
 
 

   อฟักานิสถาน-ปากสีถาน-อนิเดยี 17 วนั   

11-27 ตุลาคม ราคา 179,000 บาท (กนิดอียู่ด)ี  
        ตามรอยจารึกพระถังซ าจ๋ังตักศิลา สู่ หุบเขาสวตั  
        ลาฮอร์-การาจ-ีอมัริตสา-วหิารทองค า-โมเฮนโจ ดาโร  

           หุบเขาบามิยนั เมืองมรดกโลกในอฟักานิสถาน 
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11 ต.ค.//วนัแรกของการเดินทาง//กรุงเทพฯ-เดลฮี-อมัริตสา 

05:00  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 4 ตวัอกัษร J เคาน์เตอร์สายการ

บินไทย (Thai Airways) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารก่อนการ

เดินทาง 

07:35 เดินทางสู่ กรุงเดลฮี (Delhi) โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เท่ียวบินท่ี TG 323 (ใชเ้วลาบิน 

4.30 ชม.)  

10:35  เดินทางถึงสนามบินอินทิรา คานธี (Indira Gandhi Intl) กรุงเดลฮี (Delhi) ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร  จากนั้นน าท่าน ชมหอคอย กุตับ มินาร์( Qutb Minar and its Monuments, Delhi )สร้างในสมยั 
กุบุดดิน อิบกั แห่งราชวงศท์าสยกทพัมาตีเมืองเดลลีและไดส้ถาปนารัฐสุลต่านแห่งเดลีข้ึนแลว้จึงบญัชาให้
สร้างหอกุตบัมินาร์ในปี 1193 เป็นศิลปะแบบอิสลาม ท่านสร้างมสัยดิและหอคอยกุตบัมินาร์เพื่อเป็นการ
ประกาศชยัชนะเหนือฮินดู โดยตวัของมสัยดิตวัอาคารเป็นวดัฮินดูเก่าและประยกุตต์กแต่งใหเ้ป็นมสัยดิโดย
สร้างโดมซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของมุสลิมคลอบเราจะสังเกตเห็นไดจ้ากเสาภายใน มสัยดิจะมีการแกะสลกัรูปซ่ึง
เป็นศิลปะแบบฮินดูเป็นการผสมผสานระหวา่งสองวฒันธรรม หอกุตบัมินาร์ มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ไม่ไดส้ร้าง
คร้ังเดียวเสร็จสร้างเสร็จโดยลูกหลานของท่านกุบุดดิน อิบกั บริเวณท่ีสร้างกุตบัมินาร์แต่เดิมนั้นเป็นวดัฮินดู
และวดัเชน ภายในบริเวณกุตบั มินาร์ เราจะไดช้มมสัยดิ สุสาน และท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือเสาเหล็กท่ีสร้าง
มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 สร้างเพื่อถวายพระวษิณุ หอคอยแห่งน้ีมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และ
ไดรั้บการบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี1993 ดว้ย  
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
15.00 น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 
16.55    ออกเดินทางสู่ เมืองอมัริตสา โดยสายการบิน AIR INDIA เทีย่วบินที ่AI 16 (ใช้เวลาบิน1.15 ชม.)  
18.00 ถึงสนามบินเมืองอมัริตสา รัฐปัญจาบ เป็นรัฐของชาวสิกขท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจของชาว
อินเดียชาวสิกขโ์ดยส่วนใหญ่เป็นผูมี้อนัจะกิน มีธนาคาร เป็นของตวัเองบริหารจดัการการเงินโดยชาวสิกข์
กนัเอง ชาวสิกขถื์อเป็นผู ้ท่ีใหค้วามเสมอภาคกนัทุกคน รวย จน มีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัเม่ือประเทศอินเดียมี
ปัญหาชาวสิกขจ์ะเป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีจะเรียกร้องต่อตา้นศตัรูของประเทศ  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัทีเ่มือง อัมริตสา โรงแรมรามาดา แอมริตซาร์ (Hotel Ramada-Amritsar) หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 
12 ต.ค.//วนัทีส่องของการเดินทาง//วิหารทองค า-วดัเงิน-ชมสวนชาลเลยีนวลา-ชายแดนอนิเดียและ
ปากสีถาน-ลาฮอร์-การาจี 
เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของท่ีโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชมวดัศรีเดอร์เกยีนาหรือมีอกีช่ือว่าวดัเงิน มากจากประตูทางเขา้วดัท าจากเงิน วดัฮินดูท่ี
งดงามมากโดย จ าลองแบบมาจากวหิารทองค า แต่ส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ีคือประตูท่ีท าจากเงินท่ีมีการ



แกะสลกัภาพของเทพเจา้ ในศาสนาฮินดู อาทิ พระแม่ลกัษมี พระแม่สุรัสวดี พระแม่อุมา พระแม่กาลี 
พระฆิศเนศ สิงโตสัญลกัษณ์แห่งพลงั อ านาจ ตวัวหิารหลกัลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ จากนั้นน าท่านชม พระ
วหิารฮัรมัรดิร ซาฮิบ หรือวิหารทองค า ตวัวหิารทองค าฉาบ ดว้ยทองค าหนกั 800 ตนั วิหารทองค าถือเป็น
สถานท่ีศกัด์ิ สิทธ์ิ หรือหวัใจของชาวสิกข ์ชมบรรยากาศรอบๆๆ วหิารท่ีมีทะเลสาบอนัมีนา้ใสสะอาด
ลอ้มรอบนา้น้ีชาวสิกขถื์อวา่เป็นนา้ศกัด์ิ สิทธ์ิเปรียบเสมือนนา้อมฤต อนัเป็น ท่ีมาของช่ือเมืองอมัริตสาหรือ
เมืองแห่งนา้อนัศกัด์ิ สิทธ์ิ นัน่เอง ชมกิจกรรมบริเวณรอบๆวหิารทองค า จะเห็นชาวสิกขม์าอาบนา้ช าระลา้ง
ร่างกายใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ ก่อนเขา้ไปกราบและสวดมนตพ์ร้อมๆกนัท่ีตวัวหิารทองค า หรือ บางท่านก็ปฏิบติั
นัง่สมาธิภาวนาตามรูปแบบของตวัเอง วิหารแห่งน้ีเม่ือตอ้งแสงตอนเชา้ก็งดงามสุดบรรยายเป็น สีเหลือทอง
อ่อน ในยามค่าคืนก็ประดบัตกแต่งดว้ยดวงไฟงดงามระยบิระยบัในยามราตรี ชมสวนชาลเลยีนวลา อนุสรณ์
สถานระลึกถึงผู ้เสียชีวติท่ีเกิดเน่ืองจากทหารองักฤษไดย้งิกลุ่มผูชุ้มนุมทั้งท่ีไม่มีอาวธุในมือตายเป็น จ านวน
มากผูชุ้มนุมบางส่วนกระโดดหนีตายไปในบ่อนา้และถูกยงิตายในบ่อถึง 120 คนเป็นเหตุการณ์ท่ีสะเทือน ใจ
และขวญัของคานธีจนตอ้งเร่ิ มเรียกร้องเอกราชดว้ยวธีิอหิงสาจนไดรั้บเอกราชในท่ีสุด ชมอนุสาวรียรู์ปทรง 
คลา้ยเมด็ขา้วสารตั้ งข้ึนเป็นลูกกระสุนขนาดใหญ่เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์อนัโหดร้ายในคร้ังนั้นชมรอย
กระสุนท่ีทหารองักฤษกลาดยงิใส่ผูชุ้มนุมท่ีพยายามปีนร้ัวหนีเอาชีวติรอด 
เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นออกเดินทางสู่ชายแดนระหวา่งอินเดียและปากสีถานอยู่ในอาณาเขตเมืองอตัตาริ น าท่านชมป้อม
ประวตัิศาสตร์ ลาฮอร์ (Lahore  Fort) ถูกสร้างในศตวรรษท่ี 11 หลงัคริสตกาล  เป็นสถานท่ีแห่งเดียวท่ี
สามารถเห็นความแตกต่างของสถาปัตยกรรมโมกุล  ในแต่ละยคุสมยัของผูป้กครองท่ีไดส้ร้างต่อเติม  
ภายในป้อมเยีย่มชม ชิช มาฮาล(Shish  Mahal) หรือท่ีเรียกวา่ พระราชวงักระจก (The  Palace of Mirrors) ชม 
NAULAKHABUNGA  ซ่ึงตกแต่งในแบบ INLAID โดยใชอ้ญัมณีหลากชนิดในการสร้าง  หอ้งน้ีสร้างโดย 
จกัรพรรดิชาร์ จาฮนั  ชมอุโมงคห์นีภยัของพระราชวงั  จากนั้นน าชมบาดชาฮ ์(Badshahi)  หรือ สุเหร่าหลวง 
(Royal  Mosque) สุสานของนกัปรัชญา และกวอิีคคบ์าล (Iqbal) ผูริ้เร่ิมความคิดวา่น่าจะมีประเทศปากีสถาน
ในหมู่มุสลิม จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์เมืองลาฮอร์  ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ
ปากีสถาน ท่ีไดร้วบรวมส่ิงของทางประวติัศาสตร์ท่ีมีค่ามากมายไว ้มีหอ้งแสดงโชวห์ลายหอ้ง  จากคนัทรา
ราฎษ ์(GANDHARA) ศาสนาพุทธ(BUDDHIST),  ศาสนาเชน (JAIN) ,โมกุล (MOGUL)  และสมยัอาณา
นิคม พระพุทธรูปท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือพระพุทธรูปปางทุกขก์ริยาของพระพุทธเจา้ (สิทธทตัถะ) ก็แสดงอยู่
ท่ีน่ี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.45  เดินทางสู่ การาจี โดยสายการบิน Shaheen Air เท่ียวบินท่ี145 (ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 ชัว่โมง) 

23.30 เดินทางถึงสนามบินกรุงการาจี จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 



พกัทีเ่มือง การาจี โรงแรม Movenpick Hotel Karachi หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

13 ต.ค.//วนัทีส่ามของการเดินทาง//การาจี-ทชัทา- Sehwan 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองไฮเดอราบาด (Hyderabad) ระหวา่งทางน าท่านแวะชม สุสานเชาคานดิ 

(Chaukundi Necropolis) เป็นสถานท่ีฝังศพของชนเผา่ Jokhio และ Baloch สร้างข้ึนในช่วงรัชสมยัของ

ราชวงศโ์มกุล (คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 - 18) สถาปัตยกรรมของสุสานทั้งหมดสร้างข้ึนโดยหินทรายท่ีมีการ

แกะสลกัอยา่งปราณีตและงดงาม  

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

ชม เมืองทชัทา (Thatta) เป็นเมืองท่ีชาวปากีสถานเช่ือวา่เป็นสถานท่ีตน้ก าเนิดของศาสนาฮินดู นอกจากน้ียงั

เป็นสถานท่ีตั้งของมหาสุสานเมกล ี(Makli Necropolis) ซ่ึงประกอบไปดว้ยอนุสาวรียห์ลากหลายรูปแบบ

ตั้งแต่ช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 - 18 จากนั้นแวะชม มสัยดิชาร์ห จาฮาน (Shah Jahan Mosque) สร้างข้ึนในปี

คริสตศ์กัราช 1647 และเสร็จส้ินในปีคริสตศ์กัราช 1659 ในช่วงรัชสมยัของราชวงศโ์มกุล ก่อสร้างโดยใช้

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งเอเชียกลางและอิหร่าน ประดบัตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสกท่ีมีความ

ละเอียดท่ีสุดในเอเชียใต ้เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางต่อไปยงัโรงแรมท่ีพกั ณ เมือง Sehwan 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัทีเ่มือง Sehwan โรงแรม Hotel Sehwan Divine ระดับ 2 ดาวดีทีสุ่ดในเมือง 

 

 

 

 

14 ต.ค.//วนัทีส่ี่ของการเดินทาง// Sehwan -โมเฮนโจ ดาโร 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโมเฮนโจ ดาโร (Mohenjo-Daro) ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ซากโบราณสถานเมืองโมเฮนโจ ดาโร (Mohenjo-Daro) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ

ปากีสถาน นกัโบราณคดีเช่ือวา่เมืองแห่งน้ีก่อสร้างโดยชาวดราวิเดียน โบราณสถานดงักล่าวเคยเป็นหน่ึงใน

มหานครท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยคุสัมฤทธ์ิ (Bronze age) มีรูปแบบการปกครองลกัษณะรวมอ านาจ ระบบเศรษฐกิจ

เป็นแบบเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกพืชเกษตร เช่น ฝ้าย ขา้วสาลี ถัว่ งา ขา้วโพด มียุง้ฉางส าหรับเก็บ

ผลผลิตทางการเกษตร มีการก่อสร้างป้อมปราการขนาดใหญ่ มีระบบชลประทาน สังคมวฒันธรรม การวาง



ผงัเมืองท่ีมีระเบียบ งดงาม มีถนนตดักนั แบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นท่ีใชส้อยออกจากกนั เช่น ท่ีอยูอ่าศยั 

อาคารสาธารณะ ท่ีอยูช่่างฝีมือ ยุง้ขา้ว  ป่าชา้ ท่าเรือ พื้นท่ีทางศาสนา บา้นเรือนสร้างดว้ยอิฐ มีระบบระบาย

น ้าสองท่อดินเผาอยูข่า้งถนน  เพื่อรับน ้าท่ีระบายจากบา้น นกัโบราณคดีเช่ือวา่ซากปรักหกัพงัของเมืองโม

เฮนโจ ดาโร จะช่วยไขความลบัของผูค้นท่ีมีชีวติอยูใ่นช่วงอารยธรรมอิสดสั วลัเลย ์(Indus Valley) ซ่ึงเป็น

อารยธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของอินเดีย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.45  เดินทางสู่ การาจี เท่ียวบินท่ี PK 545 (ใชเ้วลาเดินทาง 1.10 ชัว่โมง) 

19.55 เดินทางถึงสนามบินกรุงการาจี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัทีเ่มือง การาจี โรงแรม Movenpick Hotel Karachi หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

15 ต.ค.//วนัทีห้่าของการเดินทาง//การาจี 
เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของท่ีโรงแรม 
น าท่านแวะชม สุสาน Mazar-e-Quaid หรือท่ีรู้จกัในนามสุสานแห่งชาติ เป็นสถานท่ีฝังศพของบรรดาผูน้ า
อนัยิง่ใหญ่ของประเทศปากีสถาน ประกอบดว้ย Muhammad Ali Jinnah (ผูก่้อตั้งประเทศปากีสถาน) 
Māder-e Millat (แม่แห่งชาติ ผูเ้ป็นนอ้งสาวของผูก่้อตั้งประเทศ) และ Liaquat Ali Khan (นายกรัฐมนตรีคน
แรกของปากีสถาน) สุสานถูกสร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1960 และเสร็จส้ินในปีคริสตศ์กัราช 1970 
ออกแบบโดยใชส้ถาปัตยกรรมสมยัใหม่ (Modernist Style) โดยตวัอาคารสุสานถูกสร้างโดยใชหิ้นอ่อนสี
ขาว แวะชม มัสยดิอโีตบา (Masjid e Toba) เป็นมสัยดิโดมเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนในปี
คริสตศ์กัราช 1969 โดยใชส้ถาปัตยกรรมยคุกลางแบบร่วมสมยั ตวัอาคารมสัยดิสร้างโดยใชหิ้นอ่อนสีขาว
บริสุทธ์ิ มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 72 เมตร มีห้องสวดมนตก์ลางท่ีสามารถจุคนไดร้าว 5,000 คน แวะชม 
พพิธิภัณฑ์แห่งชาติปากสีถาน (National Museum) ก่อตั้งข้ึนในวนัท่ี 17 เมษายน 1950 เพื่อรวบรวม ศึกษา 
และจดัแสดงบนัทึกทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของชาวปากีสถาน และเป็นแหล่งเรียนรู้วถีิ
ชีวติของชาวปากีสถานไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ คอลเลกชัน่เหรียญเก่าแก่ราว 58,000 เหรียญ หนงัสือทาง
โบราณคดีจ านวน 70,000 เล่ม เป็นตน้  
เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
แวะชม พืน้ทีซั่กล้าง หรือ โดบิ กอท (Dhobi Ghat) ชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนักบั Dhobi 
Ghat ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย  เป็นพื้นท่ีส าหรับการซกัลา้งเส้ือผา้ ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ฯลฯ แวะชม 
ถนนไซบันนิสา (Zaibunissa Street) ถนนยา่นการคา้ท่ีส าคญัของเมืองการาจี และเป็นสถานท่ีชอปป้ิงยอด
นิยมของชาวปากีสถานตั้งแต่ปีคริสตศ์กัราช 1980 แวะชม ถนนอบัดุลเลาะห์ ฮารูน (Abdullah Haroon 
Street) เดิมมีช่ือวา่ถนนวกิตอเรีย (Victoria Road) เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ 
แห่งราชวงศอ์งักฤษ เสด็จประพาสรอบเมืองการาจี ในปีคริสตศ์กัราช 1961 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั 
ตลาดเซเนป (Zeinab Bazaar) และ ตลาดโบริ (Bori Bazaar) เพื่อเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกประจ า



เมืองการาจี เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางต่อไปยงั หาดคลฟิตอน (Cliffton Beach) เพื่อชมทศัน
ยภีาพในช่วงท่ีพระอาทิตยก์ าลงัจะลบัขอบฟ้า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัทีเ่มือง การาจี โรงแรม Movenpick Hotel Karachi หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 
16 ต.ค.//วนัทีห่กของการเดินทาง//การาจี-เปชวาร์ 
เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของท่ีโรงแรม 
10.00  เดินทางสู่ เปชวาร์ เท่ียวบินท่ี PK 350 (ใชเ้วลาเดินทาง 1.50 ชัว่โมง) 

11.50 เดินทางถึงสนามบินเปชวาร์ 
เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม พพิธิภัญฑ์เปชวาร์ (Peshawar Museum) ซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมพระพุทธรูปในศิลปะแบบ
คนัธาระอนัเป็นพุทธศิลป์ท่ีงดงามไวม้ากท่ีสุด ตวัอาคารดดัแปรงมาจากวคิตอเรีย   เมโมเรียล  ฮอลล ์
(Victoria Memorial Hall) ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยั ค.ศ. 1907 เป็นการรวมเอารูปแบบสถาปัตยกรรมขององักฤษ 
เอเชียใต ้ฮินดู พุทธและอิสลาม (จกัรวรรดิโมกุล) ไวอ้ยา่งลงตวัและสวยงาม ท่ีน่ีรวบรวมวตัถุโบราณเกือบ 
14,000 ช้ิน จากยคุสมยัต่างๆ โดยเฉพาะพุทธศิลป์แบบคนัธาระ (Gandhara) กรีก-พุทธ (Greco-Buddhist) 
กุษาณะ (Kushan) ปาร์เธียน (Parthian) และอินโด-ซิเธียน (Indo-Scythian) ทั้งรูปป้ัน เหรียญ พระพุทธรูป 
หนงัสือโบราณ ศาสตาวธุ เคร่ืองแต่งกาย เค่ืองประดบั ภาพวาด ขา้วของเคร่ืองใช ้และหตัถกรรมเปอร์เชีย 
หอ้งโถงหลกัจดัแสดงพุทธประวติั ศิลปะคนัธาระตั้งแต่การประสูติ การเสด็จออกบวช การเขา้ศึกษาใน
ส านกัต่างๆ การบ าเพญ็ทุกรกิริยา การตรัสรู้ แสดงธรรม แสดงยมกปาฏิหาริย ์ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็น
พระพุทธรูปท่ียา้ยมาจาก ทาค ติไบน์ และพระบรมสารีริกธาตุ และยงัมีขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีแสดงถึง
วฒันธรรมและชีวติท่ีตอ้งสู้รบของชาวบา้นพื้นเมือง อาทิ ดาบ หอก ธนู เกราะ ปืนลูกซอง ลูกปืน กล่องดิน
ปืน เที่ยงเมืองเปชวาร์เก่าผ่ายซุ้มประตูคาบูล ี(Kabuli Gate) ท่ีวนัน้ีคงเหลือแต่ช่ือ ในอดีตมีก าแพงลอ้มรอบ
เมืองเปชวาร์และมีประตูทางเขา้ออกถึง 16 ทางและท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดคือประตูคาบูลี ซ่ึงน าไปสู่ช่องเขาไค
เบอร์และเมืองคาบูลของอฟักานิสถาน แต่ไดถู้กท าลายลงเน่ืองจากภาวะสงครามในการสู้รบกบักองก าลงั
ทหารตาลีบนั ปัจจุบนัหลงเหลือประตูท่ีสามารถซ่อมแซมไดคื้อ ประตู Lahori , Sarasia , Ganj , Sirki , Sard 
Chah และ Kohati สองขา้งทางมีบา้นเก่าสูง 2-3 ชั้นสร้างจากอิฐ กบักรอบประตูไมแ้ละระเบียงไมท่ี้แกะสลกั
ลวดลายอยา่งงดงาม  จากนั้นน าท่านชม ตลาดคิสซ่า ควานิ (Qissa Khawani Bazaar) คิสซ่า ควานิ แปลวา่ 
ถนนแห่งนกัเล่านิทาน ในยามอาทิตยอ์สัดงนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน หรือชาวเมืองมกัจะไดรั้บการเล้ียงตอ้นรับ
จากนกัเล่านิทานมืออาชีพตามร้านน ้าชาซ่ึงตกแต่งหนา้ร้านดว้ยกาน ้าชาทองเหลืองขนาดใหญ่ ถว้ยชาและ
กาน ้าชาแขวนเรียงรายและยงัเป็นถนนท่ีมีร้านอาหารอร่อยข้ึนช่ือ โดยเฉพาะขนมปัง รวมถึงเคบบัและท๊ิคกา้ 
เน้ือยา่งบนเตาถ่านร้อนๆ กรุ่นกล่ินหอม ร้านขายผลไมล้ะลานตา และเน่ืองจากเป็นทางผา่นไปสู่ช่องเขาไค
เบอร์ ท่ีน่ีจึงรวบรวมสินคา้จากทัว่เอเชียกลาง อาทิ พรมทอเน้ือดี เคร่ืองประดบัแบบอฟักนั งานหตัถกรรม



ชาวพื้นเมือง งานแกะสลกัไม ้งานผา้หรือส่ิงทอทุกประเภท เส้ือผา้เคร่ืองแต่งตวัแบบชาวปีชตุน (Pashtun) 
เคร่ืองเทศ เคร่ืองหนงั โดยเฉพาะรองเทา้หนงัของชาวเปชวาร์ท่ีเรียกวา่ ‘Chappal’ และกระเป๋าเดินทางท่ีเบา
และแขง็แรงเรียกวา่ ‘Yakhdaan’ ซ่ึงความหลากหลายและเอกลกัษณ์เฉพาะน้ีเองท่ีโลเวลล ์โธมสั 
(นกัท่องเท่ียว) และเฮอเบิร์ต เอ็ร์ดส์ (ผูต้รวจการณ์ชาวองักฤษแห่งเปชวาร์) เรียกถนนเส้นน้ีวา่ “พิคคาดิลล่ี
แห่งเอเชียกลาง” (Piccadilly of Central Asia) และไม่ไกลจากตลาดคลิสซ่า ควานิ จะน าคุณไปพบกบัอีก
หน่ึงตลาดท่ีน่าเดิน คือ ตลาดช่างท าเคร่ืองทองแดง (Coppersmiths bazaar) ท่ีเคยเฟ่ืองฟูตั้งแต่ศตวรรษท่ี 1 
ก่อนคริสตกาล จนถึงคริสตศวรรษท่ี 5 และในปัจจุบนัเป็นตลาดช่างท าเคร่ืองโลหะฝีมือดี เช่น โหลแกะสลกั
ลวดลาย ชาม คนโทขนาดใหญ่ และจานท่ีกองเรียงเป็นตน้ รวมถึงเคร่ืองประดบันานาชนิด น าท่านชม 
มัสยดิมาฮาบัต ข่าน (Mosque of Mahabat Khan) ซ่ึงเป็นมสัยดิของจกัรพรรดิโมกุลท่ีส าคญัเพียงแห่งเดียว
ท่ียงัเหลืออยูใ่นเมือง สร้างโดยเจา้ผูค้รองเมืองเปชวาร์ นาวบั มาฮาบตั ข่าน (Nawab Mahabat Khan) ซ่ึงเป็น
หลานของนาวบั ดาดนั ข่าน (เจา้ผูค้ลองเมืองละฮอร์) ใน ค.ศ. 1630 ภายใตก้ารปกครองของจกัรพรรดิชาห์ 
เจฮาน (Moghal Emperor shah Jehan)ผูส้ร้างทชัมาฮาลอนัลือช่ือ และกษตัริยอ์อรางเซ็บ คนรุ่นหลงัเกือบ
ไม่ไดช้มความงามของมสัยกิแห่งน้ี เพราะในสมยัท่ีชาวซิกข้ึนมาเรือนจ าอ านาจและปกครองเมืองไดเ้ขา้มา
ท าลาย แต่ในสมยัของจกัรพรรดิองักฤษไดมี้การบูรณะซ่อมแซม เพื่อรักษาสถาปัตยกรรมแบบจกัรพรรดิโม
กุลท่ีสวยงามใหค้งอยู ่จุดท่ีโดดเด่น คือ การตกแต่งภายในหอ้งโถงดว้ยภาพวาดดอกไมสี้สันสวยงาม และ
รูปทรงเลขาคณิตท่ีวิจิตรงงดงาม 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กัเปชวาร์ โรงแรม Pearl Continental Peshawar หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 
17 ต.ค.//วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง// เปชวาร์-เปชวาร์-หุบเขาสวตั 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองชาร์แซสดาห์ (Charsadda) ซ่ึงอญุ่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเปชวาร์ 
เพียง 30 กม. เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัของเอเชีย  เน่ืองจากมีบนัทึกวา่ ช่วง 324 ปีก่อน คริสตกาล พระเจา้อ
เล็กซานเดอร์มหาราชทรงน าทพัผา่นมาท่ีน่ี ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งการคา้ขายในแถบเอเชีย (Asiatictrade) ท า
ใหเ้กิดการผสมผสารศิลปะกรีกและอินเดีย กลายเป็นพุทธศิลป์ท่ีงดงามกวา่ศิลปะใดๆ เรียนวา่ศิลปะแบบ
คนัธาระ เช่ือกนัวา่ช่างท่ีสร้างพระพุทธรูปยคุแรกๆ คือ ชนชาติกรีกท่ีหนัมานบัถือพุทธศาสนา ท่ีน่ีจึงมี
หลกัฐานของศาสนาอยูห่ลายแห่ง น าท่านชม โบราณสถานจามาการี (Jamal Ghari) ตั้งอยูท่างตะวนัตกของ
เขาปัจจา (Pajja Hills) ซ่ึงสูงท่ีสุดในเมือง 2,056 เมตร ท่าน เซอร์จอห์น มาร์แชล (Sir John Marshall)นกั
โบราณคดีช่ือดงั กล่าวไวว้า่ สถูปท่ีน่ีเป็นสถูปเก่าแก่ท่ีสุดในสมยัคนัธาระ สถูปเป็นสัญลกัษณ์ท่ีหมายถึง
ตอนพระพุทธเจา้เสด็จปรินิพพาน และอีกหน่ึงจุดเด่นท่ีแตกต่างของท่ีน่ี คือโบสถห์ลงัเล็กท่ีกระจายลอ้มรอบ
ตามมุมต่างๆ ของสถูปองคใ์หญ่ และวดัโบราณ ชม โบราณสถานชาร์นาโกเถรี (Chanako Dheri) อนั
หมายถึง เนินดินมนัเงา (Glazing Mound) สูง 122 เมตร มีพระโอรสของวชินัทรา (Vishantra) ประกอบดว้ย
หอ้งโถง ห้องประชุม หอ้งเรียน หอ้งพกั ตามบนัทึกของหลวงจีนฮวนฉาง (Hsuan Tsang) หรือพระถงัซ าจัง๋



ในช่วง ค.ศ. 630 ท่ีไดเ้ดินทางจารึกแสวงบุญจากเมืองฉางอานผา่นเส้นทางสายไหมอนัยาวไกลจนผา่นมา
บริเวณแควน้คนัธารราฐ ทและไดบ้นัทึกไวว้า่ ท่ีน่ีเตม็ไปดว้ยสถูปและวดั จากนั้น ไปต่อยงั โบราณสถานท
ราลี (Trali) อยูห่่างจากโบราณสถาณจามาลการี ไปทางตะวนัออก 2 กม. ท่ีน่ีมีวดัและสถูปท่ียงัหลงเหลืออยู ่
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (โดยทางคณะจะมีอาหารกล่องเตรียมไวใ้ห้) 
 น าท่านชม แหล่งโบราณสถานทาค ติไบน์ (Takht-i-Bhai) ซ่ึงเป็นหน่ึงในมรดกโลกอนัลือช่ือ“ทาค ติไบน”์ 
หมายถึง บลัลงักห์รือบ่อน ้าท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง พุทธสถานแห่งน้ี อยูห่่างจากเมืองมาร์ดาน 15  กม.  มี
พระพุทธรูปยคุคนัธาระท่ีสวยงาม โดยฉพาะประติมากรรมสลกัหินรูปพระพุทธเจา้ประทบันัง่ ท่ียงัคง
หลงเหลือใหเ้ห็นในปัจจุบนั โบราณสถานแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 4ส่วน ลานสถูปซ่ึงอยูต่รงกลางเป็นลานกวา้ง
ลอบลอ้มดว้ยอาคารท่ีเป็นตึกชั้น ซ่ึงแบ่งออกเป็นห้องพกัของ พระสงฆจ์ านวนมาก และหอ้งประดิษฐานของ
พระพุทธรูป ปางต่างๆ ก่อนถูกน าไปเก็บรักษาท่ีพิพิธภณัฑเ์ปชวาร์ดงัท่ีไดช้มความงดงามกนัไปเม่ือวนัก่อน 
ยงัคงมีร่องรอยของท่ีตั้งสถูปองคใ์หญ่ ส่วงสถูปองคเ์ล็กถูกสร้างกระจายอยู ่35 องค ์และหอ้งสวดมนตเ์ล็กๆ 
30 หอ้ง หนา้ผาบริเวณใกลเ้คียงก็มีวดัและท่ีพกัของพรสงฆก์ระจายอยู ่โดยรอบ แสดงใหเ้ห็นถึงความ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของผูท่ี้ด าริใหส้ร้างในยคุสมยันั้นไดอ้ยา่งหนา้อศัจรรย ์เพระกอ้นหินแต่ละกอ้น
ท่ีถูกน าข้ึนไปก่อสร้างไม่ใช่เร่ืองง่าย และนบัเป็นความโชคดีท่ีมรดกโลกแห่งน้ีรอดพร้จากการบุกรุกท าลาย
ของชนชาติท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนเพราะสร้างอยูบ่นเขา การจะสังเกตวา่แต่ละจุดมีการบูรณะซ่อมแซมเม่ือไหร่
ใหส้ังเกตอิฐท่ีสลกัปีท่ีซ่อมแซมเช่น 1920 , 1928 , 1937 เป็นตน้ 
บ่าย ออกเดินทางต่อไปยงั เมืองมาร์ดาน (Mardan) น าท่านชม โบราณสถานชาห์บาซการ์ฮี(Shahbaz 
Garhi) ท่ีหมู่บา้นชาห์บาซ์การ์ฮี สันนิษฐานวา่เป็นท่ีตั้งของเมืองโบราณท่ีมีช่ือวา่ วารูชา (Varusha) ตั้งอยูทิ่ศ
ตะวนัออกห่างจากเมืองมาร์ดาน 13 กม. อยูร่ะหวา่งเส้นทางท่ีจะไปคาราโครัม ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในพุทธสถานท่ี
ส าคญัของคฯัธษรราฐ ทางใตข้องหมู่บา้นท่ีสุดปลายเขามี แผน่หินประกาศพระราชโองการพระเจา้อโศก 
(Ashoka Rock Edicts) ถูกจารึกบนแผน่หินสองแผน่บนภูเขาดว้ยภาษาคาโรสตี (Kharosthi script)พุทธ
ศาสนา และเทศนาธรรมของพระเจา้อโศกมหาราชแห่งราชวงศเ์มารยะ แผน่หินท่ีพบน้ีเป็นหลกัฐานส าคญัท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่บริเวณน้ีเป็นพุทธสถานโบราณท่ีส าคญัจากนั้นเดินทางต่อไปยงั เมืองสวตั (Swat) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กัเมืองสวตั โรงแรม SWAT SERENA HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว ดีสุดในเมืองน้ี 
18 ต.ค.//วนัทีแ่ปดของการเดินทาง หุบเขาสวตั 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทานเขา้ชมความงดงามของ หุบเขาสวตั (Swat Valley) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดในดินแดน
ปากีสถานดว้ยความงามของหุบเขาสวตั ท่ีน่ีถูกขนาดนามวา่ “สวติเซอร์แลนดข์องปากีสถาน” หุบเขาน้ีตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของเมืองเปชวาร์ ในอดีตเม่ือ 2,000 กวา่ปีก่อน ท่ีน่ีเป็นศูนยก์ลางของอริยธรรมทางพุทธศาสนา
ท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก ซ่ึงเรายงัคงพบหลกัฐาน และร่องรอยทางประวติัศาสตร์ในสถานท่ีต่างๆ เดิมท่ีน้ีมีช่ือวา่
อุทยาน (Udayana) ซ่ึงเป็นค าบาลี-สันสกฤต มีความหมายวา่ สวนอนัร่ืนรมย ์มีแหล่งโบราณคดีและวดัวา



อารามต่างๆ ยอ้นหลงัไปในยุคของพระพุทธศาสนา นอกจากน้ี ยงัมีแหล่งธรรมชาติน่าสนใจมากมาย 
ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงงดงามตระการตา แม่น ้า ป่าสีเขียวชอุ่ม และยอดเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ จากนั้น น า
ท่านเดินทางสู่ เมืองมสัยาน (Madyan) ซ่ึงตั้งอยูริ่มแม่น ้าสวตั มีความสูง 1,312 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มี
อากาศเยน็สบาย มีร้านคา้ โรงแรม และร้านอาหารมากมาย ตลอดแนวถนน อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีเพาะเล้ียง
ปลาเทราท ์สถานท่ีขายของหตัถกรรมพื้นบา้น งานเยบ็ปักถกัร้อยพื้นเมือง และโบราณวตัถุตามร้านคา้ริม
ถนน น าท่านชม เมืองบาห์เรน (Bahrain) เมืองเล็กๆริมแม่น ้า ห่างจากเมืองมสัยานประมาณ 10 กม. เป็น
สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมแวะมาอีกแห่งหน่ึง เพราะอยูบ่นถนนท่ีจะไปรีสอร์ทสวยงามอ่ืนๆ คลาคล ่าไป
ดว้ยตลาด ร้านคา้ ร้านอาหาร รวมทั้งโรงแรม นอกจากน้ียงัมีของตกแต่งท่ีใชใ้นครัวเรือนแบบดัง่เดิมขาย 
ความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ีเห็นไดช้ดั คือ เสาไมท่ี้อยูใ่นมสัยดิ และตามอาคารบา้นเรือน ท่ีประณีต
งดงาม 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านชม เจดีย์บัทคารา (Butkara Stupa) เป็นเจดียพ์ุทธท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในเขตของสวตั สร้างข้ึนโด
กษตัริยเ์มารยะ ถูกคน้พบโดยนกัโบราณคดีชาวอิตาเลียน ในปี ค.ศ. 1956 มีการตกแต่งสถาปัตยกรรม
ผสมผสานแบบกรีกโบราณ ซ่ึงน่าจะไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจาก อินโด-กรีก ซ่ึงเป็ กษตัริยป์กครองของ
อินเดียตะวนัตกเฉียงเหนือในช่วงเวลานั้น และไดพ้ฒันาเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกพุทธ (Greco-
Buddhistarchitecture)ของท่ีถุกคน้พบมากมายเหล่าน้ี ถูกเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติดา้นศิลปะ
ตะวนัออกและพิพิธภณัฑศิ์ลปะโบราณในเมืองตูริน ประเทศอิตาลี ชมพพิธิภัณฑ์สวตั (Swat museum)ท่ี
เก็บรวบรวมสมบติัวตัถุของหุบเขาสวตัท่ีครบครัน ทั้งววิภูเขาหิมะและมรดกทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่คร้ัง
พระพุทธกาลก่อนพระพุทธรูปโบราณแบบคนัธารราฐ(Gandahara)และอ่ืนๆเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ซ่ึงมี
ความรุ่งเรืองในดินแดนแห่งน้ีในอดีต และจดัแสดงเร่ืองราวต่างๆในสมยัอนัรุ่งเรืองรวมทั้ง ชีวติโบราณของ
ภูมิภาคน้ี งานปักผา้ เคร่ืองประดบัทอ้งถ่ิน และงานไมแ้กะสลกั  
น าท่านชม พระราชวงัฤดูร้อน มูกาซ่าร์ (Murghazar)สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1962 โดย อบัดุล เมียร์กูล วาดูส 
เพื่อมาพกัผอ่นในฤดูร้อน พระราชวงัสร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาว ซ่ึงน าเขา้มาจากประเทศอินเดีย เป็นหิน
อ่อนชนิดเดียวกนักบัท่ีใชใ้นทชัมาฮาล (Taj Mahal)พระราชวงัฤดูร้อน มูกาซ่าร์ เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ี
น่าสนใจท่ีสุดแห่งหน่ึงในต าบลสวตั ดึกดูดนกัท่องเท่ียวมาจากทัว่โลกใหม้าเยีย่มชมท่ีน่ี พระราชวงัไดถู้ก
ซ่อมแซมเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้เยีย่มชม และยงัท าเป็นโรงแรมอีกดว้ย ในส่วนของพื้นท่ีส่วนพระองค์
ของกษตัริยไ์ดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ ดว้ยความท่ีพระราชวงันั้นเป็นสีขาวทั้งหมด จึงเป็นท่ีมาของช่ือโรงแรม
วา่ White Palace น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดมินโกร่า (Mingora Bazaar)สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงเหมือนเป็นสัญลกัษณ์
ของหุบเขาสวตั จะเป็นอ่ืนไปไม่ได ้นอกจาก ของตกแต่งบา้สน งานเยบ็ปักผา้ต่างๆ อิทิเช่น งานปักผา้ปูโตะ๊ 
ผา้คลุมไหล่ เส่ือ งานหตัถกรรมต่างๆ หมวก เฟอร์นิเจอร์ไม ้น ้าผึ้ง ซ่ึงมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมาก 
นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีช่ือเสียงดา้นหินต่างๆ ทั้งหินมีราคา และก่ึงมีค่า เช่น มรกต 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



ทีพ่กัเมืองสวตั โรงแรม SWAT SERENA HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว ดีสุดในเมืองน้ี 
19 ต.ค.//วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง สวตั-ตักศิลา-อสิลามาบัด 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลา (Taxila) อดีตราชธานีอนัยิง่ใหญ่ของแควน้คนัธาระ เมืองสองพนักวา่
ปีมาแลว้ เป็นศูนยก์ลางแห่งความรู้และปรัชญา เดิมมีช่ือวา่ตกัชาศิลา (Takshasila) ซ่ึงเป็นภาษาสันสกฤต 
ต่อมาเม่ืออเล็กซานเดอร์มหาราชรุกรานอินเดีย เม่ือ 326 ปีก่อนคลิสตกาล ทรงมาหยดุพกัท่ีเมืองน้ี และได้
เปล่ียนช่ือเป็นตกัศิลา (Taxila)ในอดีตเมืองน้ียงัเป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะเมืองตดัหิน (City of Cut Stone) เพราะ
หินท่ีใชส้ร้างโบราณสถานต่างๆ น ามาจากท่ีน้ีนั้นเอง ปัจจุบนัก็ยงัเห็นชาวบา้นแกะสลกัหินอยุท่ ัว่ไป เช่น ท า
ครกหิน ป้ายหินเป็นตน้ น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ตักศิลา ซ่ึงรวบรวมส่ิงของล ้าค่าไวม้ากมายกวา่ 7,000 ช้ินทั้ง
เคร่ืองประดบัท่ีท าจากเงิน ทอง และทองเหลืองสมยัเก่า รวมทั้งเพชรพลอย เหรียญเก่าแก่ท่ีมีอายไุม่เกินกวา่ 
2,000 ปี ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเหรียญกรีกในยคุสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราช และพระพุทธรูปสมยัคนัธา
ระ ช้ินท่ีงดงามท่ีสุด คือพระพกัตร์ของพระพุทธเจา้ยามเม่ือทรงตรัสรู้ งดงามและสงบน่ิง เป็นผลงาน
มาสเตอร์พีชท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงฝีมือของศิลปินในยคุนั้น ชม ธรรมราชิกา (Dharmarajika) โบราณสถาน
กลางแจง้ ท่ีมีสถูปขนาดใหญ่สูง 50 ฟุต เช่ือกนัวา่ เป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในปากีสถาน สร้างในรัชสมยัของ
พระเจา้อโศกมหาราช ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 3 พระสถูปท่ีธรรมราชิกาแห่งน้ี มีรูปทรงคร่ึงวงกลม มีฐาน
โดยรอบ ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ระบุวา่ มีการบูรณในสมยัของพระเจา้กนิษกะ (Kanishka) หรือ
ประมาณ ค.ศ. 5 เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ ส่ิงของมีค่าท่ีขดุคน้พบ ไม่วา่จะเป็นลูกปัดโบราญ เหรียญ พระพุทธรูป 
รูปป้ัน อญัมณี ตราประทบั และกล่องท่ีเช่ือวา่อาจบรรจุสารีริกธาตุ ไดถู้กน าไปเก็บรักษาและจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑต์กัศิลาแลว้ 
ชม ซากโบราญสถานจูเหลยีน (Julian) ซ่ึงอดีตเป็นวดัหรืออารามโบราณ ตั้งอยูบ่นเนินเขา บนความสูง 300 
ฟุต ทพระสถูปเหลือแต่ฐานใหเ้ห็น บนลานกวา้งลายลอ้ม ดว้ยก าแพงหอ้งขนาดเล็กซ่ึงน่าจะเป็นกุฏิส าหรับ
พระในการสวดมนตแ์ละท าวิปัสสนา ส่วนท่ีแยกออกไปต่างหาก คือ หอประชุม ห้องเก็บของ หอ้งครัว และ
หอ้งอาบน ้า 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงอสิลามมาบัด (Islamabad) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน มีพื้นท่ี 906 

ตารางกิโลเมตร กรุงอิสลามมาบดั ถูกสร้างข้ึนในคลิสตศ์ตวรรษ 1960 เพื่อใชเ้ป็นเมืองหลวงของประเทศ

แทนนครการาจี น าท่านชม มัสยดิไฟซาล (Faisal Mosque) ซ่ึงเป็นมสัยดิขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของเอเชีย 

และเป็นมชัยดิท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในปากีสถาน ตั้งอยูท่ี่เมืองอิสลามาบดั มสัยดิไฟซาล สร้างโดย 

กษตัริยไ์ฟซาล บิน อบั ดุล เอซิส แห่งราชวงศ ์ซาอุดิอาระเบีย ใชเ้งินงบประมาณการสร้างสูงถึง 50 ลา้น

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ มสัยดิ สามารถจุคนได ้74,000 คน ในขณะท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมหลกัประมาณ 5,000 

ตารางเมตร มีส่ีหออะซานท่ีสวยงาม และพื้นสร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนท่ีดีท่ีสุดในโลก นอกจากน้ี ยงัเป็นหน่ึงใน



มสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมจ านวนมากจากทัว่โลกมาเยีย่มชม จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่สนามบิน 

17.30  เดินทางสู่ คาบูล โดย Kam Air เท่ียวบินท่ี 28 (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 

18.00 เดินทางถึงสนามบิน คาบูล 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั คาบูล โรงแรม Kabul Serena Hotel หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

20 ต.ค.///วนัทีสิ่บของการเดินทาง//คาบูล -บัมมิยัน-หุบเขาดาร์ยา อจัดาฮาห์ - ป้อมปราการชาร์-อ ีโซห์เฮก - 

ป้อมปราการชารห์-อ ีโกลห์โกลา 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองบัมมิยนั (Bamiyan) ระยะทาง 180 กม ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเดินทางไปยงั หุบเขาดาร์ยา อจัดาฮาห์ (Darya Ajdhahar) หรือท่ีรู้จกักนัในนามหุบเขามงักร 

(Valley of the Dragon) ณ สถานท่ีแห่งน้ีมีการก่อตวัของหินขนาดใหญ่ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นซากศพของมงักรท่ีท า

ร้ายชาวบา้นท่ีอยูอ่าศยัในละแวกนั้นมาตลอด จนกระทัง่ฮาซรัด อาลี (Hazrat Ali) ลูกพี่ลูกนอ้งและลูกเขย

ของท่านศาสดาโมฮมัเหมด็ (Prophet Mohammed) ฆ่ามนั เร่ืองราวดุจเทพนิยายขา้งตน้น้ีอา้งวา่เป็นเร่ืองราว

ท่ีเล่าต่อกนัมาจากหน่ึงในความทรงจ าของนกับุญเซนตจ์อร์จ หุบเขาดาร์ยา อจัดาฮาห์ เล่ืองช่ือลืมนามเป็น

อยา่งมากวา่เป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยท่ีสุดในอฟักานิสถาน แวะชม ป้อมปราการชาร์-อ ีโซห์เฮก 

(Shar-e Zohak) ตั้งอยูท่างทิศท่ีมุ่งหนา้ไปยงัหุบเขาบามิยนั เดิมใชเ้ป็นฐานบญัชาการทางการทหารในช่วง                     

สองพนัปีท่ีผา่นมาถึงแมว้า่จะโดนกองก าลงัของเจงกีสข่านท าลาย แต่ป้อมปราการแห่งน้ีก็ยงัคงความเป็น

เอกลกัษณ์และแฝงไปดว้ยเร่ืองราวในประวติัศาสตร์มากมาย ดา้นบนสุดของป้อมปราการสามารถชม

ทศันียภาพโดยรอบได ้360 องศา แวะชม ป้อมปราการชารห์-อ ีโกลห์โกลา (Shahr-e Gholgola) ป้อม

ปราการอีกแห่งนึงในเขตเมืองบามิยนั เป็นป้อมปราการท่ีใชป้้องกนัการรุกรานของจกัรวรรดิมองโกลในช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดร้ะบุวา่ในปีคริสตศ์กัราช 1221 ภายหลงัจากเจงกีส

ข่านท าลายเมืองบลัข ์(Balkh) ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศอฟักานิสถาน และเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรแบคเตรีย เจงกีสข่านไดส่้งหลานชายกบักองทพัเขา้ไปจบัคุมชาวเมืองบามิยนั แต่ชาวเมืองบามิยนั

กลบัขดัขืนและจบักุมตวัหลานชายของเจงกีสข่านมาส าเร็จโทษ ท าใหเ้จงกีสข่านยกกองทพัเขา้ปิดลอ้มและ

ท าลายป้อมปราการทิ้งเพื่อเป็นการแกแ้คน้ใหห้ลานชายผูล่้วงลบั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พกัทีบ่ัมมิยนั โรงแรม Gholghola Hotel หรือเทยีบเท่า 3 ดาว ดีสุดในเมืองน้ี 



21 ต.ค.///วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง//บัมมิยนั - อุทยานแห่งชาติแบนด์-อ ีอาเมียร์ - บัมมิยนั 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติแบนด์-อ ีอาเมียร์ (Band-e Amir National Park)                

เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในอฟักานิสถานและไดรั้บการบรรจุให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกในปี

คริสตศ์กัราช 2004 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของอุทยานแห่งชาติ 

จากนั้นน าท่านเดินส ารวจบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติแบนด-์อี อาเมียร์ จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติน้ี คือ 

มีทะเลสาบท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในพื้นท่ีของอุทยานถึง 6 แห่งดว้ยกนั และมีช่ือเรียกแตกต่างกนัดงัน้ี 1) 

Band-e Gholaman 2) Band-e Qambar 3) Band-e Haibat 4) Band-e Panir 5) Band-e Pudina และ 6) Band-e 

Zulfiqar สีของทะเลสาบแต่ละแห่งจะแตกต่างกนัไปตามปริมาณของแร่ธาตุท่ีสะสมอยูใ่นน ้า โดยหลกัๆจะมี

สีฟ้าครามคลา้ยคลึงกบัน ้าทะเล เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองบมัมิยนั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

พกัทีบ่ัมมิยนั โรงแรม Gholghola Hotel หรือเทยีบเท่า 3 ดาว ดีสุดในเมืองน้ี 

22 ต.ค.///วนัทีสิ่บสองของการเดินทาง//บัมมิยนั-หุบเขาบัมมิยนั-พระไวโรจนะพุทธเจ้า-พระศากยมุนีพุทธ

เจ้า-ตลาดใจกลางเมืองบัมมิยนั-คาบูล - ฮารัต 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั หุบเขาบัมมิยนั (Bamiyan Valley) ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากกรุงคาบูลเมืองหลวงของประเทศ

อฟักานิสถานไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 240 กิโลเมตร ภายในบริเวณหุบเขาเตม็ไปดว้ยซากปรักหกัพงั และ

เมืองโบราณ หุบเขาบามิยนัเป็นหน่ึงในแนวเส้นทางสายไหมท่ีขบวนคาราวานจากจีนใชเ้ดินทางไปคา้ขาย

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกจนถึงช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 และศาสนาพุทธเร่ิมเขา้มาสู่บามิยนัตั้งแต่ช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 2 จนถึงช่วงศตวรรษท่ี 9 ก่อนท่ีศาสนาอิสลามเร่ิมเขา้มามีบทบาท บามิยนั มีความเฟ่ืองฟูใน

พุทธศาสนาอยา่งมาก เป็นแหล่งรวมหลกัปรัชญาและศิลปะอินเดีย โดยจะเห็นไดจ้ากหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ นัน่คือ การสร้างพระพุทธรูปบมัมิยนั (พระพุทธรูปแกะสลกัฝาผนงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก) คาด

วา่ด าเนินการก่อสร้างโดยกษตัริยใ์นราชวงศ ์Kushans ท่ีไดรั้บค าแนะน าจากพระสงฆว์า่หากท าการก่อสร้าง

พระพุทธรูปบามิยนัจะน าความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจกัร พระพุทธรูป บมัมิยนัมีพุทธศิลป์แบบ Gandhara สร้าง

โดยการแกะสลกัโดยตรงเขา้ไปในหนา้ผาหินทราย เป็นโครงอยา่งหยาบๆ ส่วนผวิและรายละเอียดภาย

นอกนั้นใชก้ารฉาบดว้ย ดินผสมฟาง และฉาบทบัดว้ยปูนสทคัโค (Stucco คือ ปูนขาวผสมทรายและหินอ่อน

ป่น) เป็นชั้นสุดทา้ย เพื่อเพิ่มความคงทนแขง็แรงของผวิภายนอก ก่อสร้างข้ึนจ านวน 2 องค ์ประกอบดว้ย 

พระพุทธรูปบามิยนัองคใ์หญ่ คือ พระไวโรจนะพุทธเจ้า (Buddhas Vairocana) ความสูง 55 เมตร คาดวา่



ก่อสร้างในช่วงปีคริสตศ์กัราช 591 - 644 และพระพุทธรูปบามิยนัองคเ์ล็ก คือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า 

(Buddhas Sakyamuni) มีความสูง 37 เมตร คาดวา่ก่อสร้างในช่วงระหวา่งปีคริสตศ์กัราช 544 - 595 

ภายหลงัพระพุทธรูปแกะสลกัทั้งสองไดถู้กท าลายโดยกลุ่มผูก่้อการร้ายตาลีบนัดว้ยระเบิดไดนาไมตเ์ม่ือ

เดือนมีนาคมในปีคริสตศ์กัราช 2001 นอกจากประติมากรรมแกะสลกัฝาผนงับริเวณบนหนา้ผาจะมีถ ้าเล็กๆ

จ านวนมาก เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของเหล่านกับวช โดยภายในถ ้าบางแห่งจะมีภาพวาดฝาหนงัทางศาสนา

อยา่งงดงามอีกดว้ย จากนั้นน าท่านแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้ใน ตลาดใจกลางเมืองบัมมิยนั (Bamiyan 

Bazar) เพื่อซึมซบับรรยากาศและเขา้ถึงรูปแบบการด าเนินชีวติประจ าวนัของชาวฮาซารา 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัคาบูล ระยะทาง 180 กม ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชม. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

สนามบินคาบูล 

17.15  เดินทางสู่ เมืองฮารัต Kam Air เท่ียวบินท่ี 105 (ใชเ้วลาเดินทาง 1.15 ชัว่โมง) 

18.30 เดินทางถึงสนามบิน เมืองฮารัต 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

พกัทีฮ่ารัต โรงแรม Nazary 4 Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3  ดาว ดีสุดในเมืองน้ี 

23 ต.ค.///วนัทีสิ่บสามของการเดินทาง// ฮารัต - มัสยดิอ-ีเจมี่ แห่งฮารัต – พพิธิภัณฑ์ประจ าเมืองฮารัต-ฮา

รัต - สุสานจักรพรรดินีโกวา ชาห์ด - สถาปัตยกรรมมาซุลลาห์ - สุสานควาจา อบัดุลละห์ อนัซารี 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมในเมืองฮารัต (Herat) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของอฟักานิสถาน เป็นเมือง

ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัต่อการคมนาคมระหวา่งประเทศ เน่ืองจากมีเส้นทางขา้มผา่นไปยงัชายแดนของอิหร่าน 

เติร์กเมนิสถาน แวะชม มัสยิดอ-ีเจมี่ แห่งฮารัต (Masjid-i Jami' of Herat) เป็นมสัยดิหลวงในฮารัต มีอีกช่ือ

หน่ึงคือ Friday Mosque ซ่ึงมีท่ีมาจากการท่ีมสัยดิจะมีกิจกรรมใหผู้ท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามชุมนุมกนัเพื่อ

กล่าวบทสวดสรรเสริญองคอ์ลัลอฮ ์ด าเนินการก่อสร้างในปีคริสตศ์กัราช 1404 - 1446 โดยใชส้ถาปัตยกรรม

แบบอิสลาม จากนั้นแวะชม พพิธิภัณฑ์ประจ าเมืองฮารัต (Herat Museum) เปิดท าการคร้ังแรกในเดือน

ตุลาคม ปีคริสตศ์กัราช 2011 จดัแสดงวตัถุโบราณราว 1,100 ช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงของในยคุ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 10 - 13 อาทิ เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองโลหะ อาวธุปืน และปืนใหญ่ เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านชม สุสานจักรพรรดินีโกวา ชาห์ด (Tomb of Gowar Shad) ภรรยาของจกัรพรรดิชาห์รุกห์ แห่ง

ราชวงศติ์มอร์ พระนางมีความส าคญัอยา่งมากต่อการเผยแพร่วฒันธรรมเปอร์เซีย และทรงเป็นองคอุ์ปถมัภ์

ของการศึกษาภาษาเปอร์เซีย แวะชม สถาปัตยกรรมมาซุลลาห์ (Masullah Complex) เป็นหอคอยท่ีสร้างข้ึน



จากหินมีลกัษณะคลา้ยทรงกระบอก เดิมถูกสร้างข้ึนทั้งหมด 9 แห่ง พงัทลายลงไป 2 แห่ง จากเหตุการณ์

แผน่ดินไหวในปีคริสตศ์กัราช 1931 และอีก 2 แห่ง พงัทลายจากปืนใหญ่ของสหภาพโซเวยีต ปัจจุบนั

หลงเหลือเพียง 5 แห่งเท่านั้น จากนั้นแวะชม สุสานควาจา อบัดุลละห์ อนัซารี (Khwaja 'Abd Allah Ansari 

shrine) นกับุญท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็นผูพ้ิทกัษข์องฮารัต สุสานสร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1098 โดยใช้

สถาปัตยกรรมแบบติมอร์ ปัจจุบนักลายเป็นแหล่งแสวงบุญท่ีส าคญัในฮารัต 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

พกัทีฮ่ารัต โรงแรม Nazary 4 Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3  ดาว ดีสุดในเมืองน้ี 

24 ต.ค.///วนัทีสิ่บส่ีของการเดินทาง//ฮารัต-คาบูล - พพิธิภัณฑ์ OMAR landmine - มัสยดิแห่งกษัตริย์ดาบ

สองมือ - ย่านเมืองเก่าคาบูล - พระราชวงัดัลลูลาแมน - พิพธิภัณฑ์แห่งชาติอฟักานิสถาน - ชม สวน Bagh-e 

Babur 

เช้าตรู่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

06.45  เดินทางสู่ เมืองคาบูล Kam Air เท่ียวบินท่ี 106 (ใชเ้วลาเดินทาง 1.15 ชัว่โมง) 

08.00 เดินทางถึงสนามบิน เมืองคาบูล 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านชม เมืองคาบูล (Kabul) เมืองหลวงและเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศอฟักานิสถาน มีพื้นท่ี

ทั้งหมด 275 ตารางกิโลเมตร เขตพรมแดนติดกบัประเทศทาจิกิสถานผา่นทางอุโมงคใ์ตเ้ทือกเขาฮินดูกูช 

คาบูลเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีเนน้การส่งออกผลิตภณัฑป์ระเภทเฟอร์นิเจอร์ ผา้ น ้าตาล

จากหวัผกักาดฝร่ัง (Sugar beet) และปืนใหญ่ มีประชากรอาศยัอยูใ่นเมืองคาบูลประมาณ 6 ลา้นคน 

(ค่าประมาณปีคริสตศ์กัราช 2017) ส่วนใหญ่เป็นคนจากชนชาติพาชตุน ทาจิก และฮาซารา ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัเมืองคาบูลประสบกบัภยัสงคราม หลายคร้ังดว้ยกนั คร้ังล่าสุดเป็นสงครามระหวา่งทางการกบักลุ่ม

ผูก่้อการร้ายตาลีบนั ซ่ึงผลลพัธ์คือกลุ่มผูก่้อการร้ายตาลีบนัไดพ้า่ยแพใ้หก้บัทางการและล่มสลายไป ท าให้

เมืองคาบูลกลบัเขา้สู่สภาวะปกติอีกคร้ัง นกัธุรกิจจากต่างประเทศเขา้มาลงทุนท าธุรกิจมากข้ึนส่งผลใหก้าร

ฟ้ืนฟูและพฒันาเมืองนั้นเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ OMAR landmine ซ่ึงอยูภ่ายใต้

การดูแลของ OMAR ซ่ึงเป็นศูนยบ์ญัชาการหลกัในการเก็บกูทุ้่นระเบิดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอฟักานิสถาน 

จดัแสดงคอลเลกชัน่ของทุ่นระเบิดชนิดต่าง ๆ มากกวา่ 60 ชนิด รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บกูทุ้่นระเบิด 

แวะชม มัสยดิแห่งกษัตริย์ดาบสองมือ (Shah-e Doh Shamshira mosque) ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังของแม่น ้า

คาบูล สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1920 โดยการขบัเคล่ือนของ Amanullah ซ่ึงตั้งใจก่อสร้างมสัยดิใหมี้ความ

ทนัสมยัมากข้ึนและแตกต่างจากมสัยดิแห่งอ่ืนโดยใชส้ถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่ง Versailles (ฝร่ังเศส) 

และ Vienna (ออสเตรีย) ช่ือของมสัยดิมาจากเร่ืองเล่าเก่าแก่ท่ีวา่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 คาบูลเป็นเมือง



ฮินดูท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยกองทพัอาหรับ ระหวา่งท าสงครามกษตัริยอ์าหรับไดถู้กอาวธุบัน่ศีรษะ แต่ไดรั้บแรง

บลัดาลใจจากองคอ์ลัลอฮจึ์งท าให้เขาสู้ต่อไปจนไดรั้บชยัชนะ แวะชม ย่านเมืองเก่าคาบูล (Murad Khane) 

เป็นยา่นชุมชนท่ีเกิดข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 โดยอะห์เมด ชาห์ เดอราน่ี ผูก่้อตั้งจกัรวรรดิเดอราน่ี 

ปัจจุบนัหลงเหลือเพียงอาคารบา้นเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของอิสลาม ซ่ึงไดรั้บการคุม้ครองและดูแลมา

ยาวนานกวา่ 400 ปี เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านแวะชม พระราชวงัดัลลูลาแมน (Dalulaman Palace) 

หรือพระราชวงัแห่งสันติภาพ สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1920 โดยกษตัริยอ์ามุนลลาห์ ซ่ึงมีพระประสงคใ์ห้

อฟักานิสถานมีความทนัสมยัมากข้ึน ก่อสร้างโดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบ Neoclassical (เยอรมนี) พระราชวงั

แห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็นท่ีตั้งของกระทรวงกลาโหมซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากเพลิงไหมแ้ละปืนใหญ่จากรถถงั 

ในเหตุการณ์รัฐประหารของพรรคคอมมิวนิสต ์รัฐบาลอฟักานิสถานไดว้างแผนเพื่อท่ีจะบูรณะซ่อมแซม

พระราชวงัอีกคร้ังในปีคริสตศ์กัราช 2017 และคาดวา่จะเสร็จส้ินในปีคริสตศ์กัราช 2019 ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บ

รายงานวา่ขณะน้ีไดรั้บการบูรณะเสร็จส้ินมากกวา่ร้อยละ 50 แลว้ (กุมภาพนัธ์ 2018) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ชม พพิธิภัณฑ์แห่งชาติอฟักานิสถาน (Afghanistan National Museum) เปิดท าการคร้ังแรกในปี

คริสตศ์กัราช 1919 โดยกษตัริยอ์ามุนลลาห์ เดิมจดัแสดงวตัถุทางประวติัศาสตร์ราว 100,000 ช้ิน และบางช้ิน

มีอายหุลายพนัปี เน่ืองจากสงครามกลางเมืองท่ีเกิดข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1992 ท าให้ร้อยละ 70 ของวตัถุจดั

แสดงในพิพิธภณัฑถู์กปลน้ไปและกระจายไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ในปีคริสตศ์กัราช 2007 องคก์ร

ระหวา่งประเทศไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่พิพิธภณัฑใ์นการตามหาวตัถุโบราณและไดรั้บคืนมาราว 8,000 ช้ิน 

และภายในปีคริสตศ์กัราช 2012 สหราชอาณาจกัรไดท้  าการส่งมอบคืนให้อีก 843 ช้ิน น าท่านเยีย่มชม สวน 

Bagh-e Babur เป็นสวนสาธารณะประวติัศาสตร์ของกรุงคาบูล เน่ืองจากเป็นสถานท่ีพกัผอ่นของจกัรพรรดิ

บาร์บ กษตัริยอ์งคแ์รกแห่งจกัรวรรดิโมกุล สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1528 และมีการสร้างมสัยดิขนาดเล็ก

ไวใ้นสวนเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินางสู่สนามบิน 

17.45  เดินทางสู่ เมืองมาซาร์ อ ีซารีฟ Kam Air เท่ียวบินท่ี 143 (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 

18.45 เดินทางถึงสนามบิน เมืองมาซาร์ อ ีซารีฟ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

พกัที ่มาซาร์ อี ชารีฟ โรงแรม Baran Imperatory Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ดสุีดในเมืองน้ี 

25 ต.ค.///วนัทีสิ่บห้าของการเดินทาง//มาซาร์ อ ีซารีฟ - สแมนแกน - ทคัห์ อ ีโรสแตม - ทาชคูร์กาน - 

พระราชวงั Bagh-e-Jahan nama  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



ออกเดินทางสู่ สแมนแกน (Samangan) มีพื้นท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของเทือกเขาฮินดูกูซ เป็นเมืองโบราณ

ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 และ 5 แวะชมแหล่งโบราณคดี ทคัห์ อ ีโรสแตม (Takth 

i Rostam) ถ ้าหินเก่าแก่ท่ีมีอายมุากกวา่ 1,500 ปี เป็นศูนยร์วมของผลงานการแกะสลกัเจดียหิ์นโดยใช้

สถาปัตยกรรมแบบพุทธศาสนานิกายเถรวาท 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

เดินทางไปยงัเมืองโบราณ ทาชคูร์กาน (Tashqurghan) เมืองทางผา่นของเส้นทางสายไหม ก่อตั้งข้ึนในช่วง

ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นเมืองศูนยก์ลางท่ีส าคญัท่ีสุดทางภาคเหนือของอฟักานิสถานในดา้นการคา้ขาย

ขนสัตวแ์ละแกะ แวะชม พระราชวงั Bagh-e-Jahan nama สร้างข้ึนในช่วงปีคริสตศ์กัราช 1974 - 1976 โดย

ใชส้ถาปัตยกรรมโคโลเนียลแบบอินเดีย ต่อมาไดรั้บการบูรณะจากแนวคิดท่ีจะท าให้พระราชวงักลายเป็น

พิพิธภณัฑข์องประธานาบดี Daoud Khan ในปีคริสตศ์กัราช 1974 - 1976 และในปีสุดทา้ยท่ีท าการบูรณะก็

เกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหวรุนแรง ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อพระราชวงัอยา่งมาก ประกอบกบัเกิดสงคราม

กลางเมืองข้ึนจึงไดยุ้ติการก่อสร้างไป ในปีคริสตศ์กัราช 2007 รัฐบาลของอฟักานิสถานไดด้ าเนินการบูรณะ

ตามแผนเดิมอีกคร้ังพร้อมกบัสร้างสวนโดยรอบพระราชวงัข้ึน เพื่อปรับปรุงทศันียภาพใหมี้ความสวยงาม

มากข้ึน เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองมาซาร์ อี ซารีฟ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พกัที ่มาซาร์ อี ชารีฟ โรงแรม Baran Imperatory Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ดสุีดในเมืองน้ี 

26 ต.ค.//วนัทีสิ่บหกของการเดินทาง//มาซาร์ อ ีชารีฟ - ศาสนสถานเฮซเรต อาล ี- มัสยิดเก่าแก่อ ีโนห์ กอน

แบด - ศาสนสถานโคห์จา ปาร์ซา -ศาสนสถานโคห์จา ปาร์ซา - ประตูเมืองบัลข์ - พพิธิภัณฑ์ประจ าเมือง

บัลข์ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัประจ าเมือง ไดแ้ก่ ศาสนสถานเฮซเรต อาล ี(Shrine of Hazrat Ali) 

ตั้งอยูใ่นกลางเมืองมาซาร์ อี ชารีฟ สร้างข้ึนในรัชสมยัของราชวงศเ์ซลจุค (Seljuq dynasty) โดยสุลต่านอะห์

เมด ซานจาร์ ถูกท าลายในปีคริสตศ์กัราช 1220 โดยกองทพัของจกัรวรรดิมองโกล ต่อมาไดมี้การบูรณะและ

ก่อสร้างมสัยดิสีครามเพิ่มเติมจนแลว้เสร็จในปีคริสตศ์กัราช 1481 โดยสุลต่าน ฮุสเซ็น มีร์ซา เบการาห์ 

ปัจจุบนักลายเป็นศาสนสถานและหลุมฝังศพของผูน้ าทางการเมืองและศาสนา แวะชม มัสยดิเก่าแก่อ ีโนห์ 

กอนแบด (Masjid E Noh Gonbad) ซากโบราณสถานท่ีคาดวา่สร้างข้ึนในปีคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดย

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งกรีกและพุทธศาสนา ซ่ึงในอดีตพื้นท่ีเมืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

เส้นทางสายไหม รู้จกักนัในนามเมืองบลัข ์(Balkh) และเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาพุทธ ศาสนาโซโรอสัเตอร์ 

(ศาสนาเอกเทวนิยมของอิหร่าน) และศาสนาอิสลาม แวะชม ศาสนสถานโคห์จา ปาร์ซา (Shrine of Khoja 



Parsa) หรือรู้จกักนัในนาม Bala Hasar ตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะใจกลางเมือง สร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 15 โดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบตีมูร์ (Timurid) แวะชม ประตูเมืองบัลข์ (Entrance gate of Balkh) และ

พพิธิภัณฑ์ประจ าเมืองบัลข์ (Balkh Museum) จากนั้นน าท่านเท่ียวชมในเมืองมาซาร์ อี ซารีฟ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.25  เดินทางสู่ คาบูล โดย Kam Air เท่ียวบินท่ี 28 (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 

17.25 เดินทางถึงสนามบิน คาบูล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั คาบูล โรงแรม Kabul Serena Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

27 ต.ค.///วนัทีสิ่บเจ็ดของการเดินทาง// คาบูล-เดลล-ีกรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อิสระอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.45  เดินทางสู่ กรุงเดลฮี (Delhi) โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี244 (ใชเ้วลาเดินทาง 2.05 ชัว่โมง) 

17.50  เดินทางถึงสนามบินอินทิรา คานธี (Indira Gandhi Intl) กรุงเดลฮี (Delhi) ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมใกลส้นามบิน 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางไปยงัสนามบินอินทิรา คานธี (Indira Gandhi Intl) กรุงเดลฮี (Delhi)  

23.30 เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 (ใชเ้วลาเดินทาง 4.25 

ชัว่โมง) 

28 ต.ค.///วนัทีสิ่บเจ็ดของการเดินทาง//กรุงเทพฯ 

05.25  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

.......................................................................................................................................................................... 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือเด็ก1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่1 ท่าน  179,000.- 

ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียวช าระเพิ่ม   29,000 

เด็กต ่ากวา่12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก2 ท่าน) 179,000.-  

 


