
 

 

 
 

Central Asia - Land of Nomadic and Silk Road 
อุซเบกิสถาน-เติรก์เมนสิถาน-ทาจกิิสถาน-คีรก์ิซสถาน-คาซคัสถาน 

 



 

 

 
เอเชียกลาง เป็นพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ในทวีปเอเชียท่ีไม่มีทางออกทะเล มีค านิยามท่ีต่างกนัออกไปส าหรบั

ขอบเขตของดินแดนท่ีจดัอยูใ่นภูมิภาคเป็นเอเชียกลาง และยงัไม่มีค านิยามใดท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยส่วนใหญ่ 

อยา่งไรก็ตามลกัษณะโดยทัว่ไปของดินแดนในภมิูภาคน้ี คือ มีความเก่ียวขอ้งทางประวติัศาสตรก์บักลุ่มชาว

นอแมดและเสน้ทางสายไหม ซ่ึงท าใหใ้นอดีตน้ันดินแดนในภูมิภาคน้ี เป็นเสมือนเสน้ทางของสินคา้ คน

เดินทาง รวมถึงแนวความคิดระหวา่งยุโรป ตะวนัออกกลาง เอเชียใต ้และเอเชียตะวนัออก 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

24 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

24 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 532 10.25 - 15.15 
25 เม.ย. 61 ทาซเคน้ท ์ อรูเ์กน้ซ ์ TAS - UGC HY 1051 07.15 – 08.50 

28 เม.ย. 61 อสัหก์าบทั มารี ASB - MYP T5 129 09.40 – 10.20 

6 พ.ค. 61 ดชูานเบ ้ บิสหเ์ค๊ก DYU - FRU SZ 217 21.30 – 23.50 

13 พ.ค. 61 อลัมาต้ี ทาซเคน้ท ์ ALA - TAS HY 764 22.40 – 23.20 

14 พ.ค. 61 ทาซเคน้ท ์ กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 531 22.55 - 07.15 (+1) 

วนัท่ี 1 องัคาร 24 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์

08.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว W 

เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์ (HY) ประตทูางเขา้ท่ี 10 โดยมี
เจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทาซเคน้ท ์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยสายการบิน Uzbekistan 
Airways เท่ียวบินท่ี HY 532 (ใชเ้วลาบินประมาณ 06.30 ชัว่โมง) (รบัประทาน
อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

15.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเค้นท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 
 

 เมืองทาซเคน้ท ์(Tashkent)  เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศ 
มีความหมายวา่ เมืองแหง่ศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปดว้ย
โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศนูยก์ลางของวฒันะธรรมในเอเชียกลางมีประชากร

ประมาณ 2 ลา้นคน เป็นเมืองท่ีถกูลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล            
 

 

 น าท่านไปชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ียังคงเหลืออยู ่

หลงัจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองน้ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางสายไหมจาก

จีนสู่ยุโรป และหลงัจากการปฏิวติัเมืองน้ีกลายเป็นเมืองท่ีมีความทันสมยัออกแบบใน

 



 

 

สไตลข์องโซเวยีต 

 น าท่านไปยงัสวนสาธารณะเพ่ือชม หอคอยทีวีแห่งทาซเคน้ท ์ (Television Tower 
of Tashkent) ซ่ึงมีความสงูประมาณ 365 เมตร ไดถ้กูสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1978 และ
ไดเ้สร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1985 โดยการออกแบบดวัยสถาปัตยกรรมของเทอรซิ์เอฟ 

แหง่บริษัท ซารคู๊อฟและเซมาสห็โค ซ่ึงในขณะน้ันไดช่ื้อเป็นหอคอยท่ีสงูท่ีสุดในเอเซีย

กลาง และไดช่ื้อวา่เป็นหอคอยท่ีมีความสงูท่ีสุดของโลกในอนัดบัท่ี 3 จนถึงปี ค.ศ.

1991 และต่อมาก็ไดต้กอบัดบัมาอยูท่ี่ 8 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี RAMADA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
เมืองทาซเคน้ท ์ 
(อุซเบกิสถาน) 

วนัท่ี 2 พธุ 25 เม.ย. 61 ทาซเคน้ท ์– อูรเ์กน้ช ์- คีว่า                                             
05.00 น. น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง      
07.15 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท์ สู่เมืองอรูเ์กน้ช์ โดยสายการบิน Uzbekistan Airways 

เท่ียวบินท่ี HY-1051 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 

08.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินอรูเ์กน้ช ์ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโคราซมท่ี์ตั้งอยูท่างดา้น

เหนือ 

 

09.00น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางไปทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตสู้่  เมืองคีว่า (Khiva) ซ่ึงเป็นเมือง

หลวงของอาณาจกัรโบราณ ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขวญัว่าเป็น เมืองท่ีมีโดมนับพันโดม 

(The City of a Thousand Domes) มีสถานท่องเท่ียวท่ีส าคญัตั้งอยูใ่นก าแพงเมือง
เก่า ท่ีเรียกวา่ อินชานคาร่า (Ichankala) และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1990 

 

 น าท่านชม ป้อมปราการ พระราชวงั โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่าท่ียิ่งใหญ่มีหอคอย

สงู ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสีสนัท่ีสวยงาม 
 
จากน้ัน น าท่านไปชม คุนยาอารค์ (Kunya Ark) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ และยงั
มี วงัของมฮูมัหมดั อามินข่าน มาดาสซ่าห ์(Muhammad Aminkhan Madrassah) ท่ี
มีหอคอยหลายแห่งและสวยงาม  ชมรูปแบบและศิลปะในการก่อสรา้งท่ีบ่งบอกถึง

ความคิดของคนในสมัยน้ัน ท่ีมีความสามารถและความละเอียดอ่อนในการสรา้ง 

นอกจากน้ันความสวยงามแบบศิลปะอิสลามของกระเบ้ืองทุกแผ่นท่ีใชใ้นการตกแต่ง

ภายนอกและภายในสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งโดย อิสลาม โคจา (Islam Khoja) ผูมี้
บทบาทในการดแูลและเผยแผ่ศาสนา สรา้งสุเหร่ามสัยิด โรงเรียน และยงัมีหอคอยมิ

นาเรต์ท่ีสูงท่ีสุดประมาณ 57 เมตร นอกจากน้ันเขายงัไดส้รา้งพิพิธภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดใน
เมืองน้ีอีกดว้ย 
 
ชม โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ราฟาเนค มาดราสซาห ์(Rafanek Madrassah) โม
ฮมัเมด ราคิม ข่าน (Mohammed Rakim Khan)  และโรงเรียนสอนศาสนาท่ีมีความ
เก่าแก่ อาเมียร ์ตูร ์(Amir Tur) และชม ท่ีฝังศพของโชอี คาลนัดา โบโด (Sho I 
Kalandar Bodo Mausoleum)  

 



 

 

 ชม ศูนยร์วมแหล่งช๊อปป้ิง ท่ีพาลวานคารี คอมเพล็ค (Palvankari Complex) 
ศูนยก์ารคา้ อบั อลัโบโด  คอมเพล็ค (Abd al Bodo Complex ) ท่ีเป็นศูนยก์ลาง
คา้ขายของคาราวาน ซ่ึงในช่วงศตวรรษท่ี 18 กองคาราวานไดใ้ชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ี

หยุดพกัหลงัจากเดินทางมาแรมไกลจากเอเชียไปทางดา้นตะวนัตกและก็กลบัมา และ

ยงัเป็นจุดท่ีมีการแลกเปล่ียนสินคา้ต่างๆ อีกดว้ย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 ชมสถานท่ีส าคญัในเมืองคีวา่อีกหลายแหง่ เช่น มาซารี ชารีฟ มาดราสซาห ์(Mazary 

Sharif Madrasah) บ่อน ้าคีแวค (Kheivak Well) ท่ีฝังศพของอุช อวโิอลี (Uch Avlioli 
Mausoleum) ท่ีเรียกวา่ สามนักบุญ  (Three Saints)  

 
ชม มสัยิดประจ  าเมืองมสัยิด จูมา (DJuma Mosque) สรา้งในศตวรรษท่ี 18 เป็น
อีกมัสยิดหน่ึงท่ีมีการออกแบบท่ีแตกต่างจากมัสยิดอ่ืนซ่ึงอยู่ในเมืองคีว่า ตัวมัสยิด

เป็นแบบชั้นเดียวมีพ้ืนท่ีประมาณ 2,500 ตรม. จะประกอบไปดว้ยเสาไม ้215 ตน้ 

จะมีการแกะสลกัเสาก่อนจะน ามาสรา้งมสัยดิ และจากลวดลายการแกะสลกัท่ีเสา จะ

มีการน าเอาลวดลายการแกะสลกัแบบอินเดีย บา้งก็แกะสลกัดว้ยภาษาคูฟิก เสาบาง

ตน้ก็แกะสลกัเป็นรปูดอกไมเ้ล้ือยอยา่งสวยงาม 

 

 ชม ท่ีฝังศพของ คุทลุก มรูาด อีนาค (Kutluq-Murad-Inaq)  ท่ีฝังศพของ พาหร์าวาน 

มคัหมดู (Pakhlavan  Makhmud) ท่ีถูกสรา้งเป็นโดมสีฟ้าเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันใน 

คีวา่  

 
ชม พระราชวังทชั คอบลี (Tash Khovli /Stone Yard Palace) เป็นพระราชวงัฤดู
รอ้น ท่ีมีรปูแบบในการก่อสรา้งอยา่งสวยงามอีกเช่นกนั และมีรปูแบบการใชง้าน และ

การจัดสรรการใชง้านของหอ้งต่างๆ ในตัวพระราชวงั ชมหอ้งรบัแขก ชมหอ้งนาง

สนม ชมพระต าหนักของกษัตริย ์ซ่ึงมีลวดลายในการตกแต่งอยา่งสวยงาม ตามหลกั

ของศาสนาอิสลามแลว้ผูช้ายสามารถมีภรรยาไดส่ี้ท่าน  

 
ชม โรงเรียนสอนศาสนาอลัลา คูลี ข่าน (Alla-Kuli-Khan Madrasah) ซ่ึงถูกสรา้ง
ขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 19 ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในเร่ืองการตบแต่ง  และ

โรงเรียนสอนศาสนาอาหรบั โมฮัมเมด ข่าน (Arab Mohamed Khan) ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นตะวนัตกของโรงเรียนสอนศาสนามูฮัมหมัด อามิน ข่าน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ี

คลา้ยกบัโรงเรียนสอนศาสนาท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนั แต่จะมีรปูร่างและโครงสรา้งใน

การสรา้งท่ีแตกต่างกนั การตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองท่ีมีสีสนัอนัเป็นท่ีต่ืนตาและสวยงาม 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี ASIA KHIVA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
เมืองคีวา่ 

(อุซเบกิสถาน) 
วนัท่ี 3 พฤหสับดี 26 เม.ย. 61 คีว่า – ดาโชกุซ - อสัหก์าบทั                                            
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทาง ขา้มพรมแดนเติรก์เมนิสถาน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้

เมืองและศุลกากร จากน้ัน เดินทางไปยงั เมืองดาโชกุซ (Dashoguz) ท่ีตั้งอยู่
 



 

 

ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะทางหา่งประมาณ 60 กม. 

 

เมืองดาโชกุซ เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางของจงัหวดัดาโชกุซดว้ย ตั้ งอยูท่างดา้น

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ และอยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล ประมาณ 88 เมตร มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 170,000 คน โดยมีหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ดว้ยกัน 

อาทิ พวกเติรก์เมน อุซเบก คาราคาลปัค ตาตา้ร ์พวกรสัเซียน และเกาหลีท่ีมีจ านวน

น้อย 

 

 น าท่านชมความเป็นอยูข่องชาวเมืองและความสวยงามของเมือง 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
ซ่ึงเรียกว่า กาล่า เคนเดกี สถานท่ีแห่งน้ีคาดว่าถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 3 ก่อน

คริสตกาล 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บา้นดารว์าซ่า (Darvaza Village) ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นใต ้ระยะทางหา่งประมาณ 310 กม. 
 

 เดินทางมาถึง หมู่บา้นดารว์าซ่า พรอ้มดว้ยการรบัประทานอาหารค า่/บารบี์คิวท่ีใน

แคม้ป์ 
                    
น าท่านไปชม หลุมยกัษ์ท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ และมีเปลวเพลิงลุกสวา่งไสวต่อเน่ือง จึง

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

หลุมท่ีเต็มไปด้วยเปลวเพลิงท่ีไม่มีวันมอดดับ ซ่ึงเดิมทีแล้วเป็นทะเลทรายโล่ง                    

กวา้ง กระทัง่เม่ือปี ค.ศ.1971 วศิวกรของโซเวยีตไดม้าตั้งแคมป์ขุดเจาะน ้ามนับริเวณ

น้ี แต่หลงัจากท่ีพวกเขาเร่ิมการขุดเจาะเพ่ือหาน ้ามนั กลบัพบวา่ท่ีท่ีเขาขุดเจาะน้ันมี

แต่ก๊าซมีเทน และต่อมาหน้าดินก็เกิดทรุดตัวเป็นหลุมก๊าซกว้าง ด้วยความ                     

กังวลว่าก๊าซมีเทนอาจจะท าอันตรายกับผูค้นท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บา้นท่ีห่างออกไปไม่

ไกล วิศวกรจึงตัดสินใจจุดไฟเผาก๊าซในหลุมน้ี โดยคาดว่ามันจะดับภายในไม่ก่ี

สปัดาหเ์ม่ือก๊าซถกูเผาจนหมด นับตั้งแต่วิศวกรจุดไฟใหลุ้กโชนขึ้ นในหลุมยกัษ์แห่งน้ี 

ไฟก็ไม่เคยมอดดับลงอีกเลย มนัโชติช่วงรอ้นระอุอยูอ่ย่างน้ันมายาวนาน 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   

 



 

 

 เมืองอสัหก์าบัด (Ashgabat) ในภาษาเปอรเ์ซียมีความหมายวา่ เมืองแห่งความ
รกั เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเติรก์เมนิสถาน ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลทรายด าคารา

คุม( Kara Kum) และเทือกเขาโคเพต แด๊ก(Kopet Dag) เป็นท่ีตั้งของท่ีท าการ

รัฐบาล และศูนย์กลางการบริหารประเทศ ถึงแมจ้ะเป็นเมืองท่ีก่อตั้งขึ้ นใหม่บน

รากฐานของหมู่บา้นท่ีช่ือเดียวกันโดยขุนนางรสัเซียในปี ค.ศ.1881 ซ่ึงอยู่ห่างจาก

เมืองนิซา(Nisa) เมืองหลวงของจกัรวรรดิปารเ์ทียนโบราณท่ีสรา้งขึ้ นบนพ้ืนท่ีของ

คอนจิกาลา(Konjikala) ท่ีไดล้่มสลาย และเป็นหน่ึงในเมืองส าคัญบนเสน้ทางสาย

ไหม (Silk Road) 

 

พกัท่ี AK ALTYN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมอืงอสัหก์าบทั       
(เติรก์เมนิสถาน)                                       

วนัท่ี 4  ศุกร ์27 เม.ย. 61 อสัหก์าบทั – นิซ่า -  อสัหก์าบทั                                                              
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.30 น. น าท่านไปชมความทันสมัยของเมืองหลวง หลังจากหลุดพน้จากการปกครองของ

สหภาพโซเวียตรัสเซีย ส่ิงก่อสรา้งอาคารบา้นเรือนดูทันสมัยสะอาด แต่สไตล์ของ

สถาปัตยกรรมน้ันสะทอ้นถึงอิทธิพลท่ีไดร้บัจากรสัเซีย และการตกแต่งประดบัประดา

ท่ีบ่งบอกถึงมรดกอิทธิพลจากเปอรเ์ซียและอาหรบั  

 
น าท่านผ่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace) อาคารใน

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมรดกทางสถาปัตยวฒันธรรมท่ีสืบทอด

จากเปอรเ์ซียโบราณ ผ่านชม อาคารรฐัสภา (Turkmen Parliament Building) ชม 

มัสยิดอาร์โตกรูล (Artogrul Gazy) ซ่ึงถูกตั้งช่ือตามช่ือบิดาของบุรุษผูย้ิ่งใหญ่      

ออสมาน กาซี เป็นผูก้่อตั้งจกัรวรัรดิออตโตมาน  ชม อนุสรณ์สถานแห่งเอกราชและ

สนัติภาพ (Independence and Peace Monument)  พรอ้มเก็บภาพไวเ้ป็นท่ี

ระลึก(การน ากลอ้งถ่ายภาพเขา้ไปในสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีค่าใชจ้่าย ไม่รวมอยู่ใน

ค่าบริการ) 

 

 น าท่านไปชม สุเหร่าเติรก์เมนบาชี (Turkmenbashi Ruhy Mosque) ท่ีถูกสรา้ง
ขึ้ นในปี ค.ศ.2002-2004 เหมือนกับสุเหร่าทัว่ๆไป มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 18 
ลา้นตร.เมตร มีสถานท่ีจอดรถได ้400 คนั และผูท่ี้เขา้ท าพิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน 
โดยเสียค่าใชจ้่ายประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรฐั ซ่ึงถูกตกแต่งดว้ยหินอ่อนทั้งหมด
จากฝรัง่เศส ตวัสุเหรา่มีโดมยอดสงู 55 เมตร และประกอบดว้ยเสาหอคอยมินาเรท 4 
หอท่ีมีความสูงหอละ 91 เมตร ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของปี ค.ศ.1991 ท่ีไดอิ้สรภาพจาก
โซเวยีต 

 

 จากน้ัน น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum of 
Turkmenistan) ซ่ึงเปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.1998              

เป็นแหล่งรวมสมบติัส าคญัๆ ซ่ึงเป็นผลงานทางโบราณคดีท่ีหายาก ผลงานทางศิลปะ

ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงสมัยกลางท่ีถูกคน้พบในประเทศราว 500,000 ช้ิน ภายใน

หอ้งจัดนิทรรศการ 9 หอ้ง หอ้งจัดนิทรรศการด้านโบราณคดี และชาติพันธุ์ ดู

เหมือนวา่จะเป็นจุดท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด มีการจดัแสดงการแต่งกาย อุปกรณ์เคร่ืองใช้

ในครวัเรือนแบบดั้งเดิม เครื่องดนตรี เครื่องประดบั อาวุธ เอกสารทางประวติัศาสตร์

และเหรียญกษาปณ์โบราณ งานศิลปะการแกะสลักเรือจากงาชา้ง รูปป้ันเทพีหรือ

 



 

 

เทพธิดาของปารเ์ทียน เปอรเ์ซีย แจกนัโรโดกูน่า (Rodoguna) ท่ีมีสีสนัเป็นตัวแทน
แหง่ชีวติและความตาย ท่ีควรค่าแก่การเขา้ชมยิง่นัก 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองนิซ่า(Nisa) ในอดีตคือเมืองหลวงของจักรวรรดิ

เปอรเ์ซียและปารเ์ทียน ท่ีทรงอ านาจ และไดค้รอบครองภูมิภาคแถบน้ีระหวา่ง 300 

ป่ีก่อนคริสตกาล จนถึงศตวรรษท่ีเป็นปราการป้องกนัการรุกรานของกองทัพโรมนัท่ี

ไดแ้ผ่อ านาจเขา้ไป ซากปรกัหกัพังท่ีหลงเหลืออยู่ใหเ้ห็น สามารถสะทอ้นถึงความ

เจริญรุง่เรืองของอารยธรรมในยุคสมยัน้ัน รวมถึงทักษะความสามารถ ความช านาญ

ดา้นสถาปัตยกรรม และไดร้บัการขึ้ นใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 

 

 ใหท่้านไดช้มโบราณสถานท่ีมีความส าคัญทางโบราณคดี ปราการปารเ์ทียนแห่ง

เมืองนิซา (Parthian Fortress of Nisa) ชมส่วนท่ีหลงเหลืออยูข่องส่ิงก่อสรา้งทาง
โบราณคดี ท่ีอาจระบุจากสัณฐานรูปทรงว่าบริเวณน้ันควรเป็นราชวัง อาราม          

หรือทอ้งพระคลัง สืบเน่ืองจากโครงสรา้งของหอ้งเก็บไวน์ท่ีใหญ่โต และโกดังเก็บ

ผลผลิต ฐานรากของอาคารป้อมปราการมีความแข็งแรงหนาราว 8-9 เมตร และหอ

รบทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าราว 43 หอ นอกจากน้ัน เมืองนิซายังเป็นเมืองส าคัญใน

เสน้ทางการคา้ วฒันธรรมประเพณีระหวา่งเปอรเ์ซีย กรีก และเอเชียกลางดว้ย 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี AK ALTYN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองอสัหก์าบทั    
(เติรก์เมนิสถาน)                                                                               

วนัท่ี 5 เสาร ์28 เม.ย. 61 อสัหก์าบทั – มารี  
06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   

07.30 น. จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินอสัหก์าบทั เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

09.40 น. ออกเดินทางจาก อสัหก์าบตั สู่เมืองมารี โดยสายการบิน  Turkmenistan Airlines 
เท่ียวบินท่ี T5-129   

 

10.20 น. เดินทางมาถึง เมืองมารี(Mary) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก เป็นเมืองหลวงของแควน้
ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องประเทศเติรก์เมนิสถาน หรือท่ีเคยรูจ้กักันในนามของ เมิรฟ์, 
มารู และมาร์เยียน่า มารี เป็นเมืองโอเอซิสในทะเลทรายคาราคุม (Kara Kum 
Desert)  
                      
น าท่านออกเดินทางไปยงัพ้ืนท่ี กอนูร ์เดพี (Gonur Depe) เป็นพ้ืนท่ีในยุคส าริดใน
เติรก์เมนิสถาน ในคร่ึงแรกของพนัปีก่อนคริสตกาล ร่วมสมยักบัอารยธรรมสินธุและ

เมโสโปเตเมีย  ในดา้นเกษตรท่ีบริเวณแม่น ้าเมอรก์าบ ในภายหลังถูกเรียกว่า มาร์

กสัห ์(Margush) ในพ้ืนท่ี 3,000 ตร.กม. ประกอบดว้ยมากกวา่ 70 โอเอซิสและการ
ตั้งหลกัแหล่ง 150 แหง่ 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยัง 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

สถาปัตยกรรมสไตล์เซลจกู หากท่านสังเกตใหดี้ จะพบว่าโครงสรา้งของอาคารและ 

การวางเรียงอิฐแต่ละกอ้น รวมถึงการตกแต่งภายใน ไดร้บัการออกแบบอย่างลงตัว

ตามหลกัเรขาคณิต สภาพความเก่าแก่ไดท้รุดโทรมลงดว้ยกาลเวลานับรอ้ย นับพนัปี

ผ่านมา จึงไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ. 1987-1988 จึงท าใหไ้ดเ้ห็นความ

สวยงามทางสถาปัตยกรรมโบราณอยา่งท่ีปรากฏอยู ่

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี MARY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองมารี  

(เติรก์เมนิสถาน)                                                                                                                         
วนัท่ี 6 อาทิตย ์29 เม.ย. 61 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 าท่าน ขา้มพรมแดนอุซเบกิสถาน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 

 

 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 
เมืองบคูารา่      

(อุซเบกิสถาน)                                        
วนัท่ี 7 จนัทร ์30 เม.ย. 61 บูคารา่ 
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 าหรบัป้องกนัศัตรูท่ีจะเขา้มารุกราน 
ป้อมแหง่น้ีมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 25 ไร ่มีก าแพงลอ้มรอบ มีความยาวประมาณ 

800 เมตร ส่วนของก าแพงมีความสูงถึง 16-20 เมตร ถูกสรา้งดว้ยอิฐหนาทึบและ

สูงใหญ่ ส่วนประตูมีซุม้โค้งและหอคอยทั้งสองด้าน ซ่ึงในอดีตภายในถูกใชเ้ป็น

ศนูยก์ลางการปกครอง 

 

 น าท่านชม ท่ีฝังพระศพของอีสมาอีสซามานิดส ์(Ismail Samanids Mausoleum) 
ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สรา้งโดยกษัตริยซ์ามานิดส์ ซ่ึง

เป็นกษัตริยท่ี์ไดเ้คยปกครองอยู่ท่ีนครน้ี ในสมัยของอาณาจกัรเปอรเ์ซียท่ีรุ่งเรือง ท่ี                     

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

การยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

 

 น าท่านไปชม โบโล เคา้ซ คอมเพล็ก (Bolo Khauz Complex ) เป็นอาคารสุเหร่า
ในสมยักลาง ถูกสรา้งขึ้ นไปปี ค.ศ. 1712-1713 รูปแบบในการก่อสรา้งประกอบไป
ดว้ยเสาไมท่ี้มีความสูงมาก อาคารดา้นหน้ามีเสาไมป้ระดับมากกว่า 20 ตน้รองรบั
ดาดฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ก็ไดใ้ชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นสุเหร่าอย่างเป็น
ทางการมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 

 น าท่านชม ไลอบับี เฮา้ซ ์(Lyab i Hauz) เป็นสถานท่ีส าหรบัสอนศาสนาท่ีตั้งอยู่
บริเวณริมสระน ้า ท่ีใหค้วามรม่รื่นกบัผูท่ี้เขา้มายงัสถานท่ีแหง่น้ี ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1620 และบริเวณมุมรอบๆ สระจะมีตน้มลัเบอรร่ี์ (ตน้หม่อน) ท่ีไดป้ลกูเอาไวห้ลาย
ร้อยปี ท่ีเหลืออีก 3 ด้านของสระน ้ าจะประกอบ ไปด้วยโรงเรียนสอนศาสนา          
คูเคลดาสช (Kukeldash) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นทางดา้นเหนือในปีค.ศ. 1568-1569  และอีก
สองดา้นท่ีเหลือทางดา้นตะวนัตกจะถูกสรา้งเป็นต าหนักส าหรบัเป็นบา้นพกั คือ คา

นาค่า (Khanaka) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1620 และส าหรบัดา้นตะวนัออก จะเป็น

สถานท่ีส าหรบัสอนศาสนา คือ นาเดียร ์ดีวาน เบกี (Nadir Divan Begi Madrasah) 
ท่ีถกูสรา้งขึ้ นในในปี ค.ศ.1622 

 



 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านชม หอโพลิ คลัยาน (Poli Kalyan Ensemble and Minaret) ถกูสรา้งขึ้ นใน
ปี ค.ศ.1127 โดยอาสลาน ขา่น แห่งราชวงศ์คารานิด อยูใ่นการปกครองของบูคาร่า 

และสามารถท าใหผู้พ้บเห็นตอ้งตกตะลึงถึงความโอ่อ่างดงาม รปูร่างของหอน้ีส่วนท่ี

สงูท่ีสุดเป็นทรงกลม หอน้ีไดถู้กออกแบบเพ่ือใชใ้นการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพ่ือมา

ท าละหมาด หอคอยแห่งน้ีไดถู้กซ่อมแซมขึ้ นใหม่ในศตวรรษท่ี 15 เพราะวา่เกิดการ

ทรุดตวัเน่ืองจากพ้ืนดินอ่อนน่ิมเกินไป     

 

 น าท่านชม ท่ีฝังศพของชัสหม์า อายุบ (Chashma Ayub) ซ่ึงเป็นนักบุญท่ีเคย

เดินทางมาท่ีเมืองน้ี และมีบ่อน ้าซ่ึงเช่ือกนัว่านักบุญอายุบ ใชไ้มเ้ทา้เนรมิตบ่อน ้าน้ี

เพ่ือเป็นน ้าท่ีรกัษาโรคได ้

 

 น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรบั (Miri Arab Madrassah) เอเมียร ์
อาลิม ข่าน (Amir Alim Khan) ท่ีถูกสรา้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัสุเหร่าคลัยาน ถูก
สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 16 ในสมยัของราชวงศไ์ซบานิค ช่ือสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กตั้งตาม

ช่ือของครท่ีูมาสอน มิริ อาหรบั ซ่ึงมีความหมายวา่ เจา้แหง่อาหรบั 

 

 น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีโดมอนัยิ่งใหญ่มาก คือ ทากิ (Taqi Trading Domes) มีอยู ่
3 ส่วน คือ ทากิ ซารก์ารอน( Taqi Zargaron) ซ่ึงเป็นโดมท่ีพวกอินเดียท าการคา้
ขายและแลกเงินตรา ทากิ ซารร์าฟอน (Taqi Sarrafon)  เป็นโดมท่ีคา้ขายเก่ียวกบั
ส่ิงมีค่า อญัมณีต่างๆ และ ทากิ เทลปัก ฟูรโูช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็นโดมท่ี
คา้ขายของท่ีเป็นสินคา้ส าหรบัทัว่ๆไป รวมทั้งของท่ีระลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ 

พรม ผา้ท่ีเย็บดว้ยมือ และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร/ พรอ้มกบัชมการแสดงของชนพ้ืนบา้นท่ีสวยงาม  

พกัท่ี ASIA BUKHARA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองบคูารา่         

 (อุซเบกิสถาน)                                    
วนัท่ี 8 องัคาร 1 พ.ค. 61 บูคารา่ – ซามารค์านด ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไป เมืองซามาร์คาน (Samarkand) ซ่ึ งอยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทางหา่งประมาณ 295 กม. 

 

 ระหว่างทาง ผ่าน เมืองกิซหด์ูวาน (Gizhduvan City) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีประวติั
ความเป็นมาตั้งแต่ราวศตวรรษท่ี 10  ในอดีตกิซหด์ูวานเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทาง

สายไหม ท่ีพ่อคา้กองคาราวานท่ีจะเดินทางไปยงัอินเดียและจะกลบัไปจีน จะตอ้งมา

หยุดพักคา้งแรมท่ีแห่งน้ี จนท าใหเ้มืองเล็กๆแห่งน้ีมีช่ือเสียงและเป็นศูนยก์ลางของ

การคา้ขาย และส่ิงท่ีส าคญัเป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในการท าเคร่ืองป้ันดินเผา ท าถว้ย

ชาม เคร่ืองใชต่้างๆ และพวกเซรามิคส์ ซ่ึงส่ิงของส่วนใหญ่ไดร้บัความช่ืนชอบและ

ความนิยมจากชาวอุซเบค และผูค้นในบริเวณเอเชียกลางเกือบทุกประเทศ 

 

 น าท่านไป ชมการท าเครื่องป้ันดินเผา ไดมี้การเร่ิมมาจากบา้นในครอบครวัของสองพี

น้องอบัดุลลาห ์นาร ์และอลิสเชอร ์ซลูลาเอฟ (Abdullah and Alisher Narzul 
laev) ซ่ึงมีช่ือเสียงไปยงัทัว่โลก ในการท าเคร่ืองป้ันตอ้งใชค้วามสามารถท่ีไดถู้ก

ถ่ายทอดต่อมาหลายรุ่นซ่ึงใชเ้วลานานประมาณ 60 ปีเลว้ จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก และ

จากรุน่ลกูสู่ยงัหลาน ท่ียงัคงเก็บรกัษาฝีมือในการท าเคร่ืองป้ัน เซรามิคส ์ใหเ้ป็นท่ีมี

ความสวยงาม และยงัไวใ้หดี้ท่ีสุดในอุซเบกิสถาน   

 



 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีบา้นช่างท าเซรามิคส ์  

 ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกชมและซ้ือสินคา้ท่ีท่านชื่นชอบ  

 น าท่านออกเดินทางไป เมืองซามารค์านด์ (Samarkand) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก
เฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 140 กม. 

 

 ระหว่างทางให้ท่านได้ชม คาราวานซารายราบาติ มาลิค (Rabati Malik 
Caravanserai) ซ่ึงไดถ้กูสรา้งขึ้ นมาเพ่ือใหเ้ป็นท่ีพกัแรมของกองคาราวานบนเสน้ทาง
สายไหม ตามค าสัง่ของคาราคานิด ชามส์ อัล มัค นาสร ์บุตรชายของทัมกาชข่าน 

อิบรากิม ผู้ท่ีปกครองในดินแดนซามาร์คานด์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1068-1088 เป็น

โบราณสถานท่ีมีค่าท่ีสุดทางดา้นประวติัศาสตรใ์นดินแดนแห่งตะวนัออกกลาง และ

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 2008 
 
ราบาติ มาลิค เป็นสถานท่ีท่ีมีความพิเศษในดา้นประวติัศาสตรข์องสถาปัตยกรรม

ของเปอรเ์ซียโบราณมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 8,277 ตร.เมตร โดยเฉพาะประตู

ทางเขา้ดา้นหน้าไดถ้กูสรา้งขึ้ นอยา่งวจิิตรและมีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยลวด 
ลายของส่วนโคง้ท่ีถูกก่อขึ้ นดว้ยกอ้นอิฐท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละกอ้นท่ีวดัได ้คือ ขนาด                      

25x25x4 ซม. และขอบประตูยงัถูกตกแต่งด้วยรูปดาวแปดเหล่ียมท่ีต่อกันอย่าง
สวยงามไปยงัส่วนดา้นบนของประต ูและต่อลงมาทางดา้นล่างของอีกดา้นหน่ึง     

 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซามารค์านด ์  

 เมืองซามารค์านด ์(Samarkand)  เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดเมือง  หน่ึงในเอเชียกลาง 
ตั้งอยูใ่นโอเอซิส ซ่ึงไดร้บัน ้ามาจากคลองท่ีขุดมาจากแม่น ้าซารฟัชาน อเล็กซานเดอร์ 

มหาราชได้ผ่านมาเมืองน้ี  เพ่ือท่ีจะเดินทางไปยังอินเดีย จึงได้ยึดครองเอาไว ้ 

ต่อจากน้ัน ก็เป็นพวกเติรก์ พวกอาหรบัและพวกเปอรเ์ซียก็ไดเ้ขา้มาปกครองต่อๆกนั

มา เมืองน้ีไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ.1215 เจงกิสข่าน

ไดแ้ผ่อาณาจกัรเขา้มาควบคุมเสน้ทางสายไหม และเขา้ยึดเมืองน้ีในปี ค.ศ. 1221 

และอีกประมาณรอ้ยปีต่อมา เมืองน้ีก็เหลือแต่ซากปรกัหกัพงั และจากน้ันตีมรู ์ข่านก็

ไดส้รา้งอาณาจกัรแห่งน้ีใหมี้ความเจริญขึ้ นมา ซ่ึงเมืองน้ีไดร้บัสมญานามว่า เมือง

แห่งโดมสีฟ้า (The City of Blue Domes) ในประวติัศาสตร ์ถา้นับยอ้นหลงัไป
หลายรอ้ยปี และยงัไดช่ื้อว่าเป็นตน้ก าเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001 
Arabian Nights) และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกใน ปีค.ศ. 2001 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี DIYORA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองซามารค์านด ์

(อุซเบกิสถาน)                                    
วนัท่ี 9 พธุ 2 พ.ค. 61 ซามารค์านด ์ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30น. น าท่านไปชม จตุรสัเรจีสถาน(Registan Square) เป็นจตุัรสักลางเมืองท่ีมีช่ือเสียง
และยิ่งใหญ่งดงามไปด้วยศิลปะอิสลาม ซ่ึงถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามท่ีสุดใน

เอเชียกลาง  ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีฟ้าตัดขอบดว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปดว้ย

โรงเรียนสอนศาสนา (Madrasah) ถึง 3 แห่ง คือ อลุูค เบก (Ulug Beg) ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัตก ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร ์ดอร ์(Shir Dor) ตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัออก ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค 

 



 

 

เบค ผนังก าแพงมีลวดลายรปูทรงเลขาคณิต และซุม้ประตูมีรปูเสือลายพาดกลอน ท่ี

แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมทัว่ๆไปของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี (Tilya 
Kari) ถูกสรา้งขึ้ นอยูท่างดา้นเหนือ ในศตวรรษท่ี 17 และใชเ้วลาสรา้งประมาณ 20 
ปี ซ่ึงผนังและซุม้ในก าแพงมีการปิดทองมากกวา่ท่ีอ่ืนใด 

 ชม สุเหร่าบิบิ คะนุม (Bibi Khanum Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาและ
ใหญ่ท่ีสุดในโลกอิสลาม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจท่ีสามารถปกครองดินแดนได้

มากกวา่ใครในประวติัศาสตร ์ถกูสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1399 ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน 5 ปี ใช้

ช่างฝีมือ 200 คน แรงงาน 500 คน ชา้งอีก 95 เชือก ดา้นประตูทางเขา้สรา้งเป็น 

อาคารสูงประมาณ 35 เมตร ทางเขา้สรา้งเป็นรูปวงรี สูง  18 เมตร ตัวหอบังสูง

ประมาณ 50 เมตร ตรงทางเขา้สู่จตุัรสัมสัยิด มีขนาดพ้ืนท่ียาวประมาณ 167 เมตร 

และกวา้ง 109 เมตร และสองขา้งยงัมีมสัยิดขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดม ไดก้ลาย 
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองน้ี ภายในตกแต่งดว้ยหินอ่อนแกะสลักโมเสครูปร่างต่างๆ 

เคลือบดว้ยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอักษรดว้ยน ้าเงินและทอง และท่ีหน้าสุเหร่า            

ยงัมีแท่นซ่ึงเดิมวางคมัภีรอ์ลักุรอ่านท่ีใหญ่ถึง 2 เมตร 

 

 น าท่านชม สถานท่ีฝังศพกูริ อาเมียร ์(Gure Amir Mausoleum ) ถูกสรา้งขึ้ น
เพ่ือใหเ้ป็นท่ีฝังศพของสุลต่าน มฮูมัหมดั (Sultan Muhammad) ซ่ึงเป็นหลานรกัท่ี
เสียชีวติในเปอรเ์ซีย สรา้งขึ้ นโดย ขา่น ตีมรู ์ในปี ค.ศ.1403 มีประตทูางเขา้ก่ออิฐถือ

ปนู ตั้งเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ซุม้โคง้ มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงู สูงประมาณ 36 เมตร 

ผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในประดบัดว้ยกระเบ้ืองอิฐเผาลงดว้ยลายสีทอง สีอ าพนั 

สีฟ้าน ้าทะเล แต่ก่อนหน้าน้ันในปี ค.ศ.1380 อาเมียร ์ตีมรูไ์ดโ้ปรดใหส้รา้งท่ีฝังศพ

ของพระองคเ์ตรียมไวก้่อนท่ีบา้นเกิด คือ เมืองชาหริ์ซาบซ ์แต่ในระหวา่งท่ีไดย้กทัพ

ไปบุกจีน ไดส้ิ้นพระชนม์ เม่ือปี ค.ศ.1405 จึงไดน้ าพระศพเดินทางกลบัมาภายใน 

24 ชม. เพ่ือฝังตามหลักศาสนา แต่ก็ไม่สามารถท าไดท้ันเวลา จึงไดฝั้งไวท่ี้กูริ อา

เมียร์ และต่อมาก็ได้ใชเ้ป็นสุสานของผูป้กครองนครซามาร์คานด์หลายพระองค์

สถานท่ีแหง่น้ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร     

 น าท่านไปชม หอดูดาวอูลุก เบค (Ulug Beg Observatory) เป็น สถานท่ีเก็บ

อุปกรณ์ท่ีใชด้ดูาว สรา้งโดย ขา่นอลุูข เบค ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความอจัฉริยะทางดารา

ศาสตรข์องท่าน ถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1428-1429 เป็นอาคาร 3 ชั้น สงูประมาณ 30 

เมตร มีดา้นบนยอดคลา้ยกับโดม สถานท่ีแห่งน้ีแสดงถึงเร่ืองราวทางดาราศาสตร ์

ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ดูดาวของท่านข่าน ท่ีท่านเคยค านวณรอบปี

ผิดไปเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน  หลงัจากท่ีท่านเสียชีวิตสถานท่ีแห่งน้ีไดร้บัความเสียหาย
จากพวกขโมยและพวกคลัง่ศาสนา แต่ชั้นล่างมิได้ถูกท าลายและต่อมาได้รับการ

ซ่อมแซมขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1929                       

 

 ชม ชาห ์อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) ซ่ึงมีความหมายวา่ เป็นท่ีอยูข่อง

กษัตริย ์(The Living King /Necropolis) เป็นสถานท่ีรวมสุสานขนาดใหญ่ ซ่ึงตั้งอยู่
บนเนินเขา อฟัราซิยาบ  (Afrasiyab) นอกก าแพงเมืองเก่า ใชเ้ป็นท่ีฝังศพมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 9-14 และเป็นความคิดของข่าน ตีมูร์ ท่ีตอ้งการใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็น

ศนูยก์ลางของท่ีฝังศพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมยัมากกวา่ 20 

แหง่ใหศึ้กษา รวมทั้งกระเบ้ืองเคลือบโบราณท่ีสวยงามมาก 

 



 

 

 ชม โบราณสถานอัฟราซิยาบ (Afrasiyab Ruins) ซ่ึงมีความหมายวา่ ถัดไปจาก
แม่น ้าด า (Beyond the black river) เป็นโบราณสถานท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของซา
มารค์านด์ ท่ีไดถู้กยึดครองมาประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.1220 

ซ่ึงปัจจุบันน้ีก็เป็นเนินเขาท่ีมีหญา้ปกคลุมและอยู่ใกลก้ับสุเหร่าบิบี คานุม อัฟราซิ

ยาบ เป็นสถานท่ีเก่าแก่ในโลกยุคโบราณ 700-600 ปีก่อนคริสตกาล โดยพวกซ๊อก

เดียน ไดต้ั้งเป็นเมืองและศนูยก์ลางของวฒันธรรม                       

 

 น าท่านไปเดินชม ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมี
ช่ือเสียง มีความประหลาดท่ีน่าท่ึง และเป็นหน่ึงเดียวของซามารค์าน ท่ีผูค้นยงัคงแต่ง

กายดว้ยเส้ือผา้ท่ีเป็นวฒันธรรมของชาวอุซเบก และสวมหมวกท่ีสวยงาม  
 
อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบาซาร ์ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆมากมายท่ีราคาถกู และสวยงาม

เช่น ผลไมส้ด พืชผกัต่างๆ ขนมหวาน องุ่นแหง้ท่ีมีทั้งสีเหลืองและด า 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี DIYORA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองซามารค์านด ์

(อุซเบกิสถาน)                                    
วนัท่ี 10 พฤหสับดี 3 พ.ค. 61 ซามารค์านด ์– เบโคโบด๊ - คูจานด ์                                

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเบโคโบด๊(Bekobod) ท่ีอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียง 
เหนือ ระยะทางห่างประมาณ 200 กม. เพ่ือ ขา้มพรมแดนทาจิกิสถาน ผ่านการ

ตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร และออกเดินทางต่อไปยัง  เมืองคูจานด ์

(Khujand) ระยะทางประมาณ 100 กม. 

 

 เมืองคูจานด  ์เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของแควน้ซูกด์ มีความ

ใหญ่โตเป็นอันดับท่ีสองรองจากดูชานเบ ้ตั้งอยู่บนริมฝัง่แม่น ้าเซียรด์ารย์า ในอดีต

เคยมีช่ือเรียกหลายช่ือดว้ยกัน คอดเจนด์ หรือ คอดเซน้ท์ จนถึงปี ค.ศ.1936 และ 

เลนินาบดั จนถึงปี ค.ศ. 1991 

 

 น าท่านชมความสวยงามของตัว เมืองคูจานด ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ท่ีนับยอ้น

ไปไดป้ระมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ท่ีถูกสรา้งขึ้ นโดยพวกซิทเทียนท่ีเขา้มาตั้ง

หลักแหล่งอยูท่ี่บริเวณน้ี ซ่ึงเม่ืออเล็กซานเดอร์มหาราชไดเ้ดินทัพเขา้มาเม่ือปี ค.ศ.

329 ก่อนคริสตกาลก็ได้ตั้งช่ือเมืองน้ีว่า อเล็กซานเดรีย เอสชาเต้ (Alexandria 
Eschate) เพ่ือใหเ้ป็นฐานท่ีมัน่ส าหรบักองทัพในการต่อตา้นพวกซิทเทียนท่ีไดอ้าศัย
อยูก่่อนทางดา้นเหนือของแม่น ้าเซียร ์ดารย์า 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านไปชม อนุสาวรียอิ์สมาอิล โซมานี (Ismail Somani Monument) ซ่ึงเป็น
สญัลกัษณ์ของการตั้งเมือง และการสรา้งประเทศแห่งน้ีขึ้ นมา ชม อนุสาวรียข์องนัก

กวี รูดาก้ี (Rudadi Monument) ซ่ึงเป็นนักกวเีอกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเอเชียกลาง 
 
จากน้ัน น าท่านเดินชม ตลาดปานชานเบ ้ซ่ึงเป็นตลาดแบบพ้ืนเมืองท่ีมีขนาดใหญ่

และการคา้ขายท่ีคึกคกั 

 

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑป์ระวัติศาสตร ์(Khujand Historian Museum) ซ่ึงเป็น  



 

 

สถานท่ีท่ีถูกจดัอยูใ่นป้อมปราการท่ีเรียกวา่ ป้อมคูจานด ์(Khujand Fortress) ท่ี
สรา้งขึ้ นโดยค าสัง่ของทีมรู์ มาลิค ท่ีเคยเขา้มาเป็นผูบ้ัญชาการกองทัพ เพ่ือต่อตา้น

กองทพัของพวกมองโกลท่ีไดข้ยายอาณาจกัรเขา้มาในบริเวณน้ีเม่ือในปี ค.ศ.1219-

1220 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี FIRUS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองคจูานด ์

(ทาจิกิสถาน) 

วนัท่ี 11 ศุกร ์4 พ.ค. 61 คูจานด ์– อีสทาราฟชาน – เพนจเิคน้ท ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอีสทาราฟชาน (Istaravshan) ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นใต ้ระยะทางหา่งประมาณ 90 กม. 

 

 น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอีสทาราฟชาน ท่ีมีความเก่าแก่กว่า 2,500 ปี
และเป็นท่ีพักของกองคาราวานบนเสน้ทางสายไหม จึงท าใหเ้ป็นศูนยร์วมของพวก

ช่างฝีมือ ศิลปิน เมืองน้ีจีงมีการสรา้งท่ีอยูอ่าศยัสลบัซบัซอ้น และมีการแกะสลกัอยา่ง

สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพวกชนชั้นสงู 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเพนจิเคน้ท ์(Penjikent) ท่ีตั้งอยูท่างดา้น
ตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางหา่งประมาณ 250 กม. 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 เมืองเพนจเิคน้ท ์เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ซกูดท์างดา้นตะวนัตก ซ่ึงติดกบัชายแดน

อุซเบกิสถาน แต่ในภายหลังมีปัญหาทางดา้นพรมแดนเลยท าใหถู้กปิดไป ดินแดน

แห่งน้ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของพวกซ๊อกเดียน ช่ือของแควน้น้ีก็อาจจะผันเปล่ียนจาก ซี

อกด/์ซ๊อกเดียน มาเป็น ซกูด/์ซกูหเ์ดียน 

 

 น าท่านไปชมความสวยงามของ เมืองเพนจิเคน้ท ์ท่ีตั้งอยูริ่มฝัง่แม่น ้าเซราฟชาน ซ่ึง

ในอดีตเป็นท่ีอยู่อาศัยของพวกซ๊อกเดียน (Sogdiana) ท่ีมีความสัมพันธ์และเป็น

ดินแดนแหง่หน่ึงใน 23 เมืองใหญ่ของพวกเปอรเ์ซีย ในสมยัของราชวงศ์อะเคเมนิดส์ 

ท่ีได้กล่าวถึงดินแดนแห่งน้ีว่าเป็นดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ รองลงมาจาก

เปอรเ์ซีย 

 

 น าท่านไปชมซากปรกัหกัพงัท่ีไดมี้การขุดคน้พบเม่ือปี ค.ศ.1975 ของเมืองซารามซ ์

(Saramz Ancient Ruins City) ท่ีมีอายุเก่าแก่ประมาณ 5,000 ปีมาแลว้ ท่ีตั้งอยู่
บริเวณริมฝัง่แม่น ้าเซราฟชาน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 100 เฮกเตอร ์โดยยงัมีหลกัฐาน

ใหเ้ห็นของวหิารแหง่ไฟ นอกจากน้ัน ยงัเป็นบริเวณท่ีมีการขุดเจาะพ้ืนท่ีท่ีเป็นสินแร่

ต่างๆ เช่น ทองแดง ตะกัว่ เงิน ทอง และยงัมีอญัมณีท่ีมีค่ามากมาย 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี SUGD HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองเพนจิเคน้ท ์

(ทาจิกิสถาน) 

วนัท่ี 12 เสาร ์5 พ.ค. 61 เพนจเิคน้ท ์– ไอน่ี - ดชูานเบ ้                                           

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองไอน่ี (Ayni) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก ระยะทาง
หา่งประมาณ 100 กม. 

 



 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองดชูานเบ ้(Dushanbe) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใต ้ระยะทาง
ประมาณ 120 กม.                   

 

 เมืองดูชานเบ ้(Dushanbe) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศทาจิกิ
สถาน ค าวา่ ดูชานเบ ้ในภาษาทาจิก มีความหมายวา่ วันจนัทร ์ซ่ึงเป็นช่ือท่ีมาจาก

ขอ้เท็จจริงท่ีเมืองเป็นสถานท่ีตั้งของหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองตลาดวนัจนัทร ์

 

 น าท่านไปชมความสวยงามของ เมืองดูชานเบ  ้ท่ีตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ้ าท่ีไหลมา

บรรจบกนั 2 สาย คือ แม่น ้าวารซ์อบ และ แม่น ้าโคฟานิฮอน เมืองหลวงแหง่น้ีมีพ้ืนท่ี

ประมาณ 125 ตร.กม. และมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 780,000 คน    

 

 น าท่านไปชม สวนรูดาก้ี (Rudaki Park) สถานท่ีแหง่น้ีถกูสรา้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็นเกียรติ
แด่ อบ ูอบัดุบลาห ์จาฟาร ์โมฮมัหมดั รูดาก้ี ซ่ึงเป็นนักประพนัธ์บทกวีท่ีมีช่ือเสียง
ชาวเปอรเ์ซียซ่ึงอยูใ่นปี ค.ศ. 858-941 เขาเกิดท่ีหมู่บา้นพานิรดูท่ีตั้งอยูใ่นเมืองเพน

จิเคน้ท์ ในชีวิตต่อมาไดต้าบอดสนิท แต่ความสามารถของท่านไดมี้การเรียนรูถึ้ง

เร่ืองราวต่างๆ และมีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยม ได้กลายเป็นนักประพันธ์บทกวี 

วรรณคดีท่ียิ่งใหญ่ และมีช่ือเสียงของเปอร์เซียท่ีทันสมัยกับเหตุการณ์  โดยการใช้

อกัษรของเปอรเ์ซียในการแต่งบทกลอนต่างๆ 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม 
 

 

พกัท่ี ATLAS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองดชูานเบ ้

(ทาจิกิสถาน) 
วนัท่ี 13 อาทิตย ์6 พ.ค. 61 ดชูานเบ ้– ฮิสซ่าร ์– ดชูานเบ ้- บิสหเ์คก๊                            

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑข์องโบราณ (Museum of Antiquities) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี
เก็บสะสมส่ิงของโบราณท่ีเป็นประวติัศาสตรข์องชาติ และเผ่าพันธ์ของชาวทาจิกใน

อดีต ท่ีไม่วา่จะเคยสามารถพดูภาษารสัเซียหรือภาษาทาจิกได ้ภายในไดส้ะสมส่ิงของ

ท่ีมีเสน่ห์ และเป็นส่ิงของท่ีมีค่าน่าสนใจทางวัฒนธรรม และท่ีส าคัญมากคือ 

พระพุทธรปูนอนยาวถึง 14 เมตร 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บา้นฮิสซ่าร ์(Hissar Village) ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นใตข้อง
ดชูานเบ ้ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. 
ในอดีตบริเวณหมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยท่ี์เร่ิมตน้ในยุคหิน มีการ

สรา้งท่ีพกัพิงยาวไปตามหุบเขา แต่ต่อมาก็ไดถ้กูท าลายโดยพวกท่ีบุกรุกเขา้มา ซ่ึงเร่ิม

ขึ้ นในสมยัของกษัตริยไ์ซรสัมหาราชแหง่เปอรเ์ซีย อเล็กซานเดอรม์หาราชแห่งมาซีโด

เนีย เจงกีสข่าน อาเมียร ์ตีมรู ์และสุดทา้ยก็เป็นพวกกองทัพแดงท่ีเขา้ท าลายลา้งจน

พินาศราบลงกบัพ้ืนดิน ซ่ึงแต่ละครั้งก็ตอ้งใชเ้วลานานในการก่อสรา้งขึ้ นมาใหม่ และ

ผลสุดทา้ยแทบจะไม่เหลือซากใหช้มมากมายนัก    

 

 น าท่านชม ป้อมปราการฮิสซ่าร ์(Hissar Fortress) ซ่ึงเคยเป็นปราสาทของเจา้ผู้
ครองนครบูคาร่า ท่ีเขา้มายึดครองในปี ค.ศ. 1924 โดย อิบราฮิม เบค ป้อมแห่งน้ี

ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ซ่ึงมีการสรา้งก าแพงท่ีสูงราว 1 เมตร และมีการเจาะเป็นช่อง

ส าหรบัการยงิปืนและปืนใหญ่  ภายในยงัมีตกแต่งสระน ้าและสวนอีกดว้ย และต่อมา

ก็ไดถ้กูท าลายโดยกองทพัแดง 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  



 

 

 ใหท่้านไดผ่้านชม พระราชวงัแห่งการรวมชาติ (Palace of Unity) หรือมีช่ือว่า 

พระราชวงัวาหด์ัท (Vardat Palace) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของตัวเมือง ผ่านชม

พระราชวงัแห่งชนชาติ (Palace of Nations) สวนแห่งชยัชนะ (Victory Park) และ
ป้อมปราการฮิสซาร ์(Fort Hissar)  

 

 น าท่านไปชม เสาธงของดูชานเบ ้(Dushanbe Flagpole) เป็นเสาธงท่ีมีความสูง
เป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลกซ่ึงมีความสงูถึง 165 เมตร อนัดับท่ี 1 ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นท่ีหลงัอยู่
ท่ีเมืองเจดดา้หส์ูงถึง 170 เมตร และอนัดับท่ี 3 อยูท่ี่เมืองบาคู ในอะเซอรไ์บจานท่ีมี
ความสงู 162 เมตร 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

19.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั สนามบินดชูานเบ ้เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

21.30 น. ออกเดินทางจาก ดชูานเบ ้สู่เมืองบิสหเ์คก๊ โดยสายการบิน Somon Air เท่ียวบินท่ี 
SZ-217           

 

23.50 น. เดินทางมาถึง สนามบินบิสห์เค๊ก/เมืองหลวงของคีร์กิซสถาน ผ่านพิธีการตรวจ

เอกสารการเดินทางและศุลกากร 

 

 เมืองบิสหเ์ค๊ก (Bishkek) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
คีรกี์ซสถาน และยงัเป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครองของแควน้ชุย (Chuy Region) 

 

พกัท่ี PLAZA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองบิสหเ์ค๊ก 

(คีรกี์ซสถาน) 
วนัท่ี 14 จนัทร ์7 พ.ค. 61 บิสหเ์คก๊ - อีสซิค คูล - โชลพอน อะทา                               

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโทก๊ม๊อค (Tokmok) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออก 

ระยะทางหา่งประมาณ 60 กม. 

 

 เมืองโท๊กม๊อค เป็นเมืองหน่ึงของแควน้ชุย มีพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเล

ประมาณ 816 เมตร มีประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 53,200 คน ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูท่างดา้น
ตะวนัออกของริมพรมแดนท่ีติดกบัคาซคัสถาน เพ่ือใหเ้ป็นฐานทัพของทหารในสมัย

ของข่าน เนท แห่งโคแลนด์ และ 30 ปีต่อมาก็ตกเป็นของโซเวียต ไดท้ าเป็นป้อม

ปราการ 

 

 น าท่านไปชม หอคอยบูราน่า (Burana Tower) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 11 ให้
เป็นหอมินาเร่ท์ โดยข่าน เนท แห่ง คาราข่านนิดส์ ซ่ึงเป็นหน่ึงเดียวท่ีถูกสรา้งขึ้ นใน

เอเชียกลาง ท่ีมีความสูงประมาณ 45 เมตร ซ่ึงต่อมาในราวศตวรรษท่ี 15 ไดเ้กิด

แผ่นดินไหวจึงท าใหส้่วนสงูลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 35 เมตร 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั แควน้อีสซิค คูล (Issyk Kul) ท่ีตั้งอยูท่างดา้น
ตะวนัตกของริมทะเลสาบอีสซิค คลู ระยะทางหา่งประมาณ 80 กม. 

 

 อีสซิค คูล เป็นแควน้หน่ึงของคีร์กิซสถาน มีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 43,100                       

ตร.กม. มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 437,200 คน ซ่ึงมีเมืองคาราโคล (Karakol) 
เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง  ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวันออกของริม

ทะเลสาบ มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 67,200 คน 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางต่อไปยงั เมืองโชลพอน อะทา (Cholpon Ata) ท่ีตั้งอยูท่างดา้น  



 

 

เหนือของทะเลสาบอีสซิค คูล ระยะทางห่างประมาณ 80 กม. และยงัเป็นศูนยก์ลาง

การปกครองของแควน้อีสซิค คลูอีกดว้ย 

 เมืองโชลพอน อะทา เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบอีสซิค คลู มีท่ีพกั โรงแรม

และรีสอรท์มากมาย ซ่ึงในหน้ารอ้นของแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่ีแห่งน้ี 

ซ่ึงในอดีตในขณะท่ีโซเวียตปกครองอยู่ ก็ไดน้ านักท่องเท่ียงชาวรสัเซียจากส่วนต่างๆ 

ของประเทศเดินทางมาเท่ียวพกัผ่อนกนัมากมาย 

 

 น าท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบอีสซิค คูล ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณดา้นตะวนัออกของ

ประเทศ บริเวณเทือกเขาเทียนชาน เป็นทะเลสาบท่ีมีความกวา้งใหญ่ประมาณ 

15,844 ตร.กม.โดยปริมาตรเป็นอนัดับท่ี 10 ของโลก และก็เป็นอนัดับท่ี 2 ท่ีเป็น

ทะเลสาบน ้าเค็มรองจากทะเลสาบแคสเปียน ทะเลสาบแห่งน้ีถึงแมจ้ะอยู่บนท่ีสูงมี

หิมะตกปกคลุมตลอดเวลา แต่ทว่าไม่มีความหนาวเย็นจนเป็นน ้าแข็งเลย จนไดร้บั

การตั้งช่ือในภาษาคีร์กิซว่า อีสซิค คูล ซ่ึงมีความหมายว่า ทะเลสาบรอ้น (Hot 
Lake/Hot Sea) 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี RADUGA ISSYK KUL HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองโชลพอน อะทา 

(คีรกี์ซสถาน) 
วนัท่ี 15 องัคาร 8 พ.ค. 61 โชลพอน อะทา – คาราโคล – โชน เคมิน                                             

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคาราโคล (Karakol) ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมฝัง่ทางดา้น
ตะวนัออกของทะเลสาบอีสซิค คลู ระยะทางหา่งประมาณ 170 กม. 

 

 เมืองคาราโคล เป็นเมืองท่ีมีความใหญ่โตเป็นอันดับท่ี 4 ของประเทศรองจากเมือง

จาลาล, อาบดั, โอสห ์และ บิสหเ์ค๊ก อยูห่่างจากพรมแดนของจีนประมาณ 150 กม. 

มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 67,100 คน เป็นเมืองท่ีกองทหารของรัสเซียได้

ก่อสรา้งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 1 ก.ค. ปี 1869 เพ่ือเป็นหน้าด่านส าหรบักองก าลงัรกัษาการณ์                       

และต่อมาเมืองน้ีมีความเจริญขึ้ นมาในศตวรรษท่ี 19 ภายหลังท่ีไดมี้การส ารวจ

เสน้ทางและหุบเขาเพ่ือแบ่งเสน้เขตแดนระหวา่งคีรกิ์ซสถานจากประเทศจีน   

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านชมความสวยงามของเมืองคาราโคล ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงของประเทศ ท่ี

นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมในความสวยงามของธรรมชาติและป่าไม ้การเล่นสกี

ตามยอดเขา การเดินทางบนไหล่เขาของภเูขาเทียนชาน 

 

 น าท่านชม สุเหร่าดนัแกน (Dungan Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีตั้งอยูใ่นเมืองของพวก
ดนัแกนท่ีไดอ้พยพมาอยูใ่นบริเวณน้ี และไดส้รา้งชุมชนแห่งน้ีขึ้ นมาเม่ือปี ค.ศ.1877 

สุเหร่าถูกสรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ.1904 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1907 โดยช่าง 

สถาปนิคชาวจีนและช่างฝีมืออีก 20 คน การก่อสรา้งท่ีใชป้ระโยชน์ของไม้ทั้งหมด

โดยมิได้ใชต้ะปูเลย และยังมีการทาสีท่ีสดใสสวยงาม สีแดง สีเขียวและสีเหลือง 

นอกจากน้ันยงัมีการวาดภาพดอกไม ้รปูสตัวใ์นนิยาย มงักร และ นกฟีนิกซอี์กดว้ย   

 

 น าท่านไปชม โบสถอ์อรโ์ธดอ๊ก (Orthodox Church) เม่ือเมืองคาราโคลได ้                  

กลายเป็นท่ีตั้งของกองทหารของพระเจา้ซารแ์ห่งอาณาจกัรรสัเซีย เม่ือปี ค.ศ.1869                       

ดินแดนแหง่น้ีก็ไดมี้การสรา้งโบสถข์ึ้ นมา และไดเ้กิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงในปีค.ศ.                      

1889 ท าใหบ้า้นเรือนได้รับความเสียหายพรอ้มด้วยส่ิงมีชีวิตอีกอย่างมากมาย  

 



 

 

ต่อมาอีก 6 ปีก็ไดมี้การซ่อมแซมบรูณะส่ิงต่างๆ จนเสร็จเรียบรอ้ย และในระหวา่งน้ัน

ก็พรอ้มดว้ยการสรา้งโบสถข์ึ้ นมา และไดมี้การตกแต่งใหส้วยงามจนถึงทุกวนัน้ี 

 น าท่านเดินทางไปยงั หุบเขาโชน เคมิน (Chon Kemin Valley) ท่ีตั้งอยูท่างดา้น
เหนือของทะเลสาบ ระยะทางหา่งประมาณ 340 กม. 

 

 หุบเขาโชน เคมิน เป็นสถานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของคีร์กิซสถาน ซ่ึงเป็นท่ีนิยม

ส าหรบัคนท่ีชอบกีฬาผาดโผน โดยมีแม่น ้าไหลท่ีขา้มคุนไก-อลา ทู และเทือกเขาอิล

อิส ก้ี อะลา ทู มีความยาวกว่า 560 กม. ไปลงยังทะเลสาบ 7 แห่งในลุ่ม                      

น ้าน้ี บริเวณแห่งท่ีไดถู้กอนุรกัษ์ใหเ้ป็น อุทยานแห่งชาติโชน เคมิน (Chon Kemin 
National Park) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีเขียวชอุ่มกบัความหลากหลายของพนัธุ์พืชและ
สตัวป่์าท่ีหายากของหุบเขาเป็นป่าสน หลากหลายสายพันธุ์ของสมุนไพรและเห็ดท่ี

ขึ้ นอยูเ่ป็นจ านวนมาก                          

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ท่ีเกสทเ์ฮาส ์(Guest House)   

พกัท่ี Ashuu Guest House  เกสทเ์ฮาสท่ี์มีความเรียบง่ายแต่สะดวกสบาย หุบเขาโชน เคมิน 
(คีรกี์ซสถาน) 

 วนัท่ี 16 พธุ 9 พ.ค. 61 โชน เคมิน – บิสหเ์คก๊                                                        

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. ใหท่้านไดช้มความสวยงามกับธรรมชาติในยามเชา้ ท่ีมีความสดช่ืนของอากาศอัน

บริสุทธ์ิ ของ หุบเขาโชน เคมิน ซ่ึงท่านจะสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรม

กลางแจง้ท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว เช่น ไต่เขา ตกปลา ขี่มา้ ฯ    

 

 น าท่านออกเดินทางกลับไปยัง เมืองบิสหเ์ค๊ก ระยะทางห่างประมาณ 160 กม.                      
ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มความสวยงามของทิวทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านชมความสวยงามของ เมืองบิสหเ์คก๊ เป็นเมืองหลวงแหง่หน่ึงของอดีตโซเวียต

ท่ีมีอายุน้อยท่ีสุด และเป็นเมืองท่ีใหญ่สุดของคีรกิ์ซสถาน เมืองน้ีมีความน่าอยูไ่ม่ว่า

ในฤดูรอ้นหรือฤดูหนาว เพราะว่าไดร้บักระแสลมเย็นจากทะเลสาบอีสซิค คูลท่ีอยู่

ทางดา้นตะวนัออก 

 

 ผ่านชม ไวท้์เฮา้ส์ ซ่ึงเป็นท่ีท างานของประธานาธิบดี ซ่ึงในอดีตเคยเป็นส านักงาน

ใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต ์ชม อนุสาวรียแ์หง่การปฏิวติั ฯ ชม อนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะ 
(Victory Monument) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1985 ท่ีประกอบดว้ยหินแกรนิต ถูก
ตกแต่งใหเ้ป็นรปูโคง้มีลกัษณะคลา้ยกบักระโจมท่ีพกัของพวกนอแมด ท่ีเรียกวา่ เยิรท์ 

(Yurt) โดยใหป้ลายดา้นบนทั้งสามมาบรรจบกนัท่ีมีรปูเป็นเดือยแหลมท่ีดุมลอ้ 

 

 น าท่านไปเท่ียวชม ตลาดออสห ์(Osh Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดแบบชาวตะวนัออกท่ี
แทจ้ริง และไม่เหมือนท่ีแห่งใด เป็นตลาดท่ีเป็นธรรมชาติท่ีมีสีสนัของคนพ้ืนเมือง

โดยเฉพาะ  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ รวมทั้งผลไมด้ว้ย    

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี PLAZA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองบิสหเ์ค๊ก 

(คีรกี์ซสถาน) 
วนัท่ี 17 พฤหสับดี 10 พ.ค. 61 บิสหเ์คก๊ –อลัมาต้ี                                               

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  



 

 

08.30 น. น าท่านออกเดินทาง ขา้มพรมแดนคาซัคสถาน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร ไปยงั เมืองอลัมาต้ี (Almaty) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทาง
หา่งประมาณ 180 กม. 

 

 เมืองอลัมาต้ี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจของประเทศ มีพ้ืนท่ีประมาณ 682 ตร.กม.
มีประชาชนอาศยัอยูป่ระมาณ 1.6 ลา้นคน เป็นชาวพ้ืนเมือง และชาวรสัเซียอยูป่ะปน
กนั ภาษาท่ีใชก้นัส่วนใหญ่จึงเป็นภาษารสัเซีย ซ่ึงก็เป็นภาษาทางการอีกดว้ย ปัจจุบนั

ประเทศคาซัคสถาน เป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาเร็วท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชียกลาง 

เน่ืองจากมีแหล่งทรพัยากรธรรมชาติมหาศาล เป็นประเทศผลิตน ้ามันส่งออกใหญ่

ท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านชมความสวยงามของเมืองอลัมาต้ี ท่ีมีความเจริญมากพรอ้มดว้ยถนนหนทาง 

และส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย พรอ้มการบริการส าหรบันักท่องเท่ียว 

 

 ผ่านชม สุเหรา่สีน ้าเงิน เป็นสุเหรา่ท่ีใหญ่แห่งหน่ึงของอลัมาต้ี ท่ีสามารถจุคนเขา้ท า

พิธีไดป้ระมาณ 7,000 คน ถูกสรา้งจากสุเหร่าเดิมตั้งแต่ปี ค.ศ.1890 และสรา้งขึ้ น
ใหม่ใน ปี ค.ศ. 1993 จนเสร็จเรียบรอ้ยส่วนหน่ึงในปี ค.ศ.1999 โดยมีสถาปนิก

ควบคุม 2 คน คือ ไลมากาเบตอฟ และ ชารพิ์เยฟ และต่อมาในปี ค.ศ. 2000 ก็ไดมี้

การเขียนตกแต่งลวดลายต่างๆ ตามคมัภีรข์องกรูอ่านโดยช่างฝีมือชาวตุรกี 

 

 น าท่านไปชม จตัุรสัสาธารณะ (Public Square) รวมทั้งเทือกเขาเทียนชานท่ีอยู่
ด้านหลังอย่างเด่นชัด มีลานอนุสาวรีย์ส าคัญหลายแห่งตามรูปแบบรัสเซีย  

อนุสาวรียแ์ห่งอิสรภาพ  เป็นเสาหินท่ีสูงมากถึง 46 เมตร  ดา้นบนเป็นรปูป้ันของ
มนุษยท์องค า ขี่หลังเสือด าติดปีก มนุษยท์องค าจริงๆ คือ เส้ือผา้ของมนุษยโ์บราณ

ประดบัดว้ยทองค าท่ีถกูขุดคน้พบขึ้ น ชาวคาซคัถือวา่มนุษยท์องค าเป็นบรรพบุรุษของ                      

พวกตน 

 

 น าท่านไปชม อนุสาวรียอิ์สรภาพ (Monument of Independence) รวมทั้งเห็น
เทือกเขาเทียนชานอยา่งเด่นชดัอีกดว้ย 
 
จากน้ันเดินชม สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilovtzev Park) ซ่ึงสรา้งเพ่ือร าลึก
ถึงวรีบุรุษชาวคาซคัท่ีช่วยโซเวยีต รบกบันาซีในสงครามโลกครั้งท่ี2  
 
ชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องดนตรีพ้ืนเมือง (Museum of Musical Instruments) ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นสวนแพนฟิลอฟเช่นกนั ตัวอาคารเคยเป็นสโมสรนายทหารมาก่อน ภายใน

พิพิธภัณฑจ์ะแสดงเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองทุกชนิดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 นอกจากจะได้

เห็นเคร่ืองดนตรียงัจะไดย้นิเสียงดนตรีอีกดว้ย 

 

 น าท่านชม โบถสค์ริสตเ์ซนคอฟ (Zenkov Cathedral) หรือโบสถ์แอสเซนชัน  

ตั้งอยูใ่นใจกลางสวนแหง่น้ี สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1907 ถือเป็นโบสถไ์มท่ี้สงูเป็นอบัดับ

2 ของโลกซ่ึงถกูสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงัโดยไม่ใชต้ะปเูลย มีสีสนัสดใสของสถาปัตยกรรม

ดว้ยการสรา้งท่ีงดงาม และเป็นสถานท่ีส าหรบัท าพิธีทางดา้นศาสนาคริสต์นิกายออร์

โธด๊อกของชาวรสัเซีย 

 

 น าท่านเดินทางสู่บริเวณ ถนนอารบ์ทั (Arbat Road) ซ่ึงเป็นถนนคนเดินแหล่งรวม
สินคา้ราคาถกู หลากหลายชนิด ทั้งยงัหาซ้ือภาพวาด งานศิลปะไดต้ามริมถนนน้ีดว้ย 

 



 

 

นอกจากรา้นท่ีถนนน้ีแลว้ ตรงขา้มกนักบัถนนน้ี ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ทันสมยัใหญ่โต

ช่ือ TSUM ใหเ้ลือกซ้ือของอีกมากมาย 

 อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนและเลือกซ้ือของฝากท่ีหา้งสรรพสินคา้  

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร    

พกัท่ี KAZZHOL HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองอลัมาต้ี 

(คาซคัสถาน) 
วนัท่ี 18 ศุกร ์11 พ.ค. 61 อลัมาต้ี - หุบเหว ชาริน - อลัมาต้ี                                      

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปชม หุบเหว ชาริน (Charyn Canyon) ระยะทางห่าง

ประมาณ 220 กม. ทางดา้นตะวนัออกของอลัมาต้ี และอยูใ่กลก้บัพรมแดนของจีน  
 
อุทยานแห่งชาติชาริน (Charyn National Park) ซ่ึงเป็นหุบเขาท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 2 
ของโลกท่ีมีบริเวณยาวประมาณ 160 กม. และอยูบ่นฝัง่ของแม่น ้าชารีน นอกจากน้ัน

ยงัอยูติ่ดกบัพรมแดนของประเทศจีนท่ีมีเทือกเขาเทียนชานขวางกั้นอยู ่ เป็นอุทยาน

ธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม เต็มไปดว้ยความพิศวงกบัความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติได้

บรรจงสรา้งสรรค์ไว ้ดว้ยรูปทรงของหินผาท่ีแปลกตา และลดหลัน่เป็นชั้นๆ ท่ีจะท า

ใหต้อ้งจินตนาการถึงปราสาทในเทพนิยาย  จึงไดร้บัการตั้งช่ือของหุบเขาน้ี ก็คือ หุบ

เขาแห่งปราสาท (Valley of Castle)  ทั้งยงัถูกขนานนามว่าเป็นแบบจ าลองของ      
แกรนดแ์คนยอ่น ท่ีโคโลราโดอีกดว้ย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบ Lunch Box)  

 ใหท่้านไดเ้ท่ียวชมทิวทัศน์อันสวยงามท่ีเป็นธรรมชาติของหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยความ

พิศวง กบัความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติไดบ้รรจงสรา้งสรรคไ์ว ้ดว้ยรปูทรงของหินผาท่ี

แปลกตา และลดหลัน่เป็นชั้นๆ ท่ีจะท าใหต้อ้งจินตนาการถึงปราสาทในเทพนิยาย  

 

15.00 น. น าท่านออกเดินทางกลบัเมืองอลัมาต้ี  

 เมืองอัลมาต้ี ยงัมีแหล่งใหเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดห้ลายอย่าง เช่น โรงงานท าช๊อกโกแลต 

ตลาดท่ีมีผลไมส้ด และพวกของแหง้ต่างๆ เช่น ถัว่ทุกชนิด อินทผลมั ไข่ปลาคาเวียร ์

เหลา้วอ๊ดกา้ ฯลฯ ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือของฝาก 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร    

พกัท่ี KAZZHOL HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองอลัมาต้ี 

(คาซคัสถาน) 
วนัท่ี 19 เสาร ์12 พ.ค. 61 อลัมาต้ี – สกีรสีอรท์ – อลัมาต้ี 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านเดินทางไปยงั หุบเขาเมดีโอ (Medeo Valley) อยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้       
ของอลัมาต้ี ระยะทางหา่งประมาณ 25 กม.  
 
หุบเขาเมดีโอ เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในการเล่นสเก็ตท่ีถกูสรา้งอยูใ่นหุบเขา สรา้งขึ้ น

โดยท่ีไม่มีหลงัคาปกคลุม และมีการแขง่ขนัท าสถิติของโลกไวท่ี้น่ีดว้ย และจากสถานท่ี

แหง่น้ีขึ้ นไปก็จะเป็นเข่ือนกั้นน ้าท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1960 เพ่ือป้องกนัการไหลของ
ดินโคลนท่ีจะไหลเขา้มายงัเมืองอัลมาต้ี และนอกจากน้ันก็ยงัไดส้รา้งท่ีพักรีสอร์ท

ต่างๆ พรอ้มกับกระเชา้ไฟฟ้าส าหรับนักสกี เพ่ือขึ้ นไปยังภูเขาในระดับต่างๆและ

 



 

 

พรอ้มดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกอีกมากมายเพ่ือคอยตอ้นรบันักท่องเท่ียว 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 

น าท่านเดินทางไปยงัดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้มุ่งหน้าสู่จุดท่ีสูงท่ีสุดในเมืองอลัมาต้ี 

นัน่คือ คอ๊กโตเบ (Kok-Tobe/(the Blue Hill) น าท่านขึ้ นสู่ยอดเขา ดว้ย เคเบ้ิลคาร ์
และด้วยระดับความสูงท่ี 1,130 เมตร จากระดับน ้ าทะเลน้ีเองท าให้สามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองอัลมาต้ีได้แบบพาโนรามา ไกลสุดหูสุดตา ด้วยวิวท่ี

แวดลอ้มดว้ยแนวเขา และตัวเมือง จึงท าใหก้ารขึ้ นมาเยือนจุดน้ีเต็มไปด้วยความ                      

ประทบัใจยิง่นัก 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร    

พกัท่ี KAZZHOL HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองอลัมาต้ี 

(คาซคัสถาน) 
วนัท่ี 20 อาทิตย ์13 พ.ค. 61 อลัมาต้ี – ทะเลสาบใหญ ่อลัมาต้ี – ทาซเคน้ท ์                                

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านเดินทางออกนอกเมืองไปทางใตป้ระมาณ 29 กม. เพ่ือไปเท่ียว ทะเลสาบ

ใหญ ่อลัมาต้ี (Almaty Big Lake) ซ่ึงสวยงามตระการตา เป็นสถานท่ีพกัผ่อนในฤดู
รอ้นของชาวอัลมาต้ี ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีช่วงฤดูหนาว ก็ใหภ้าพและความ

ประทบัใจไปอีกแบบหน่ึง  ทะเลสาบแห่งน้ีอยูสู่งจากระดับน ้าทะเล ประมาณ 2,510 

เมตร ถกูแวดลอ้มดว้ย ยอดเขาอนัใหญ่โตถึง 3 ยอด ซ่ึงประกอบดว้ย ยอดเขาโซเวียต 

(Peak of Soviet , 4317 ม.) ยอดเขาโอเซอรนี์ฟ (Ozerniy , 4110 ม.) และ ยอด
เขาทัวรริ์ส (Tourist Peak , 3954 ม.) สีของน ้าน้ันสามารถเปล่ียนแปลงไดต้าม
ฤดกูาล ไล่ไปตั้งแต่ สีเขียวอ่อน ไปจนถึงสีน ้าเงินเทอรค์อยท์ และดว้ยเหตุน้ีน่ีเองท่ีน่ี

จึงไดร้บัการช่ืนชมวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามมากแหง่หน่ึงของอลัมาต้ี 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางไปยงั ภูเขาแทมกาลี (Tamgaly Mountain) อยูท่างดา้นตะวนัตก
เฉียงเหนือเป็นท่ีตั้งของประมาณ 120 กม. ค าว่า แทมกาลี เป็นภาษาเตอร์กิคท่ีมี
ความหมายวา่ ภาพวาดหรือสถานท่ีวาดภาพ เป็นบริเวณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษยท่ี์งดงาม มีการแกะสลักภาพ

เป็นรูปต่างๆบนกอ้นหิน ซ่ึงมีภาพแกะสลักประมาณ 5000 ภาพ เช่น ภาพการล่า
สตัว ์รปูคนเตน้ร า เรือ หมู่ดาวและสตัว ์ซ่ึงส่วนมากอยู่ในยุคบรอนซ ์ แต่บางภาพก็

อยูใ่นยุคของเหล็ก และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

20.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

22.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงอัลมาต้ี สู่กรุงทาซเค้นท์ โดยสายการบิน Uzbekistan 
Airways เท่ียวบินท่ี HY-764 

 

23.20 น. เดินทางมาถึง สนามบินทาซเคน้ท์/กรุงทาซเคน้ท์ ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการ

เดินทาง 

 

 น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี RAMADA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เมืองทาซเคน้ท ์

(อุซเบกิสถาน) 



 

 

วนัท่ี 21 จนัทร ์14 พ.ค. 61 อลัมาต้ี-ทาซเคน้ท-์กรุงเทพฯ                                        

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านชม อนุสาวรียแ์ละจตัุรสัอาเมียร ์ตีมูร ์(Amir Timur Monument and 
Square) เป็นบริเวณท่ีสวยงามเต็มไดด้ว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละรอบลอ้มไปดว้ย

ดอกไมท่ี้มีสีสันสุดท่ีจะบรรยาย สถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็นอนุสาวรียข์อง                     

รฐับุรุษของชาติท่ีเป็นผูก้่อสรา้งอาณาจกัรแห่งน้ีขึ้ นมา ในสมยัของจกัรวรรดิตีมูริดส์ 

นอกจากน้ัน บริเวณน้ียังถูกล้อมรอบไปด้วยตึกต่าง ๆ ซ่ึงถูกสรา้งสมัยต่างๆใน

ระยะเวลา 300 ปี   

 

 น าท่านชม จตัุรสั ฮัสตี อิหม่าม (Hasti Imam Square) ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองเก่า
ของทาซเคน้ท์ มีโบราณสถานมากมายและเป็นสถานท่ีท่ีไดส้รา้งส่ิงต่างๆ มากมาย

ของโลกมุสลิม ส าหรับผูท่ี้เป็นชาวมุสลิม และยงัเป็นสถานท่ีเคารพบูชาส าหรับผูท่ี้                     

เดินทางมาแสวงบุญของชาวมุสลิมดว้ย นอกจากน้ันยงัมีหอ้งสมุดส าหรบัเป็นท่ีเก็บ

รกัษาพระคัมภีรก์ูรอ่านของกาหลิบอูทหม์าน ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีมีความแตกต่างจาก

ประเพณีท่ีสืบต่อกนัมา เป็นการสรา้งท่ีผสมผสานกบัของเดิมเพ่ือใหด้สูวยงาม 

 

 น าท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร ์นาวอย (Alisher Navoi Opera and 
Ballet Theatre) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีมีช่ือเสียง และเป็นความภูมิใจอยา่งยิ่งของอุซ
เบกิสถาน เพ่ือระลึกถึงนักปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่ ท่ีมีผลงานทางดา้นการประพนัธ์ ศิลปะ 

และดนตรี และท่ีส าคญัยงัมีบทบาททางดา้นการเมืองดว้ย ถูกออกแบบสรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ.1947 โดยสถาปนิกชาวรสัเซียท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นกรุงมอสโคว ์ช่ือ อเล็กเซย ์ชูเซฟ 

(Aleksey Shchusev) ซ่ึงเคยเป็นผูอ้อกแบบท่ีฝังศพของเลนินมาก่อน และต่อมาได้
ถกูสรา้งจนเสร็จเรียบรอ้ยในกลางศตวรรษท่ี 20 โดยใชแ้รงงานชาวญ่ีปุ่นเป็นจ านวน

มาก ซ่ึงถูกจับเป็นเชลยศึกในสมัยของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในโรงละครแห่งน้ีมี 6 

หอ้งโถง ซ่ึงแต่ละหอ้งไดถู้กสรา้งขึ้ นตามวฒันธรรมของเมืองต่างๆ และไดต้ั้งช่ือตาม

เมืองน้ันๆ เช่น หอ้งทาซเคน้ท ์หอ้งบคูาร่า หอ้งโคเรซม หอ้งซามารค์านด์ หอ้งเฟอร์

กาน่า และหอ้งเทอรเ์มซ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                         

 น าท่านชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า สุเหร่าของซาร ์

(Tsar’s Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1451 โดยเป็นค่าใชจ้่าย

ส่วนตัวของเชคห์ อูเบย์ดุลลา โคจา อาคห์เรอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja                    
Akhror) ผูเ้ป็นมหาบุรุษแห่งลัทธิซูฟี ท่ีสืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามัด 

ต่อมาในศตวรรษท่ี 19 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และไดท้ าลายส่ิงก่อสรา้ง

เสียหายไปมากมาย แต่ไดถู้กสรา้งขึ้ นมาใหม่โดยค าสัง่ของจกัรพรรดิของรสัเซีย อะ

เล็กซานเดอรท่ี์ 3 ผูท่ี้ไดแ้บ่งเงินจากคลงัสมบติัของพระองคเ์อง น ามาเป็นค่าก่อสรา้ง

ใหมี้รปูลกัษณ์ สุเหร่าท่ีเป็นแบบดั้งเดิมทุกอยา่ง จนกระทัง่ในเวลาน้ันสุเหร่าน้ีไดถู้ก

เรียกว่า สุเหร่าของซาร์ แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1997 ก็ไดพ้ังลงมาอีก และก็ถูกสรา้ง            

ขึ้ นมาใหม่ใหเ้ป็นสุเหร่าอันดับท่ีสามของประเทศฯ รองมาจากบีบีคานุม ท่ีซามาร์

คาน และหอคาลยาน ท่ีบคูารา่                                         

 

 น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห ์(Kukeldash Madrassah) เป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในยุคของศตวรรษท่ี 16 โดยขา้หลวงคูเคลดาสห ์ซ่ึง

เป็นผูท่ี้มีอ านาจและยงัเป็นพ่ีน้องร่วมแม่นมกบับารคั ข่าน ผูป้กครองแห่งเมืองทาซ

 



 

 

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

เดินทางเป็นส าคญั *** 
 
 

เคน้ท์ สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้ับจตุัรสัของการคา้ขายของพวกท่ีเป็นกองคาราวาน  

และไดเ้ป็นศูนยก์ลางของชีวิตผูค้นในเมืองน้ี เป็นศูนยก์ลางของพวกท่ีใชฝี้มือในการ

ท างาน เป็นศูนยก์ลางการประกาศแจง้ข่าวของเจา้เมือง เป็นศูนยร์วมแหล่งข่าวและ

ขา่วลือ ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นสถานท่ีท่ีประหารชีวติคนดว้ย 

 น าท่านไปชม รถไฟใตดิ้น (The Tashkent Metro) เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียง 

พรอ้มด้วยสถาปัตยกรรมท่ีทันสมัยตามรูปแบบท่ีสมบูรณ์  ท่ีเด่นชัด คือ สวยงาม 

ยัง่ยืนทนทาน และใชป้ระโยชน์ใหไ้ด้มากท่ีสุด รถไฟใต้ดินน้ีได้ถูกออกแบบและ                     

ก่อสรา้งขึ้ นมา ภายหลงัจากท่ีไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ท าให้

เมืองทาซเคน้ท์ไดร้บัความเสียหาย และส่ิงต่างๆท่ีไม่เอ้ืออ านวยใหก้ับการก่อสรา้ง

และตอ้งพรอ้มท่ีรับมือกับการเกิดแผ่นดินไหวการก่อสรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูก

สรา้งไม่ใหมี้ความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็สามารถเดินลงบันไดไปไดด้ว้ยความ

สะดวกสบาย 

 

 น าท่านไปชม ตลาดคอรซู์ (Chorsu Bazaar) ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดท่ียิ่งใหญ่ใน
เอเชียกลางและบนเสน้ทางสายไหม ท่ีอยู่ภายใตโ้ดม 7 โดม ซ่ึงไดถู้กแบ่งเป็นแหล่ง

สินค้าต่างๆจากพ่อค้าเกษตรกรท่ีขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ สัมผัสกับบรรยากาศ        

แบบยอ้นยุคอยา่งท่ีเป็นในสมยัโบราณ แต่ไดถู้กร้ือฟ้ืนขึ้ นมาใหม่ ใหท่้านไดพ้กัผ่อน 

และสนุกกบัการซ้ือสินคา้ในตลาดบาซารท่ี์มีผา้แพรพรรณ พรม เครื่องทองเหลือง ผา้

ขนสตัว ์เคร่ืองหนังและสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย                

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

20.30 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

23.00 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท ์สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Uzbekistan Airways 
เท่ียวบินท่ี HY-531  

 

วนัท่ี 22 องัคาร 15 พ.ค. 61 กรุงเทพฯ 

07.15 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภมิู/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  



 

 

อุซเบกิสถาน-เติรก์เมนสิถาน-ทาจกิิสถาน-คีรก์ิซสถาน-คาซคัสถาน 
 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทาง 5 ท่าน ขึ้ นไป 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                                  ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                                 หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 
219,900.- 

20,000.- 
การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 50,000 บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการ
ยนืยนัการเดินทางของท่าน 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบิน UZBEKISTAN AIRWAYS (HY)  ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้น
โปรแกรมพรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด (20 KG.) 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 
 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าเครื่องด่ืม (น ้าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวดลิตร / ท่าน 
 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าบริการน าทวัร ์และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จ านวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท - 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวนัละ 5 ดอลลาร ์คิดเป็น 21 วนั รวม 105 USD /ท่าน 
ตลอดการเดินทาง  

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน 



 

 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าท าธรรมเนียมวซี่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วนั  คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวซี่าท่ียืน่และตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้า

และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุป๊

ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-29 วนั  หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน หรือเรียกเก็บตามค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-19 วนั  เก็บค่าบริการ 100% 

เอกสารท าวีซ่า :  ใชเ้วลาในการขอวีซ่าทั้งหมดประมาณ 1 เดือน 

 1. พาสปอรต์และส าเนาหน้าพาสปอรต์ ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
2. รปูถ่ายสีปัจจุบนั พ้ืนหลงัสีขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2 น้ิว 5 ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน เซ็นตร์บัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4. จดหมายรบัรองการท างาน ระบุต าแหน่งงาน สถานท่ีท างาน เบอรโ์ทรท่ีสามารถติดต่อได ้(พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ) 
5. กรอกขอ้มลูในเอกสารท่ีทางบริษัทฯ ส่งให ้ใหค้รบถว้น (เป็นภาษาไทยหรือองักฤษก็ได)้ 

หมายเหตุ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแล ้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวน

ทั้งหมด หรือ บางส่วน 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ ับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
 



 

 

 

  การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 5 ท่าน 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


