
 

 

 

 

เยือนเอเชียกลาง 3 ประเทศ 12 วนั 10 คืน 
ทาจิกิสถาน - อซุเบกิสถาน - เติรก์เมนิสถาน 

Central Asia - Land of Nomadic and Silk Road  
พิเศษ!! รว่มทรปิกบั “คณุกาญจนา หงษท์อง”   

กรูดูา้นการท่องเท่ียว และพิธีกรช่ือดงั 
 



 
เอเชียกลาง เป็นพื้นที่กวา้งใหญ่ในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกทะเล มีคาํนิยามที่ต่างกัน

ออกไปสาํหรับขอบเขตของดินแดนที่จัดอยู่ในภมูิภาคเป็นเอเชียกลาง และยังไม่มีคาํนิยามใดที่
เป็นที่ยอมรับโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามลกัษณะโดยทัว่ไปของดินแดนในภมูิภาคนี ้คือ มีความ
เกี่ยวขอ้งทางประวัตศิาสตรก์บักลุ่มชาวนอแมดและเสน้ทางสายไหม ซ่ึงทาํใหใ้นอดีตนัน้ดินแดน
ในภมูิภาคนี้ เป็นเสมือนเสน้ทางของสินคา้ คนเดินทาง รวมถึงแนวความคิดระหว่างยโุรป 
ตะวันออกกลาง เอเชยีใต ้และเอเชยีตะวันออก 

            

                 เท่ียว 3 ประเทศในเอเชียกลาง บนเสน้ทางสายไหม 

           กบั “กาญจนา  หงษท์อง” กรูดูา้นการท่องเท่ียว            
                 

 ทาจิกิสถาน 
 ชม เมืองคจูานด์ ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ลัดเลาะ

เมืองเก่า ชมตลาดปานชานเบ,้ พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร ์และนัง่กระเชา้ชมวิวแม่นํา้
ยามเย็น 

 ชม เมืองอีสทาราฟชาน ศนูย์กลางการคา้ในยคุโบราณบนเสน้ทางสายไหม ชม
เมืองเกา่ ป้อมปราการ ตลาดพื้นเมือง และโรงเรียนสอนศาสนา ที่สวยงาม 

 ชม เมืองเพนจิเคน้ท ์ที่มีกลิ่นอายเปอรเ์ซีย สาํรวจซากโบราณสถานซารามซ์ ที่มี
อายเุกา่แกก่ว่า 5,000 ปี 

 ชม ทะเลสาบอิสกนัเดอรก์ลู ที่สวยงามในหบุขาแฟน 
 ชม พระพทุธรปูปางไสยาสน ์ที่ยาวถึง 14 เมตร ที่พิพิธภณัฑข์องโบราณในเมือง

ดชูานเบ ้
 ชม ป้อมปราการฮิสซ่าร ์และ อ่างเก็บน้ํานเูร็ค ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศทาจิกิสถาน 

 อสุเบกิสถาน 
 ชม จัตรุ ัสอิสรภาพ และบริเวณโดยรอบ รวมถึง อนสุาวรีย์ อาเมียร ์ติมรู ์

จกัรพรรดิผูย่ิ้งใหญ่ และกอ่ตัง้อาณาจกัรอสุเบกิสถาน 
 ชม สถานีรถไฟใตดิ้น ที่สวยงาม และเพลิดเพลินกบัการชอ๊ปป้ิงที่ ตลาดคอรซ์ ู
 ดินเนอรท์ี่ รา้นอาหารไทย “ทบัทิม” รา้นอาหารไทยหนึง่เดียวในอซุเบกิสถาน 

 เติรก์เมนิสถาน 
 ชม หลมุแกส๊ดารว์าซ่า หรือ “ประตสู ูน่รก” Door to Hell ที่โดง่ดงั 

 พิเศษ!!  พักคา้งแรมในเตน้ท์ กลางทะเลทรายคาลาคมุล์ ใหท้่านไดใ้กลช้ิด และดู
ความสวยงามของ “ประตสู ู่นรก” ในยามคํา่คืนที่สว่างรุ่งโรจน ์ท่ามกลางแสงดาว 
ถา้ท่านโชคดีอาจไดเ้ห็นทางชา้งเผือกดว้ย  

 ชม เมืองโบราณเมิรฟ์ ที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 



 ชม เมืองโบราณมารก์ชั ที่มีอายกุว่า 3,000 ปี 

 ชม มสัยิดโบราณ ในสมยัอาหรับเซลจกู ที่มีอายกุว่าพนัปี และ มสัยิดสมยัใหม่ ที่
ใชท้นุกอ่สรา้งกว่า 100 ลา้นเหรียญสหรฐั 

 ชม ฟาร์มม้า พันธุ์ที่ดีที่ส ุดในโลก และพลาดไม่ ได้กับการชมของหายากใน 
พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ ปิดทา้ยดว้ยการช๊อปป้ิงของที่ระลึก และสินคา้ต่างๆ จาก
หา้งสรรพสินคา้ชัน้นาํของประเทศเตริก์เมนสิถาน 

 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

3 – 14 มิถุนายน 2563 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

3 มิ.ย. 63 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 534 23.00 – 03.35 (+1) 

9 มิ.ย. 63 ดูชานเบ ้ ทาซเคน้ท ์ DYU - TAS HY 718 01.30 – 02.30 

10 มิ.ย. 63 ทาซเคน้ท ์ บคูาร่า TAS - BHK HY 023 07.00 – 08.10 

12 มิ.ย. 63 มารี อสัหก์าบทั MYP - ASB T5 127 08.10 – 08.40 

14 มิ.ย. 63 อสัหก์าบทั กรุงเทพฯ ASB - BKK T5 647 03.30 – 11.50 

วนัท่ี 1 พุธ 3 มิ.ย. 63 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์

20.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว W 

เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์ (HY) ประตทูางเขา้ท่ี 10 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทาซเคน้ท ์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยสายการบิน Uzbekistan 

Airways เท่ียวบินท่ี HY 534 (ใชเ้วลาบินประมาณ 06.30 ชัว่โมง) (รบัประทาน

อาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ี 2 พฤหสับดี 4 มิ.ย. 63 ทาซเคน้ท ์- คูจานด ์
03.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเคน้ท ์ ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 เมืองทาซเคน้ท ์(Tashkent)  เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศ มี

ความหมายวา่ เมืองแห่งศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปดว้ย

โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศนูยก์ลางของวฒันะธรรมในเอเชียกลางมีประชากร

ประมาณ 2 ลา้นคน เป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล            

 

 

 นําท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนขา้มประเทศ สู่ เมืองคูจานด์ ประเทศทาจิกิสถาน 

(ระยะทางประมาณ 167 กม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.)  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ระหวา่งทาง  

 เมืองคูจานด ์เป็นเมืองหลวงและศนูยก์ลางการปกครองของแควน้ซกูด ์มีความใหญ่โต

เป็นอนัดบัท่ีสองรองจากดูชานเบ ้ ตั้งอยูบ่นริมฝัง่แม่น้ําเซียรด์ารย์า ในอดีตเคยมีชื่อ

เรียกหลายชื่อดว้ยกนั คอดเจนด ์หรือ คอดเซน้ท ์จนถึงปี ค.ศ.1936 และ เลนินาบดั 

 



จนถึงปี ค.ศ. 1991 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 นําท่านชมความสวยงามของตวั เมืองคูจานด ์ ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ท่ีนับยอ้น

ไปไดป้ระมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ท่ีถูกสรา้งข้ึนโดยพวกซิทเทียนท่ีเขา้มาตั้ง

หลกัแหล่งอยูท่ี่บริเวณน้ี ซึ่งเมื่ออเล็กซานเดอรม์หาราชไดเ้ดินทพัเขา้มาเมื่อปี ค.ศ.

329 ก่อนคริสตกาลก็ไดต้ั้งชื่อเมืองน้ีวา่ อเล็กซานเดรีย เอสชาเต ้ (Alexandria 

Eschate) เพื่อใหเ้ป็นฐานท่ีมัน่สาํหรบักองทพัในการต่อตา้นพวกซิทเทียนท่ีไดอ้าศยั

อยูก่่อนทางดา้นเหนือของแม่น้ําเซียร ์ดารย์า 

 

 นําท่านไปชม อนุสาวรียอ์ิสมาอิล โซมานี (Ismail Somani Monument) ซึ่งเป็น

สญัลักษณ์ของการตั้งเมือง และการสรา้งประเทศแห่งน้ีข้ึนมา ชม อนุสาวรียข์องนัก

กวี รูดาก้ี (Rudaki Monument) ซึ่งเป็นนักกวีเอกท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในเอเชียกลาง 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินชม ตลาดปานชานเบ ้(Panjshanbe Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดแบบ

พื้ นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่และการคา้ขายท่ีคึกคกั โดยดา้นหน้ามีบริเวณท่ีกวา้งใหญ่ และ

ภายในเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีการค้าขายคึกคัก ตัวอาคารถูกสรา้งด้วยรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตกแต่งภายในแบบยุคของโซเวียต ซึ่งภายในไดถู้ก

ออกแบบใชเ้ป็นท่ีขายสิ่งของไดม้ากมายหลายรปูแบบ มีทั้งพืชผกั ผลไมส้ด อาหารสด 

ผลไมแ้หง้ เน้ือต่างๆ ขนมปัง และอาหารท่ีชาวทาจิกชอบรับประทาน และพรอ้มทั้ง

เคร่ืองใชใ้นครวัเรือนต่างๆมากมาย 

 

 นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์ (Khujand Historian Museum) ซึ่งเป็น

สถานท่ีท่ีถูกจดัอยูใ่นป้อมปราการท่ีเรียกวา่ ป้อมคูจานด ์ (Khujand Fortress) ท่ี

สรา้งข้ึนโดยคาํสัง่ของทีมรู ์ มาลิค ท่ีเคยเขา้มาเป็นผูบ้ญัชาการกองทพั เพื่อต่อตา้น

กองทพัของพวกมองโกลท่ีไดข้ยายอาณาจกัรเขา้มาในบริเวณน้ีเมื่อในปี ค.ศ.1219-

1220 

 

 จากน้ัน นําท่าน นัง่กระเชา้ลอยฟ้า (Cable car) ซึ่งขา้มแม่น้ํา ซาร ์ ดารย์า่ (Syr 

Darya) เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ยามพระอาทิตยใ์กลล้บัขอบฟ้า กระเชา้น้ีเชื่อม

ระหวา่งสวนสาธารณะโซโมน่ี และสวนสาธารณะคาโมล่ี คูจานด ์พารค์  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี FIRUZ HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า คูจานด ์ 

วนัท่ี 3 ศุกร ์5 มิ.ย. 63 คูจานด ์-  อสีทาราฟชาน – เพนจิเคน้ท ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. จากน้ัน นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอีสทาราฟชาน (Istaravshan) ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นใต ้(ระยะทางประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  

 

 เมืองอีสทาราฟชาน ไดช้ื่อว่าเป็น เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการ

คา้ขายในยุคโบราณท่ีมีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียกลาง และเมื่อปี ค.ศ.2002 ไดม้ีการ

เฉลิมฉลองไปทัว่ทั้งเมืองเมื่อมีอายุครบ 2,500 ปี ซึ่งไดถู้กสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 

ก่อนคริสตกาล ท่ีเห็นไดจ้าก ซากปราสาทอีสทาราฟชาน (Istaravshan Castle) ซึ่ง

เหลือเพียงซากกาแพงและป้อมปราการเพียงบางส่วน ท่ีในอดีตไดถู้กสรา้งข้ึนโดย

กษัตริยไ์ซรสัมหาราช ในสมยัราชวงศ์อะคาเมนิสแห่งเปอรเ์ซีย ซึ่งในสมยัน้ันไดม้ีการ

สรา้งกาแพงป้อมปราการเพียง 3 ดา้นและมีวิหารอยู่ดา้นในท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยกาแพง

ท่ีมีความยาวประมาณ 6 กม. ในเวลาต่อมาเมืองอีสทาราฟชาน ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กักนัดีว่า 

บนัจีกทั ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอุสทรสัชูน่า และประชาชนท่ีอยูอ่าศัยในเมืองน้ีเป็นผูท่ี้มี

ความรูค้วามสามารถก็ไดส้รา้งปราสาทต่างๆข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 

 



 นําท่านชมความสวยงามของ เมืองอีสทาราฟชาน ท่ีมีความเก่าแก่กวา่ 2,500 ปีและ

เป็นท่ีพกัของกองคาราวานบนเสน้ทางสายไหม จึงทําใหเ้ป็นศนูยร์วมของพวกช่างฝีมือ 

ศิลปิน เมืองน้ีจีงมีการสรา้งท่ีอยู่อาศัยสลับซบัซอ้น และมีการแกะสลักอย่างสวยงาม 

ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของพวกชนชั้นสูง เมื่อในยุคของพวกอาหรบัไดเ้ขา้มาในปี ค.ศ.822 

เมืองน้ีไดก้ลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในโลกของอาหรบัมุสลิมท่ีเขา้มาทาการคา้ขายและ

ได้ กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการคา้พานิชย์ และพวกคาหลิปเฟต และได้นาเอา

สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งต่างๆ ท่ีได้ถูกสร้างเป็นรูปโดมต่างๆท่ีมีความสวยงาม 

หลงัจากน้ันในราวศตวรรษท่ี 9-10 ก็ไดถู้กปกครองโดยพวกทาจิกของราชวงศ์ซารม์า

นิดส ์และตามมาดว้ยพวกกองทัพของพวกมองโกล โดยเจงกีส ข่าน ในศตวรรษท่ี 13 

และในศตวรรษท่ี 14 ทพัของอาเมียร ์ตีมูรก์็ไดบุ้กรุกเขา้ยึดครองบริเวณแห่งน้ี และได้

เปล่ียนชื่อใหม่เป็น อูรา ทูเบ ้(Ura Tube) และต่อมาเมืองน้ีก็ได้มีพัฒนาใหม้ีความ

เจริญรุ่งเรือง และกลายเป็นจุดถ่ายเทสินคา้ต่างๆจากอินเดียท่ีไดก้ลายเป็นเจา้ของแต่

ผูเ้ดียว และต่อมาก็ไดถู้กผนวกเขา้เป็นดินแดนของรสัเซีย 

 

 นําท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา กุก กุมบาส (Madrassa Kuk-Gumbaz) ซึ่งสรา้ง

ตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 1600 โดย สุลต่าน อับดุล ลาทีฟ (Abdul Latif Sultan) ซึ่งเป็นลูก

ชายของข่าน อูลุก เบค (Ulug Beg) ผูส้รา้งหอดูดาว อูลุก เบค ในเมืองซาร์มาคาน 

ประเทศอุซเบกิสถาน ตัวอาคารปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้าคราม มียอดโดมท่ีเป็นเอกลักษณ์

และโดดเด่น โรงเรียนสอนศาสนาแห่งน้ีถูกปิดในสมยัโซเวียต แต่ปัจจุบนัไดม้ีนักศึกษา

จบการศึกษาจากท่ีน่ีกวา่รอ้ยคน ทั้งดา้นศาสนา, ภาษา และ คอมพิวเตอร ์

 

 ชม ป้อมปราการ มัค แทปป้า (Mugh Tappa Citadel) ของชาวซ๊อกเดียนบนยอด

เขา ซึ่งถูกพระเจา้อเล็กซานเดอร ์มหาราช บุกเขา้โจมตีในปี 329 ก่อนคริสตศักราช 

ประตูทางเขา้ท่ีเห็นในปัจจุบนั ไดถู้กสรา้งข้ึนใหม่ในปี 2002 ในช่วงฉลองครบรอบปีท่ี 

2500 ของเมืองอีสทาราฟชาน 

 

 จากน้ัน ชมยา่นเมืองเก่า  และตลาดพ้ืนเมือง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 จากน้ัน นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเพนจิเคน้ท ์(Penjikent) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัตกเฉียงใต ้(ระยะทางประมาณ 250 กม. ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) 
 

 เมืองเพนจิเคน้ท ์เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในแควน้ซูกด์ทางดา้นตะวนัตก ซึ่งติดกบัชายแดน

อุซเบกิสถาน แต่ในภายหลงัมีปัญหาทางดา้นพรมแดนเลยทาํใหถู้กปิดไป ดินแดนแห่ง

น้ีเป็นท่ีอยูอ่าศัยของพวกซ๊อกเดียน ชื่อของแควน้น้ีก็อาจจะผันเปล่ียนจาก ซีอกด/์ซ๊อก

เดียน มาเป็น ซกูด/์ซกูหเ์ดียน 

 

 นําท่านไปชมความสวยงามของ เมืองเพนจิเคน้ท ์ท่ีตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น้ําเซราฟชาน ซึ่ง

ในอดีตเป็นท่ีอยู่อาศัยของพวกซ๊อกเดียน (Sogdiana) ท่ีมีความสัมพันธ์และเป็น

ดินแดนแห่งหน่ึงใน 23 เมืองใหญ่ของพวกเปอรเ์ซีย ในสมยัของราชวงศ์อะเคเมนิดส ์

ท่ีได้กล่าวถึงดินแดนแห่งน้ีว่าเป็นดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ รองลงมาจาก

เปอรเ์ซีย 

 

 นําท่านไปชมซากปรกัหกัพงัท่ีไดม้ีการขุดคน้พบเมื่อปี ค.ศ.1975 ของเมืองซารามซ ์

(Saramz Ancient Ruins City) ท่ีมีอายุเก่าแก่ประมาณ 5,000 ปีมาแลว้ ท่ีตั้งอยู่

บริเวณริมฝัง่แม่น้ําเซราฟชาน ซึ่งมีพื้ นท่ีประมาณ 100 เฮกเตอร ์โดยยงัมีหลกัฐานให้

เห็นของวิหารแห่งไฟ นอกจากน้ัน ยงัเป็นบริเวณท่ีมีการขุดเจาะพื้ นท่ีท่ีเป็นสินแร่ต่างๆ 

เช่น ทองแดง ตะกัว่ เงิน ทอง และยงัมีอญัมณีท่ีมีค่ามากมาย 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร  



พกัท่ี PARVIZ HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาวหรือเทียบเท่า เพนจิเคน้ท ์

วนัท่ี 4 เสาร ์6 มิ.ย. 63  เพนจิเคน้ท ์– ไอน่ี - ดูชานเบ ้                                           

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. นําท่านไปชม อนุสรณส์ถานของรูดาก้ี (Rudaki Mausoleum) ซึ่งเป็นนักกวีเอกท่ีมี                     

ชื่อเสียงท่ีสุดในเอเซียกลาง ซึ่งตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไดร้บัการศึกษาอย่างเต็มท่ี แต่ก็มี

ความสามารถในการเรียนรูภ้าษาเปอรเ์ซียและเขียนบทกวีไดไ้พเราะ 

 

 จากน้ัน นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองดูชานเบ ้โดยผ่านทาง เมืองไอน่ี (Ayni) และ

ช่องเขาวาซอปของเทือกเขาแฟน (Varzob pass of Fan Mountain) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัออก (ระยะทางประมาณ 180 กม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

 

 

เทือกเขาแฟน (Fan Mountain) เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมและพื้ นท่ีปีนเขาในทาจิ

กิสถาน มีความสูงประมาณ 3,200 เมตร ถึง 5,060 เมตร เทือกเขา Fan เป็นส่วนท่ีสูง

ท่ีสุดของเทือกเขา Zeravshan โดยมียอดเขา 11 ยอดท่ีสูงกว่า 5,000 เมตร พรอ้ม

รปูทรงแหลมท่ีแปลกตา ในหุบเขามีทะเลสาบ 30 แห่ง ทะเลสาบในหุบเขาท่ีใหญ่ท่ีสุด

คือ Iskanderkul Lake และท่ีสวยท่ี สุดและงดงามมีชื่ อ เสียงในด้านสีสัน ท่ี เป็น

เอกลกัษณ ์คือ   Kulikalon Lake 

 

 นําท่านชม ทะเลสาบอิสกันเดอรก์ูล (Iskanderkul Lake) เป็นทะเลสาบบนภเูขาท่ีมี

ธารน้ําแข็งอยู่ในจงัหวดั Sughd ของทาจิกิสถาน ตั้งอยู่ท่ีระดับความสูง 2,195 เมตร

บนเนินเขาทางเหนือของเทือกเขา Gissar ในเทือกเขา Fan มีรูปทรงสามเหล่ียม มี

เน้ือท่ี 3.4 ตารางกิโลเมตร และลึก 72 เมตร ทะเลสาบน้ีไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบบน

ภเูขาท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในอดีตสหภาพโซเวียต และเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

 นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองดูชานเบ ้(Dushanbe) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทาง

ประมาณ 134 กม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.                   

 

 เมืองดูชานเบ ้(Dushanbe) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศทาจิกิ

สถาน คําว่า ดูชานเบ ้ในภาษาทาจิก มีความหมายว่า วันจนัทร ์ซึ่งเป็นชื่อท่ีมาจาก

ขอ้เท็จจริงท่ีเมืองเป็นสถานท่ีตั้งของหมู่บา้นท่ีมีชื่อเสียงเร่ืองตลาดวนัจนัทร ์

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี ATLAS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า ดูชานเบ ้

วนัท่ี 5  อาทิตย ์7  มิ.ย. 63 ดูชานเบ ้

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. นําท่านไปชมความสวยงามของ เมืองดูชานเบ ้ท่ีตั้งอยูบ่นริมฝัง่แมน้ํ่าท่ีไหลมาบรรจบ

กัน 2 สาย คือ แม่ น้ําวาร์ซอบ และ แม่น้ําโคฟานิฮอน เมืองหลวงแห่งน้ีมีพื้ นท่ี

ประมาณ 125 ตร.กม. และมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 780,000 คน    

 

 นําท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑข์องโบราณ (Museum of Antiquities) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ี

เก็บสะสมสิ่งของโบราณท่ีเป็นประวติัศาสตร์ของชาติ และเผ่าพันธ์ของชาวทาจิกใน

อดีต ท่ีไม่ว่าจะเคยสามารถพดูภาษารสัเซียหรือภาษาทาจิกได ้ภายในไดส้ะสมสิ่งของ

ท่ีมี เสน่ห์ และเป็นสิ่งของท่ีมีค่าน่าสนใจทางวัฒนธรรม และท่ีสําคัญมากคือ 

พระพุทธรูปนอนยาวถึง 14 เมตร (Reclining Buddha attaining final Nirvana) ท่ีนา

มาจากหมู่บา้นอจีน่า เทเป้ (Ajina Tepe Village) 

 

 ในอดีตพวกแบคเทรียน (Bactrians) ซึ่งเป็นชนชาติอินโด-ยูโรเปียนท่ีไดอ้พยพลงมา

ตั้งหลักแหล่งถ่ินฐานอยู่แถวบริเวณทางดา้นเหนือของอาณาจกัรเปอรเ์ซียโบราณท่ีอยู่
 



ใกลช้ิดกบัพวกกันดาเรียนและกมัโบจา ซึ่งในปัจจุบนัอยู่ทางดา้นทิศเหนือของอิหร่าน

อยู่ติดกับอัฟกานิสถาน อุซเบกิสถานและทาจิกิสถาน โดยมีเมืองเคอร์กาน ทูเบ ้

(Kurgan Tube) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใตข้องทาจิกิสถาน ในอดีตเป็นเมืองของพวกแบค เท

รียน พวกแบคเทรียนมีภาษาพูดเป็นของตนเอง และบางทีก็พูดภาษาอินโด-อิหร่าน 

ซึ่งในอดีตนับถือศาสนาลทัธิโซโรแอสเตรียนท่ีบชูาไฟ 

 

ในสมัยก่อนน้ันแควน้แบคเทรีย เป็นเสน้ทางผ่านท่ีสําคัญของการคา้ขายจากอินเดีย

และจีน รวมทั้งเป็นเสน้ทางสายไหมท่ีจะตอ้งผ่านแควน้น้ี นอกจากน้ันยงัเป็นดินแดนท่ี

อุดมสมบูรณ์ และทาใหเ้กิดชนเผ่าเร่ร่อนข้ึนเป็นจานวนมาก และยงัเป็นแหล่ง กาเนิด

ทางดา้นอารยธรรมมากว่า 2,000 ปี รวมถึงเป็นเสน้ทางท่ีสําคัญในดา้นการคา้ขาย 

ทาใหเ้ป็นจุดสนใจของพวกต่างชาติ และในเวลาต่อมาแควน้แบคเทรีย ก็ไดต้กอยู่

ภายใตก้ารปกครองของกษัตริยแ์ห่งอาณาจกัรเปอรเ์ซียในราชวงศอ์ะคาเมนิดส ์

 

จนถึงต่อมาในระยะต้นปี 327 ก่อนคริสตกาล อเล็กซานเดอร์มหาราชได้เขา้มา

ครอบครองพื้ นท่ีแห่งน้ี และไดร้บัตวัธิดาของเจา้นครชื่อว่า เจา้หญิงโรซาน่า (Roxana) 

มาเป็นชายา จากหัวหน้าชาวแบคเทรียนแห่งบอล์ค ชื่อว่า อ๊อกยาร์เทส (Oxyartes) 

เพื่อป้องกันหัวเมืองต่างๆ เหล่าน้ันแข็งขอ้ ไม่นานหลังจากการอภิเษก พระองค์ก็

สามารถยุติสงครามในเอเชียกลางท่ีมีมานานถึง 2 ปีลงไดส้าํเร็จ 

 

พวกแบคเทรียนน้ียังเป็นท่ีรูจ้ ักกันในนามว่า ยาวานาส (Yavanas)ไดเ้ขา้ไปร่วมทา

งานในตาแหน่งท่ีสูงศักด์ิ ในราวประมาณปี 200 ก่อนคริสตกาลพวกเกรโก-แบค เท

รียน ไดส้รา้งผลงานซึ่งเป็นท่ีประทับใจใหก้ับอาณาจักรน้ีโดยการกั้นพรมแดนจาก

ทางดา้นใตไ้ปยงัดา้นตะวนัตกของอินเดีย 

 

อยา่งไรกต็ามในราวปี 135 ก่อนคริสตกาล อาณาจกัรแห่งน้ีไดถู้กทาการยํา่ยีจากการ

บุกรุกของพวกชนเผ่ายชูี (Yuezhi) ซึ่งมาจากจีนและในการบุกรุกครั้งน้ี ซึ่งต่อมาไดท้า

ใหเ้กิดมี อาณาจกัรกุษาณะ (Kushan Empire/100 BC.-400 AD) เกิดข้ึน ซึ่ง มีอา

นาจมากในดา้นการประสานงานทางศาสนาพุทธ จากสาเหตุน้ีทาใหพ้วกแบค เทรียน 

มิไดป้รากฏชื่อจากในดา้นประวติัศาสตรอี์กเลย จนกระทัง่พวกอาหรบัมุสลิมไดบุ้กเขา้

มา พรอ้มกบัศาสนาอิสลาม 

 

อาณาจกัรกุษาณะ ท่ีมีรากศัพท์มาจากภาษาจีนว่า กุย้ชาง (Guishang) เป็นพวกชน

เผ่าหน่ึงของ พวกยชูี (Yuezhi) ซึ่งเป็นชนเผ่าพนัธุ์หน่ึงของอินโด-ยุโรเปียน ท่ีไดม้ีการ

อพยพมาจากจีนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ลงมาทางดา้นใตใ้นราวปี 176-160 ก่อน

คริสตกาล และเดินทางมาถึงถ่ินท่ีอยูข่องพวกแบคเทรียในราวปี 135 ก่อนคริสตกาล  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 นําท่านไปชม สวนรูดาก้ี (Rudaki Park) สถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อใหเ้ป็นเกียรติ

แด่ อบู อบัดุบลาห ์จาฟาร ์โมฮัมหมดั รดูากี้  ซึ่งเป็นนักประพนัธ์บทกวีท่ีมีชื่อเสียงชาว

เปอร์เซียซึ่งอยู่ในปี ค.ศ. 858-941 เขาเกิดท่ีหมู่บา้นพานิรูดท่ีตั้งอยู่ในเมืองเพนจิ

เค้นท์ ในชีวิตต่อมาได้ตาบอดสนิท แต่ความสามารถของท่านได้มีการเรียนรูถึ้ง

เร่ืองราวต่างๆ และมีคุณสมบติัอนัยอดเย่ียม ไดก้ลายเป็นนักประพนัธบ์ทกวี วรรณคดี

ท่ีย่ิงใหญ่ และมีชื่อเสียงของเปอร์เซียท่ีทันสมัยกับเหตุการณ์  โดยการใชอ้ักษรของ

เปอรเ์ซียในการแต่งบทกลอนต่างๆ 

 



 นําท่านไปเดินชม ตลาดชาหม์านซูร ์(Shar Mansur Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดท่ีตั้งอยู่

ใจกลางเมือง จาํหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด ทั้งอุปโภค บริโภค ผัก ผลไม ้และถัว่

ชนิดต่างๆ ใหท้่านไดพ้กัผ่อนเลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยันํา 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี ATLAS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า ดูชานเบ ้

วนัท่ี 6 จนัทร ์8 มิ.ย. 63 ดูชานเบ ้- ฮิสซ่าร ์- ดูชานเบ ้- ทาซเคน้ท ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. นําท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บา้นฮิสซ่าร ์(Hissar Village) ซึ่งตั้งอยูท่างดา้นใตข้อง

ดูชานเบ ้ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. 

ในอดีตบริเวณหมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ท่ีเร่ิมตน้ในยุคหิน มีการ

สรา้งท่ีพกัพิงยาวไปตามหุบเขา แต่ต่อมาก็ไดถู้กทําลายโดยพวกท่ีบุกรุกเขา้มา ซึ่งเร่ิม

ข้ึนในสมยัของกษัตริยไ์ซรสัมหาราชแห่งเปอรเ์ซีย อเล็กซานเดอรม์หาราชแห่งมาซีโด

เนีย เจงกีสข่าน อาเมียร์ ตีมูร ์และสุดทา้ยก็เป็นพวกกองทัพแดงท่ีเขา้ทําลายลา้งจน

พินาศราบลงกบัพื้ นดิน ซึ่งแต่ละครั้งก็ตอ้งใชเ้วลานานในการก่อสรา้งข้ึนมาใหม่ และ

ผลสุดทา้ยแทบจะไม่เหลือซากใหช้มมากมายนัก    

 

 นําท่านชม ป้อมปราการฮิสซ่าร ์(Hissar Fortress) ซึ่งเคยเป็นปราสาทของเจา้ผู ้

ครองนครบูคาร่า ท่ีเขา้มายึดครองในปี ค.ศ. 1924 โดย อิบราฮิม เบค ป้อมแห่งน้ี

ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ซึ่งมีการสรา้งกําแพงท่ีสูงราว 1 เมตร และมีการเจาะเป็นช่อง

สาํหรบัการยิงปืนและปืนใหญ่  ภายในยงัมีตกแต่งสระน้ําและสวนอีกดว้ย และต่อมาก็

ไดถู้กทาํลายโดยกองทพัแดง 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางไปชม อ่างเก็บนํ้านูเร็ค (Nurek Reservoir) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีสาํหรบั

เก็บกักน้ําท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ซึ่งมีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 11 ตร.กม. โดยมี

ความยาวของพื้ นท่ีประมาณ 70 กม. และพื้ นท่ีสําหรบัเก็บน้ําทั้งหมดประมาณ 100 

ตร.กม. ซึ่งสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการชลประทานสาํหรบัปลูกพืชในเน้ือท่ี

ประมาณ 700 ตร.กม 

 

 ชม เขื่อนนูเร็ค (Nurek Dam) ซึ่งถูกสรา้งข้ึนเพื่อกั้นการไหลและเก็บกกัน้ําของแม่น้ํา

วาคสห ์ท่ีไหลมาจากเทือกเขาปามีร ์เข่ือนน้ีใชส้าํหรบัการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งไดติ้ดตั้ง

เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมีกาํลังความสามารถ ทําใหเ้กิดการผลิตไดป้ระมาณ 3,015 

เมกกะวตัต ์

 

 จากน้ัน นําท่านเดินทางกลับเขา้เมือง ใหท้่านไดผ่้านชม พระราชวงัแห่งการรวมชาติ 

(Palace of Unity) หรือมีชื่อว่า พระราชวงัวาหด์ัท (Vardat Palace) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

เหนือของตัวเมือง ผ่านชมพระราชวงัแห่งชนชาติ (Palace of Nations) สวนแห่งชัย

ชนะ (Victory Park) และป้อมปราการฮิสซาร ์(Fort Hissar) 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อข้ึนเคร่ืองไป เมืองทาซเคน้ท ์  

วนัท่ี 7 องัคาร 9 มิ.ย. 63 ทาซเคน้ท ์
01.30 น. ออกเดินทางจาก ดูซานเบ้ สู่  กรุงทาซเค้นท์ โดยเท่ียวบินท่ี HY 718 (เวลาบิน

ประมาณ 1.50 ชม. /รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

02.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินทาซเคน้ท ์ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของประเทศ  

 นําท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั   

พกัท่ี RAKAT PLAZA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ทาซเคน้ท ์



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 นําท่านชม จตัรุสัอิสรภาพ (Independence Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของทาซ

เคน้ท์ เร่ิมมีการข้ึนในปี ค.ศ.1991 เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิสถาน 

มีพื้ นท่ีท่ีเป็นแผ่นดินทองอันกวา้งใหญ่มีคุณค่าในการเพาะปลูก ถึงแม้ว่าจะมีภูมิ

ประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลกน้ี และยงัเป็นสญัลักษณ์ของดินแดนแห่งใหม่ท่ีเป็นส่วน

ร่วมของชุมชนบนโลกใบน้ี 

 

 ชม อนุสาวรียข์องแม่ท่ีมีความสุข (Happy Mother) ท่ีเป็นรูปป้ันแกะสลักท่ีมีความ 

สงู 6 เมตร และตัวเด็กมีความยาว 3.5 เมตร ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสญัลักษณ์ของแม่ท่ี

เป็นบา้นเกิดเมืองนอนไดก้อดลูกท่ีจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ใบหน้าของแม่ท่ีเป่ียม

ล้นไปด้วยความกรุณาและดวงตาท่ีมีความสุขของชี วิต ท่ี ได้ให้กับเด็กน้อยท่ี

เปรียบเสมือนกับชาวอุซเบหนุ่มสาวทุกคนท่ีไดอ้ยู่ในประเทศท่ีมีความเป็นอิสระ ซึ่งมี

แม่ท่ีคอยใหค้วามปกป้องและคุม้กนัเหมือนกบัสมบติัอนัลํ้าค่าท่ีจะตอ้งเติบโตต่อไปใน

อนาคต 

 

 นอกจากน้ัน บริเวณรอบๆยงัมีสถานท่ีราชการทีสาํคญัและท่ีทํางานของประธานาธิบดี

และรฐัมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานท่ีสาํคญัแห่งน้ีไม่สามารถถ่ายรปูได)้ 

 

นําท่านเดินชมส่วนต่างๆ ของบริเวณน้ี และต่อไปยงัอีกส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งผ่านชม คือ   

วงัท่ีพกัของเจา้ชายแห่งโรมานอฟ (Prince Romanov Residence) คือ นิโคไล   

 คอนสแตนติโนวิช ซึ่งเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแหง่นิโคไล ท่ี 1 ท่ีไดเ้สด็จหนี  

 ออกมาอยู่ท่ีเมืองทาซเคน้ท์ในปี ค.ศ.1877 เป็นวงัท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวปี ค.ศ.1891 

และอยู่ในวงัแห่งน้ีจนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1918 ซึ่งเป็นท่ีพักชั้นเดียวแต่ถูกสรา้งข้ึน

อย่างมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของ เบน๊อตและเกย์ท 

เซลแมน ท่ีไดอ้อกแบบสรา้งดว้ยศิลปะอนัทันสมยัท่ีลํ้ายุคแห่งกาลเวลา และภายในยงั

เต็มไปดว้ยการตกแต่งดว้ยภาพแกะสลกัภาพท่ีมีความสวยงาม 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 นําท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร ์นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet 

Theatre ) เป็นอนุสรณส์ถานท่ีมีชื่อเสียง และเป็นความภมูิใจอย่างย่ิงของอุซเบกิสถาน 

เพื่อระลึกถึงนักปราชญ์ผูย่ิ้งใหญ่ ท่ีมีผลงานทางดา้นการประพันธ์ ศิลปะ และดนตรี 

และท่ีสาํคญัยงัมีบทบาททางดา้นการเมืองดว้ย ถูกออกแบบสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1947 

โดยสถาปนิกชาวรสัเซียท่ีมีชื่อเสียงอยู่ในกรุงมอสโคว ์ชื่อ อเล็กเซย ์ชูเซฟ (Aleksey 

Shchusev) ซึ่งเคยเป็นผูอ้อกแบบท่ีฝังศพของเลนิน มาก่อน และต่อมาไดถู้กสรา้งจน

เสร็จเรียบรอ้ยในกลางศตวรรษท่ี 20 โดยใชแ้รงงานชาวญ่ีปุ่นเป็นจาํนวนมาก ซึ่งถูก

จบัเป็นเชลยศึกในสมยัของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในโรงละครแห่งน้ีมี 6 หอ้งโถง ซึ่งแต่

ละหอ้งไดถู้กสรา้งข้ึนตามวฒันธรรมของเมืองต่างๆ และไดต้ั้งชื่อตามเมืองน้ันๆ เช่น 

หอ้งทาซเคน้ท์ หอ้งบูคาร่า หอ้งโคเรซม หอ้งซามาร์คานด์ หอ้งเฟอร์กาน่า และหอ้ง

เทอรเ์มซ         

 

 นําท่านชม อนุสาวรีย ์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur  Monument and 

Square) เป็นบริเวณท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละลอ้มรอบไปดว้ยดอกไม้

ท่ีมีสีสนัสุดท่ีจะบรรยาย สถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อใหเ้ป็นอนุสาวรียข์องรฐับุรุษของ

ชาติท่ีเป็นผูก้่อสรา้งอาณาจกัรแห่งน้ีข้ึนมา ในสมัยของจกัรวรรดิตีมูริด นอกจากน้ัน 

บริเวณน้ียงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยตึกต่างๆ ซึ่งถูกสรา้งสมยัต่างๆในระยะเวลา 300 ปี   

 

 



 นําท่านไปชม สถานีรถไฟใตดิ้น (The Tashkent Metro) เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีมีชื่อเสียง 

พรอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีทนัสมยัตามรปูแบบท่ีสมบูรณ ์ท่ีเด่นชดั คือ สวยงาม ยัง่ยืน

ทนทาน และใชป้ระโยชน์ใหไ้ด้มากท่ีสุด รถไฟใต้ดินน้ีไดถู้กออกแบบและก่อสรา้ง

ข้ึนมาภายหลังจากท่ีไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ทําใหเ้มืองทาซ

เคน้ท์ได้รับความเสียหาย และสิ่งต่างๆ ท่ีไม่เอ้ืออํานวยใหก้ับการก่อสรา้งและตอ้ง

พรอ้มท่ีรบัมือกบัการเกิดแผ่นดินไหว การก่อสรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูกสรา้งไม่ใหม้ี

ความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็สามารถเดินลงบนัไดไปไดด้ว้ยความสะดวกสบาย 

 

 นําท่านไปชม ตลาดคอรซู์ (Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดท่ีย่ิงใหญ่ใน

เอเชียกลางและบนเสน้ทางสายไหม ท่ีอยู่ภายใตโ้ดม 7 โดม ซึ่งไดถู้กแบ่งเป็นแหล่ง

สินคา้ต่างๆจากพ่อคา้ เกษตรกรท่ีขายผลิตภณัฑต์่างๆ สมัผัสกบับรรยากาศแบบยอ้น

ยุคอย่างท่ีเป็นในสมยัโบราณ แต่ไดถู้กร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่    ใหท้่านไดพ้กัผ่อน และสนุก

กบัการซื้ อสินคา้ในตลาดบาซาร์ท่ีมีผา้แพรพรรณ พรม เคร่ืองทองเหลือง ผา้ขนสัตว ์

เคร่ืองหนัง และสินคา้พื้ นเมืองมากมาย                

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ี ภตัตาคารไทย “ทบัทิม” อาหารไทย 

พกัท่ี RAKAT PLAZA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ทาซเคน้ท ์

วนัท่ี 8 พุธ 10 มิ.ย. 63 ทาซเคน้ท ์- บูคารา่ - ฟาแรฟ - เมิรฟ์ - มาร ี

เชา้ตรู่ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง จากน้ัน นําท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อข้ึนเคร่ือง

ไปเมืองบคูาร่า 

 

07.00 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท์ สู่ เมืองบูคาร่า โดยสายการบิน Uzbekistan Airways 

เท่ียวบินท่ี HY 023 

 

08.10 น. เดินทางถึง เมืองบูคาร่า   

09.00 น. นําท่านเดินทางไป ด่านพรมแดน Alat ท่ีเมืองฟาแรฟ กั้นระหวา่งอุซเบกิสถาน กับ 

เติรก์เมนิสถาน ระยะทางประมาณ 124 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 

 

 นําท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง สู่ประเทศเติรก์เมนิสถาน  

 จากน้ัน นําท่านเดินทางไปชม เมืองโบราณเมิรฟ์ (Merv) (ระยะทางประมาณ 220 

กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  

 

 เมืองโบราณเมิรฟ์ (Merv) เป็นเมืองโอเอซิสเก่าแก่บนเสน้ทางสายไหมในเอเชีย

กลาง ท่ีไดร้ับการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี บริเวณซากท่ีเหลือในโอเอซิสอันกวา้งใหญ่น้ี 

แสดงใหเ้ห็นประวติัศาสตร์ของมนุษยย์าวนานกว่า 4,000 ปี เป็นสถานท่ีสาํคญัทาง

โบราณคดี และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999                  

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 นําท่านชม ซากโบราณสถาน ท่ีไดร้ับการกล่าวว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่วงเวลา

สั้นๆ ในศตวรรษท่ี 12  ชมอนุสรณ์ของเมืองในยุคก่อนประวติัศาสตร์ จากยุคท่ีถูก

ปกครองโดยราชวงศ์อะเคเมนิดแห่งเปอรเ์ซียโบราณ ราว 530 ปีก่อนคริสตกาลท่ีมา

ปกครองใชช้ื่อวา่ สะทราฟี (Satrapy) ต่อมาเมื่อกองทัพอนัเกรียงไกรของอเล็กซาน เด

อร์มหาราช เดินทัพผ่านเพื่อมุ่งพิชิตดินแดนในเอเชีย เมืองน้ีถูกเปล่ียนชื่อเป็น         

มารเ์กียน่า (Margiana) 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองมารี (ระยะทางประมาณ 36 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที) 

 

 เมืองมารี(Mary) ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออก เป็นเมืองหลวงของแควน้ท่ีตั้งอยูท่างตอน

ใตข้องประเทศเติรก์เมนิสถาน หรือท่ีเคยรูจ้กักนัในนามของ เมิรฟ์, มารู และมารเ์ยีย

 



น่า มารี เป็นเมืองโอเอซิสในทะเลทรายคาลาคุมล ์(Kara Kum Desert)  

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร / โรงแรม  

พกัท่ี MARY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า มารี 

วนัท่ี 9 พฤหสับดี 11 มิ.ย. 63 มารี - เมิรฟ์ - มารก์ชั - ทาลฮาทาน บาบา - มาร ี
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. นําท่านออกเดินทางไปยงัพื้ นท่ี กอนูร ์เดพี (Gonur Depe) เป็นพื้ นท่ีในยุคสําริดใน

เติรก์เมนิสถาน ในคร่ึงแรกของพันปีก่อนคริสตกาล ร่วมสมัยกบัอารยธรรมสินธุและ

เมโสโปเตเมีย  ในดา้นเกษตรท่ีบริเวณแม่น้ําเมอร์กาบ ในภายหลังถูกเรียกว่า มาร์

กสัห ์(Margush) ในพื้ นท่ี 3,000 ตร.กม. ประกอบดว้ยมากกวา่ 70 โอเอซิสและการ

ตั้งหลกัแหล่ง 150 แห่ง 

 

 นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองโบราณมาร์กัช (Margush)  เป็นสถานท่ีทาง

โบราณคดีท่ีมีความสาํคญัอีกแห่งหน่ึง ระยะทางประมาณ 40 กม.  ในอดีตเป็นพื้ นท่ีซึ่ง

มีการตั้งถ่ินฐานทางการเกษตรเป็นแห่งแรกในพื้ นท่ีสามเหล่ียมแม่น้ํามูร ์ดายารก์ับ

แม่น้ํามูร์กาบ ในราว 3,000 ปีก่อนคริสต์กาล ตะกอนจากภูเขาและน้ําท่าอันอุดม                     

สมบูรณ์ รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศท่ีอาํนวย ทําใหก้ารเพาะปลูกไดพ้ืชผลท่ีเจริญงอก

งามส่งใหเ้ศรษฐกิจรุ่งเรือง ชื่อของเมืองมาร์กัชน้ัน ปรากฎอยู่ในบันทึกโบราณของ

เปอรเ์ซีย แต่หลายศตวรรษต่อมากรีกไดเ้ปล่ียนไปเรียกขานชื่อเมืองว่า มารเ์ยียน่า มี

พื้ น ท่ีครอบคลุมกว่า 3,000 ตร.กม มี โอเอซิสกว่า 78 จุด และกว่า 150 ชุมชน                    

(เป็น 1 ใน 5 ศนูยก์ลางของอารยธรรมโลกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกซึ่งอีก 4 แห่งท่ีเหลือน้ัน 

ไดแ้ก่ เมโสโปเตเมีย อียิปต์ อินเดีย และจีน) มีการขุดพบซากปรกัหกัพังของปราสาท 

และอารามท่ีมีขนาดเทียบเคียงกัน ท่ีพบท่ีอัสซี เรีย (Assyria) และท่ีบาบีโลน 

(Babylone) และมีระบบการป้องกนัเมืองดว้ยป้อมปราการท่ีมีกาํแพงลอ้มรอบ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลา นําท่านออกเดินทางกลบัเมืองมารี  

 นําท่านชม มัสยิด ทาลฮาทาน บาบา (Talhatan Baba Mosque) ท่ีถูกสรา้งข้ึนใน

ราวตน้ศตวรรษท่ี 12 ยุคกลาง สมัยอาหรับเซลจูก (Seljuk) ชมมรดกของงานศิลปะ

ทางสถาปัตยกรรมอิสลามชั้น เย่ียม อีกแห่ งห น่ึ ง เป็นอาคารสิ่ งก่ อสร้างใน

สถาปัตยกรรมสไตล์เซลจูก หากท่านสังเกตใหดี้ จะพบว่าโครงสรา้งของอาคารและ 

การวางเรียงอิฐแต่ละกอ้น รวมถึงการตกแต่งภายใน ไดร้ับการออกแบบอย่างลงตัว

ตามหลักเรขาคณิต สภาพความเก่าแก่ไดท้รุดโทรมลงดว้ยกาลเวลานับรอ้ย นับพนัปี

ผ่านมา จึงได้รับการบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ. 1987-1988 จึงทําให้ได้เห็นความ

สวยงามทางสถาปัตยกรรมโบราณอยา่งท่ีปรากฏอยู ่

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี MARY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า มารี 

วนัท่ี 10 ศุกร ์12 มิ.ย. 63 มารี – อสัหก์าบทั - ดารว์าซ่า 
06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 จากน้ัน นําท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อข้ึนเคร่ืองไป เมืองอสัหก์าบทั  

08.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองมารี สู่ เมืองอัสห์กาบัท โดยสายการบิน  Turkmenistan 

Airlines เท่ียวบินท่ี T5-127   

 

08.40 น. เดินทางถึง เมืองอสัหก์าบทั  

 เมืองอสัหก์าบทั (Ashgabat) ในภาษาเปอรเ์ซียมีความหมายวา่ เมืองแห่งความรกั  



เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเติรก์เมนิสถาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลทรายดําคาราคุม( 

Kara Kum) และเทือกเขาโคเพต แด๊ก(Kopet Dag) เป็นท่ีตั้งของท่ีทําการรฐับาล และ

ศูนย์กลางการบริหารประเทศ ถึงแม้จะเป็นเมืองท่ีก่อตั้งข้ึนใหม่บนรากฐานของ

หมู่บา้นท่ีชื่อเดียวกนัโดยขุนนางรสัเซียในปี ค.ศ.1881 ซึ่งอยูห่่างจากเมืองนิซา(Nisa) 

เมืองหลวงของจักรวรรดิปาร์เทียนโบราณท่ีสร้างข้ึนบนพื้ น ท่ีของคอนจิกาลา

(Konjikala) ท่ีได้ล่มสลาย และเป็นหน่ึงในเมืองสําคัญบนเส้นทางสายไหม (Silk 

Road) 

 นําท่านไปชมความทันสมัยของเมืองหลวง หลังจากหลุดพ้นจากการปกครองของ

สหภาพโซเวียตรัสเซีย สิ่งก่อสรา้งอาคารบา้นเรือนดูทันสมัยสะอาด แต่สไตล์ของ

สถาปัตยกรรมน้ันสะทอ้นถึงอิทธิพลท่ีไดร้บัจากรสัเซีย และการตกแต่งประดับประดา

ท่ีบ่งบอกถึงมรดกอิทธิพลจากเปอรเ์ซียและอาหรบั  
นําท่านผ่านชม ทําเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace) อาคารใน

สถาปัตยกรรมร่วมสมยั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมรดกทางสถาปัตยวฒันธรรมท่ีสืบทอดจาก

เปอร์เซียโบราณ ผ่านชม อาคารรัฐสภา (Turkmen Parliament Building) ชม 

มสัยิดอารโ์ตกรลู (Artogrul Gazy) ซึ่งถูกตั้งชื่อตามชื่อบิดาของบุรุษผูย่ิ้งใหญ่      ออ

สมาน กาซี เป็นผู ้ก่อตั้งจักรวัรรดิออตโตมาน  ชม อนุสรณ์สถานแห่งเอกราชและ

สันติภาพ (Independence and Peace Monument)  พร้อมเก็บภาพไว้เป็นท่ี

ระลึก(การนํากลอ้งถ่ายภาพเขา้ไปในสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีค่าใชจ้่าย ไม่รวมอยู่ใน

ค่าบริการ) 

 

 นําท่ านไปถ่ายภาพด้านนอก  สุ เหร่าเติร์ก เมนบาชี  (Turkmenbashi Ruhy 

Mosque) ท่ีถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.2002-2004 เหมือนกบัสุเหร่าทัว่ๆไป มีพื้ นท่ีทั้งหมด

ประมาณ 18 ลา้นตร.เมตร มีสถานท่ีจอดรถได ้400 คนั และผูท่ี้เขา้ทําพิธีไดป้ระมาณ 

10,000 คน โดยเสียค่าใชจ้่ายประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกตกแต่งดว้ยหิน

อ่อนทั้งหมดจากฝรัง่เศส ตัวสุเหร่ามีโดมยอดสูง 55 เมตร และประกอบด้วยเสา

หอคอยมินาเรท 4 หอท่ีมีความสูงหอละ 91 เมตร ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของปี ค.ศ.1991 

ท่ีไดอิ้สรภาพจากโซเวียต 

 

 จาก น้ัน  นํ าท่ าน เข้าชม  พิ พิ ธภัณ ฑ์สถานแห่งชาติ  (National Museum of 

Turkmenistan) ซึ่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.1998              

เป็นแหล่งรวมสมบติัสาํคญัๆ ซึ่งเป็นผลงานทางโบราณคดีท่ีหายาก ผลงานทางศิลปะ

ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยกลางท่ีถูกคน้พบในประเทศราว 500,000 ชิ้ น ภายใน

ห้องจัดนิทรรศการ 9 ห้อง ห้องจัดนิทรรศการด้านโบราณคดี และชาติพันธุ์ ดู

เหมือนว่าจะเป็นจุดท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด มีการจดัแสดงการแต่งกาย อุปกรณ์เคร่ืองใช้

ในครวัเรือนแบบดั้งเดิม เคร่ืองดนตรี เคร่ืองประดับ อาวุธ เอกสารทางประวติัศาสตร์

และเหรียญกษาปณ์โบราณ งานศิลปะการแกะสลักเรือจากงาชา้ง รูปป้ันเทพีหรือ

เทพธิดาของปาร์เทียน เปอร์เซีย แจกันโรโดกูน่า (Rodoguna) ท่ีมีสีสันเป็นตัวแทน

แห่งชีวิตและความตาย ท่ีควรค่าแก่การเขา้ชมย่ิงนัก 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร     

 จากน้ัน นําท่านเดินทางนัง่รถ 4x4 สู่ เมืองดารว์าซ่า  (Darwaza) ซึ่งเป็นหมู่บา้นใน

เติร์กเมนิสถาน ท่ีตั้งอยู่กลางทะเลทราย คาลาคุมล์ (Karakum) ห่างจากเมืองอัสห์

กาบัทประมาณ 260 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ท่ีน่ีมีชาวบา้นอยู่

อาศยัประมาณ 350 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเติรก์เมนิสถานเผ่า Teke  ท่ียงัรกัษาวิถี

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ 

/การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 

 

 

 

ชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนอยู ่

 นําท่านขา้มทะเลทรายคาลาคุมล์ ระหว่างทางแวะชม หมู่บา้น Erbent ซึ่งเป็นหมู่บา้น

เล็กๆในทะเลทราย 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ หลุมแก๊สดารว์าซ่า (Darwaza Gas Crater) หรือท่ีคน

ทอ้งถ่ินเรียกกันในชื่อ “ประตูสู่นรก” (Door to Hell) ตั้งอยู่ท่ีทะเลทรายคาลาคุมล ์

ประเทศเติร์กเมนิสถาน หลุมเพลิงแห่งน้ีเกิดจากการพงัถล่มของเพดานแอ่งเก็บแก๊ส

ธรรมชาติ เดิมทีนักธรณีวิทยาตั้งใจจะจุดไฟเพื่อกาํจดัแก๊สมีเทนซึ่งเป็นพิษ และคาดว่า

ไม่นานไฟจะเผาไหม้จนดับมอดไป แต่ปรากฏว่าเปลวเพลิงน้ันไม่เคยดับลงเลย

นับตั้งแต่ปี 1971 จวบจนปัจจุบนัก็ร่วม 49 ปีมาแลว้ หลุมแก๊สมีขนาดความกวา้ง 69 

เมตร และลึก 30 เมตร  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ แบบบารบี์คิว ในบริเวณหลุมแก๊สดารว์าซ่า  

พกัท่ี แคม้ป์ท่ีพกั  หลุมแก๊สดารว์าซ่า 
วนัท่ี 11 เสาร ์13 มิ.ย. 63 ดารว์าซ่า - อสัหก์าบทั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบปิกนิค  

 จากน้ัน นําท่านกลับเขา้ เมืองอัสห์กาบัท (ระยะทางประมาณ 276 กม. ใชเ้วลา

ประมาณ 3.50 ชม.) 

 

 นําท่านเช็คอินเขา้ โรงแรมท่ีพกั  และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

พกัท่ี SPORT HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อสัหก์าบทั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร / โรงแรม  

บ่าย นําท่านไปชม ฟารม์ม้า ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวเติร์กเมนิสถาน ม้าพันธุ ์

Akhalteke เป็นม้าพันธุ์ ท่ี ดี ท่ี สุดในโลก เมื่อ 5,000 ปีท่ีแล้ว ชาวเติร์กเมนเร่ิม

เพาะพนัธุ์มา้ Akhalteke ซึ่งเป็นพนัธุ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของโลกไม่เคยผสมกบัสายพนัธุ์

อ่ืน จกัรพรรดิผูม้ีชื่อเสียง เช่น พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช, พระเจา้ดาริอุสท่ี 1 ยงั

ตอ้งการเป็นเจา้ของมา้ Ahalteke ท่ีสง่างาม ในฟารม์น้ีมีมา้ท่ีสวยงามมากกว่า 35 ตัว 

ตามความเชื่อโชคลาง ผูป่้วยทุกคนท่ีแตะมา้ Ahalteke จะหายดีในไม่ชา้ 

 

 จากน้ัน อิสระให้ท่านช๊อปป้ิงท่ี ห้างเบอรก์าร่า (Berkarar Shopping Mall) ซึ่งมี

สินคา้ใหท้่านเลือกหลากหลาย ทั้งของท่ีระลึกพื้ นเมือง และสินคา้แบรนด์เนม และมี

รา้นกาแฟใหท้่านไดนั้ง่พกัผ่อนดว้ย 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร  

 จากน้ัน ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อข้ึนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  

วนัท่ี 12 อาทิตย ์14 มิ.ย. 63 อสัหก์าบทั - กรุงเทพฯ 

03.30 น. ออกเดินทางจาก อสัหก์าบทั สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines 

เท่ียวบินท่ี T5-647   

 

11.50 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภมูิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ทา่น)                                                  ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                                 หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
119,900.- 

12,000.- 
การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์ และชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 50,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการ

ยืนยนัการเดินทางของท่าน 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบิน UZBEKISTAN AIRWAYS (HY) และ TURKMENISTAN 

AIRLIMNES (T5) ตามเสน้ทางท่ีกาํหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้มน้ําหนักกระเป๋าเดินทางน้ําหนักตามท่ีสายการบิน

กาํหนด (20 KG.) 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ตามเสน้ทางท่ีกาํหนดไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 

 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเคร่ืองด่ืม (น้ําเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด ขนาด 1.5 ลิตร / ท่าน 

 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

 ค่าบริการนําทวัร ์และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 



  ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน, คนขับรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวันละ 5 ดอลลาร์ คิดเป็น 10 วนั รวม 50 USD /ท่าน 

ตลอดการเดินทาง  

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 12 วนั คิดเป็น 36 USD หรือข้ึนอยูก่บัความพอใจของท่าน 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าทาํธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพักค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ีย่ืนและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้า

และกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบัทางสายการบินหรือกรุ๊ป

ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-29 วนั  หกัมดัจาํ 10,000 บาท/ท่าน หรือเรียกเก็บตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-19 วนั  เก็บค่าบริการ 100% 

เอกสารทาํวีซ่า :  ใชเ้วลาในการขอวีซ่าทั้งหมดประมาณ 1 เดือน 

 1. สาํเนาหน้าพาสปอรต์สี (สแกนส่งมาไดค้่ะ) พาสปอรต์ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

2. รปูถ่ายสีปัจจุบนั พื้ นหลงัสีขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ (สแกนส่งมาไดค้่ะ) 

3. กรอกขอ้มลูในเอกสารท่ีทางบริษัทฯ ส่งให ้ใหค้รบถว้น (เป็นภาษาไทยหรือองักฤษก็ได)้ 

***ทางบริษัทฯ จะทาํวีซ่าในระบบ online และวีซ่ากรุป๊ ดงันั้นจงึไม่ตอ้งเก็บเล่มพาสปอรต์จริงค่ะ*** 

หมายเหตุ : 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผล

ใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือ 

บางส่วน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย 



 

  การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสญูหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


