
 

 

 
 

ทาซเคน้ท์-บคูารา่-กซิห์ดูวาน-ซามารค์านด์ 

             พเิศษ !!  ลดทันที 6,000 บาท 



 

เอเซียกลาง/เอเซียไมเนอร ์เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาชา้นาน ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของอารยธรรมยุค
แรก ๆ ของโลก  
         อุซเบกิสถานในปัจจุบนัน้ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน วฒันธรรมอนัหลากหลายไดห้ลัง่ไหลเขา้มายงัดินแดน

แถบน้ีอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหลายพนัปีมาแลว้ ซ่ึงเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรมองโกล ไดร้บัเอา

วฒันธรรมฮินดแูละอิสลาม ตลอดจนพุทธศาสนาจากอินเดีย และทา้ยสุดยงัเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโซเวียต อุซเบกิส

ถานจึงเป็นดินแดนท่ีร า่รวยมากดว้ยวฒันธรรมท่ีควรค่าแก่การไปเยือน 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

21 - 27 พฤศจกิายน 2561 ราคาพิเศษ!!   39,900.-  29,900.- 
28 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2561 39,900.-  33,900.- 

5 – 11 ธนัวาคม 2561 39,900.-  33,900.- 

26 ธนัวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 39,900.-  33,900.- 

29 ธนัวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 39,900.-  33,900.-     

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 534 23.00 - 03.50 (+1) 
วนัท่ี 2 ทาซเคน้ท ์ บคูารา่ TAS - BHK HY 023 18.50 – 20.00 

วนัท่ี 6 ทาซเคน้ท ์ กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 531 22.40 – 06.40 (+1) 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์  

20.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S
เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ (HY) ประตทูางเขา้ท่ี 8-9 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

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

 

หมายเหตุ ส าหรบักรุป๊วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ไฟลท์ขาไป 

กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์ จะเล่ือนเวลาเดินทางเป็น 19.10 – 23.55 น. (เวลา
นัดท่ีสนามบิน คือ 16.00 น. ค่ะ) 

 

03.50 น. เดินทางมาถึง สนามบินเมืองทาซเคนท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 

 

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

ประมาณ 2 ลา้นคนเป็นเมืองท่ีถกูลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล 

 



 

พกัท่ี น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม UZBEKISTAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า  

ทาซเคน้ท ์

วนัท่ี 2  ทาซเคน้ท ์– บูคารา่  
08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.30 น. น าท่านไปชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ียังคงเหลืออยู ่

หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองน้ีตั้งอยู่บนเสน้ทางสายไหม

จากจีนสู่ยุโรป และหลังจากการปฏิวัติเมืองน้ีกลายเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัย

ออกแบบในสไตลข์องโซเวยีต 
 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 โดยขา้หลวงคูเคลดาสห ์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 ผู้ ท่ีไดแ้บ่ง

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 รถไฟใต้ดินน้ีได้ถูกออกแบบและ

ก่อสรา้งขึ้ นมาภายหลงัจากท่ีไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ท าให้

เมืองทาซเคน้ท์ไดร้บัความเสียหาย และส่ิงต่างๆ ท่ีไม่เอ้ืออ านวยใหก้บัการก่อสรา้ง

และตอ้งพรอ้มท่ีรบัมือกับการเกิดแผ่นดินไหว การก่อสรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูก

สรา้งไม่ใหมี้ความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็สามารถเดินลงบันไดไปไดด้ว้ยความ

สะดวกสบาย 

 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองไปเมืองบคูารา่  

18.50 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู่ เมืองบคูารา่ โดยเท่ียวบินท่ี HY 023  

20.00 น. เดินทางมาถึง เมืองบคูารา่ ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ                        



 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี LYABI HOUSE  โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า บคูารา่ 

วนัท่ี 3 บูคารา่                                                                               
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  
08.30 น. น าท่านเท่ียวชม เมืองบคูารา่ ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ                        

 เมืองบูคารา่(Bukhara) เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครองของจงัหวดับคูารา่ ตั้งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ในอดีตเป็นเมืองโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแหง่หน่ึงท่ีถกู

สรา้งขึ้ นบนเนินเขา ส าหรบัประกอบพิธีทางศาสนาในฤดใูบไมผ้ลิ  และยงัเป็นเมืองท่ี

ก าเนิดงานเขียนของผูท่ี้นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ เป็นท่ีอยูข่องบุคคลส าคญั มี

สุเหรา่ อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา ฯ และยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองใน

เทพนิยาย และท่ีส าคญัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางการคา้ขายท่ีมีช่ือวา่ เสน้ทางสาย

ไหม และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1993 

 

 น าท่านไปชม โบโล เคา้ซ คอมเพล็ก (Bolo Khauz Complex ) เป็นอาคารสุเหร่าใน
สมัยกลาง ถูกสรา้งขึ้ นไปปี ค.ศ.1712-1713 รูปแบบในการก่อสรา้งประกอบไป

ดว้ยเสาไมท่ี้มีความสูงมาก อาคารดา้นหน้ามีเสาไมป้ระดับมากกวา่ 20 ตน้รองรบั

ดาดฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ.1917 ก็ไดใ้ชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นสุเหร่าอย่างเป็น

ทางการมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  
 

 

 น าท่านชม พระราชวงั ซิโนราน โมคี โคซา (Sitoran Mokhi-Khosa Palace) ซ่ึงเป็น
ของข่าน  อาเมียร ์อักคาด (Amir Akhadkhan ) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 19 
เป็นการผสมผสาน ระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่วมสมัย  โดยการส่งช่าง

สถาปัตยกรรมของเมืองน้ีไปยงัเมืองเซน้ตปี์เตอรส์เบิรก์ เพ่ือศึกษาดูงานการก่อสรา้ง

ท่ีสวยท่ีสุด                      

 

 น าท่านชม ท่ีฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส ์(Ismail Samanids Mausoleum) 
ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สรา้งโดย กษัตริยซ์ามานิดส ์ซ่ึง

เป็นกษัตริยท่ี์ไดเ้คยปกครองอยู่ท่ีนครน้ี ในสมัยของอาณาจกัรเปอรเ์ซียท่ีรุ่งเรืองท่ี

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

การยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

 

 น าท่านชม ท่ีฝังศพของชัสห์มา อายุบ (Chashma Ayub) ซ่ึงเป็นนักบุญท่ีเคย

เดินทางมาท่ีเมืองน้ี และมีบ่อน ้าซ่ึงเช่ือกันว่านักบุญอายุบ ใชไ้มเ้ทา้เนรมิตบ่อน ้าน้ี

เพ่ือเป็นน ้าท่ีรกัษาโรคได ้ 
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม ป้อมดิอารค์ (The Ark Fortress) ซ่ึงเป็นป้อมเก่าแก่สรา้งในศตวรรษท่ี 5 

ตั้งอยูใ่จกลางเมือง และเม่ือข้ึนไปดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นววิทิวทศัน์ของเมือง

ไดอ้ยา่งชดัเจน และกล่าวกนัวา่ครั้งหน่ึงในอดีต มีผูอ้าศยัอยูใ่นป้อมแหง่น้ีถึง 3,000 

คน  ตวัป้อมสามารถใชเ้ป็นเกาะก าบงัส าหรบัป้องกนัศตัรท่ีูจะเขา้มารุกราน ป้อม

แหง่น้ีมีเน้ือทีกวา้งใหญ่ประมาณ 25 ไร ่มีก าแพงลอ้มรอบมีความยาวประมาณ 800 

เมตร ส่วนของก าแพงมีความสงูถึง 16-20 เมตร ถกูสรา้งดว้ยอิฐหนาทึบและสงู

ใหญ่ ส่วนประตมีูซุม้โคง้และหอคอยทั้งสองดา้น ซ่ึงในอดีตภายในถกูใชเ้ป็น

 



 

ศนูยก์ลางการปกครอง 

 น าท่านชม หอโพลิ คลัยาน(Poli Kalyan Ensemble and Minanet) ถกูสรา้งขึ้ นในปี 
ค.ศ. 1127 โดย อาสลาน ขา่น แหง่ราชวงศค์ารานิด อยูใ่นการปกครองของบคูาร่า 

และสามารถท าใหผู้พ้บเห็นตอ้งตกตะลึงถึงความโอ่อ่างดงาม รปูรา่งของหอน้ีส่วนท่ี

สงูท่ีสุดเป็นทรงกลม หอน้ีไดถ้กูออกแบบเพ่ือใชใ้นการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพ่ือมา

ท าละหมาด หอคอยแหง่น้ีไดถ้กูซ่อมแซมขึ้ นใหม่ในศตวรรษท่ี 15 เพราะวา่เกิดการ

ทรุดตวัเน่ืองจากพ้ืนดินอ่อนน่ิมเกินไป     

 

 น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรบั (Miri Arab Madrassah) เอเมียร ์             

อาลิม ข่าน (Amir Alim Khan) ท่ีถูกสรา้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัสุเหร่าคลัยาน ถูก
สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 16 ในสมัยของราชวงศ์ไซบานิค  ช่ือสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กตั้ง

ตามช่ือของครท่ีูมาสอน  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) เป็นโดม
ท่ีคา้ขายของท่ีเป็นสินคา้ ส าหรบัทัว่ๆไป รวมทั้งของท่ีระลึก เช่น ชาหอม หมวกขน

แกะ พรม ผา้ท่ีเย็บดว้ยมือ และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

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

1620 และบริเวณมุมรอบๆ สระจะมีตน้มลัเบอรร่ี์ (ตน้หม่อน) ท่ีไดป้ลกูเอาไวห้ลาย

ร้อยปี ท่ีเหลืออีก 3 ด้านของสระน ้ าจะประกอบไปด้วยโรงเรียนสอนศาสนา        

คเูคลดาสช (Kukeldash) ท่ีถกูสรา้งขึ้ นทางดา้นเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569  และ

อีกสองดา้นท่ีเหลือทางดา้นตะวนัตกจะถูกสรา้งเป็นต าหนักส าหรบัเป็นบา้นพกั คือ 

คานาค่า (Khanaka) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1620 และส าหรบัดา้นตะวนัออกจะเป็น

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

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร พรอ้มกบัชม การแสดงของชนพ้ืนบา้นท่ีสวยงาม  
พกัท่ี LYABI HOUSE  โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า บคูารา่ 

วนัท่ี 4 บูคารา่ – ซามารค์านด ์                                                                                  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
08.30 น. 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 ผู้ท่ีปกครองในดินแดนซามาร์คานด์ตั้งแต่ ปี 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     

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองซามารค์าน  
 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 อาหรบัราตรี (1001 
Arabian Nights) และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกใน ปีค.ศ. 2001 

 

 น าท่านชม จตุรสัเรจีสถาน( Registan Square) เป็นจตุัรสักลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงและ
ยิ่งใหญ่งดงามไปดว้ยศิลปะอิสลาม ซ่ึงถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามท่ีสุดในเอเชีย

กลาง ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีฟ้าตัดขอบดว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปดว้ยโรงเรียน

สอนศาสนา (Madrasah) ถึง 3 แห่ง คือ อูลุค เบก (Ulug Beg) ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตก ถกูสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร ์ดอร ์(Shir Dor) ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออก ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค 

ผนังก าแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิต และซุม้ประตูมีรูปเสือลายพาดกลอน ท่ี

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

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี REGISTON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ซามารค์านด ์
วนัท่ี 5  ซามารค์านด ์                                                                                     
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
08.30 น. น าท่านชม ชาห ์อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) ซ่ึงมีความหมายวา่ เป็นท่ีอยู่

ของกษัตริย ์(The Living King /Necropolis) เป็นสถานท่ีรวมสุสานขนาดใหญ่ ซ่ึง
ตั้งอยู่บนเนินเขา อฟัราซิยาบ (Afrasiyab) นอกก าแพงเมืองเก่า ใชเ้ป็นท่ีฝังศพมา

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9-14 และเป็นความคิดของข่าน ตีมูรท่ี์ตอ้งการใหส้ถานท่ีแห่งน้ี

เป็นศนูยก์ลางของท่ีฝังศพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมยัมากกวา่ 

20 แหง่ใหศึ้กษารวมทั้งกระเบ้ืองเคลือบโบราณท่ีสวยงามมาก 

 

 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 ตรงทางเขา้สู่จตุัรสัมสัยิดมีขนาดพ้ืนท่ียาวประมาณ 167 เมตร 

และกวา้ง 109 เมตร และสองขา้งยังมีมัสยิด ขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดมได้

กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน้ี  ภายในตกแต่งดว้ยหินอ่อนแกะสลักโมเสครูปร่าง

ต่างๆ เคลือบดว้ยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอักษรดว้ยน ้าเงินและทอง และท่ีหน้า

สุเหรา่ยงัมีแท่นซ่ึงเดิมวางคมัภีรอ์ลักุรอ่านท่ีใหญ่ถึง 2 เมตร 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

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

กายดว้ยเส้ือผา้ท่ีเป็นวฒันธรรมของชาวอุซเบก และสวมหมวกท่ีสวยงาม  
 
อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบาซาร ์ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆมากมายท่ีราคาถกู และสวยงาม

เช่น ผลไมส้ด พืชผกัต่างๆ ขนมหวาน องุ่นแหง้ท่ีมีทั้งสีเหลืองและด า 

 

 น าท่านชม สถานท่ีฝังศพกูริ อาเมียร ์(Gure Amir Mausoleum) ถูกสรา้งขึ้ น

เพ่ือใหเ้ป็นท่ีฝังศพของสุลต่าน มฮูมัหมดั (Sultan Muhammad) ซ่ึงเป็นหลาน

รกัท่ีเสียชีวติในเปอรเ์ซีย สรา้งขึ้ นโดย ขา่น ตีมรูใ์นปี ค.ศ. 1403 มีประตทูางเขา้ก่อ 

อิฐถือปูนตั้งเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ซุม้โคง้ มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงู สูงประมาณ 36 

เมตร ผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในประดบัดว้ยกระเบ้ืองอิฐเผาลงดว้ยลายสีทอง สี                     

อ าพนั สีฟ้าน ้าทะเล  แต่ก่อนหน้าน้ันในปี ค.ศ. 1380 อาเมียร ์ตีมรูไ์ดโ้ปรดใหส้รา้ง

ท่ีฝังศพของพระองคเ์ตรียมไวก้่อนท่ีบา้นเกิด คือ เมืองชาหริ์ซาบซ ์แต่ในระหวา่งท่ีได้

ยกทัพไปบุกจีน ไดส้ิ้นพระชนม์ เม่ือปี ค.ศ. 1405 จึงไดน้ าพระศพเดินทางกลับมา

ภายใน 24 ชม. เพ่ือฝังตามหลกัศาสนา แต่ก็ไม่สามารถท าไดท้ันเวลา จึงไดฝั้งไวท่ี้ 

กูริ อาเมียร์ และต่อมาก็ได้ใช้เป็นสุสานของผู้ปกครองนครซามาร์คานด์หลาย

พระองค ์สถานท่ีแหง่น้ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่

โลก 

 

 จากน้ันชม หอดูดาวอลุูก เบค (Ulug Beg Observatory) เป็นสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ท่ี
ใชดู้ดาว สรา้งโดย ข่านอูลุข เบค ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความอัจฉริยะทางดาราศาสตร์

ของท่าน ถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1428-1429 เป็นอาคาร 3 ชั้น สูงประมาณ 30 เมตร 

มีด้านบนยอดคล้ายกับโดม สถานท่ีแห่งน้ีแสดงถึงเร่ืองราวทางดาราศาสตร ์

ส่ิงประดิษฐ ์ เคร่ืองมือ เครื่องใช ้อุปกรณ์ดดูาวของท่านขา่น ท่ีท่านเคยค านวณรอบปี

ผิดไปเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน หลงัจากท่ีท่านเสียชีวติ สถานท่ีแห่งน้ีไดร้บัความเสียหาย

จากพวกขโมยและพวกคลัง่ศาสนา แต่ชั้นล่างมิไดถู้กท าลาย และต่อมาไดร้ับการ

ซ่อมแซมขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1929 
จากจุดน้ีท่านจะไดเ้ห็น ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ (Afrasiyab Ruins) ใน

ระยะไกล ซ่ึงเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่ในโลกยุคโบราณ 700-600 ปีก่อนคริสตกาล

โดยพวกซ๊อกเดียน ไดต้ั้งเป็นเมืองและศูนยก์ลางของวฒันธรรม ปัจจุบันน้ีเหลือแค่

เนินเขาท่ีมีหญา้ปกคลุมและอยูใ่กลก้บัสุเหรา่บิบี คานุม 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร   



 

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

เดินทางเป็นส าคญั *** 

 
 

พกัท่ี REGISTON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ซามารค์านด ์
วนัท่ี 6 ซามารค์านด-์ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ                                                               
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองทาซเคน้ท ์ท่ีอยูท่างดา้นเหนือห่างประมาณ 340 กม. 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม.) 
 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านไปชม ตลาดคอรซ์ ู(Chorsu Bazaar) ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดท่ียิง่ใหญ่ใน
เอเชียกลางและบนเสน้ทางสายไหม ท่ีอยูภ่ายใตโ้ดม 7 โดม ซ่ึงไดถ้กูแบ่งเป็นแหล่ง

สินคา้ต่างๆจากพ่อคา้ เกษตรกรท่ีขายผลิตภณัฑต่์างๆ สมัผสักบับรรยากาศแบบ

ยอ้นยุคอยา่งท่ีเป็นในสมยัโบราณ แต่ไดถ้กูร้ือฟ้ืนขึ้ นมาใหม ่   ใหท่้านไดพ้กัผ่อน 

และสนุกกบัการซ้ือสินคา้ในตลาดบาซารท่ี์มีผา้แพรพรรณ พรม เครื่องทองเหลือง ผา้

ขนสตัว ์เคร่ืองหนัง และสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย                

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ี ภตัตาคาร  
20.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
22.40 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY 531 (รบัประทานอาหาร

และพกัผ่อนบนเครื่องบิน 

 

วนัท่ี 7 กรุงเทพฯ 
06.40 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภมิู/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่25 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

        33,900.-   
3,900.- 

        33,900.-   
33,900.-   
12,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 ส.ค. 2561 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 20,000 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  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอุซเบกิสถาน 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 6 วนั คิดเป็น 30 USD 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 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 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 



 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 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 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 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 หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

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 


