
 

 



 

 
 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

17 – 25 ตุลาคม 2560 75,900.- 

21 – 29 พฤศจิกายน 2560 75,900.- 

5 – 13 ธนัวาคม 2560 75,900.- 

29 ธนัวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561 75,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 532 10.40 - 15.30 
วนัท่ี 3 ทาซเคน้ท ์ อรูเ์กน้ซ ์ TAS - UGC HY 051 07.15 – 09.30 

วนัท่ี 6 อสัหก์าบทั มารี ASB - MYP T5 129 06.15 – 06.55 

วนัท่ี 9 ทาซเคน้ท ์ กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 533 10.00 – 18.15  

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์  

08.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว W 

เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ (HY) ประตทูางเขา้ท่ี 8 หรือ 9 โดยมี
เจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทาซเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเท่ียวบิน HY 532 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 06.30 ชัว่โมง) (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

15.30 น. เดินทางมาถึง สนามบินเมืองทาซเคนท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 

 

 เมืองทาซเคน้ท ์(Tashkent) เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูท่างทิศ ตะวนัออกของประเทศ 
มีความหมายวา่ เมืองแหง่ศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปดว้ย
โรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมในเอเชียกลาง มีประชากร

ประมาณ 2 ลา้นคนเป็นเมืองท่ีถกูลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล 

 

 น าท่านไปชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ียังคงเหลืออยู ่

หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองน้ีตั้งอยู่บนเสน้ทางสายไหม

จากจีนสู่ยุโรป และหลังจากการปฏิวัติเมืองน้ีกลายเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัย

ออกแบบในสไตลข์องโซเวยีต 
 
น าท่านไปยงัสวนสาธารณะเพ่ือชม หอคอยทีวีแห่งทาซเคน้ท ์(Television Tower 
of Tashkent) ซ่ึงมีความสงูประมาณ 365 เมตร ไดถ้กูสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1978 และได้
เสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1985 โดยการออกแบบดัวยสถาปัตยกรรมของเทอรซิ์เอฟ

แหง่บริษัท ซารคู๊อฟและเซมาสหโ์ค ซ่ึงในขณะน้ันไดช่ื้อเป็นหอคอยท่ีสงูท่ีสุดในเอเซีย

 



 

กลาง และไดช่ื้อวา่ เป็นหอคอยท่ีมีความสูงท่ีสุดของโลกในอันดับท่ี 3 จนถึงปี ค.ศ.
1991 และต่อมาก็ไดต้กอบัดบัมาอยูท่ี่ 8 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี RAMADA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ทาซเคน้ท ์
วนัท่ี 2 ทาซเคน้ท ์
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.30 น.  น าท่านชม จตุัรสัอิสรภาพ (Independence Square) ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองของทาซ

เคน้ท์ เร่ิมมีการขึ้ นในปี ค.ศ.1991 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิส

ถาน มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นแผ่นดินทองอนักวา้งใหญ่มีคุณค่าในการเพาะปลกู ถึงแมว้า่จะมีภูมิ

ประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลกน้ี และยงัเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งใหม่ท่ีเป็น

ส่วนรว่มของชุมชนบนโลกใบน้ี  
 
ชม อนุสาวรียข์องแม่ท่ีมีความสุข (Happy Mother) ท่ีเป็นรปูป้ันแกะสลกัท่ีมีความสูง 
6 เมตร และตัวเด็กมีความยาว 3.5 เมตร ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสัญลักษณ์ของแม่ท่ี

เป็นบา้นเกิดเมืองนอนไดก้อดลูกท่ีจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ใบหน้าของแม่ท่ี

เป่ียมลน้ไปดว้ยความกรุณาและดวงตาท่ีมีความสุขของชีวิต ท่ีไดใ้หก้ับเด็กน้อยท่ี

เปรียบเสมือนกบัชาวอุซเบหนุ่มสาวทุกคนท่ีไดอ้ยูใ่นประเทศท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงมี

แม่ท่ีคอยใหค้วามปกป้องและคุม้กนัเหมือนกับสมบติัอนัล ้าค่าท่ีจะตอ้งเติบโตต่อไป

ในอนาคต     

 

 นอกจาก น้ัน  บริ เวณรอบๆยังมีสถานท่ีราชการทีส าคัญและท่ีท างานของ

ประธานาธิบดีและรฐัมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานท่ีส าคัญแห่งน้ีไม่สามารถ

ถ่ายรปูได)้  
 
 น าท่านเดินชมส่วนต่างๆ ของบริเวณน้ีและต่อไปยงัอีกส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งผ่านชม คือ    
 วงัท่ีพกัของเจา้ชายแหง่โรมานอฟ (Prince Romanov Residence) คือ นิโคไล   
 คอนสแตนติโนวชิ ซ่ึงเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแหง่นิโคไล ท่ี 1 ท่ีไดเ้สด็จหนี  
 ออกมาอยูท่ี่เมืองทาซเคน้ทใ์นปี ค.ศ.1877 เป็นวงัท่ีถกูสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.1891  
 และอยูใ่นวงัแหง่น้ีจนเสียชีวติในปี ค.ศ. 1918 ซ่ึงเป็นท่ีพกัชั้นเดียวแต่ถกูสรา้งขึ้ น           
 อยา่งมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของ เบน๊อตและเกยท์  
 เซลแมน ท่ีไดอ้อกแบบสรา้งดว้ยศิลปะอนัทนัสมยัท่ีล ้ายุคแหง่กาลเวลา และภายใน      
 ยงัเต็มไปดว้ยการตกแต่งดว้ยภาพแกะสลกัภาพท่ีมีความสวยงาม    

 

 

น าท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร ์นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet 
Theatre ) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีมีช่ือเสียง และเป็นความภูมิใจอยา่งยิ่งของอุซเบกิส
ถาน เพ่ือระลึกถึงนักปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่ ท่ีมีผลงานทางดา้นการประพันธ์ ศิลปะ และ

ดนตรี และท่ีส าคญัยงัมีบทบาททางดา้นการเมืองดว้ย ถกูออกแบบสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1947 โดยสถาปนิกชาวรสัเซียท่ีมีช่ือเสียงอยู่ในกรุงมอสโคว ์ช่ือ อเล็กเซย ์ชูเซฟ 

(Aleksey Shchusev) ซ่ึงเคยเป็นผูอ้อกแบบท่ีฝังศพของเลนิน มาก่อน และต่อมาได้
ถกูสรา้งจนเสร็จเรียบรอ้ยในกลางศตวรรษท่ี 20 โดยใชแ้รงงานชาวญ่ีปุ่นเป็นจ านวน

มาก ซ่ึงถูกจับเป็นเชลยศึกในสมัยของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในโรงละครแห่งน้ีมี 6 

 



 

หอ้งโถง ซ่ึงแต่ละหอ้งไดถู้กสรา้งขึ้ นตามวฒันธรรมของเมืองต่างๆ และไดต้ั้งช่ือตาม

เมืองน้ันๆ เช่น หอ้งทาซเคน้ท ์หอ้งบคูารา่ หอ้งโคเรซม หอ้งซามารค์านด์ หอ้งเฟอร์

กาน่า และหอ้งเทอรเ์มซ         

 

น าท่านชม อนุสาวรียแ์ละจตุัรสัอาเมียร ์ตีมูร ์(Amir Timur  Monument and 
Square) เป็นบริเวณท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละลอ้มรอบไปดว้ย

ดอกไมท่ี้มีสีสันสุดท่ีจะบรรยาย สถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็นอนุสาวรียข์อง

รฐับุรุษของชาติท่ีเป็นผูก้่อสรา้งอาณาจกัรแห่งน้ีขึ้ นมา ในสมัยของจกัรวรรดิตีมูริด 

นอกจากน้ัน บริเวณน้ียังถูกล้อมรอบไปด้วยตึกต่างๆ ซ่ึงถูกสรา้งสมัยต่างๆใน

ระยะเวลา 300 ปี   
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                                   

 

น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห ์(Kukeldash Madrassah) เป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในยุคของศตวรรษท่ี 16 โดยขา้หลวงคูเคลดาสห์ ซ่ึง

เป็นผูท่ี้มีอ านาจและยงัเป็นพ่ีน้องร่วมแม่นมกบับารคั ข่าน ผูป้กครองแห่งเมืองทาซ

เคน้ท์ สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้ับจตุัรสัของการคา้ขายของพวกท่ีเป็นกองคาราวาน  

และไดเ้ป็นศนูยก์ลางของชีวติผูค้นในเมืองน้ี  เป็นศูนยก์ลางของพวกท่ีใชฝี้มือในการ

ท างาน เป็นศูนยก์ลางการประกาศแจง้ข่าวของเจา้เมือง เป็นศูนยร์วมแหล่งข่าวและ

ขา่วลือ ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นสถานท่ีท่ีประหารชีวติคนดว้ย 

 

 น าท่านชม สุเหรา่จมูา (Juma Mosque) หรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่ สุเหร่าของซาร ์(Tsar’s 
Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1451 โดยเป็นค่าใชจ้่ายส่วนตัวของ
เชคห ์อเูบยดุ์ลลา โคจา อาคหเ์รอร ์(Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) ผูเ้ป็นมหา
บุรุษแหง่ลทัธิซฟีู ท่ีสืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพรศ่าสนามุคฮามดั ต่อมาในศตวรรษท่ี 19 

ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงและไดท้ าลายส่ิงก่อสรา้งเสียหายไปมากมาย แต่ไดถู้ก

สรา้งขึ้ นมาใหม่โดยค าสัง่ของจกัรพรรดิของรสัเซีย อะเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ผูท่ี้ไดแ้บ่ง

เงินจากคลงัสมบติัของพระองคเ์อง น ามาเป็นค่าก่อสรา้งใหมี้รปูลกัษณ์สุเหร่าท่ีเป็น

แบบดั้งเดิมทุกอยา่ง จนกระทัง่ในเวลาน้ันสุเหร่าน้ีไดถู้กเรียกวา่ สุเหร่าของซาร ์แต่

ต่อมาในปี ค.ศ.1997 ก็ไดพ้งัลงมาอีก และก็ถูกสรา้งขึ้ นมาใหม่ใหเ้ป็นสุเหร่าอนัดับ

ท่ีสามของประเทศฯ รองมาจากบีบีคานุมท่ีซามารค์าน และหอคาลยานท่ีบคูารา่    
 

 

 น าท่านไปชม สถานีรถไฟใตดิ้น (The Tashkent Metro) เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียง 
พรอ้มด้วยสถาปัตยกรรมท่ีทันสมัยตามรูปแบบท่ีสมบูรณ์  ท่ีเด่นชัด คือ สวยงาม 

ยัง่ยืนทนทาน และใชป้ระโยชน์ใหไ้ด้มากท่ีสุด รถไฟใต้ดินน้ี ได้ถูกออกแบบและ

ก่อสรา้งขึ้ นมาภายหลงัจากท่ีไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ท าให้

เมืองทาซเคน้ท์ไดร้บัความเสียหาย และส่ิงต่างๆ ท่ีไม่เอ้ืออ านวยใหก้บัการก่อสรา้ง

และตอ้งพรอ้มท่ีรบัมือกับการเกิดแผ่นดินไหว การก่อสรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูก

สรา้งไม่ใหมี้ความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็สามารถเดินลงบันไดไปไดด้ว้ยความ

สะดวกสบาย 

 

 น าท่านไปชม ตลาดคอรซ์ ู(Chorsu Bazaar) ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดท่ียิ่งใหญ่ใน
เอเชียกลางและบนเสน้ทางสายไหม ท่ีอยูภ่ายใตโ้ดม 7 โดม ซ่ึงไดถู้กแบ่งเป็นแหล่ง

สินคา้ต่างๆจากพ่อคา้ เกษตรกรท่ีขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ สัมผัสกับบรรยากาศแบบ

ยอ้นยุคอย่างท่ีเป็นในสมัยโบราณ แต่ไดถู้กร้ือฟ้ืนขึ้ นมาใหม่    ใหท่้านไดพ้ักผ่อน 

 



 

และสนุกกบัการซ้ือสินคา้ในตลาดบาซารท่ี์มีผา้แพรพรรณ พรม เครื่องทองเหลือง ผา้

ขนสตัว ์เคร่ืองหนัง และสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย                

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี RAMADA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ทาซเคน้ท ์

วนัท่ี 3 ทาซเคน้ท ์-อูรเ์กน้ช-์ดาโชกุซ-ดารซ์าว่า-อสัหก์าบทั                         
05.00 น. น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง      
07.15 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท ์สู่ เมืองอูรเ์กน้ช โดยเท่ียวบินท่ี HY-051 (รบัประทาน                     

อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

08.55 น. เดินทางมาถึง สนามบินอูร์เก้นช ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคราซม์ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นเหนือ 
 

10.00 น. รบัประทานอาหารวา่งท่ีภตัตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนเติรก์เมนิสถาน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้

เมืองและศุลกากร เดินทางไปยงั เมืองดาโชกุซ (Dashoguz) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะทางหา่งประมาณ 60 กม. 

 

 เมืองดาโชกุซ เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางของจงัหวดัดาโชกุซดว้ย ตังอยูท่างดา้น                     

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ และอยูสู่งจากระดับน ้าทะเลประมาณ 88 เมตร มี

ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 170,000 คนโดยมีหลายเผ่าพนัธุอ์าศยัอยูด่ว้ยกนั พวก

เติรก์เมน อุซเบก  คาราคาลปัค ตาตา้ร ์พวกรสัเซียน และเกาหลีท่ีมีจ านวนน้อย 

 

 น าท่านชมความเป็นอยูข่องชาวเมือง และความสวยงามของเมือง ท่ีมีความหมายของ

ช่ือวา่ น ้าพุท่ีเป็นธรรมชาติของหิน (Stone Spring) ซ่ึงมีประวติัการคน้พบและเป็น
สถานท่ีท่ีนิยมส าหรบัหยุดพกัคา้งแรมของกองคาราวานส าหรบัเสน้ทางสายไหม และ

ไดมี้การตั้งป้อมปราการท่ีเรียกวา่ ทาชาอุซ (Tashauz) และต่อมาก็ไดมี้การเปล่ียน
ช่ือเป็น ดาชโควุซ และต่อมาก็เป็น ดาโชกุซ โดยค าสัง่ของประธานาธิบดี 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอีซมุคเชอร ์(Izmukshir) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตก

เฉียงใตป้ระมาณ 25 กม. ซ่ึงท่านจะพบกบัซากปรกัหกัพงัของป้อมปราการโบราณท่ี

ตั้งอยูใ่นทะเลทรายและปกคลุมไปดว้ยผืนทราย ป้อมปราการแห่งน้ีซ่ึงบางแห่งไดถู้ก

สรา้งขึ้ นมีลกัษณะใหญ่โตและถกูลอ้มรอบไปดว้ยส่ิงก่อสรา้งท่ีสวยงามท่ียงัเหลืออยูใ่น

ขณะน้ีมีความยาวประมาณ 1,500 เมตร ทางดา้นขวามือของทางเขา้ป้อมยงัมีคูน ้า
ซ่ึงเรียกวา่ กาล่า เคนเดกี สถานท่ีแห่งน้ีคาดวา่ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 3 ก่อน

คริสตกาล 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บา้นดารว์าซ่า (Darvaza Village) ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นใต ้ระยะทางหา่งประมาณ 310 กม. 
 

 เดินทางมาถึง หมู่บา้นดารว์าซ่า พรอ้มดว้ยการรบัประทานอาหารค า่/บารบี์คิวท่ีใน

แคม้ป์ 
                    
น าท่านไปชม หลุมยกัษ์ท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ และมีเปลวเพลิงลุกสว่างไสวต่อเน่ือง จึง

ไดส้มญานามวา่ ประตูสู่นรก (Door to Hell) ซ่ึงเป็นหลุมก๊าซกวา้ง 70 เมตร ท่ีอยู่
บนพ้ืนท่ีบนทะเลทรายคาราคัมอันโล่งกวา้ง ใกลก้ับหมู่บา้นดารวาซ่า จากลักษณะ

 



 

หลุมท่ีเต็มไปด้วยเปลวเพลิงท่ีไม่มีวันมอดดับ ซ่ึงเดิมทีแล้วเป็นทะเลทรายโล่ง                    

กวา้ง กระทัง่เม่ือปี ค.ศ.1971 วิศวกรของโซเวียตได้มาตั้งแคมป์ขุดเจาะน ้ ามัน

บริเวณน้ี แต่หลังจากท่ีพวกเขาเร่ิมการขุดเจาะเพ่ือหาน ้ามัน กลับพบว่าท่ีท่ีเขาขุด

เจาะน้ันมีแต่ก๊าซมีเทน และต่อมาหน้าดินก็เกิดทรุดตัวเป็นหลุมก๊าซกวา้ง ดว้ยความ                     

กังวลว่าก๊าซมีเทนอาจจะท าอันตรายกับผูค้นท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บา้นท่ีห่างออกไปไม่

ไกล วิศวกรจึงตัดสินใจจุดไฟเผาก๊าซในหลุมน้ี โดยคาดว่ามันจะดับภายในไม่ก่ี

สปัดาหเ์ม่ือก๊าซถกูเผาจนหมด นับตั้งแต่วศิวกรจุดไฟใหลุ้กโชนขึ้ นในหลุมยกัษ์แห่งน้ี 

ไฟก็ไม่เคยมอดดับลงอีกเลย มันโชติช่วงรอ้นระอุอยู่อยา่งน้ันมายาวนาน 10 ปีผ่าน

ไปก็แลว้ 20 ปีผ่านไปก็แลว้ จนถึงวนัน้ี 40 กวา่ปีผ่านไป ไฟในหลุมก็ยงัคงเผาไหม้

อยู่เหมือนเดิม ในปัจจุบันประตูนรกแห่งน้ีไดดึ้งดูดใจใหผู้ ้คนท่ีช่ืนชอบการไปชม

สถานท่ีอนัทา้ทาย น่าต่ืนเตน้แวะมาเท่ียวชมตลอดเวลา 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอัสหก์าบัด ท่ีอยู่ห่างประมาณ 260 
กม. ซ่ึงจะถึงเมืองหลวงประมาณเวลา 23.00 น   

 

 เมืองอสัหก์าบดั (Ashgabat) ในภาษาเปอรเ์ซียมีความหมายวา่ เมืองแห่งความรกั 
เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเติรก์เมนิสถาน ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลทรายด าคาราคุม 

(Kara Kum) และเทือกเขาโคเพต แด๊ก(Kopet Dag) เป็นท่ีตั้งของท่ีท าการรฐับาล 
และศูนยก์ลางการบริหารประเทศ ถึงแมจ้ะเป็นเมืองท่ีก่อตั้งขึ้ นใหม่บนรากฐานของ

หมู่บา้นท่ีช่ือเดียวกนัโดยขุนนางรสัเซียในปี ค.ศ.1881 ซ่ึงอยูห่า่งจากเมืองนิซา(Nisa) 
เมืองหลวงของจักรวรรดิปาร์เทียนโบราณท่ีสร้างขึ้ นบนพ้ืนท่ีของคอนจิกาลา

(Konjikala) ท่ีไดล้่มสลายและเป็นหน่ึงในเมืองส าคัญบนเสน้ทางสายไหม (Silk 
Road) 

 

พกัท่ี GRAND TURKMEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อสัหก์าบดั 

วนัท่ี 4 อสัหก์าบทั/พิพิธภณัฑฯ์-นิซ่า                                                              
09.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
10.00 น. น าท่านไปชมความทันสมัยของเมืองหลวง หลังจากหลุดพน้จากการปกครองของ

สหภาพโซเวียตรัสเซีย ส่ิงก่อสรา้งอาคารบา้นเรือนดูทันสมัยสะอาดแต่สไตล์ของ

สถาปัตยกรรมน้ัน สะทอ้นถึงอิทธิพลท่ีได้รับจากรัสเซีย และการตกแต่งประดับ

ประดาท่ีบ่งบอกถึงมรดก อิทธิพลจากเปอรเ์ซียและอาหรบั 

 

 น าท่านไปชม สุเหร่าเติรก์เมนบาชี (Turkmenbashi Ruhy Mosque) ท่ีถูกสรา้ง
ขึ้ นในปีค.ศ. 2002 - 2004 เหมือนกบัสุเหรา่ทัว่ๆไป มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 18 ลา้น
ตรม. มีสถานท่ีจอดรถได ้400 คนั และผูท่ี้เขา้ท าพิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน โดยเสีย
ค่าใชจ้่ายประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงถูกตกแต่งดว้ยหินอ่อนทั้งหมดจาก    
ฝรัง่เศส ตัวสุเหร่ามีโคมยอดสูง 55 เมตร และประกอบดว้ย เสาหอคอยมินาเรท 4 
หอท่ีมีความสูงหอละ 91 เมตร ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของปี ค.ศ.1991 ท่ีไดอิ้สรภาพจาก
โซเวยีต               
 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองนิซ่า(Nisa) ในอดีตคือเมืองหลวงของจกัรวรรดิ
เปอรเ์ซียและปารเ์ทียน ท่ีทรงอ านาจ และไดค้รอบครองภมิูภาคแถบน้ีระหวา่ง 300 

ปีก่อนคริสตกาล จนถึงศตวรรษท่ีเป็นปราการป้องกนัการรุกรานของกองทพัโรมนัท่ี

ไดแ้ผ่อ านาจเขา้ไป ซากปรกัหกัพงัท่ีหลงเหลืออยูใ่หเ้ห็นสามารถสะทอ้นถึงความ

 



 

เจริญรุง่เรืองของอารยธรรมในยุคสมยัน้ัน รวมถึงทกัษะความสามารถ ความช านาญ

ดา้นสถาปัตยกรรม และไดร้บัการขึ้ นใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 
 
ใหท่้านไดช้มโบราณสถานท่ีมีความส าคัญทางโบราณคดี ปราการปารเ์ทียนแห่ง

เมืองนิซา (Parthian Fortress of Nisa) ชมส่วนท่ีหลงเหลืออยูข่องส่ิงก่อสรา้งทาง
โบราณคดีท่ีอาจระบุจากสัณฐานรูปทรงว่าบริเวณน้ันควรเป็นราชวงั อารามหรือ

ทอ้งพระคลงั สืบเน่ืองจากโครงสรา้งของหอ้งเก็บไวน์ท่ีใหญ่โต และโกดังเก็บผลผลิต

ฐานรากของอาคารป้อมปราการมีความแข็งแรงหนาราว 8-9 เมตร และหอรบทรง

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ราว 43 หอ นอกจากน้ัน เมืองนีซา ยงัเป็นเมืองท่ีส าคัญในเสน้ทาง

การคา้ วฒันธรรมประเพณีระหวา่งเปอรเ์ซีย กรีก และเอเชียกลางในยุคน้ัน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 

น าท่านไปชม อนุสาวรียแ์ห่งความเป็นกลาง (Monument of Neutrality Arch) ท่ี
ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1996 เสมือนหน่ึงเป็นประภาคารมีความสูงประมาณ 95 เมตร 
ซ่ึงตั้งอยู่บน หินอ่อนสีขาว เป็นอนุสาวรียท่ี์มีความสูงท่ีสุดของประเทศน้ี ประกอบ 

ดว้ยความสูงท่ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ในดา้นความแข็งแกร่งของ
ประเทศน้ีดว้ย สูงขึ้ นไปประมาณ 21.50 เมตร จะเป็นรา้นบารแ์ละกาแฟ ส าหรบัให ้                    
นักท่องเท่ียวข้ึนมาชมววิทิวทัศน์รอบๆตวัเมืองอสัหก์าบทั    

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั สนามแข่งมา้เบเดฟ (Bedev Hippodrome) ชมการ
เล้ียงมา้สายพนัธุ์ยอดเยี่ยมของเติรก์เมน นับแต่อดีตกาลท่ีชายชาวเติรก์เมนมี

ความผูกพนักบัมา้ สตัวพ์าหนะท่ีเคล่ือนท่ีเร็วแห่งเอเชียกลาง จนเป็นท่ีเกรงขาม

และกล่าวขานว่าเป็นชายผูถื้ออาวุธบนหลงัมา้ และ มา้ยอดสายพนัธอ์คัฮาล เต

เก ้(Akhal-Teke) ของเติรก์เมนน้ันประวติัศาสตร์ ไดพิ้สูจน์ใหโ้ลกไดร้บัรูแ้ลว้ว่า
เป็นมา้ท่ีมีฝีเทา้จดัและเร็วท่ีสุดในโลก จนมีค าตลกเล่ากนัข าขนักล่าวไวว้่า พวก

อาหรบัมาถึงเติรก์เมนิสถานบนหลงัอฐู แต่กลบัไปบนหลงัมา้ 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี GRAND TURKMEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อสัหก์าบดั 
วนัท่ี 5  อสัหก์าบตั                                                                                            
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
08.30 น. น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum of Turkmenistan)            

ซ่ึงเปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.1998 เป็นแหล่งรวมสมบติั

ส าคญั ๆ ซ่ึงเป็นผลงานทางโบราณคดีท่ีหายาก ผลงานทางศิลปะตั้งแต่สมยัโบราณ

จนถึงสมัยกลางท่ีถูกคน้พบในประเทศ ประมาณ 500,000 ช้ิน ภายในหอ้งจัด

นิทรรศการ 8 หอ้ง หอ้งจดันิทรรศการดา้นโบราณคดี และชาติพันธุ์ ดูเหมือนวา่จะ

เป็นจุดท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด มีการจดัแสดงการแต่งกาย อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครวัเรือน

แบบดั้งเดิม เคร่ืองดนตรี เคร่ืองประดับ อาวุธ เอกสารทางประวัติศาสตร์ และ

เหรียญกษาปณ์โบราณ งานศิลปะการแกะสลักเรือจากงาช้าง รูปป้ันเทพีหรือ

เทพธิดาของปารเ์ทียนเปอรเ์ซีย แจกนัโรโดกูน่า(Rodoguna) ท่ีมีสีสันเป็นตัวแทน

แหง่ชีวติและความตาย ท่ีควรค่าแก่การเขา้ชมยิง่นัก 

 

 น าท่าน ผ่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace) อาคารใน  



 

สถาปัตยกรรมรว่มสมยัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมรดกทางสถาปัตยวฒันธรรมท่ีสืบทอดจาก

เปอร์เซียโบราณ  ผ่านชม อาคารรัฐสภา (Turkmen Parliament Building)                      
ชม มสัยิดอารโ์ตกรลูเกซ่ี(Artogrul Gazy Mosque) ซ่ึงถูกตั้งช่ือตามช่ือบิดาของบุรุษ
ผูย้ิง่ใหญ่ออสมาน กาซี เป็นผูก้่อตั้งจกัรวรรดิออตโตมาน ชม อนุสรณ์สถานแห่งเอก

ราชและสนัติภาพ (Independence and Peace Monument) พรอ้มเก็บภาพไวเ้ป็นท่ี
ระลึก (การน ากลอ้งถ่ายภาพเขา้ไปในสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีค่าใชจ้่าย ไม่รวมอยู่ใน

ค่าบริการ) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 

น าท่านไปชม พิพิธภณัฑพ์รมแห่งชาติ (National Carpet Museum) เป็นสถานท่ี
ท่ีแสดงพรมประมาณ 1,000 ผืนในยุคศตวรรษท่ี 18-19 ใหเ้ห็นถึงความสามารถ

ของชาวเติร์กเมนท่ีมีฝีมือในการทอพรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ท่ีท าพรมผืน

ใหญ่และผืนเล็กไดใ้นรูปแบบของสีสันต่างๆ ในการตกแต่งและจะตอ้งต่ืนตาต่ืนใจ 

เม่ือไดส้ัมผัสกับ พรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีมีความยาวถึง 21.20 เมตร และ

กวา้ง 14 เมตร รวมเป็นเน้ือท่ีประมาณ 301 ตารางเมตร โดยใชผู้ห้ญิงสาวท่ีมีฝีมือ

และความสามารถถึง 40 คน ในการทอพรมน้ีท่ีใชเ้วลาถึงสามปีคร่ึงจึงเรียบรอ้ย  
วตัถุประสงคใ์นการทอพรมผืนน้ีขึ้ นมาก็เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ท่ีไดป้ระกาศ

เอกราชออกจากภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต ซ่ึงไดร้บัการบนัทึกไวใ้นกิน

เนสบุ๊ควา่ เป็นพรมทอมือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 น าท่านเท่ียวชม ตลาดรสัเซียน (Russian Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดแหง่หน่ึงท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง ถกูออกแบบก่อสรา้งโดย สถาปนิกของรสัเซีย วลา

ดีเมียร ์วิโซติตในราวปี ค.ศ.1972-1982 เป็นแหล่งนัดพบระหว่างผูค้า้กบัผูซ้ื้อ ท่ี

ชาวเมืองรูจ้กักนัในนาม กูลิสถาน (Gulistan) มีสินคา้ตามความนิยมของชาวเติรก์
เมน กล่าวไดว้า่เป็นสถานท่ีดึงดดูนักท่องเท่ียวไดดี้เยีย่มอีกแหง่หน่ึง ในปี ค.ศ.2001 

ไดถู้กปรบัปรุงโดยบริษัทอีโคลของตุรกี  ท าใหมี้สินคา้ตามความนิยมของเติรก์เมน

หลายชนิดท่ีเป็นสินคา้ท่ีผูค้นสนใจท่ีถูกน ามาวางขายจากแหล่งผลิตทัว่สารทิศของ

ประเทศ ซ่ึงท่านจะได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของ               

ตลาดนัดตามแบบฉบบัของชาวเมือง 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร   

พกัท่ี GRAND TURKMEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อสัหก์าบดั 
วนัท่ี 6 อสัหก์าบดั-มาร-ีมารก์สั                                                                    
05.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั สนามบินอสัหก์าบตั เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

06.15 น. ออกเดินทางจาก อสัหก์าบตั สู่ เมืองมารี โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines 
เท่ียวบินท่ี T5-129   

 

06.55 น. เดินทางมาถึง เมืองมารี(Mary) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก เป็นเมืองหลวงของแควน้
ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องประเทศเติรก์เมนิสถาน หรือท่ีเคยรูจ้กักนัในนามของ เมิรฟ์, 
มารู และมาร์เยียน่า มารี เป็นเมืองโอเอซิสในทะเลทรายคาราคุม (Kara Kum 
Desert)  
 

 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  



 

 น าท่านออกเดินทางไปยงัพ้ืนท่ี กอนูร ์เดพี (Gonur Depe) เป็นพ้ืนท่ีในยุคส าริดใน
เติรก์เมนิสถาน ในคร่ึงแรกของพนัปีก่อนคริสตกาล ร่วมสมยักบัอารยธรรมสินธุและ

เมโสโปเตเมีย  ในดา้นเกษตรท่ีบริเวณแม่น ้าเมอรก์าบ ในภายหลงัถูกเรียกวา่ มาร์

กสัห ์(Margush) ในพ้ืนท่ี 3,000 ตร.กม. ประกอบดว้ยมากกว่า 70 โอเอซิสและ

การตั้งหลกัแหล่ง 150 แหง่ 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโบราณมารก์ัช (Margush)  เป็นสถานท่ีทาง

โบราณคดีท่ีมีความส าคญัอีกแห่งหน่ึง ระยะทางประมาณ 40 กม.  ในอดีตเป็นพ้ืนท่ี
ซ่ึงมีการตั้งถ่ินฐานทางการเกษตรเป็นแห่งแรกในพ้ืนท่ีสามเหล่ียมแม่น ้ามรู ์ดายาร์

กบัแม่น ้ามรูก์าบ ในราว 3,000 ปีก่อนคริสต์กาล ตะกอนจากภูเขาและน ้าท่าอนัอุดม                     
สมบรูณ์ รวมไปถึงสภาพภมิูอากาศท่ีอ านวย ท าใหก้ารเพาะปลกูไดพื้ชผลท่ีเจริญงอก

งามส่งใหเ้ศรษฐกิจรุ่งเรือง ช่ือของเมืองมารก์ัชน้ัน ปรากฎอยู่ในบันทึกโบราณของ

เปอรเ์ซีย แต่หลายศตวรรษต่อมากรีกไดเ้ปล่ียนไปเรียกขานช่ือเมืองวา่ มารเ์ยียน่า มี

พ้ืนท่ีครอบคลุมกว่า 3,000 ตร.กม มีโอเอซิสกว่า 78 จุด และกว่า 150 ชุมชน                    
(เป็น 1 ใน 5 ศูนยก์ลางของอารยธรรมโลกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกซ่ึงอีก 4 แห่งท่ีเหลือ
น้ัน ไดแ้ก่ เมโสโปเตเมีย อียิปต์ อินเดีย และจีน) มีการขุดพบซากปรกัหกัพังของ

ปราสาท และอารามท่ีมีขนาดเทียบเคียงกนัท่ีพบท่ีอสัซีเรีย (Assyria) และท่ีบาบีโลน 
(Babylone) และมีระบบการป้องกนัเมืองดว้ยป้อมปราการท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 ไดเ้วลา น าท่านออกเดินทางกลบัเมืองมารี  

 

น าท่านชม มัสยิด ทาลฮาทาน บาบา (Talhatan Baba Mosque) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นใน
ราวตน้ศตวรรษท่ี 12 ยุคกลาง สมยัอาหรบัเซลจกู (Seljuk) ชมมรดกของงานศิลปะ
ทางสถาปัตยกรรมอิสลามชั้นเยี่ยมอีกแห่งหน่ึง เป็นอาคารส่ิงก่อสร้างใน

สถาปัตยกรรมสไตลเ์ซลจกู หากท่านสังเกตใหดี้ จะพบวา่โครงสรา้งของอาคารและ 

การวางเรียงอิฐแต่ละกอ้น รวมถึงการตกแต่งภายใน ไดร้บัการออกแบบอยา่งลงตัว

ตามหลกัเรขาคณิต สภาพความเก่าแก่ไดท้รุดโทรมลงดว้ยกาลเวลานับรอ้ย นับพนัปี

ผ่านมา จึงไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ. 1987-1988 จึงท าใหไ้ดเ้ห็นความ

สวยงามทางสถาปัตยกรรมโบราณอยา่งท่ีปรากฏอยู ่

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี MARY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า มารี 
วนัท่ี 7 มารี – เมิรฟ์ – เติรก์เมนาบทั - บูคารา่ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางไปชม เมืองโบราณเมิรฟ์ (Merv) เป็นเมืองโอเอซิสเก่าแก่บน

เสน้ทางสายไหมในเอเชียกลาง ท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี บริเวณซากท่ีเหลือ

ในโอเอซิสอนักวา้งใหญ่น้ี แสดงใหเ้ห็นประวติัศาสตรข์องมนุษยย์าวนานกวา่ 4,000 

ปี เป็นสถานท่ีส าคญัทางโบราณคดี และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1999 
                     
น าท่านชมซากโบราณสถาน ท่ีไดร้ับการกล่าวว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่วงเวลา

สั้นๆ ในศตวรรษท่ี 12  ชมอนุสรณ์ของเมืองในยุคก่อนประวติัศาสตร ์จากยุคท่ีถูก

 



 

ปกครองโดยราชวงศอ์ะเคเมนิดแหง่เปอรเ์ซียโบราณ ราว 530 ปีก่อนคริสตกาลท่ีมา

ปกครองใชช่ื้อวา่ สะทราฟี (Satrapy) ต่อมาเม่ือกองทัพอนัเกรียงไกรของอเล็กซาน 
เดอร์มหาราช เดินทัพผ่านเพ่ือมุ่งพิชิตดินแดนในเอเชีย เมืองน้ีถูกเปล่ียนช่ือเป็น         

มารเ์กียน่า (Margiana) 
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเติรก์เมนาบัท (Turkmenabat) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะหา่งประมาณ 240 กม. 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร     
 น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองฟาราฟ (Farab) ของเติร์กเมนิสถาน เพ่ือขา้ม

พรมแดนไปยงัอุซเบกิซสถาน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองบูคาร่า (Bukhara) ระยะทางห่างประมาณ 100 

กม.                      
เมืองบูคาร่า(Bukhara) เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของแควน้บูคาร่า ตั้งอยู่

ทางตะวนัตก ในอดีตเป็นเมืองโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีถูกสรา้งขึ้ นบนเนินเขา

ส าหรบัประกอบพิธีทางศาสนาในฤดใูบไมผ้ลิ  และยงัเป็นเมืองท่ีก าเนิดงานเขียนของ

ผู้ท่ีนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็นท่ีอยู่ของบุคคลส าคัญ มีสุเหร่า อนุสาวรีย ์

อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนาฯ และยงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย และท่ี

ส าคญัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางการคา้ขายท่ีมีช่ือวา่ เสน้ทางสายไหม และไดร้บั

การขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1993 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี ASIA BUKHARA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า บคูารา่ 
วนัท่ี 8 บูคารา่ – ทาซเคน้ท ์
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.30 น. น าท่านชม ป้อมดิอารค์ (The Ark Fortress) ซ่ึงเป็นป้อมเก่าแก่สรา้งในศตวรรษท่ี 

5 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเม่ือขึ้ นไปดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของ

เมืองไดอ้ย่างชัดเจน และกล่าวกันว่าครั้งหน่ึงในอดีตมีผูอ้าศัยอยู่ในป้อมแห่งน้ีถึง 

3,000 คน  ตัวป้อมสามารถใชเ้ป็นเกาะก าบงัส าหรบัป้องกนัศัตรท่ีูจะเขา้มารุกราน 
ป้อมแหง่น้ีมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 25 ไร ่มีก าแพงลอ้มรอบ มีความยาวประมาณ 

800 เมตร ส่วนของก าแพงมีความสูงถึง 16-20 เมตร ถูกสรา้งดว้ยอิฐหนาทึบและ

สูงใหญ่ ส่วนประตูมีซุม้โค้งและหอคอยทั้งสองด้าน ซ่ึงในอดีตภายในถูกใช้เป็น

ศนูยก์ลางการปกครอง 

 

 น าท่านชม ท่ีฝังพระศพของอีสมาอีสซามานิดส ์(Ismail Samanids Mausoleum) 
ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สรา้งโดยกษัตริยซ์ามานิดส ์ซ่ึง

เป็นกษัตริยท่ี์ไดเ้คยปกครองอยูท่ี่นครน้ี ในสมยัของอาณาจกัรเปอรเ์ซียท่ีรุ่งเรือง ท่ี                     

ปกครองเอเซียกลาง ท่ีฝังศพน้ีสรา้งในปี ค.ศ. 892 และส าเร็จในปี ค.ศ. 943 ไดร้บั

การยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีโดมอนัยิ่งใหญ่มาก คือ ทากิ (Taqi  Trading Domes) มีอยู ่

3 ส่วน คือ ทากิ ซารก์ารอน(Taqi  Zargaron) ซ่ึงเป็นโดมท่ีพวกอินเดียท าการคา้
ขายและแลกเงินตรา ทากิ ซารร์าฟอน (Taqi Sarrafon)  เป็นโดมท่ีคา้ขายเก่ียวกบั

 



 

 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั *** 
 

ส่ิงมีค่า อญัมณีต่างๆ  และ ทากิ เทลปัก ฟูรโูช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็นโดม
ท่ีคา้ขายของท่ีเป็นสินคา้ ส าหรบัทัว่ๆไป รวมทั้งของท่ีระลึก เช่น ชาหอม หมวกขน

แกะ พรม ผา้ท่ีเย็บดว้ยมือ และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย 

14.30 น. น าท่านเดินทางไปยงั สถานีรถไฟบคูารา่  
15.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองบคูารา่ ไปยงั เมืองทาซเคน้ท ์โดยรถไฟความเร็วสงูสาย 761  
19.10 น. เดินทางมาถึง สถานีรถไฟกรุงทาซเคน้ท์  
19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี RAMADA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ทาซเคน้ท ์
วนัท่ี 9 ทาซเคน้ท ์- กรุงเทพฯ 
06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
07.30 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
10.20 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY 533 (รับประทาน

อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน 

 

18.15 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภมิู/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

         75,900.-   
8,000.- 

        75,900.-     
        18,000.-     

      - 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 
 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
  

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ ชั้น

ประหยดั และตัว๋เคร่ืองบินภายใน สายการบิน เติรก์เมนิสถาน ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอุซเบกิสถาน และเติรก์เมนิสถาน ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 45 USD 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 27 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ



 

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2.รปูถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั 

หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการ
จองทวัร)์ 
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลกูคา้ในคณะ มีตั้งแต่ 10 ท่านแต่ไม่ถึง 15 ท่าน ราคาทัวรเ์พ่ิมท่านละ 

4,000 บาท ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกปร ะเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็ นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 



 

 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


