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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ – การาจี   (ปากีสถาน)                                                                            (-/-/-) 
15.00  น.         คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน4 เคาน์เตอร์  การบินไทย TG ประตู 4 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภารแบะเอกสารการเดินทางในการเชค็อิน  
หมายเหตุ ท่านต้องแสดงวคัซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารการได้รับวคัซีน Covid 19 
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18.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG345 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
22.50 น. เดินทางถึง เมืองการาจ ี  KARACHI AIRPORT ประเทศปากสีถาน หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั โรงแรม Karachi Mehran Hotel   หรือเทียบเท่า  
หมายเหตุ ประเทศปากีสถาน ยกเลิก การตรวจแบบ PT PCT TEST ก่อนเขา้ประเทศ 48 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง 

ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนครบโดสแลว้ (2 เขม็) 
วนัที่สอง การาจ ี– โมเฮนโจ ดาโร( Mohenjo daro)                                             (B/L/D)                                                                                                                         

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  ภายในโรงแรม 
07.00 น. ออกเดินทางสู่...เมืองโมเฮนโจ ดาโร (Mohenjo-Dara) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง 

โมเฮนโจ-ดาโร  หมายถึง เนินของคนตายเป็นโบราณสถานในแควน้สินธ,์ ประเทศปากีสถาน ถูกสร้าง
ประมาณ 2500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นหน่ึงในท่ีอยูอ่าศยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในอารยธรรมลุ่มแม่น ้ าสินธุโบราณ และ
หน่ึงในเมืองยคุแรกสุดของโลก คู่กบัอารยธรรมอียปิตโ์บราณ, เมโสโปเตเมีย, ไมนอส และการัล เมื่อ     
อารยธรรมลุ่มแม่น ้ าสินธุส้ินสุดลง โมเฮนโจ-ดาโร ก็ถูกท้ิงไปในศตวรรษท่ี 19 ก่อนคริสตกาล และไม่มีใคร
พบอีกเลยจนกระทัง่คริสตทศวรรษท่ี 
1920 และกลายเป็นแหล่งมรดกโลกของ
ยเูนสโกใน ค.ศ. 1980 ปัจจุบนั บริเวณมี
ความเส่ียงจากการสึกกร่อนและการ
บูรณะท่ีไม่ถูกตอ้ง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ระหว่างทาง  

จากนั้น  น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ การาจ ี
15.00 น. เดินทางถึงโมเฮนโจ-ดาโรถูกสร้างใน

ศตวรรษท่ี 26 ก่อนคริสตกาลโดยเป็นหน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในอารยธรรมลุ่มแม่น ้ าสินธุโบราณ ท่ีรู้จกักนั
ในช่ือ อารยธรรมฮารัปปา ซ่ึงพฒันาประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วงสูงสุด อารยธรรมสินธุขยายไป
ไกลทัว่ปากีสถานและอินเดีย โดยฝ่ังตะวนัตกถึงชายแดนประเทศอิหร่าน ทางใตถึ้งรัฐคุชราตของอินเดีย 
และทางเหนือถึงด่านนอกท่ีแบกเตรีย ท่ีมีใจกลาง
เมืองท่ีส าคญัอยูท่ี่ฮารัปปา, โมเฮนโจ-ดาโร
, โลธาล, คาลิบนักาน, โฑลาวีระ (Dholavira) และ
ราคิการ์ฮี (Rakhigarhi) โมเฮนโจ-ดาโรเป็นเมืองท่ี
พฒันาท่ีสุดในเวลานั้น เพราะมีระบบวิศวกรรม
โยธาและการผงัเมืองท่ีซบัซอ้น เมื่ออารยธรรม
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สินธุล่มสลายประมาณ 1900 ปีก่อนคริสตกาล โมเฮนโจ-ดาโรก็ถูกท้ิงไป  นกัโบราณคดีบางคนเช่ือว่า น ้ า
ท่วมคร้ังสุดทา้ยท าใหต้วัเมืองจมลงไปในโคลน เป็นสาเหตุใหต้อ้งท้ิงเมืองไป   

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Sukkar Hotel One หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม โมเฮนโจ ดาโร( Mohenjo daro) – บาฮาวลัปูร์ (Bahawalpur)                         (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  ภายในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ โมเฮนโจ ดาโร หมายถึง 'เนินของคนตาย' เป็นโบราณสถานในแควน้สินธ,์ ประเทศ

ปากีสถาน ถูกสร้างประมาณ 2500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นหน่ึงในท่ีอยูอ่าศยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในอารยธรรมลุ่ม
แม่น ้ าสินธุโบราณ และหน่ึงในเมืองยคุแรกสุดของโลก คู่กบัอารยธรรมอียปิตโ์บราณ, เมโสโปเตเมีย, ไม
นอส และการัล เม่ืออารยธรรมลุ่มแม่น ้ าสินธุ
ส้ินสุดลง โมเฮนโจ-ดาโร ก็ถูกท้ิงไปในศตวรรษท่ี 
19 ก่อนคริสตกาล และไม่มีใครพบอีกเลย
จนกระทัง่คริสตทศวรรษท่ี 1920 และกลายเป็น
แหล่งมรดกโลกของยเูนสโกใน ค.ศ. 
1980 ปัจจุบนั บริเวณมีความเส่ียงจากการสึก
กร่อนและการบูรณะท่ีไม่ถูกตอ้ง 

จากนั้น  ออกเดินทางสู่...เมือง บาฮาวลัปูร์ (Bahawalpur) ใชแ้วลาในการเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง 
เมืองบาฮาวลัปูร์ ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1748 เป็นเมืองหลวงของอดีตเจา้รัฐบาฮาวลัปูร์ ปกครองโดยตระกูลอบั
บาซีของนวบัส์จนถึงปีค.ศ. 1955 พวกมหาเศรษฐีท้ิงมรดกทางสถาปัตยกรรมไวม้ากมาย และตอนน้ี บาฮาวลั
ปูร์เป็นท่ีรู้จกัจากอนุสาวรียท่ี์มีอายตุั้งแต่สมยันั้น 

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหว่างทาง 
17.00 น. เดินทางถึงเมือง บาฮาวลัปูร์ (Bahawalpur) 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 

Bahawalpur Hotel หรือเทียบเท่า  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัที่ส่ี บาฮาวลัปูร์ (Bahawalpur)–ป้อมเดราวาร์(Derawar Fort)-มุลตาน( Multan)     (B/L/D)                                                                                                                                                      
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  ภายในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านชม ป้อมเดราวาร์ (Derawar fort) เป็นส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ป้อมปราการอยูท่างทิศใตข้องเมืองของ

Bahawalpur Derawar ป้อมปราการท่ีสร้างข้ึนคร้ังแรกในศตวรรษท่ี 9 โดย Jajja Bhati เป็นชาวฮินดู

ผูป้กครองของราชบทั Bhatiตระกูล เป็นเคร่ืองบรรณาการใหร้าวลั Deoraj Bhati กษตัริยท่ี์ Jaisalmer และ

Bahawalpur ในศตวรรษท่ี 18 ป้อมน้ีถูกยดึครองโดยมหาเศรษฐีชาวมุสลิมแห่งบาฮาวลัปูร์จากเผา่ชาโฮตรา 

หลงัจากนั้นมนัก็ถูกสร้างข้ึนมาใหม่ในรูปแบบปัจจุบนัใน 1732 โดย Abbasi ไมบ้รรทดัมหาเศรษฐีSadeq     

มูฮมัหมดัแต่ใน 1747 ป้อมลดลงจากมือของพวกเขาเน่ืองจากบาฮาวลั มหาเศรษฐีมูบารัก ข่านยดึฐานท่ีมัน่ใน

ปี 1804 พบกระสุนหนงัสต๊ิกอาย ุ1,000 ปีในเศษซากใกลก้บัก  าแพงท่ีผพุงัในป้อม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหว่าง 

จากนั้น เดินทางถึงเมืองมุลตาน (Multan) เป็นนครในแควน้ปัญจาบ ประเทศปากีสถาน ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าจนาพ เป็น
ทางเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของประเทศปากีสถาน และเป็นศูนยกลางวฒันธรรมและเศรษฐกิจทางตอนใต้
ของปากีสถาน 

ค ่า   รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม  
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel One หรือเทียบเท่า  

วนัที่ห้า มุลตาน (Multan) - ฮารัปปา(Harappa) - ลาฮอร์(Lahore)                        (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  ภายในโรงแรม 
07.00 น. ออกเดินทางสู่...เมืองลาฮอร์ (Lahore) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง 
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ระหว่างทางแวะชมซากเมืองโบราณฮารัปปา หลกัฐาน
ทางโบราณคดีพบว่ามีเมืองใหญ่ 2 เมือง คือ เมืองฮารัป
ปา (Harappa) และเมืองโมเฮนโจ – ดาโร (Mohenjo – 
Daro) หลกัฐานดงักล่าวท าใหท้ราบว่าบริเวณลุ่มน ้ า
สินธุมีผูค้นตั้งถ่ินฐานและสร้างสรรคอ์ารยธรรมมา
ยาวนาน คือ พวกดราวิเดียนส่ิงท่ีเด่นท่ีสุดของอารย
ธรรมแม่น ้ าสินธุ ตวัเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็น
ระเบียบ แยกพ้ืนท่ีใชก้นังานออกจากกนัอยา่งชดัเจน เช่น เขตท่ีอยูอ่าศยั ศาสนสถาน ยุง้ฉาง มีการตดัถนน
เป็นมุมฉากและแบ่งเมืองออกเป็นตาราง แสดงความรู้ดา้นเรขาคณิตขั้นสูงส่ิงท่ีโดดเด่นกว่าอารยธรรมอ่ืนๆ 
คือ มีการจดัระบบสุขาภิบาลท่ีดี เป็นระบบ จากรูปแบบการก่อสร้างแสดงใหเ้ห็นว่ามีการปกครองแบบรวม
อ านาจ  ซ่ึงผูป้กครองอาจเป็นนกับวชหรือกษตัริยท่ี์เป็นผูน้  าศาสนาดว้ย 

จากนั้น  น าชมพพิธิภัณฑ์ เมืองฮารัปปา 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น เดินทางถึงเมืองลาฮอร์  
ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม 
 จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Lahore Grand Luxus Hotel หรือเทียบเท่า  
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วนัที่หก ลาฮอร์ – พพิธิภณัฑ์เมืองลาฮอร์ – เหมืองเกลือ – เปศวาร์(Peshawar)   (B/L/D)                                                                                                                         
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  ภายในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชมลฮอร์ ฟอร์ด เป็นป้อมปราการในเมืองลาฮอร์ 

ประเทศปากีสถาน ป้อมปราการน้ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของ
นครลาฮอร์ท่ีมีก  าแพงลอ้มรอบและมีพ้ืนท่ีมากกว่า 20 
เฮกตาร์ อนุสาวรียน้ี์ประกอบดว้ยอนุสาวรียท่ี์โดดเด่น 21 
แห่ง บางแห่งมีอายถึุงสมยัของจกัรพรรดิอคับาร์. ป้อมลา
ฮอร์เป็นท่ีโดดเด่นเน่ืองจากถูกสร้างใหม่เกือบทั้งหมดใน
ศตวรรษท่ี 17 เมื่อจกัรวรรดิมูกาลอยูใ่นจุดสูงสุดของความ
สง่างามและความโอ่อ่าตระการตา แมว้่าท่ีตั้งของป้อมลาฮอร์
จะมีผูค้นอาศยัอยูเ่ป็นเวลาหลายพนัปี แต่บนัทึกแรกของ
โครงสร้างท่ีมีป้อมปราการท่ีตั้งอยูท่ี่นัน่เก่ียวกบัป้อมหิน
โคลนในศตวรรษท่ี 11 รากฐานของป้อมลาฮอร์สมยัใหม่มี
อายถึุงปี 1566 ในรัชสมยัของจกัรพรรดิอคับาร์ ผูม้อบป้อม
ปราการดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบซิงโครเนติกซ่ึงมีทั้งแบบอิสลามและแบบฮินดู นอกจากสมยัชาห์
จาฮานแลว้ ยงัมีหินอ่อนอนัหรูหราและลวดลายดอกไมแ้บบเปอร์เซียฝังอยู ่ในขณะท่ีประตูอาลมัจีริอนั
ยิง่ใหญ่ของป้อมแห่งน้ีไดรั้บการสร้างข้ึนโดยออรังเซบ จกัรพรรดิมูกาลองคสุ์ดทา้ย และหนัหนา้ไปยงั
มสัยดิบาดชาฮีอนัเล่ืองช่ือ เสียง. หลงัจกัรวรรดิมกุาลล่มสลาย ป้อมลาฮอร์ถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของ
จกัรพรรดิรันจิต ซิงห์ ผูก่้อตั้งจกัรวรรดิซิกห์  

09.00 น. น าท่านชม พพิธิภัณฑ์เมืองลาฮอร์ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศปากีสถาน ดา้นในมีส่ิงของ
ทางประวติัศาสตร์ท่ีมค่ีามากมายไดถู้กแสดงไว ้ซ่ึงมีหอ้งแสดงโชวห์ลายหอ้ง จาก คนัทราราฎษ,์ศาสนา
พุทธ เจน, โมกุล และ สมยัอาณานิคม ตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น ้ าสินธุ ท่ีขุดคน้ไดจ้ากเมืองโมเหนโจดาโร 
และเมืองฮารัปปามีพระพุทธรูปศิลปะคนัธาระ ท่ีสมบูรณ์และงดงามท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะพระพุทธรูป
ปางบ าเพญ็ทุกขกิ์ริยา อนัมีช่ือเสียง สามารถถ่ายทอดสรีระกลา้มเน้ือเสน้เอน็ ไดส้มจริงอยา่งน่าอศัจรรย ์ 

จากนั้น  น าท่านออกเดินทางสู่...เมืองเปศวาร์ เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัคายเบร์ ปาขตูนขวา ประเทศปากีสถาน และ
เป็นเมืองใหญ่สุดของจงัหวดั และใหญ่เป็นอนัดบัท่ีหกในประเทศปากีสถาน และยงัเป็นเมืองท่ีมีชาวปาขตูน
เป็นหลกัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปากีสถาน  เปศวาร์ตั้งอยูใ่นหุบเขาเปศวาร์ ใกลก้บัปลายทางตะวนัออกของช่องแคบ
คายเบร์ ใกลก้บัพรมแดนดูรันดท่ี์ติดกบัประเทศอฟักานิสถาน พบประวติัศาสตร์จารึกเมืองเปศวาร์เก่าแก่ถึง 
539 ก่อนคริสตก์าล จึงเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศปากีสถาน และหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Peshawar Shelton Hotel หรือ Fort Inn  หรือเทียบเท่า  

วนัที่เจด็          เปชวาร์ –  ตคัต์อีบาฮิ( Takht-i-Bahi) –หุบเขาสวตั                           (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  ภายในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม พิพิธภณัฑ ์เมืองเปศวาร์  

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่...เมืองสวตั(Swat) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง ช่ือของ “สวตั” เพ้ียนมา
จากค าเดิมคือ แม่น ้ าสุวสัตุ (Suvastu) ตามหลกัฐานของบนัทึกการเดินทางของเฮียนจงั  ท่านไดเ้ดินทางไปถึง
เมือง U-chan หรืออุทยาน (Udyana) หรืออุชชาน (บาลี) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่แม่น ้ า Su-po-fa-su-tu หรือ Subhavastu 
(สุภวสัตุ) หรือ Shrivastu (ศรีวสัตุ) หรือ Suvastu (สุวสัตุ-สนัสกฤต) หรือ Suastis (เสาสฺติส ภาษาอาเรียน) 
และ Swat ในปัจจุบนั นอกจากน้ี ฟาเหียนและซุงหยนุ ก็บนัทึกไวใ้นท านองเดียวกนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่... มหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนา เพื่อเท่ียวชม มหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาท่ี ตคัต์ อ ีบาฮิ

(Takht-i-bahi ) สถานท่ีแห่งน้ีในประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนายงัไม่ทราบว่าเรียกช่ืออะไร ไม่ปรากฏใน
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บนัทึกของพระถงัซ าจัง๋ แต่เรียกกนัในปัจจุบนัน้ีว่า ตาขท ์อี ไภ ซ่ึงอยูท่ี่เมืองมาร์ดาน ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศปากีสถาน เป็นซากพุทธสถานของวดัในพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่มาก สถานท่ีศึกษาศิลปะวิทยา
ต่างๆ มหาวิทยาลยัท่ีมีบริเวณกวา้งใหญ่ มีลกัษณะการสร้างเหมือนวดัต่างๆ ในตั้งอยูบ่นภูเขาสูงประมาณ 
๕๐๐ ฟุต จากพ้ืนราบ เป็นวดัท่ีอยูด่า้นนอกของเทือกเขาฮินดูกูฏ วดัแห่งน้ีเป็นตั้งอยูบ่นภูเขาสูงประมาณ 
๕๐๐ ฟุต จากพ้ืนราบ เป็นวดัท่ีอยูด่า้นนอกของเทือกเขาฮินดูกูฏ วดัแห่งน้ีเป็นยคุสมยันั้น คือ มีเจดียอ์ยูต่รง
กลาง รอบๆ เป็นหอ้งสวดมนตแ์ละเป็นหอ้งประชุมสงัฆกรรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่... เมืองหุบเขาสวตั (ประมาณ 5 ชัว่โมง) เมืองในท่ีราบลุ่มระหว่างหุบเขาหิมะและ
แม่น ้ าสวตั หรือท่ีปรากฏช่ือในประวติัศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาว่า เมืองอุทยาน ตั้งอยูท่างตอนเหนือของ
ประเทศปากีสถาน ขา้มเทือกเขาฮินดูกูฏ ซ่ึงมีความสูงถึง 1500 ฟุต เป็นเมืองท่ีเป็นเหมือนศูนยร์วมของ
พระพุทธศาสนาหลายนิกาย ไดแ้ก่ เถรวาท มหายาน และวชัรยาน เป็นเมืองท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เขา้ไปสู่ในเอเชียกลาง ประเทศจีนและทิเบต พระภิกษุนกัแสวงบุญ เดินทางมาสู่ดินแดน
พระพุทธศาสนา ต่างก็มุ่งหวงัท่ีจะไดม้าเห็นเมืองน้ี ตามประวติัศาสตร์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจา้ไดเ้สด็จมาท่ี
เมืองน้ี แต่เช่ือกนัทางอภินิหารว่า พระพุทธองคท์รงเสด็จมาทรมานพญานาคราชแลว้ประทบัรอยพระบาทไว ้
ตามบนัทึกของพระถงัซ าจัง๋ ท่านกล่าวว่า เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีความงดงามทั้งสถานท่ี มีดอกไม ้สายน ้ า ภูเขา 
และผูค้น เต็มไปดว้ยวดัวาอาราม มีบนัทึกว่า มีวดัถึง 1400 วดั มีพระภิกษุสงฆถึ์ง 18,000 รูป พระสงฆส่์วน
ใหญ่เป็นฝ่ายวชัรยาน มีเมืองหลวงช่ือว่า มิงโคละ หรือมงัคละโฆษะ เมืองอุทยานเป็นสถานท่ีเกิดของบุคคล
ส าคญัของวชัรยาน ผูท่ี้น าพระพุทธศาสนาไปเผยแผสู่่ประเทศเป็นผลส าเร็จ ไดแ้ก่ ท่านคุรุปัทมสมัภวะ (คุรุ
ริมโปเช่ ผูก่้อตั้งนิกายญิงมะในประเทศฑิเบต เสน้ทางท่ีจะเขา้ไปสู่เมืองอุทยาน พระเจา้อุตตรเสนสร้างมหา
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สถูปไวบ้รรจุพระบรมสารีกธาตุตามประวติัเล่าว่า เมื่อพระองคไ์ดรั้บส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจาก
ประเทศอินเดียแลว้อญัเชิญมาดว้ยชา้งเผอืก  

ค ่า   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Serena Hotel หรือ Rock City หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่แปด           สวตั – คารัม (Kalam)                                                                         (-/-/-) 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ หุบเขาเมยีนดัม เป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร ประมาณ 1 ชัง่โมง จากเมืองคารัม เมืองหลวง

ของสวตั ตั้งอยูบ่นความสูง 5,900 ฟุต เหนือระดบัน ้ าทะเล จะไดส้มัผสักบัความสวยงามตามธรรมชาติ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ สวตั 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรมท่ีพกั Serena Hotel หรือ Rock City 
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วนัที่เก้า           สวตั - ตกัศิลา -อิสลามาบัด                                                                           (-/-/-) 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าชมพิพิธภณัฑส์วตั เมื่อพูดถึงศิลปะคนัธาระ ท่ีเป็นพุทธศิลป์ลือนามในโลก ตอ้งพูดถึงสวตั วลัเลยด์ว้ย 

จึงจะสมบูรณ์เพราะพ้ืนท่ี 5,337 ตารางกิโลเมตรของสถานท่ีน้ีเต็มไปดว้ยวดั สถูป และพุทธสถาน 
เฉพาะท่ีนกัส ารวจโบราณคดีคน้พบพระพุทธรูปสลกัหินในปัจจุบนัก็มีมากกว่า 34 แห่ง โดยไม่ไดร้วม
สถูปทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ แต่พุทธสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี ก  าลงัเผชิญกบัภยัสองอยา่ง 1.กลุ่มหวั
รุนแรง หรือตาลีบนัท่ีก  าลงัขยายอิทธิพล และ 2. อุทกภยัท่ีท าความเสียหายชีวิตและทรัพยสิ์น จนองคก์าร
สหประชาชาติและนาโตตอ้งยืน่มือเขา้มาช่วยเป็นการด่วน มิไยตอ้งกล่าวถึงองคก์ารพุทธศาสนิกสมัพนัธ์
แห่งโลก (พ.ส.ล.) ท่ีประกาศขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือปากีสถานมาในช่วงแรกๆ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่...ตกัศิลา เมืองหลวงของแคว้นคนัธาระ ปากีสถาน เมืองตกัสิลา ตั้งอยูร่ะหว่างแม่น ้ า
ฮินดู และแม่น ้ าเชลมั เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่อดีต 
เพราะตั้งอยูบ่นเสน้ทางสายไหม ถึง ๓ เสน้ทาง ท่ีมา
บรรจบกนั จากศูนยก์ลางอินเดีย จากเปอร์เซีย และจากจีน 
เป็นจุดพกัของขบวนคาราวานคา้ขายสินคา้ จึงท าใหเ้ป็น
เมืองท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูเ้ขา้มาครอบครอง เพื่อท่ีจะ
ควบคุมเสน้ทางการคา้บริเวณแถบน้ีไว ้เช่ือกนัว่าเมืองน้ี
สร้างโดยพระเจา้ภารตะ ซ่ึงเป็นนอ้งของพระรามซ่ึงเป็น
อวตารของพระวิษณุ และใหช่ื้อเมืองน้ีว่าตกัสะ ตามช่ือ
โอรสของตนตามประวติัในมหากาพยม์หาภารตะของ
อินเดีย ตามหลกัฐานในพระพุทธศาสนา เมืองตกัสิลานั้น 
เป็นเมืองแห่งการศึกษา และไดรั้บเรียกว่า เป็น
มหาวิทยาลยัตกัสิลา โดยมีอาจารยทิ์ศาปาโมกขเ์ป็น
ผูบ้ริหาร ตกัสิลามีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยา 
ศาสตร์ต่างๆ ปรากฏมาทั้งในชาดกคือก่อนพุทธกาลและในพุทธกาล ในคร้ังพุทธกาล บุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ต่างก็มาศึกษา ณ มหาวิทยาลยัตกัสิลาทั้งส้ิน เม่ือคร้ังพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ไดก้รีฑาทพัเขา้สู่อินเดียก็ยดึ
เมืองตกัสิลาแห่งน้ีไวแ้ต่ไม่ไดมี้การสูร้บจึงท าใหเ้มืองไม่ไดรั้บความเสียหาย ในสมยัของพระเจา้อโศก
มหาราช ก่อนท่ีพระองคจ์ะข้ึนครองราชย ์ก็ไดม้าปกครองท่ีน่ี หลงัจากท่ีไดป้กครองปาฏลีบุตร และได้
หนัมานบัถือ พระพุทธศาสนาแลว้ก็ไดส้ร้างมหาเจดียใ์หญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวท่ี้น่ี เรียกว่า 
“ธรรมราชิกสถูป” ตกัสิลาจึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในประวติัศาสตร์พุทธศาสนาและ
ประวติัศาสตร์โลก 
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จากนั้น น าท่านชมพิพิธภณัฑโ์บราณคดีนครตกัศิลา ปากีสถาน ก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 เพื่อเก็บ
รวบรวมโบราณวตัถุช้ินส าคญั ท่ีไดจ้ากการขุดคน้เมืองตกัศิลาเมืองหลวงของแควน้คนัธาระโบราณ อนั
รุ่งเรืองดว้ยศิลปะคนัธาระ เหรียญเคร่ืองป้ันดินเผา พระพุทธรูป รูปเคารพศาสนาเชนและฮินดู น าท่านชม 
ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในปากีสถาน สร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช เมื่อราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 3 ตั้งอยูบ่นเนินเขาเพ่ือประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ท่ีพระองคร์วบรวมแลว้แบ่งเป็น 
84,000 ส่วน บรรจุในเจดียท์ัว่พรราชอาณาจกัร เป็นสถูปผงักลมทรงโอคว  ่าเสน้ผา่ศูนยก์ลางเกือบ 50เมตร
ตั้องยูบ่นเนินเขา รายลอ้มไปดว้ยเจดีย ์ท่ีสร้างถวายเป็นพุทธบูชาพระอารามขนาดใหญ่ท่ีสร้างต่างยคุต่าง
สมยักนั  

 

 
จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่...เมืองหลวงอสิลามาบดั ซ่ึงเป็นเมืองใหม่ถนนกวา้งขวางและมีความทนัสมยั มีส่ิง 

อ านวยความสะดวกมากมาย บ่าย รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค จากนั้นน าท่านชม มสัยดิไฟ
ซอล ใจกลางเมืองอิสลามาบดั มสัยดิท่ีใหญ่บรรจุคนไดถึ้ง 100,000คน ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิก ชาว

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  

 

ตุรกีโดยน ารูปแบบโมเดิร์นอารตมารวมตวักนัอยา่งลงตวัแบบกระโจมสีขาวซ่ึงเป็นของขวญัจากกษตัริย ์
ไฟซอลแห่งซาอุดิอารเบียส ร้างและมอบใหแ้ด่ชาวปากีสถานทุกท่าน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านชมพิพิธภณัฑ ์เมืองอิสลามาบดั   เป็นพิพิธภณัฑข์นาดกะทดัรัดจดัแสดงประวตัความเป็นมาของ

ปากีสถาน การจดัแสดงทั้งหมดมีค าอธิบายอยา่งละเอียด 
จากนั้น น าท่านชมพิพิธภณัฑ ์เมืองอิสลามาบดั   เป็น

พิพิธภณัฑข์นาดกะทดัรัดจดัแสดงประวตัความ
เป็นมาของปากีสถาน การจดัแสดงทั้งหมดมี
ค าอธิบายอยา่งละเอียด 

จากนั้น น าท่านเลือกชมสินคา้พ้ืนเมืองของ ปากีสถาน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
20.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน อิสลามาบคั  
23.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 350 

 

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ                                                                                                                     (-/-/-) 
06.25น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

 

หมายเหตุ : เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ขอใหท่้านรับทราบค าแนะน าการ
เปล่ียนแปลง การนดัหมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์ บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ได้
ตามความจ าเป็นและ เหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน 
โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยั ธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทาง
การเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือน การเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 
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อัตราค่าบริการ  

ราคาคณะ 10 ท่าน ผู้ใหญ่    ท่านละ   71,500   บาท 

ราคาคณะ 15 ท่าน ผู้ใหญ่    ท่านละ    67,500   บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านล่ะ     13,800  บาท 

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

       ค่าหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 15 ท่านข้ึนไป  
 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 
 ค่าประกนัโควิดท่ีคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
 ค่ากกัตวัหรือค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีผลโควิดเป็นบวกในระหว่างท่ีอยูท่ี่ปากีสถานหรือกลบัไทยแล 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
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1. จองทวัร์พร้อมช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท เม่ือท าการจอง พร้อมกบัส่งหนา้พาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมลก์าร
บินไทยและเอกสารส าหรับการท าวีซ่า  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 1 เดือนก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

ช่ือธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี เลขทีบ่ญัชี ช่ือบญัชี 

ธนาคารกสิกรไทย ส านกัสีลม   ออมทรัพย ์ 024-1-56100-3 MR.BHAGABAN  DASH  SHRESTHA 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ บาโซ่ ทาวเวอร์   ออมทรัพย ์ 245-2-01960-7 MR.BHAGABAN  DASH  SHRESTHA 

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 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  

ที่บริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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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 
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…์…………………………………………. 
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1.9 สถานภาพ ��  ��  โสด   ��  แต่งงาน  ��  หมา้ย  ��  หยา่  
�  ไม่ไดจ้ดทะเบียน  �  จดทะเบียน 

1.10 อาชีพ………………………………………………………….ต าแหน่งงาน………………………………………….. 
เบอร์โทรศพัทส์ถานท่ีท างานปัจจุบนั……………………………………………………………………………………….. 
    กรณีท่ีเกษียณแลว้  
    อาชีพก่อนเกษียณ……………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………. 
    เร่ิมท างานตั้งแต่วนัท่ี……………………………………………ถึงวนัท่ี……………………………………………....... 
    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)…………………………………………………………………………… 
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เบอร์โทรศพัท…์…………………………………………………………………………………………………………… 
5. คุณเคยไปปากสีถานภายใน 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่   ถ้าเคย  

วนัที ่ เมืองทีไ่ป วตัถุประสงค์ในการไป กีว่นั 
    

    
    

 
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 อพัเดทปัจจุบนัถึงยอ้นหล ั
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