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ทาจิกิสถานเป็นประเทศในเอเชียกลาง หมายถึง ดินแดนแห่งชาวทาจิก ค าว่า ทาจิก ถูกใชโ้ดยยุคกลางเพ่ืออา้ง

ถึงคนท่ีพดูภาษาเปอรเ์ซีย ท่ีในอดีตพวกแบคเทรียนเป็นชนชาติอินโด-ยุโรเปียนท่ีไดอ้พยพลงมาตั้งหลกัแหล่งถ่ินฐานอยู่

แถวบริเวณทางดา้นเหนือของอาณาจักรเปอรเ์ซียโบราณท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัพวกกนัดาเรียนและกมัโบจา ซ่ึงในปัจจุบนัอยู่

ทางดา้นทิศเหนือของอิหร่าน อยูติ่ดกบัอฟักานิสถานในอดีตนับถือลทัธิศาสนาโซโรแอสเตรียนท่ีบชูาไฟ และศาสนาพุทธ

ของอาณาจกัรกษูาณะอนัยิ่งใหญ่  

         

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 66,900.- 

23 – 30 พฤษภาคม 2561 66,900.- 
20 - 27 มิถุนายน 2561 66,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัท่ีบิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 534 21.40 - 02.30 (+1) 
วนัท่ี 7 ดชูานเบ ้ ทาซเคน้ท ์ DYU - TAS HY 718 09.50 – 10.50 

วนัท่ี 8 ทาซเคน้ท ์ กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 533 10.00 – 18.15 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์

18.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q
เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ (HY) ประตทูางเขา้ท่ี 7 โดยมี
เจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

21.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทาซเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเท่ียวบิน HY 534 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 06.30 ชัว่โมง) (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

วนัท่ี 2 ทาซเคน้ท ์– คูหจ์านด ์

02.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเคนท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 
เมืองทาซเคน้ท ์(Tashkent) เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศ มี
ความหมายวา่ เมืองแหง่ศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปดว้ย
โรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศนูยก์ลางของวฒันธรรมในเอเชียกลาง มีประชากร

ประมาณ 2 ลา้นคน เป็นเมืองท่ีถกูลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล 

 

 น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม RAMADA มาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า  ทาซเคน้ท ์
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองออยเบค๊(Oybek) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีพรมแดนติดกับ  



 

เมืองบอสตานของทาจิกีสถาน ระยะทางประมาณ 100 กม. (ผ่านพิธีตรวจเอกสาร

คนเขา้เมืองและศุลกากร) เพ่ือขา้มพรมแดนและเดินทางต่อไปยงั เมืองคูหจ์านด ์                   

(Khudzhand) ระยะทางประมาณ 80 กม.                             
 เมืองคูจานด ์เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจังหวดัซูกด์ มีความ

ใหญ่โตเป็นอันดับท่ีสอง รองจากดูชานเบ ้ตั้งอยู่บนริมฝัง่แม่น ้าเซียรด์าร์ยา ในอดีต

เคยมีช่ือเรียกหลายช่ือดว้ยกัน คอดเจนด์ หรือ คอดเซน้ท์ จนถึงปี ค.ศ.1936 และ 

เลนินาบดั จนถึงปี ค.ศ.1991 

 

 น าท่าน ชมความสวยงามของตัวเมืองคูจานด์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ท่ีนับยอ้น

ไปไดป้ระมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ท่ีถูกสรา้งขึ้ นโดยพวกซิทเทียนท่ีเขา้มาตั้ง

หลักแหล่งอยูท่ี่บริเวณน้ี ซ่ึงเม่ืออเล็กซานเดอรม์หาราชไดเ้ดินทัพเขา้มาเม่ือปี ค.ศ.

329 ก่อนคริสตกาลก็ได้ตั้งช่ือเมืองน้ีว่า อเล็กซานเดรีย เอสชาเต้ (Alexandria 
Eschate) เพ่ือใหเ้ป็นฐานท่ีมัน่ส าหรบักองทัพในการต่อตา้นพวกซิทเทียนท่ีไดอ้าศัย
อยูก่่อนทางดา้นเหนือของแม่น ้าเซียร ์ดารย์า 
 
ในราวศตวรรษท่ี 7 เมืองน้ีไดต่้อตา้นพวกอาหรบัมุสลิมบุกรุกเขา้และต่อมาก็ไดถู้ก

ยึดครองและหนัไปนับถือศาสนาอิสลาม และต่อมาในศตวรรษท่ี 13 ก็ไดมี้การต่อสู ้

กบักองทัพของเจงกิส ข่านจนสุดความสามารถและก็ไดถู้กท าลายลง และต่อมาก็ได้

กลายเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในหลายๆดา้นทั้ง วทิยาศาสตร ์วฒันธรรมและเศรษฐกิจท่ี

ไดมี้การขยายตวัมากขึ้ น    

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ี ภตัตาคาร  
 น าท่านไปชม อนุสาวรียอิ์สมาอิล โซมานี (Ismail Somani Monument) ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณ์ของการตั้งเมืองและการสรา้งประเทศแห่งน้ีขึ้ นมา ชม อนุสาวรียข์องนัก

กวีรูดาก้ี (Rudadi Monument) ซ่ึงเป็นนักกวเีอกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเอเซียกลาง 
 

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติพันธ(์Historical Ethnographic Museum) 
เป็นสถานท่ีท่ีเก็บสะสมรายละเอียดของชาติพันธ์และศาสนาท่ีไดเ้ขา้มาตั้งรกรากถ่ิน
ฐานอยูใ่นบริเวณแหง่น้ี ซ่ึงไดถ้กูแบ่งออกเป็น 3 ส่วนส าหรบัการนิทรรศการส่ิงต่างๆ 

ในเร่ืองวตัถุโบราณ วฒันธรรม และรวมถึงประวติัศาสตรข์องธรรมเนียมประเพณี      

  

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑป์ระวัติศาสตร ์(Khujand Historian Museum) ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีถูกจดัอยูใ่นป้อมปราการท่ีเรียกวา่ ป้อมคูจานด ์(Khujand Fortress) ท่ี
สรา้งขึ้ นโดยค าสัง่ของทีมูรม์าลิค ท่ีเคยเขา้มาเป็นผูบ้ัญชาการกองทัพ เพ่ือต่อตา้น

กองทัพของพวกมองโกล ท่ีไดข้ยายอาณาจกัรเขา้มาในบริเวณน้ีเม่ือปี ค.ศ. 1219 -
1220 

 

 จากน้ัน น าท่านไปเดินชม ตลาดปานชานเบ ้(Panjshanbe Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาด
แบบพ้ืนเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ และการคา้ขายท่ีคึกคักท่ีสุด โดยดา้นหน้ามีบริเวณท่ี

กวา้งใหญ่ และภายในเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีการคา้ขายคึกคัก ตัวอาคารถูกสรา้ง

ดว้ยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตกแต่งภายในแบบยุคของโซเวียต ซ่ึง

ภายในไดถ้กูออกแบบใชเ้ป็นท่ีขายส่ิงของไดม้ากมายหลายรปูแบบ มีทั้งพืชผัก ผลไม้

สด อาหารสด ผลไมแ้หง้ เน้ือต่างๆ ขนมปัง และอาหารท่ีชาวทาจิกชอบรบัประทาน 

และพรอ้มทั้งเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนต่างๆมากมาย    

 



 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี FIRUS HOTEL หรือเทียบเท่า คหูจ์านด ์

วนัท่ี 3 คูจานด-์อีสทาราฟชาน-เพนจเิคน้ท ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอีสทาราฟชาน (Istaravshan) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใต ้
ระยะทางหา่งประมาณ 90 กม. 

 

 เมืองอีสทาราฟชาน ไดช่ื้อว่าเป็น เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการ

คา้ขายในยุคโบราณท่ีมีช่ือเสียงในภมิูภาคเอเชียกลาง และเม่ือปี ค.ศ.2002 ไดมี้การ

เฉลิมฉลองไปทัว่ทั้งเมืองเม่ือมีอายุครบ 2,500 ปี ซ่ึงไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 

6 ก่อนคริสตกาล ท่ีเห็นไดจ้าก ซากปราสาทอีสทาราฟชาน (Istaravshan Castle) 
ซ่ึงเหลือเพียงซากก าแพงและป้อมปราการเพียงบางส่วน ท่ีในอดีตไดถู้กสรา้งขึ้ นโดย

กษัตริยไ์ซรสัมหาราช ในสมยัราชวงศอ์ะคาเมนิสแหง่เปอรเ์ซีย ซ่ึงในสมยัน้ันไดมี้การ

สรา้งก าแพงป้อมปราการเพียง 3 ดา้นและมีวหิารอยูด่า้นในท่ีถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพง

ท่ีมีความยาวประมาณ 6 กม.   ในเวลาต่อมาเมืองอีสทาราฟชาน ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กักนัดี

วา่ บนัจีกทั ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของอุสทรสัชนู่า และประชาชนท่ีอยูอ่าศัยในเมืองน้ีเป็น

ผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถก็ไดส้รา้งปราสาทต่างๆขึ้ นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 

 

 น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอีสทาราฟชาน ท่ีมีความเก่าแก่กวา่ 2,500 ปีและ
เป็นท่ีพักของกองคาราวานบนเส้นทางสายไหม จึงท าใหเ้ป็นศูนย์รวมของพวก

ชา่งฝีมือ ศิลปิน เมืองน้ีจึงมีการสรา้งท่ีอยูอ่าศัยสลบัซบัซอ้นและมีการแกะสลกัอยา่ง

สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศัยของพวกชนชั้นสูง เม่ือในยุคของพวกอาหรบัไดเ้ขา้มาในปี 

ค.ศ.822 เมืองน้ีไดก้ลายเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในโลกของอาหรบัมุสลิมท่ีเขา้มาท าการ
คา้ขายและได้ กลายเป็นจุดศูนยก์ลางของการคา้พานิชย์ และพวกคาหลิปเฟต                 

และไดน้ าเอาสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสรา้งต่างๆ ท่ีไดถู้กสรา้งเป็นรปูโดมต่างๆท่ีมีความ

สวยงาม  หลังจากน้ันในราวศตวรรษท่ี 9-10 ก็ไดถู้กปกครองโดยพวกทาจิกของ
ราชวงศซ์ารม์านิดส ์และตามมาดว้ยพวกกองทพัของพวกมองโกล โดยเจงกีส ขา่น ใน

ศตวรรษท่ี 13 และในศตวรรษท่ี 14 ทัพของอาเมียร์ ตีมูร์ก็ไดบุ้กรุกเขา้ยึดครอง
บริเวณแหง่น้ี และไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น อรูา ทูเบ ้(Ura Tube) และต่อมาเมืองน้ีก็ได้
มีพฒันาใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง และกลายเป็นจุดถ่ายเทสินคา้ต่างๆจากอินเดียท่ีได้

กลายเป็นเจา้ของแต่ผูเ้ดียว และต่อมาก็ไดถ้กูผนวกเขา้เป็นดินแดนของรสัเซีย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเพนจิเคน้ท ์(Penjikent) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตก
เฉียงใต ้ระยะทางหา่งประมาณ 250 กม. 
                     
เมืองเพนจิเคน้ท ์เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัซกูดท์างดา้นตะวนัตก ซ่ึงติดกบัชายแดน

อุซเบกิสถาน แต่ในภายหลังมีปัญหาทางดา้นพรมแดนเลยท าใหถู้กปิดไป ดินแดน

แห่งน้ีเป็นทีอยู่อาศัยของพวกซ๊อกเดียน ช่ือของจังหวดัน้ีก็อาจจะผันเปล่ียนจาก ซี

อกด/์ซ๊อกเดียน มาเป็น ซกูด/์ซกูหเ์ดียน 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี UMARIVON HOTEL หรือเทียบเท่า เพนจิเคน้ท ์

วนัท่ี 4 เพนจเิคน้ท-์ไอน่ี-ดชูานเบ ้                                                                   



 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านไปชมความสวยงามของ เมืองเพนจิเคน้ท ์ท่ีตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้าเซราฟชาน มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 35,000 คน ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีอยู่อาศัยของพวกซ๊อก

เดียน (Sogdiana) ท่ีมีความสมัพนัธ์และเป็นดินแดนแห่งหน่ึงใน 23 เมืองใหญ่ของ
พวกเปอร์เซีย ในสมัยของราชวงศ์อะเคเมนิดส์ ท่ีไดก้ล่าวถึงดินแดนแห่งน้ีว่าเป็น

ดินแดนท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ รองลงมาจากเปอรเ์ซีย  

 

 น าท่านไปชมซากปรกัหกัพงัท่ีไดมี้การขุดคน้พบเม่ือปี ค.ศ.1975 ของเมืองซารามซ ์

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

ใหเ้ห็นของวิหารแห่งไฟ นอกจากน้ัน ยงัเป็นบริเวณท่ีมีการขุดเจาะพ้ืนท่ีท่ีเป็นสินแร่

ต่างๆ เช่น ทองแดง ตะกัว่ เงิน ทอง และยงัมีอญัมณีท่ีมีค่ามากมาย 

 

 น าท่านไปชม อนุสรณส์ถานของรูดาก้ี (Rudaki Mausoleum) ซ่ึงเป็นนักกวีเอกท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในเอเซียกลาง ซ่ึงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไดร้บัการศึกษาอยา่งเต็มท่ี แต่ก็มี

ความสามารถในการท่ีจะเรียนรูภ้าษาเปอรเ์ซียและเขียนบทกวไีดไ้พเราะ 

 

 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 

 

 น าท่านไปเดินชม ตลาดชาหม์านซูร ์(Shar Mansur Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ซ่ึงจ าหน่ายสินคา้หลายๆ ชนิด ใหท่้านไดพ้ักผ่อนเลือกซ้ือสินคา้ตาม

อธัยาศยั  

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี ATLAS HOTEL มาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า ดชูานเบ ้

วนัท่ี 5 ดชูานเบ-้ฮิสซ่าร-์คาไล คลมัม ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม                       



 

08.30 น. 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 

 

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑข์องโบราณ (Museum of Antiquities) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี
เก็บสะสมส่ิงของโบราณท่ีเป็นประวติัศาสตรข์องชาติ และเผ่าพันธ์ของชาวทาจิกใน

อดีต ท่ีไม่วา่จะเคยสามารถพดูภาษารสัเซียหรือภาษาทาจิกได ้ภายในไดส้ะสมส่ิงของ

ท่ีมีเสน่ห์ และเป็นส่ิงของท่ีมีค่าน่าสนใจทางวัฒนธรรม และท่ีส าคัญมากคือ 

พระพุทธรปูนอนยาวถึง 14 เมตร (Reclining Buddha attaining final Nirvana) ท่ี
น ามาจากหมู่บา้นอจีน่า เทเป้ (Ajina Tepe Village) 

 

 ในอดีตพวกแบคเทรียน (Bactrians) ซ่ึงเป็นชนชาติอินโด-ยุโรเปียนท่ีไดอ้พยพลงมา

ตั้งหลกัแหล่งถ่ินฐานอยูแ่ถวบริเวณทางดา้นเหนือของอาณาจกัรเปอรเ์ซียโบราณท่ีอยู่

ใกลชิ้ดกบัพวกกนัดาเรียนและกมัโบจา ซ่ึงในปัจจุบนัอยูท่างดา้นทิศเหนือของอิหร่าน

อยู่ติดกับอัฟกานิสถาน อุซเบกิสถานและทาจิกิสถาน โดยมีเมืองเคอร์กาน ทูเบ ้

(Kurgan Tube) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใตข้องทาจิกิสถาน ในอดีตเป็นเมืองของพวกแบค  
เทรียน พวกแบคเทรียนมีภาษาพูดเป็นของตนเอง และบางทีก็พูดภาษาอินโด-

อิหรา่น ซ่ึงในอดีตนับถือศาสนาลทัธิโซโรแอสเตรียนท่ีบชูาไฟ   
 
ในสมยัก่อนน้ันแควน้แบคเทรีย เป็นเสน้ทางผ่านท่ีส าคญัของการคา้ขายจากอินเดีย

และจีน รวมทั้งเป็นเสน้ทางสายไหมท่ีจะตอ้งผ่านแควน้น้ี นอกจากน้ันยงัเป็นดินแดน

ท่ีอุดมสมบูรณ์ และท าใหเ้กิดชนเผ่าเร่ร่อนขึ้ นเป็นจ านวนมาก และยังเป็นแหล่ง 

ก าเนิดทางดา้นอารยธรรมมากวา่ 2,000 ปี รวมถึงเป็นเสน้ทางท่ีส าคญัในดา้นการ

คา้ขาย ท าใหเ้ป็นจุดสนใจของพวกต่างชาติ และในเวลาต่อมาแควน้แบคเทรีย ก็ได้

ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของกษัตริยแ์หง่อาณาจกัรเปอรเ์ซียในราชวงศอ์ะคาเมนิดส ์
                      
จนถึงต่อมาในระยะตน้ปี 327 ก่อนคริสตกาล อเล็กซานเดอร์มหาราชได้เขา้มา

ครอบครองพ้ืนท่ีแห่งน้ี และได้รับตัวธิดาของเจ ้านครช่ือว่า เจ ้าหญิงโรซาน่า 

(Roxana) มาเป็นชายา จากหวัหน้าชาวแบคเทรียนแห่งบอล์ค ช่ือว่า อ๊อกยารเ์ทส 
(Oxyartes) เพ่ือป้องกนัหวัเมืองต่างๆ เหล่าน้ันแข็งขอ้ ไม่นานหลงัจากการอภิเษก 
พระองคก็์สามารถยุติสงครามในเอเชียกลางท่ีมีมานานถึง 2 ปีลงไดส้ าเร็จ 
 
พวกแบคเทรียนน้ียังเป็นท่ีรูจ้ ักกันในนามว่า ยาวานาส (Yavanas)ได้เขา้ไปร่วม
ท างานในต าแหน่งท่ีสงูศกัด์ิ ในราวประมาณปี 200 ก่อนคริสตกาลพวกเกรโก-แบค

เทรียน ไดส้รา้งผลงานซ่ึงเป็นท่ีประทับใจใหก้บัอาณาจกัรน้ีโดยการกั้นพรมแดนจาก

ทางดา้นใตไ้ปยงัดา้นตะวนัตกของอินเดีย  
 

 



 

อย่างไรก็ตามในราวปี 135 ก่อนคริสตกาล อาณาจกัรแห่งน้ีไดถู้กท าการย า่ยีจาก

การบุกรุกของพวกชนเผ่ายชีู (Yuezhi) ซ่ึงมาจากจีนและในการบุกรุกครั้งน้ี ซ่ึงต่อมา
ไดท้ าใหเ้กิดมี อาณาจกัรกุษาณะ (Kushan Empire/100 BC.-400 AD) เกิดขึ้ น ซ่ึง                    
มีอ านาจมากในดา้นการประสานงานทางศาสนาพุทธ จากสาเหตุน้ีท าใหพ้วกแบค 

เทรียน มิไดป้รากฏช่ือจากในดา้นประวติัศาสตรอี์กเลย จนกระทัง่พวกอาหรบัมุสลิม

ไดบุ้กเขา้มา พรอ้มกบัศาสนาอิสลาม 
 
อาณาจกัรกุษาณะ ท่ีมีรากศัพท์มาจากภาษาจีนวา่ กุย้ชาง (Guishang) เป็นพวกชน
เผ่าหน่ึงของ พวกยชีู (Yuezhi) ซ่ึงเป็นชนเผ่าพนัธุ์หน่ึงของอินโด-ยุโรเปียน ท่ีไดมี้

การอพยพมาจากจีนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ลงมาทางดา้นใตใ้นราวปี 176-160 

ก่อนคริสตกาล และเดินทางมาถึงถ่ินท่ีอยู่ของพวกแบคเทรียในราวปี 135 ก่อน

คริสตกาล 

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

สรา้งท่ีพกัพิงยาวไปตามหุบเขา แต่ต่อมาก็ไดถ้กูท าลายโดยพวกท่ีบุกรุกเขา้มา ซ่ึงเร่ิม

ขึ้ นในสมยัของกษัตริยไ์ซรสัมหาราชแหง่เปอรเ์ซีย อเล็กซานเดอรม์หาราชแหง่มาซีโด

เนีย เจงกีสขา่น อาเมียร ์ตีมรู ์และสุดทา้ยก็เป็นพวกกองทพัแดงท่ีเขา้ท 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  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคาไล คลมัม ์(Kalai Khumb) ท่ีอยูท่างดา้นตะวนั 
ออกเฉียงใต ้ระยะทางหา่งประมาณ 300 กม.           
เมืองคาไล คมับ ์เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูใ่นเขตปกครองตนเองกอรโ์น-บาดัคหช์านซ่ึง

อยู่ติดกับพรมแดนอัฟกานิสถาน เมืองน้ีมีความส าคัญส าหรับเป็นท่ีหยุดพักกลาง

ระหวา่งท่ีจะเดินทางไปยงัเมืองโครกัห ์

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี KARON HOTEL มาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า คาไล คลมัม ์

วนัท่ี 6 คาไล คลมัม-์เข่ือนดเูร็ค-ดชูานเบ ้                                                              

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านชมความสวยงามของ เทือกเขาปามีร ์(Pamir Mountains) เป็นภเูขาท่ีตั้งอยู่
ในเอเชียกลาง ซ่ึงมี ยอดเขาคอนกูร ์แทกห ์สูงสุดมีความสูงประมาณ 7,649 เมตร 

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดซ่ึงเป็นเขตปกครองตนเองกอร์โน-บาดัคห์ชาน ด้าน

ตะวนัออกของทาจิกิสถาน ซ่ึงทางดา้นเหนือติดกบัเทือกเขาเทียนชานของคีรกี์ซสถาน 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาท่ีแยกตัวไปจากจุดรวมของเทือกเขา ท่ีเรียกว่า ปามีรน๊์อต 

 



 

(Pamir Knot/Pamir Dunya) ซ่ึงหมายถึง หลงัคาโลก เป็นเทือกเขาท่ีแยกไปทางทิศ
ตะวันออก คือ เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาอาระกันโยมา และเทือกเขาท่ี มี                    

แนวต่อลงมาทางใตท่ี้มีบางส่วนท่ีจมหายไปในทะเล และบางส่วนโผล่พน้ขึ้ นมาเป็น

เกาะในมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิค ถัดจากเทือกเขาหิมาลัยไปทาง

เหนือ มีเทือกเขาท่ีแยกไปทางตะวนัออก คือ เทือกเขาคุนลุน เทือกเขานานชาน  และ

แนวท่ีแยกไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ เทือกเขาเทียนชาน เทือกเขาคินแกน 

เทือกเขายาโบลนอย เทือกเขาสตาโนวอย และเทือกเขาโกลีมา เทือกเขาท่ีแยกไปทาง

ทิศตะวนัตก แยกเป็นแนวเหนือและแนวใต ้คือ เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาเอลบูรซ 

ส่วนแนวทิศใต ้คือ เทือกเขาสุไลมาน เทือกเขาซากรอส ท่ีอยูใ่นประเทศอิหร่านดา้น

ตะวนัตก เม่ือเทือกเขา 2 แนวน้ีมาบรรจบกนัท่ีอารเ์มเนียนนอตแลว้ ยงัแยกออกเป็น

อีก 2 แนว ในเขตประเทศตุรกี คือ แนวเป็นเทือกเขาปอนติก และแนวใต้เป็น

เทือกเขาเตารุส 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร       

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองดูชานเบ ้(Dushanbe) ระหว่างทางใหไ้ดท่้านชม

ความสวยงามของทิวทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติของเสน้ทางแหง่เขาปามีร ์        
 
ระหว่างทางใหท่้านชม อ่างเก็บน ้านูเร็ค (Nurek Reservoir) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี

ส าหรบัเก็บกักน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 11 ตร.กม. 

โดยมีความยาวของพ้ืนท่ีประมาณ 70 กม. และพ้ืนท่ีส าหรบัเก็บน ้าทั้งหมดประมาณ 

100 ตร.กม. ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการชลประทานส าหรบัปลกูพืชใน

เน้ือท่ีประมาณ 700 ตร.กม. 

 

 น าท่านไปชม เข่ือนนูเร็ค (Nurek Dam) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือกั้นการไหลและเก็บกกั
น ้ าของแม่น ้ าวาคสห์ ท่ีไหลมาจากเทือกเขาปามีร์ เขื่อนน้ีใช้ส าหรับการผลิต

กระแสไฟฟ้าซ่ึงไดติ้ดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมีก าลงัความสามารถ ท าใหเ้กิดการ

ผลิตไดป้ระมาณ 3,015 เมกกะวตัต ์

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี ATLAS HOTEL มาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า ดชูานเบ ้

วนัท่ี 7 ดชูานเบ-้ทาซเคน้ท ์

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

07.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

09.50 น. ออกเดินทางจาก ดูชานเบ้ สู่ กรุงทาซเค้นท์ โดยเท่ียวบินท่ี HY-718 (เวลาบิน
ประมาณ 1.50 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

10.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินทาซเคน้ท ์ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของประเทศ   

 น าท่านชม จตัุรสัอิสรภาพ (Independence Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของ

ทาซเคน้ท ์เร่ิมมีการขึ้ นในปี ค.ศ.1991 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิส

ถาน มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นแผ่นดินทองอนักวา้งใหญ่มีคุณค่าในการเพาะปลกู ถึงแมว้า่จะมีภูมิ

ประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลกน้ี และยงัเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งใหม่ท่ีเป็น

ส่วนรว่มของชุมชนบนโลกใบน้ี  
 

 

 ชม อนุสาวรียข์องแม่ท่ีมีความสุข (Happy Mother) ท่ีเป็นรปูป้ันแกะสลกัท่ีมีความ  



 

สงู 6 เมตร และตวัเด็กมีความยาว 3.5 เมตร ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสญัลกัษณ์ของแม่ท่ี

เป็นบา้นเกิดเมืองนอนไดก้อดลูกท่ีจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ใบหน้าของแม่ท่ี

เป่ียมลน้ไปดว้ยความกรุณาและดวงตาท่ีมีความสุขของชีวิต ท่ีไดใ้หก้ับเด็กน้อยท่ี

เปรียบเสมือนกบัชาวอุซเบหนุ่มสาวทุกคนท่ีไดอ้ยูใ่นประเทศท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงมี

แม่ท่ีคอยใหค้วามปกป้องและคุม้กนัเหมือนกบัสมบติัอนัล ้าค่าท่ีจะตอ้งเติบโตต่อไปใน

อนาคต     

 นอกจาก น้ัน  บริ เวณรอบๆยัง มีสถานท่ีราชการทีส าคัญและท่ีท างานของ

ประธานาธิบดีและรฐัมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานท่ีส าคัญแห่งน้ีไม่สามารถ

ถ่ายรปูได)้ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห ์(Kukeldash Madrassah) เป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในยุคของศตวรรษท่ี 16 โดยขา้หลวงคูเคลดาสห ์ซ่ึง

เป็นผูท่ี้มีอ านาจและยงัเป็นพ่ีน้องร่วมแม่นมกบับารคั ข่าน ผูป้กครองแห่งเมืองทาซ

เคน้ท์ สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้ับจตุัรสัของการคา้ขายของพวกท่ีเป็นกองคาราวาน  

และไดเ้ป็นศนูยก์ลางของชีวิตผูค้นในเมืองน้ี  เป็นศูนยก์ลางของพวกท่ีใชฝี้มือในการ

ท างาน เป็นศูนยก์ลางการประกาศแจง้ข่าวของเจา้เมือง เป็นศูนยร์วมแหล่งข่าวและ

ขา่วลือ ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นสถานท่ีท่ีประหารชีวติคนดว้ย 

 

 น าท่านชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า สุเหร่าของซาร ์

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

ส่วนตัวของเชคห ์อเูบยดุ์ลลา โคจา อาคหเ์รอร ์(Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) 
ผูเ้ป็นมหาบุรุษแห่งลัทธิซูฟี ท่ีสืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามัด ต่อมาใน

ศตวรรษท่ี 19 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและไดท้ าลายส่ิงก่อสรา้งเสียหายไป

มากมาย แต่ไดถ้กูสรา้งขึ้ นมาใหม่โดยค าสัง่ของจกัรพรรดิของรสัเซีย อะเล็กซานเดอร์

ท่ี 3 ผู้ท่ีได้แบ่งเงินจากคลังสมบัติของพระองค์เอง น ามาเป็นค่าก่อสร้างให้มี

รูปลักษณ์สุเหร่าท่ีเป็นแบบดั้งเดิมทุกอย่าง จนกระทัง่ในเวลาน้ันสุเหร่าน้ีได้ถูก

เรียกว่า สุเหร่าของซาร์ แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1997 ก็ไดพ้ังลงมาอีก และก็ถูกสรา้ง

ขึ้ นมาใหม่ใหเ้ป็นสุเหรา่อนัดบัท่ีสามของประเทศฯ รองมาจากบีบีคานุมท่ีซามารค์าน 

และหอคาลยานท่ีบคูารา่    

 

 น าท่านไปชม สถานีรถไฟใตดิ้น (The Tashkent Metro) เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมี

ช่ือเสียง พรอ้มด้วยสถาปัตยกรรมท่ีทันสมัยตามรูปแบบท่ีสมบูรณ์  ท่ีเด่นชัด คือ 

สวยงาม ยัง่ยืนทนทาน และใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด รถไฟใตดิ้นน้ีไดถู้กออกแบบ

และก่อสรา้งขึ้ นมาภายหลงัจากท่ีไดเ้กิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ท า

ใหเ้มืองทาซเคน้ทไ์ดร้บัความเสียหาย และส่ิงต่างๆ ท่ีไม่เอ้ืออ านวยใหก้บัการก่อสรา้ง

และตอ้งพรอ้มท่ีรับมือกับการเกิดแผ่นดินไหว การก่อสรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูก

สรา้งไม่ใหมี้ความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็สามารถเดินลงบันไดไปไดด้ว้ยความ

สะดวกสบาย 

 

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

สินคา้ต่างๆจากพ่อคา้ เกษตรกรท่ีขายผลิตภณัฑต่์างๆ สมัผสักบับรรยากาศแบบยอ้น

ยุคอย่างท่ีเป็นในสมัยโบราณ แต่ไดถู้กร้ือฟ้ืนขึ้ นมาใหม่    ใหท่้านไดพ้ักผ่อน และ

 



 

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

เดินทางเป็นส าคญั *** 
 
 

 

สนุกกบัการซ้ือสินคา้ในตลาดบาซารท่ี์มีผา้แพรพรรณ พรม เคร่ืองทองเหลือง ผา้ขน

สตัว ์เคร่ืองหนัง และสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย                

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี RAMADA HOTEL  มาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า ทาซเคน้ท ์ 

วนัท่ี 8 ทาซเคน้ท-์กรุงเทพฯ   

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

07.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

10.00 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท์ สู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY-533 (รับประทาน
อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

18.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภมิู/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 ท่านขึ้ นไป  
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                                  ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                                 หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 
66,900.- 

9,000.- 
การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการ
ยนืยนัการเดินทางของท่าน 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบิน UZBEKISTAN AIRLINES (HY)  ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้น
โปรแกรมพรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด (30 KG. ไฟลภ์ายใน น ้าหนัก 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 7 วนั รวม 35 USD /ท่าน 
ตลอดการเดินทาง  

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ จ านวน 8 วนั รวมเป็น 24 USD / ท่าน 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 2 สปัดาห ์(ไม่ตอ้งใชเ้ล่มพาสปอรต์จริงในการขอวซี่า) 
 1. พาสปอรต์และส าเนาหน้าพาสปอรต์ ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

2. รปูถ่ายสีปัจจุบนั พ้ืนหลงัสีขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ 
3. 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 ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวน

ทั้งหมด หรือ บางส่วน 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ ับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 

  การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 10 ท่าน 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


