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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ- อิสลามาบัด                                                                                               (-/-/-) 
16.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์การบินไทย หมายเลข  H พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทั  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 
หมายเหตุ ท่านตอ้งแสดงวคัซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารไดรั้บวคัซีน Covid 19  
19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG349 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง 
22.10น. เดินทางถึง อสิลามาบัด หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดินทางสู่โรงแรม 
ท่ีพกั Islamabad Hill View Hotel หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง อิสลามาบัด-ตกัสิลา -นาราน                                                           (B/L/D)                                                                                                                                  
06.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. ออกเดินทางไปยงั หุบเขา นาราน ( Naran Kaghan) หุบเขาท่ีสวยงามอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ

เขต Mansehra หุบเขา นาราน  
ระหว่างทาง น าท่านแวะเมืองตกัศิลา ( Taxilla) อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นท่ีตั้งของอดีตราชธานี

อนัยิง่ใหญ่แห่งแควน้คนัธาระ เมืองตดัศิลา 
เมืองตกัศิลา (Taxila City) คือหน่ึงในแหล่ง
รวมภูมิปัญญาสรรพวิทยาการแทบทั้งหมด
เอาไวใ้นโลกยคุโบราณ โดยถือเป็นเมือง
มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ท่ีสุดของชมพูทวีป อีก
ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีกษตัริยป์กครองโดยบวร
พุทธศาสนา รุ่งเรืองเฟ่ืองฟูท่ีสุดในช่วงปี ค.ศ. 
1-5 ท าให้เมืองน้ีโด่งดงัไปทัว่โลก ทั้งกษตัริย ์
นกัการเมือง การทหาร และลูกผูดี้มีเงิน จาก
ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป ต่างก็ส่งลูกหลาน
มาร ่ าเรียนท่ีน่ีกนัทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นพระเจา้ป
เสนทิโกศล พระเจา้จนัทรคุปต์ (ปู่ของพระ
เจา้อโศกมหาราช) หมอชีวกโกมารภจัจ์ 
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(แพทยป์ระจ าตวัพระพุทธเจา้) องคุลีมาล  จาณักยะพราหมณ์ (พราหมณ์คู่ใจพระเจา้จนัทรคุปต์) หรือ
แมแ้ต่เจา้ชายสิทธตัถะ ต่างก็เคยมาร ่ าเรียนท่ีน่ีทั้งส้ิน หรือแมแ้ต่หลวงจีนฟาเหียนและพระถงัซมัจัง๋ ก็
เคยเดินจาริกมาท่ีตกัศิลา และไดบ้นัทึกช่ือเมืองน้ีไวอ้ยา่งชดัเจน ความรุ่งเรืองของตกัศิลาท่ีตั้งอยู่บน
จุดเช่ือมต่อเอเชีย-ยุโรป ของเสน้ทางสายไหมยคุโบราณ จึงย ัว่ยวนใจใหห้ลายอาณาจกัรโดยรอบผลดั
กนัเขา้ยึดครอง ทั้งเปอร์เซีย กรีก อินเดีย และจีนฮัน่ ส่งผลให้ตกัศิลากลายเป็นเบา้หลอมของหลาก
วฒันธรรมอยา่งแทจ้ริง  

 น าท่านชมเมืองโบราณตกัศิลา และซากพุทธสถานโบราณ รวมทั้งอารามพุทธจูเลียนตั้นแต่           
คริสศตวรรษท่ี 2 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 5 สถูปธรรมราจิกา 

จากนั้น พพิธิภัณฑ์เมืองตกัศิลา (Taxila) ยเูนสโกไดใ้หค้วามส าคญักบั เมืองตกัศิลา และไดรั้บการประกาศว่า
เป็นเมืองมรดกโลกทางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองโบราณท่ี
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยั อเลก็ซานเดอร์ 
มหาราช  หลงัจากพระเจา้อเลกซานเดอร์สวรรคต พระ
เจา้อโศกมหาราช ทรงวางรากฐานพุทธศาสนาในเมือง
ตกัศิลาต่อในพุทธศตวรรษท่ี 10-11 พวกฮัน่ขาวได้
ท าลายวดัพุทธศาสนาในเมืองตกัศิลาเป็นเมือง  โบราณท่ี
อุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเก่าแก่ของ
พุทธศิลปะงดงามสมยัคนัธาระ พระพุทธรูปงดงามราว
เทพบุตรกรีก จากนั้นชม  มหาวทิยาลยัจูเลยีน ซ่ึงไดรั้บ
การบูรณะใหม่ท าใหเ้ห็นโครงสร้างของมหาวิทยาลยัทาง
พุทธศาสนาอนัเก่าแก่ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. เดินทางต่อไป เมืองนาราน ผา่นเมือง พระอาบบอตาบดั มานแชราห์ บาลากอต และแม่น ้ า Kunhar ผา่น

หุบเขาท่ีสวยงามของ Kaghan เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่มีทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีงดงาม เป็นหน่ึงในศนูยก์ลางการ
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีสุดในเขต Hazara ภูมิอากาศของภูมิภาคน้ีเป็นภูเขาสูงและป่าไมแ้ละทุ่งหญา้เป็น
ภูเขา 

18.00 น. เดินทางถึงเมือง  นาราน( Naran Bazaar ) น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  One Hotel หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม นาราน (Naran)–คาริมาบัด –(Karimabad) – ฮุ่นซ่า(Hunza)                              (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาริมาบัด(Karimabad) เป็นหวัเมืองหลกัของ ฮุ่นซ่า (Hunza) ปากีสถานตอนเหนือ ใช้
เสน้ทางคาราโครัมไฮเวย ์เสน้ทางน้ีท่านจะไดรั้บ
ความเพลิดเพลินชมทัศนียภาพของเส้นทาง
หลวง ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบ  
Lalusar lakeทะเลสาบท่ีมีความสูง 3,410 เมตร 
(11,190 ฟุต) และเป็นต้นกาเนิดหลกัของแม่น้า 
Kunhar ไหลไปทางตะวนัตกเฉียงใตต้ลอดแนว
หุบเขาคากนั ผ่านจาลคานด์ นารัน คาฮนั จาเร็ด 
ปารัส และบาลาคอต จนกระทัง่บรรจบกบัแม่นา้
เ จ ลุม  แวะ จุ ดคา ริม าบัดชมวิ ว ร าคาโปชิ  
(Rakaposhi View Point) เพื่อชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชิอย่างใกลชิ้ดจน
รู้สึกเหมือนจะสมัผสัไดย้อดเขาแห่งน้ีถูกจดัความสูงอยู่ในอนัดบัท่ี 27 ของโลกซ่ึงสูงถึง 7,790 ระหว่างทาง
วิวสวยงามอลงัการ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ผา่นหุบเขาของโคฮิสตนัตามแม่น ้ าอินดสัอนัยิง่ใหญ่ มีแม่นา้สินธุไหลผา่น เป็นแม่นา้ท่ียาวท่ีสุดใน 
ปากีสถาน และเป็นแม่นา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอนัดบัท่ี 21 ถือเป็นเสน้เลือดและเสน้ชีวิตของชาวปากีสถาน  
ตน้กาเนิดของแม่นา้สินธุอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงทิเบต มีความยาวรวมของแม่นา้มีความยาว 3,180 กิโลเมตร  
อารยธรรมลุ่มแม่นา้สินธุ ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ถือกาเนิดข้ึนบริเวณลุ่มแม่นา้สินธุใน 
ประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบนั ถือเป็นอารยธรรมยคุแรกๆของโลก ... แวะชมและถ่ายภาพจุดตดั 
ของ 3 แนวเทือกเขา คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลยั โดยมีแม่นา้กิลกิต และ  
แม่นา้สินธุ ไหลมาบรรจบกนัก่อเกิดเป็นแม่นา้สินธุ.....เดินทางต่อสู่เมืองคาริมาบดั (Karimabad) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
                          ท่ีพกั Hillitop Hotel Karaimabad Hunza ฟรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี คาริมาบัด – ด่านคุนจรีาบ(Khunjerab)-ฮุ่นซ่า ดุยเกอร์                                  (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. น าท่านสู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาต ิ (Khunjerab Pass and National Park ) ช่องทางการคา้ท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก บนเสน้ทางสายไหมตอนใต ้สู่ถนนสูงเสียดฟ้า คาราโครัมไฮเวย ์ด่านพรมแดนคุนจีราบ ในช่วง
เขตรอยต่อระหว่างปากีสถานและจีน เป็นท่ีตั้ง ด่านพรมแดนคุนจีราบ ด่านพรมแดนท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดว้ย
ความสูง 4,730 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความสูงท่ีสุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม 
พรมแดนช่องเขาคุนจีราบน้ีเปิดให้มีการเดินทางขา้มแดนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นตน้มา 
เส้นทางสายคาราโครัม (Karakoram Highway)บนทางหลวงลอยฟ้าท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของโลกเส้นทาง
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หน่ึง คาราโครัมไฮเวยต์ดัผ่านจุดบรรจบกนัของเทือกเขาคาราโครัม  เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาคุนหลุน 
เทือกเขาหิมาลยั และเทือกเขาปามีร์ (ท่ีตั้งของ K2 ยอดเขาสูงอนัดบั 2 ของโลก) 

ระหว่างทางแวะชม ‘ทะเลสาบอตัตาบัต’ (Attabad Lake หรือ Gojal Lake) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากดินถล่มเพราะแผน่ดินไหว
เมื่อปี 2009 ลงมากั้นแม่น้าฮุนซ่า จนกลายเป็น
ทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบน้ีซ่ึงทะเลสาบน้ีมี
ความยาว 21 เมตร และความลึก 103 เมตร รอบๆ
ทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินท่ีถล่มลงมาจน
กลายเป็นเข่ือนกั้นทะเลสาบ การเดินทางข้ึนเหนือ
ไปจีนก่อนหน้าน้ี ตอ้งใชท้างเรือเท่านั้น ทางจีน
ไดช่้วยสร้างอุโมงค์ลอดเขาเพื่อเช่ือมต่อเส้นทาง
คาราโครัมใหม่ จนทะเลสาบอตัตาบัตกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตในปัจจุบัน  และจุน้าไดม้ากกว่า 
410,000,000 ลูกบาศกเ์มตร นอกจากการชมวิวธรรมชาติอนัยิง่ใหญ่ตระการตาท่ีมีเทือกเขาขนาดมหึมาโอบ
ลอ้มทะเลสาบไวแ้ลว้ ยงัมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติดว้ย โดยมีเรือไวบ้ริการมากมาย 

จากนั้น  น าท่านเดินทางทางต่อไป เมืองพาสสุ (Passu) เมื่อผา่นด่านพรมแดนกนุจีราบเขา้สู่ เมืองซอสท์ (Sost) เมือง
พรมแดนเมืองแรกของปากีสถาน ท่ีมีชาวจีนเดินทางมาทาการคา้และแวะพกั สามารถเดินทางต่อสู่ เมืองพาส
สุ (Passu) ท่ีตั้งอยูบ่นความสูง 2,400 เมตรเหนือระดบันา้ทะเล ระหว่างทางแวะถ่ายรูปธารนา้แข็งท่ีไหลเล่ือน
มาจนติดถนนหลวง ยอดเขาหิมะและภูเขาสูงรูปทรงแปลกตามากมาย ป่าเปล่ียนสี นาขั้นบนัได บา้นเรือน
ของชาวกุลมิต พร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ิท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบดัง่ดินแดนเทพนิยายบนสรรค ์ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
น าท่านแวะบนัทึกภาพกบั จุดชมวิว พาสสุ กลาเซียร์ (Passu Glacier) และธารน ้ าแข็งบาตูรา ไฮไลตบ์น 
เสน้ทางเมืองพาสสุ ธารนา้แข็งเมืองพาสสุ คือ 
การไดช้มธารนา้แข็งสุดขอบฟ้าขนาดมหึมา 2  
แห่งคือ ธารน ้ าแข็งสีขาว (White Passu Glacier)  
และธารน ้ าแข็งสีดาบาทูร่า (Black Batura  
Glacier) รวมทั้ง เทือกเขาพาสสุ (Passu Cones)  
หรือเทือกเขาฟันเล่ือย (Cathedral Mountain) ท่ี 
มียอดแหลมหลายยอดในภูเขาเดียว ซ่ึงแต่ละ 
แห่งลว้นยิง่ใหญ่และสวยงามแปลกตา ควรค่า 
แก่การไปเยีย่มชมสกัคร้ังในชีวิต 

mailto:info@himalayanthailand.com


 

Himalayan Holidays Co., Ltd. 160/592 ITF – Silom Palace Building 25th Fl., Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 (Thailand) 
Tel: (+66) 02- 235-7583 &4, Fax: (+66) 02-2357573, Mob: 081 633 5033, Line: himalayanholidays, E-mail : info@himalayanthailand.com / www.himalayanthailand.com  

 

เดินทางต่อ  สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park ) จุดบรรจบแห่งอารยะธรรม
โบราณบนเสน้ทางสายไหมอนัเก่าแก่ ท่ีน่ีคือด่านพรมแดน
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงจากระดบันา้ทะเลกว่า 4,730 เมตร บน
เทือกเขาคาราโครัม ซ่ึงเดินทางตามแนวเสน้ทางสายไหม
โบราณท่ีเช่ือมเอเชียกลางสู่ยโุรป เทือกเขาหิมะ
สลบัซบัซอ้นเหมือนสวิสเซอร์แลนด ์และสามารถพบเห็น
สตัวห์ายาก เช่นตวั Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ท่ีอาศยัอยู่
ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดทา้ยท่ีด่านชายแดนระหว่าง 
ปากีสถาน และ จีน ก่อนท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบน
เสน้ทางสายไหมท่ีซินเกียง  
พาคณะไปทาเร่ืองผา่นด่านท่ีเมืองซอสท ์sost ด่านพรมแดนคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ด่านพรมแดนท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก ดว้ยความสูง 4,730 เมตร 
เหนือระดบันา้ทะเล ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความสูง
ท่ีสุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม ด่าน
ชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน 
ก่อนท่ีจะออกไปยงัประเทศจีนบนเสน้ทาง
สายใหท่ี้ซิเก่ียงสร้างประวติัศาสตร์ใหต้วั
ท่านเองว่าไดม้ายนือยู ่ณ เสน้ทางประวติัศาสตร์โลก ......ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ดุยเกอร์  

ค ่า  บริการอาหารค่า ณ โรงแรม และอิสระตามอธัยาศยั 
 ท่ีพกั Duiker Eagle Nest หรือเทียบเท่า   
 

วนัที่ห้า ดุยเกอร์(Duiker) – คาริมาบัด – ฮอปเปอร์กราเซีย- กิลกิต                                    (B/L/D)                                                                                                                         
แต่เชา้ตรู่  น าท่านข้ึนไปยงั ดุยเกอร์ (Duicker) จดัว่าเป็นหลงัคาของฮุนซ่าบนรังพญาอินทรี เป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ี

สวยท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ชมยอดเขาเลด้ีฟิงเกอร์ (Lady finger) หรือ ยอดเขาทะลุทะเลเมฆ เป็นยอดเขา
รูปทรงประหลาด สะกดทุกสายตาท่ีไดพ้บเห็นมาตลอดเวลาท่ีมนัยนืตระหง่านทะลุทะเลเมฆอยูต่รงนั้น ดว้ย
รูปทรงแหลมชูชนัตั้งข้ึนเหมือนพีระมิดหรือปลายหอก ไม่เคยมีหิมะปกคลุมเลย ในขณะท่ีเทือกเขาโดยรอบ
มีหิมะขาวห่มปกเกือบตลอดเวลา ทาใหย้อดเขา Ladyfinger ยิง่เตะตากว่าใครๆ ตวัของมนัเองมีความสูงกว่า 
600 เมตร ตั้งอยูบ่นระดบัความสูงกว่า 6,000 เมตรเหนือระดบันา้ทะเล 

เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. น าท่านชม กราเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) เป็นกราเซียท่ีมีขนาดไม่ไดใ้หญ่มากนกัเมื่อเทียบกบัท่ีอ่ืน ๆ 

แต่ความโด่ดเด่นของกราเซียฮอปเปอร์จะมีสีดา ท่านจะไดเ้ห็นกราเซียท่ีสัง่สมกาลเวลายาวนานจนแทบ
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เปล่ียน จากน ้ าแข็งกลายเป็นหินซ่ึงเห็นไดจ้ากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งน้ี ...ไดเ้วลาอนัสมควร
เดินทางกลบัคารีมาบดั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้น  น าท่านชมป้อมโบราณอายปุระมาณ1,100 ปี ช่ือป้อมอลัติท (Altit Fort) และป้อมบลัติท (Baltit Fort) 

สญัลกัษณ์ของหุบเขาฮุนซ่า เป็นท่ีอยูใ่น
อดีตของเหล่า ผูป้กครองฮุ่นซ่าท่ีมีอายุ
ประมาณ 700 ปี แต่ไดม้ีการบูรณะ 
ซ่อมแซมเสมอมา ทั้ง สถาปัตยกรรมแบบ 
บลัติสถานผสมผสานกบัทิเบต และใน
ปัจจุบนับลัติตฟอร์ดยงัอยูใ่นรายช่ือ
พิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีก
ดว้ย ชมหมู่บา้นอายกุว่า 1,000 ปี ชนเผา่ท่ี
มีอายยุนืมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงถือไดว้่าเป็น
ชุมชนแรกๆ ในแควน้กิลกิต-บลัติสถาน ลกัษณะโดยทัว่ไปจะเป็นคนผวิขาวมีในตาสีฟ้า หนา้คม เหมือนคน
ชาวยโุรป เพราะเป็นลูกหลานของพระ
เจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ีกรีฑาทพัไปตีชมพู
ทวีป เมื่อประมาณ 326 ปีก่อนคริสตกาล...
อายขุองพวกเขามากกว่าสตรีชาวญ่ีปุ่นท่ี
ไดช่ื้อว่าเป็นหญิงท่ีมีอายยุนืมากท่ีสุดใน
โลกท่ีเพ่ิงจะเสียชีวิตไปขณะท่ีมีอาย ุ117 
ปี แต่กล่าวกนัว่า ชนเผา่ฮุนซาสมีอายถึุง 
120 หรือ 130 ปี ซ่ึงอายขุนาดน้ีถือว่าเป็นเร่ืองปกติ และชาวฮุนซาสท่ีมีอาย ุ90 ปี ก็ยงัไม่ถือว่าแก่.....น าท่าน
เดินและชมวิวรอบเมืองฮุนซ่าไดจ้ากท่ีน่ี 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่เมือง กลิกติ  Gilgit-Baltistan ดินแดนท่ีราบสูงตอนเหนือปากีสถาน กิลกิตเคยเป็น
ศูนยก์ลางสาคญัของพระพุทธศาสนา เป็นจุดแวะท่ีสาคญับนเสน้ทางสายไหม โบราณ และปัจจุบนัเป็นจุด
เช่ือมต่อหลกัตามทางหลวงคาราโครัม ท่ี มีถนนเช่ือมต่อไปยงัประเทศจีนรวมทั้งเมืองสการ์ดูจิตราลเปชาวาร์
และอิสลามาบดัของ ปากีสถาน  

ระหว่างทาง น าแวะชม พระพุทธรูป “พระพุทธรูปคาร์กาห์” (Kargah Buddha) มรดกแห่งพุทธศาสนาท่ียงัคงเหลืออยูใ่น 
“ปากีสถาน” พระพุทธรูปท่ีถูกแกะสลกัไวบ้นหนา้ผา ในหุบเขาคารกาห์ (Kargah Valley) ในสมยั
คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถูกคนพบพร้อมกบัเจดีย ์3 องคซ่ึ์งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 เคยตานานท่ี
เก่ียวกบัพระพุทธรูปแกะสลกัคาร์กาห์น้ีท่ีถูกเล่าขานโดยชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ตามตานานระบุว่า กาลคร้ังหน่ึง 
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บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยูข่องยกัษกิ์นคนนางหน่ึง ท่ี
เรียกกนัว่า “ยกัษิณี” (Yakhsni) ชาวบา้นท่ีไดรั้บ
ความเดือดร้อนจากยกัษต์นน้ีไดร้้องขอความ
ช่วยเหลือจากนกับวชท่ีผา่นทาง และนกับวชก็ได้
ตรึงนางยกัษิณีตนน้ีไวท่ี้กอ้นหิน  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
  พกัท่ี Gilgit Serena Hotel หรือ  OR Mandarin Inn  
 

วนัที่หก กิลกิต (Gilgit) – บีสชาม ( Besham)                                                                       (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. เมืองกิลกิต ซ่ึงปัจจุบนัทาหนา้ท่ีเป็นสถานีชายแดน

ส าหรับพ้ืนท่ีชนเผา่ในทอ้งถ่ิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของเมืองมุ่งเนน้ไปท่ีการเกษตร เป็นหลกั โดยมีขา้ว
สาลี ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์และขา้วบาร์เลยเ์ป็นพืชผล
ส่วนใหญ่ ผ่านเมืองชีลาส (Chilas) นาท่านแวะชม 
โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ของเมืองชีลาส ซ่ึงโขดหินจารึกเหล่าน้ี
จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะตลอดเสน้ทางสายไหม 
เสน้ทางท่ีเคยมีพ่อคา้วาณิชมากมายผา่นไปมา โดยท่ีเมืองชีลาสน้ี ถือเป็นจุดศูนยร์วมโขดหินจารึกภาพ
โบราณท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด มีการคน้พบหลกัฐานมากกว่า 20,000 ช้ินเก่ียวกบัศิลปะโบราณและภาพเขียน   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมือง บีสชาม (Besham) เมืองท่า

ส าคญัเสน้ทางสายไหมสมยัก่อน โดยใชเ้สน้ทาง
สายคาราโครัมไฮเวย ์ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช่ื้น
ชมกบัความงามของธรรมชาติท่ีปรากฎบนเสน้ทาง
สายน้ี ชมวิวระหว่างสองขา้งทาง  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
 ท่ีพกั  

วนัที่เจด็ บีสชาม ( Besham) – อิสลามาบัด (Isalamabad)                                                 (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสลามาบดั เป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน 
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ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองเมืองหลวงอิสลามาบาด มีพ้ืนท่ี 906 ตารางกิโลเมตร ประชากร 805,000 คน สร้าง
ข้ึนในคริสตท์ศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุด
ในประเทศปากีสถานเป็นอนัดบัท่ี 9 ส่วนมหานครอิสลามาบาด-รวลัปินดี  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านชม มสัยดิไฟซาล (Faisal Mosque) ซ่ึงเป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย สร้างโดยกษตัริยไ์ฟซาลแห่ง

ราชวงศซ์าอุดิอาระเบียใชเ้งินงบประมาณ 
การสร้างสูงถึง 50 ลา้นเหรียญดอลลาร์
สหรัฐฯ เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเมื่อปี 
1987 ออกแบบโดยชาวตุรกี 
แวะชมวิวอิสลามาบดั ดามนั-อ-ีเกาะ 
Daman-e-Koh จุดชมวิวและสวนบนเนิน
เขาทางตอนเหนือของกรุงอิสลามาบดั และ
ตั้งอยูก่ลางเนินเขา Margalla ช่ือของมนัคือ
การรวมกนัของคาภาษาเปอร์เซียสองคา ซ่ึง
รวมกนัหมายถึงตีนเขา อยูห่่างจากระดบันา้ทะเลประมาณ 2,400 ฟุตและห่างจากเมืองอิสลามาบดัเกือบ 500 
ฟุต เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสาหรับผูอ้ยูอ่าศยัและผูม้าเยอืนเมืองหลวง  

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนหรือของท่ีระลึกของฝากก่อน...อาลาปากีสถาน 
18.30 น. บริการอาหารค่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี Hill View Hotel similar Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่แปด  อิสลามาบัด (Isalamabad)  -ลาฮอร์(Lahore)                                              (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลาฮอร์ (Lahore) เป็นเมืองหลวงของแควน้ปัญจาบ ประเทศปากีสถาน และเป็นเมือง

หลวงอนัดบั 2ของประเทศรองจากการาจี ตั้งขนาบดว้ยแม่น ้ าราวี เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 5 ของภูมิภาคเอเชีย
ใต ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ระหว่างทาง แวะชมเหมืองเกลือ ถือว่าเป็นเหมืองเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในปากีสถานและภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้และมีมา
นานกว่าหลายศตวรรษ มกีารขดุเกลือออกมาเพื่อขายท า
ไฟฟ้าและอบอาหาร ปัจจุบนัไดท้ าเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
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และบางขุดเกลือน ามาท าเป็นของท่ีระลึก เช่นโคมไฟและสร้อยคอต่างๆไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่เมือง
อิสลามาบดั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
 ท่ีพกั Grand Luxus Hotel Similar Hotel 
 

วนัที่เก้า  ลาฮอร์(Lahore) –กรุงเทพฯ(สุวรรรภูมิ)                                            (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
จากนั้น น าท่านชม พพิธิภัณฑ์เมืองลาฮอร์ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศปากีสถาน ดา้นในมีส่ิงของ

ทางประวติัศาสตร์ท่ีมค่ีามากมายไดถู้กแสดงไว ้ซ่ึงมีหอ้งแสดงโชว์
หลายหอ้ง จาก คนัทราราฎษ,์ศาสนาพุทธ เจน, โมกุล และ สมยัอาณา
นิคม ตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น ้ าสินธุ ท่ีขุดคน้ไดจ้ากเมืองโมเหนโจดาโร 
และเมืองฮารัปปามีพระพุทธรูปศิลปะคนัธาระ ท่ีสมบูรณ์และงดงาม
ท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางบ าเพญ็ทุกขกิ์ริยา อนัมีช่ือเสียง 
สามารถถ่ายทอดสรีระกลา้มเน้ือเสน้เอน็ ไดส้มจริงอยา่งน่าอศัจรรย ์ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านชม มสัยดิ Badshahi สร้างโดยจกัรพรรดิ   

โมกุลAurangzebระหว่างปี 1671 ถึง 1673 มสัยดิน้ี
เป็นตวัอยา่งท่ีส าคญัของสถาปัตยกรรมโมกุลโดย
ภายนอกตกแต่งดว้ยหินทรายสีแดงแกะสลกัดว้ยหิน
อ่อน มนัยงัคงเป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดของยคุโมกุล
และเป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสองในประเทศ
ปากีสถาน หลงัจากการล่มสลายของจกัรวรรดิโม
กุลมสัยดิแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นป้อมปราการของ
จกัรวรรดิซิกขแ์ละจกัรวรรดิองักฤษและปัจจุบนั
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ปากีสถาน 
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จากนั้น  น าชม ลาฮอร์ฟอร์ด เป็นป้อมปราการในเมืองลาฮอร์ ป้อมปราการตั้งอยูท่ี่ตอนเหนือสุดของก าแพงเมืองลา
ฮอร์ และกระจายไปทัว่พ้ืนท่ีมากข้ึนกว่า 20 ไร่ มนั
มี 21 อนุเสาวรียท่ี์โดดเด่นซ่ึงบางส่วนวนัท่ียคุของ
จกัรพรรดิอคับาร์ ป้อมละฮอร์มีความโดดเด่น
เน่ืองจากสร้างข้ึนใหม่เกือบทั้งหมดในศตวรรษท่ี 
17 เมื่อจกัรวรรดิโมกุลอยูใ่นจุดสูงสุดของความ
งดงามและความมัง่คัง่  

จากนั้น น าท่านชมพธิีชักธงชาตริะหว่างปากสีถาน กบั 
อนิเดีย 

18.30 น.  บริการอาหารค่า ณ ภตัตาคาร 
23.40 น. ออกเดินทางจาก ลฮอร์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 346 

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ                                                                                                                     (-/-/-) 
06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่     ท่านละ   66,900  บาท 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่   ท่านละ   13,500  บาท 

อตัราค่าบริการรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั //ลาฮอร์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 
ค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าวีซ่าท่องเท่ียวประเทศปากีสถาน 
 ค่าท่ีพกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ไกดท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ)  

       ค่าหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 10 ท่านข้ึนไป กรณีท่ี 4-9 ท่าน กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดโ้ดยไม่มี
หวัหนา้ทวัร์ไทย 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 500,000-1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน (คนละ 5 USD / วนั = 40 USD ตลอดการเดินทาง)  
 หวัหนา้ทวัร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 
 ค่าข่ีมา้และทิปคนจูงมา้ 
 ค่าประกนัโควิดท่ีคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
 ค่ากกัตวัหรือค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีผลโควิดเป็นบวกในระหว่างท่ีอยูท่ี่ปากีสถานหรือกลบัไทยแลว้ 

 
เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. กรุณาจองท่ีนัง่ล่วงหน้า อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท เม่ือท าการจอง 
พร้อมกบัส่งหนา้พาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมลก์ารบินไทยและเอกสารส าหรับการท าวีซ่า  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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ช่ือธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี เลขทีบ่ญัชี ช่ือบญัชี 
ธนาคารกสิกรไทย    ออมทรัพย ์   

ธนาคารไทยพาณิชย ์    ออมทรัพย ์   
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 

หลังจากการจองและมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการมัดจ า ท่านละ 

10,000 บาท และบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีด  าเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียม 

วีซ่า, ตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 ว ันข้ึนไป - เก็บค่าธรรมเนียม10,000 บาท และค่าใช้จ่ายท่ีด  าเนินการไปแล้ว เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทวัร์ และค่าใชจ่้ายท่ีด  าเนินการไปแลว้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

3. ทวัร์ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

หมายเหตุ 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
4. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
5. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถท าการ Refund เปล่ียนช่ือ เปล่ียนเสน้ทาง เล่ือนวนัได ้
6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ที่บริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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7. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
8. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าหอ้งพกั ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
10. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
11. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั

ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

12. หากไฟล์ทบินภายในประเทศยกเลกิทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเที่ยวใหม่โดยเดนิทางโดยรถ ไม่สามารถไปสการ์ดู

และที่ราบสูงดิโอไซด์ได้ ทางเราจะจดัให้ไป Naltar Valley แทน 

 

วซ่ีาปากีสถาน 
แบบฟอร์มขอขอ้มูลส าหรับประกอบการขอวีซ่าเขา้ประเทศปากีสถาน 
1.ข้อมูลส่วนตวัผู้ขอวซ่ีา 
1.1 ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………..                                                                               
1.2 กรุ๊ปเลือด………………………………………………………1.3 ลกัษณะเด่น/ต าหนิ………………………………... 
1.4 สญัชาติ………………………………………………………...1.5 ศาสนา…………………………………………….. 
1.6 ท่ีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………………………………………………………... 
1.7 เบอร์โทรศพัท…์………………………………………………. 1.8 อีเมลล…์…………………………………………. 
1.9 สถานภาพ ��  ��  โสด   ��  แต่งงาน  ��  หมา้ย  ��  หยา่  

�  ไม่ไดจ้ดทะเบียน  �  จดทะเบียน 
1.10 อาชีพ………………………………………………………….ต าแหน่งงาน………………………………………….. 
เบอร์โทรศพัทส์ถานท่ีท างานปัจจุบนั……………………………………………………………………………………….. 
    กรณีท่ีเกษียณแลว้  
    อาชีพก่อนเกษียณ……………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………. 
    เร่ิมท างานตั้งแต่วนัท่ี……………………………………………ถึงวนัท่ี……………………………………………....... 
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    ท่ีอยูท่ี่ท างานและเบอร์โทร……………………………………………………………………………………………….. 
2.ข้อมูลผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการเดินทาง (Sponsor ถ้าม)ี 
2.1 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………………. 
2.2 อาชีพ…………………………………………………………..2.3.อีเมลล…์………………………………………….. 
2.4. เบอร์โทรศพัท…์……………………………………………………………………………………………………….. 
3.ข้อมูลด้านสมาชิกในครอบครัว (ภาษาองักฤษ) 
3.1 ช่ือบิดา…………………………………………………………สญัชาติ ……………………………………………….                                                                                
3.2 ช่ือมาดา………………………………………………………...สญัชาติ………………………………………………..                                                                            
3.3 ช่ือคู่สมรส……………………………………………………...สญัชาติ………………………………………………  
      วนัเดือนปีเกิด…………………………………………………..จงัหวดัท่ีเกิด…………………………………………..                                                         
      อาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………. 
คุณมีลูกหรือไม่  (ถา้มี) 

ช่ือ-นามสกุล วนั/เดือน/ปี เกดิ 
  
  
  

3.4 มีสมาชิกในครอบครัวร่วมเดินทางดว้ยหรือไม่  (ถา้มี) 
ช่ือ-นามสกุล วนั/เดือน/ปี เกดิ พาสปอร์ตเลขที ่ ที่อยู่ 

    
    
    

 
4. บุคคลที่ตดิต่อได้กรณฉุีกเฉิน (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศพัท…์…………………………………………………………………………………………………………… 
5. คุณเคยไปปากสีถานภายใน 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่   ถ้าเคย  

วนัที ่ เมืองทีไ่ป วตัถุประสงค์ในการไป กีว่นั 
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6.ประเทศที่เคยไปมาภายใน 2 ปี  

วนัที ่ เมืองทีไ่ป วตัถุประสงค์ในการไป กีว่นั 
    

    
    

 

เอกสารที่ต้องแนบวซ่ีา  

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ (ถา้มีอายนุอ้ยกว่า 6 เดือน 

กรุณาไปท าใหม่)  

2. ส าเนาพาสปอร์ต 1 ใบ 
3. รูปถ่ายสี 2 x 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว จ  านวน 2 รูป 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
6. ส าเนาใบสมรส/ใบหยา่/ใบมรณะ (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ)  
7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี)/(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. ส าเนาใบสูติบตัร (กรณีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
9. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) ระบุ ต  าแหน่ง เงินเดือน และ วนัเดือนปี ท่ีเร่ิมเขา้ท างาน (ฉบบัจริง) 

กรณีเจา้ของบริษทั  หนงัสือรับรองบริษทั (แปลเป็นภาษาองักฤษ)และหลกัฐานการเงินของบริษทั 
ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพยส่์วนตวั อพัเดทปัจจุบนัถึงยอ้นหลงั 
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