สถปูรายรอบ จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงอสิลามาบาด (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าที่โรงแรม  
                           ที่พกั ISLAMABAD MARRIOTT HOTEL ***** หรือเทียบเท่า 
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วันอาทติยท์ี่ 14 พฤษภาคม 2566  อิสลามาบาด –  กิลกิต – คาริมาบาด    (3) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง  
07.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองกิลกิต (GILGIT) โดย สายการบินปากีสถานแอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ PK 601  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 ชั่วโมง) 
08.15 น. ถึง เมืองกิลกิต ดินแดนที่ราบสงูตอนเหนือของปากีสถาน เป็นเมอืงหลกัของ ภมูิภาค GILGIT – 

BALTISTAN และตัง้อยูบ่นเสน้ทางสายไหมในอดตี เป็นภมูิภาคทีง่ดงาม ที่น่ีมเีทือกเขาที่มช่ืีอเสยีงสามแหง่
ในโลก - หิมาลยั คาราโครมั และ ฮินดกูชู จึงเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะสวรรคส์  าหรบันกัปีนเขา น าชม สะพานกิล
กิต (GILGIT BRIDGE) สะพานขงึที่ยาว 182 เมตร และกวา้ง 2 เมตรอีกทัง้ยงัมีความเกา่แก่รว่ม 400 ปี 
สะพานแหง่นีส้รา้งเพื่อใหช้าวเมอืงเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางขา้มแมน่ า้กิลกิต  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย ออกเดินทางบนเสน้ทางคาราโครมั ไฮเวย ์เสน้ทางเช่ือมพรมแดนจีน-ปากีสถาน จดัเป็นถนนไฮเวยท์ีอ่ยูส่งู

ที่สดุในโลก คือ สงู 4,693 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ (เสน้ทางสายไหม) ที่ส  าคญั
ของดินแดนนี ้คือ การน าเอาชา ผา้ไหม เครือ่งชามสงัคโลกจากจีน และเครือ่งเทศ งาชา้ง ทองค า สูเ่มืองคา
ริมาบาด หวัเมืองหลกัของ HUNZA ใน GILGIT – BALTISTAN (ใชเ้วลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง) 

 

 
 

 

 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าที่โรงแรม  
                           ที่พกั GILGIT SERENA HOTEL **** หรือเทียบเทา่ 
 
วันจนัทรท์ี่ 15 พฤษภาคม 2566 คาริมาบาด – ฮอปเปอร ์วัลเลย ์– ป้อมบัลตทิ – ป้อมอัลตทิ – ดุยเกอร ์

วัลเลย ์       (4) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่จดุชมววิ NAGAR VALLEYS ซึง่ทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของแมน่ า้NAGARซึง่
เป็นแมน่ า้ที่หลอ่เลีย้งเมืองเกษตรกรรมที่ปลกูผลไม ้อยา่ง เชอรี ่ แอปเป้ิล และ แอปรคิอต จากนัน้เดินทางตอ่
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สู ่ ฮอปเปอร ์ กลาเซีย  น าชมความสวยงามของธารน า้แขง็ซึง่เกิดจากการท่ีหิมะตกลงมาทบัถมกนัจน
รวมตวัเป็นน า้แข็งและคอ่ยๆ เลือ่นลงจากที่สงูลงมาสูท่ี่ต  ่าตามแรงดงึดดูของโลกท าใหเ้กิดเป็นสิง่ที่ยืนยนัถึง
ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ โดยปกติธารน า้แข็งของที่อื่นปกตจิะเป็นสขีาว แตด่ว้ยแรธ่าตใุนบรเิวณนีจ้งึ
ท าใหธ้ารน า้แขง็ของที่นีจ่ะออกเป็นสเีทาเขม้ ซึง่ถือเป็นสิง่แปลกตา  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย น าชม ป้อมบัลติท (BALTIT FORT) ปอ้มปราการเกา่แก่อายกุวา่ 700 ปีอนัแสดงถึงความเจรญิรุง่เรอืงของ

เมืองไดเ้ป็นอยา่งดี เนื่องจากปอ้มแหง่นีเ้ป็นจดุศนูยร์วมอ านาจของ
ผูป้กครองบรเิวณฮนุซา่ ปอ้มแหง่นีเ้คยถกูทิง้ใหร้า้งมาชว่งระยะเวลาหนึง่
และตอ่มาดว้ยความเป็นเอกลกัษณใ์นการสรา้งแบบสถาปัตยกรรมแบบ
บลัติสถาน จากนัน้น าชม ป้อมอลัติท (ALTIT FORT) อดีตปอ้มปราการ
ของผูป้กครองฮนุซา่ซึง่มาอายกุวา่ 1,100 ปี และถือเป็นโบราณสถานท่ี
เก่าแก่ที่สดุที่ยงัคงหลงเหลอือยูใ่นบรเิวณหบุเขาฮนุซา่  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ ดุยเกอร ์ อีเกิล เนสท ์ (DUIKER) สถานท่ีอนัสดุแสนโรแมนติกอนัมีภเูขาสงูอนั
สวยงาม ถงึ 5 ลกูเรยีงรายกนั จนไดร้บัการขนานนามวา่ นิว้มือแหง่สตร ีใหท้า่นไดซ้มึซบับรรยากาศกบัความ
อศัจรรยแ์หง่ธรรมชาติอนัยากทีจ่ะลมืเลอืน 
  
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าที่โรงแรม  
                           ที่พกั THE EAGEL’S NEST HOTEL **** หรือเทียบเท่า 
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วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดุยเกอร ์วัลเลย ์– ทะเลสาบอตัตาบดั – กุลมิท – ช่องเขาคุนจิราบ (5) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ทะเลสาบอตัตาบัต (ATTABAD LAKE) (จะใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) ทา่นจะไดช้มความ
งดงามของทะเลสาบสฟีา้เทอรค์วอยซต์ดักบัเทือกเขาที่มีหมิะปกคลมุ ทะเลสาบตัง้อยูใ่นหบุเขาฮนุซา่ เกิด
จากดินถลม่เพราะแผน่ดินไหวเมือ่ปี 2009 ลงมาปิดกัน้การไหลของน า้ในแมน่ า้ฮนุซา่จงึเกิดเป็นทะเลสาบ
แหง่นี ้ ทะเลสาบมคีวามยาว  21 เมตร และลกึ 103 เมตร ทางการจีนไดช้่วยสรา้งอโุมงคผ์า่นภเูขาเพื่อเช่ือม
กบัถนนคาราโครมัใหมท่ี่ใชก้นัอยูใ่นปัจจบุนั 
จากนัน้น าทา่นสู ่เมืองกุลมทิ (GULMIT)  แปลวา่ หบุเขาแหง่ทุง่ดอกไม ้ตามความหมายของภาษาทอ้งถ่ิน 
มีพืน้ท่ีครอบคลมุทางเหนือของหบุเขาฮนุซา่ เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่นานหลายทศวรรษตัง้อยูบ่นความสงู 
2,408 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นสู ่สะพานฮุซเซน (HUSSAINI SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนมีอายนุบัรอ้ยปี ถกูจดัให้
เป็นสะพานที่นา่กลวัที่สดุในโลก สะพานมีลกัษะเป็นสะพานถกูขงึดว้ยสลงิพาดดว้ยไมแ้บบหา่งๆ ดงันัน้เวลา
ขา้มเราจะมองเห็นแมน่ า้ที่ไหลอยูด่า้นลา่ง เดินทางสูเ่มืองพาสสุ (PASSU) เป็นหมูบ่า้นเลก็ ๆ  บนทางหลวง
คาราโครมัไฮเวย ์ ติดกบัแมน่ า้ ทา่นจะไดต้ื่นตาตื่นใจไปกบัยอดเขาทีม่ีลกัษณะคลา้ยกบัยอดแหลมของ
หลงัคาปราสาทจนไดช่ื้อวา่ PASSU CONES หรอื PASSU CATHERDRALชม ธารน ้าแข็งพาสสุ (PASSU 

GLACIER) (ใชเ้วลาเดินเทา้ประมาณ 1 กิโลเมตร)  PASSU GLACIER นัน้
เป็นธารน า้แข็งที่เกิดจากหมิะที่ตกมาสะสมจนหนา 50 – 60 เมตร แลว้
เคลือ่นตวัลงมาตามไหลเ่ขาอยา่งชา้ๆ ท าใหเ้กิดการสกึกรอ่นลกึลงไป
เพราะความหนกัของหิมะ พืน้ดินที่รองรบัจึงเกิดเป็นรอ่งลกึและกวา้งเพราะ
มีน า้หนกัของน า้แขง็กดทบั ธารน า้แข็งจะคอ่ยๆ กรอ่นบรเิวณทีร่องรบัจน
เกิดพืน้ท่ีตดัขวางรูปตวัย ู เมื่อธารน า้แข็งไหลไปถึงตอนลา่ง ก็จะแตกออก
แลว้ละลายกลายเป็นล าธาร 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน 
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บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่ช่องเขาคุนจรีาบ (KHUNJERAB PASS) เป็นเสน้ทางที่ราบสงูผา่นเทือกเขาคาราโครมั 
เป็นเสน้ทางชายแดนระหวา่งปากีสถานกบัตอนใตข้องมณฑลซินเจียงประเทศจีน มีระดบัความสงู 4,693
เมตร ถือวา่เป็นทางผา่นพรมแดนระหวา่งประเทศที่สงูที่สดุในโลก ระหวา่งทางนัน้จะไดพ้บกบังดงามของ
เทือกเขาที่ถกูปกคลมุไปดว้ยหิมะ สลบักบัทอ้งฟา้ที่สวยงามสองขา้งทาง และในบางพืน้ท่ีทา่นจะไดพ้บกบั 
แกะพนัธุม์าโคโปโล เป็นแกะพนัธุท์ี่มีเขางอโคง้สวยงาม  

 
 
 
 
 
 
  
 จากนัน้น าทา่นสู ่ด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก (PAKISTAN-CHINESE BORDER) เป็นจดุทีม่ีความสงู

ที่สดุของถนนหลวงลอยฟา้คาราโครมัยไ์ฮเวย ์ ในสมยัก่อนเป็นเสน้ทางสายไหมระหวา่งประเทศจีน อินเดยี 
และอฟักานิสถานเพื่อท าการคา้ขาย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าที่โรงแรม  
 ที่พกั  SERENA HOTEL HUNZA **** หรือเทียบเท่า  
 
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566    ฮุนซ่า – กิลกิต – พระพุทธรูปคารก์าห ์– ตลาดพืน้เมือง     (6) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู ่เมืองกิลกติ (ระยะทาง 105 กิโลเมตร) ระหวา่งทางกลบัทา่นจะไดช้มทศันียภาพความงดงามของ

ภเูขา แมน่ า้ ทัง้สองขา้งทาง และจะแวะใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากที่ตลาดพืน้เมืองก่อนที่จะถงึเมืองกิลกิต 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย น าทา่นชม พระพุทธรูปคารก์าห ์ (KARGAH BUDDHA) พระพทุธรูปยืนทีถ่กูแกะสลกัไวบ้นหนา้ผาในหบุ

เขาคารก์าห ์ (KARGAH VALLEY) ในสมยั
ครสิตศ์ตวรรษที่ 7  พระพทุธรูปมีลกัษณะเป็นองคพ์ระ
ยืนในลกัษณะแบบนนูต ่า องคพ์ระมีความสงู 50 ฟตุ 
ปรากฏเดน่อยูบ่นหนา้ผาหินตัง้ชนั ถกูคน้พบในชว่งปี
ค.ศ.1938 – 1939 หา่งจากองคพ์ระไปประมาณ 400 
เมตร ยงัคน้พบเจดีย ์3 องคด์ว้ยเช่นกนั 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าที่โรงแรม  
 ที่พกั  SERENA HOTEL GILGIT **** หรือเทียบเท่า  
 
วันพฤหัสบดทีี่ 18 พฤษภาคม 2566    กิลกติ – อิสลามาบาด – มัสยดิไฟซาล – อนุสาวรียป์ากีสถาน (7) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง  

น าทา่นเดินทางสูส่นามบนิกิลกติ เพื่อขึน้เครือ่งไปยงัเมืองอิสลามาบาด  
08.45 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองอิสลามาบาด โดย สายการบนิปากีสถานแอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ PK606 
09.50 น.  เดินทางถงึเมืองอิสลามาบาด น าทา่นชม มัสยดิไฟซาล (FAISAL 

MOSQUE) ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลางของเมืองอิสลามาบาด ชาวมสุลมิจะ
เขา้มาใชเ้พื่อประกอบศาสนกิจ มสัยิดแหง่นีเ้ปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการ
เมื่อปี ค.ศ.1987 สรา้งโดยกษัตรยิซ์าอดุิอาระเบีย King Faisal จงึน า
พระนามของพระองคใ์ชเ้ป็นช่ือมสัยิดแหง่นี ้ โดยใหน้ายชา่งชาวตรุกี
ออกแบบใหเ้ป็นทรงเต็นท ์ 8 เหลีย่มของชาวเบดอูินหรอืพวกเรร่อ่นซึง่
มาถงึบรเิวณนีเ้ป็นพวกแรก มสัยิดไฟซาลสามารถจจุคุนไดถ้งึ 
100,000 คน และบรเิวณรอบนอกจไุดอ้ีกกวา่ 200,000 คน (การเขา้ชมควรแตง่กายสภุาพ มิดชิด ไม่สง่เสยีง
ดงั และก่อนถา่ยภาพควรขออนญุาตก่อนทกุครัง้)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารไทย  
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย น าทา่นสู ่ อนุสาวรียป์ากีสถาน (PAKISTAN MONUMENT) เป็นอนสุาวรยีแ์หง่ชาติและพิพิธภณัฑ์

แหง่ชาติ ตัง้อยูบ่รเิวณเนินเขาชาการป์าเรยีนทางตะวนัตก ถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นสญัลกัษณข์องความสามคัคี
ของชาวปากีสถาน อนสุาวรยีน์ัน้ถกูสรา้งใหเ้หมือนรูปกลบีดอกไมส้ีก่ลบี สรา้งขึน้จากหินแกรนิต โดยแตล่ะ
กลบีนัน้เป็นตวัแทนแควน้ส าคญัของปากีสถานทัง้ 4 แหง่ไดแ้ก่ แควน้บาลจิูสถาน แควน้สนิธ ์แควน้ปัญจาบ 
และแควน้ไคเบอรปั์คตนูควา โดยแตล่ะกลบีจะมีภาพแกะสลกัของสถานท่ีส าคญัของประเทศทัง้ 4 แหง่ 
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ไดแ้ก่ มสัยิดแบดชาฮิ, ปอ้มเมืองลาฮอร,์ ช่องเขาไคเบอร ์และมินาร ์เอ ปากีสถาน ในใจกลางของอนสุาวรยี์
จะมีประตมิากรรมรูปสามเหลีย่มที่มีฐานเป็นดาวหา้แฉก ลอ้มรอบไปดว้ยน า้ ท่ีแสดงถงึบคุคลส าคญัอยา่ง  

 มฮูมัหมดั อาล ีจินนาห ์บิดาแหง่ปากีสถานและมฮูมัมดั อกิบาล กวีและนกัปรชัญาที่มีช่ือเสยีงแหง่ปากีสถาน 
ซึง่ดวงดาวและพระจนัทรย์งัเป็นสญัลกัษณข์องศาสนาอิสลามอีกดว้ย  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าที่โรงแรม  
                           ที่พกั ISLAMABAD MARRIOTT HOTEL ***** หรือเทียบเท่า 
 
วันศุกรท์ี่ 19 พฤษภาคม 2566 อิสลามาบาด – ลาฮอร ์– ป้อมโรหท์ัส – ชายแดนวากาห ์  (8) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสูเ่มืองลาฮอร ์(LAHORE) (374 กม. ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแควน้ปัญจาบและ
เป็นมหานครท่ีใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัสองของปากีสถาน มี
ภาษิตปัญจาบโบราณกลา่วไวว้า่ “ผูใ้ดไมเ่คยเห็นเมืองลา
ฮอร ์ ผูน้ัน้ก็เหมือนยงัไมไ่ดเ้กิดมา” ในความหมาย ที่วา่ 
ความยิง่ใหญ่และงดงามของเมืองลาฮอรน์ัน้ จ าเป็นตอ้งมา
เห็นดว้ยตาใหไ้ดส้กัครัง้ในชีวติ ระหวา่งทางแวะชม ป้อม

โรหท์ัส (ROHTAS FORT) ปอ้มปราการท่ีสรา้งขึน้โดย 
Sher Shah Suri กษัตรยิผ์ูส้ถาปนาราชวงศซ์ูร ์ ซึง่ปกครอง
จกัรวรรดซิูรใ์นอินเดียตอนเหนือเพื่อใชป้ราบกบฏในชว่งศตวรรษที่16 ปอ้มนีกิ้นพืน้ประมาณ 13 ตาราง
กิโลเมตรใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 8 ปี ความสงูของก าแพงดา้นนอกอยูท่ี่ 10-13 เมตร มีประตถูงึ 12 ประต ูถือ
เป็นตวัอยา่งสถาปัตยกรรมทางทหาร แบบมสุลมิยคุตน้ในเอเซยีกลางและใต ้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย  เดินทางตอ่ถงึเมืองลาฮอรบ์ริเวณชายแดนวากาห ์

(WAGAH BORDER) ดา่นพรมแดนกัน้ระหวา่งเมืองลาฮอร ์
ประเทศปากีสถาน และ เมืองอตัตร ิ ประเทศอินเดยี ที่ไดร้บั
การกลา่วขานวา่เป็น “ก าแพงเบอรล์นิแหง่ชมพทูวีป” น าทา่น
ชมพิธีสวนสนามปิดด่าน อินเดีย-ปากีสถาน (WAGAH – 

ATTARI BORDER CEREMONY) ซึง่จดัขึน้ในทกุช่วงเย็น
ประมาณ 16.30 น. ของทกุวนั จนเป็นสญัลกัษณ ์แหง่การให้
เกียรติ ‘มติรและศตัรู’ ของทัง้สองประเทศไปแลว้  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าที่โรงแรม  
                           ที่พกั LAHORE PEARL CONTINENTAL HOTEL ***** หรือเทียบเท่า 
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วันเสารท์ี่ 20 พฤษภาคม 2566 ลาฮอร ์– ป้อมปราการลาฮอร ์– สวนชาลิมาร ์– พิพิธภณัฑล์าฮอร ์ (9) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นชม มัสยดิบัดชาฮิ (BADSHAHI MOSQUE) ที่ไดร้บัการกลา่วขานวา่เป็นมสัยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ

ในโลก ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งทีจ่คุนไดร้าวหา้หมื่นคน และมีหอสวดมนตท์ี่จคุนไดร้าวสองพนัคน มสัยิดแหง่
นีเ้คยถกูปลอ่ยใหร้กรา้งเกือบ 100 ปี และไดร้บัการบรูณะกลบัมาใหมใ่นปีค.ศ.1960 จากนัน้ชม ป้อม
ปราการลาฮอร ์(LAHORE FORT) ที่ไดร้บัการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1981 
เป็นสถานท่ีเพยีงแหง่เดยีวที่สามารถเห็นความแตกตา่งของสถาปัตยกรรมโมกลุในแตล่ะยคุสมยัของ
ผูป้กครองที่ไดส้รา้งตอ่เติม น าทา่นชม สวนชาลิมาร ์(SHALIMAR GARNEN) เป็นกลุม่สวนเปอรเ์ซียทีเ่ริม่
สรา้งในปี ค.ศ. 1637 และสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ. 1641 ควบคมุการสรา้งโดยคาลลิเุลาะห ์ขา่น ขนุนางในราช
ส านกัจกัรพรรดชิาหจ์ะฮนัแหง่จกัรวรรด ิโมกลุ รว่มกบัอาล ีมารด์าน ขา่นและมลุละ อะลอล มอลก์ ตนูี แต่
เดิมที่ดินท่ีสรา้งสวนเป็นของตระกลูเมียนแหง่เมืองบกับนัปรุะ ภายหลงัจกัรพรรดิชาหจ์ะฮนัใหต้ระกลูนีเ้ป็น
ผูด้แูลสวนเป็นการตอบแทนที่ถวายที่ดิน สวนชาลมิารอ์ยูใ่นการดแูลของตระกลูเมียนนานกวา่ 350 ปี 
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1962 โมฮมัหมดั อยัยบุขา่น อดีตประธานาธิบดี ปากีสถานประกาศใหส้วนชาลมิารอ์ยู่
ในการดแูลของรฐั  

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑล์าฮอร ์ (LAHORE MUSEUM) ซึง่เป็น

พิพิธภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สดุของปากีสถาน ซึง่มีหอ้งแสดงโชวห์ลายหอ้ง 
รวบรวมสิง่ของทางประวตัิศาสตรท์ี่มีคา่มากมายมาจดัแสดงไวไ้มว่า่จะเป็น 
พระพทุธรูปคนัธาระศาสนาพทุธ ศาสนาเชน  โมกลุ และ สมยัอาณานิคม 
รวมถงึพระพทุธรูปท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุ คือ พระพุทธรูปปางทุกขก์ริยา ของ
พระพทุธเจา้ ก็ถกูแสดงอยูท่ี่น่ี  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  
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23.45 น.               ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 346 

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.25 ชั่วโมง) 
 

วันอาทติยท์ี่ 21 พฤษภาคม 2566 กรุงเทพฯ       (10) 

 
06.10 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่ตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ ไป-กลบั เส้นทาง อิสลามาบาด – กิลกติ – อิสลามาบาด  
คา่ที่พกั 8 คืน ในโรงแรมระดบั 3-5 ดาว (โรงแรมมาตรฐานดีทีส่ดุในบางเมือง) พกัหอ้งละ 2 ทา่น  
คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ   
คา่พาหนะเดินทาง รถโคช้ปรบัอากาศ ระหวา่งน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
คา่วีซา่ประเทศปากีสถาน (TOURIST VISA SINGLE ENTRY) 

 วิทยากร อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์รว่มเดินทางตลอดการเดนิทาง 
 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 คา่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรจ์ากสขุนิยมทวัรอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

คา่ตั๋วเครือ่งบินระหวา่งประเทศ สายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ – อสิลามาบาด// ลาฮอร ์– กรุงเทพฯ  
คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดินทาง  

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ขั้นต ่า 12 ทา่น 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่านๆละ  108,000.- บาท 
** ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ   14,000.- บาท 

ตั๋วเครื่องบินเริม่ตน้ท่านละ   23,000.- บาท 
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คา่ทิปคนขบัรถ รา้นอาหารและหวัหนา้ทวัร ์      
คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  

  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์/ มินิบารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 
 
หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมจี านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ย
กวา่ทีก่  าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็น สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการลา่ชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยั
ธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง และอื่นๆ
ที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินท่ี
ทา่นช าระมาแลว้ กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรอืสละสทิธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการ
เดินทางและไดร้บัการยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสยีก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย กรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ทา่นท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสยีงรบกวนผูร้ว่มเดินทางทา่นอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ทา่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็นในการทอ่งเทีย่วเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่กอ่นสมคัรทวัร)์ 

7. ทา่นท่ีจะออกบตัรโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ เพื่อตอ่ไป หรอืกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการ
เดินทางของกรุป๊ทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปลีย่นขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้ 

 บรษัิท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและรายการทอ่งเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัการเปลีย่นแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั หากมเีหตจุ าเป็นทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การถกูหา้มออกนอกประเทศ
หรอืหา้มเขา้ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 


