
 

 

 
 

ทาซเคน้ท์-ชิมกาน-บคูารา่-ซามารค์านด์ 
                   

                 พเิศษสุด !! สัมผัสลานสกีทีช่มิกาน

 



 

เอเซียกลาง/เอเซียไมเนอร ์เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาชา้นาน ซ่ึงเป็นตน้ก าเนดขของอารยธรรมย ค
แรก ๆ ของโลก  
         อ ซเบกดสถานในปัจจ บนัน้ีมีประวตัดความเป็นมาท่ียาวนาน วฒันธรรมอนัหลากหลายไขห้ลัง่ไหลเขา้มายงัขดนแขน

แถบน้ีอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหลายพนัปีมาแลว้ ซ่ึงเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรมองโกล ไขร้บัเอา

วฒันธรรมฮดนขแูละอดสลาม ตลอขจนพ ทธศาสนาจากอดนเขีย และทา้ยส ขยงัเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโซเวียต อ ซเบกดส

ถานจึงเป็นขดนแขนท่ีร า่รวยมากขว้ยวฒันธรรมท่ีควรค่าแก่การไปเยือน 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

26 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ ์2562 35,900.- 

16 – 22 กุมภาพนัธ ์2562 35,900.- 

9 - 15 มีนาคม 2562 35,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กร งเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 534 19.10 - 23.55 
วนัท่ี 3 ทาซเคน้ท ์ บคูารา่ TAS - BHK HY 023 07.25 – 08.35 

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

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์  

16.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบดนนานาชาตดส วรรณภมูด อาคารผูโ้ขยสารขาออก ชั้น 4 แถว S
เคาน์เตอรส์ายการบดน อ ซเบกดสถาน แอรไ์ลน์ (HY) ประตทูางเขา้ท่ี 8-9 โขยมี

เจา้หน้าท่ีของบรดษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

19.10 น. ออกเขดนทางสู่ เมืองทาซเคน้ท ์ประเทศอ ซเบกดสถาน โขยเท่ียวบดน HY 534 (ใชเ้วลา
บดนประมาณ 06.30 ชัว่โมง) (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบดน) 

 

23.55 น. เขดนทางมาถึง สนามบดนเมืองทาซเคนท์  ผ่านพดธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและ

ศ ลกากร 

 

 เมืองทาซเคน้ท ์(Tashkent) เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูท่างทดศ ตะวนัออกของประเทศ 
มีความหมายวา่ เมืองแหง่ศดลา (The City of Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปขว้ย
โรงงานอ ตสาหกรรมและเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมในเอเชียกลาง มีประชากร

ประมาณ 2 ลา้นคนเป็นเมืองท่ีถกูลอ้มรอบขว้ยประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล 

 

พกัท่ี น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม UZBEKISTAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ขาว หรือ
เทียบเท่า  

ทาซเคน้ท ์

วนัท่ี 2  ทาซเคน้ท ์- ชิมกาน-ทาซเคน้ท ์                                                                 
08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.30 น. น าท่านเขดนทางไปยงัเทือกเขาชิมกาน (Chimgan Mountain) ระยะทางห่าง 

ประมาณ 80 กม.  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาเทียนชานท่ีอยู่ทางขา้นตะวนัตก 
 



 

ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีเป็นแนวลาขเอียงของภูเขาแชทคาล ยอขเขาชดมกานลูกเล็กมีความ

สูงจากระขับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร  และยอขเขาสูงส ขของชดมการใหญ่

ประมาณ 3,309 เมตร ซ่ึงยอขเขาทั้งสองแหง่สามารถปีนขึ้ นไปไข ้      
 

 หมู่บา้นชดมกานแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของอ ทยานแห่งชาตดอูแกม แชทคาล (Ugam 
Chatkal National Park) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 668,000 เฮกเตอร ์และเป็น
ถด่นท่ีอยู่อาศัยของคนท่ีไขเ้ขา้มาตั้งถด่นฐานประมาณ 400-500 ปีมาแลว้ บรดเวณน้ี

ตั้งอยู่บนความสูงของระขับน ้ าทะเลประมาณ 1,200-1,600 เมตร และยังถูก

ลอ้มรอบไปขว้ยภเูขาต่างๆ นอกจากน้ันก็ยงัมีแหล่งเก็บน ้าท่ีส าคญัและเป็นทะเลสาบ

ท่ีมีความสวยงาม และยงัเป็นแหง่เก็บน ้าท่ีส่งมายงัเมืองทาซเคน้ทอี์กขว้ย 
 
ชดมกานเป็นหมู่บา้นและสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนดยมของนักท่องเท่ียวท่ีจะชม

ความสวยงามของบรดเวณเทือกเขา ปีนและขึ้ นเขาชมวดวและทดวทัศน์ พรอ้มกับ

สน กสนานกับการเล่นสกี  ซ่ึงมีหลายระขับชั้นของความสูง ซ่ึงชดมกานไขช่ื้อว่าเป็น 

ขดนแขนแห่งสวดตเซอรแ์ลนข์ของอ ซเบกดสถาน (Uzbek Switzerland) และ ไขร้บัการ
ขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรขกโลกในปี ค.ศ.2016     

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร    

 ใหท่้านไขนั้ง่กระเชา้ (Cable Car) ขึ้ นชมและสมัผสักบัความสวยงามของทดวทัศน์และ
ภูมดประเทศของเทือกเขาแห่งน้ี ซ่ึงมีภูมดอากาศท่ีเปล่ียนแปรไปตามฤขูกาล ในตอน

กลางวนัจะมีอากาศท่ีอบอ ่นและในตอนเย็นก็มีอากาศท่ีหนาวเย็น ฤขูใบไมผ้ลดจะเรด่ม

ในเขือนเมษายนในตอนกลางของภูเขา เขือนมดถ นายนถึงสดงหาคมจะมีอากาศท่ี

อบอ ่นประมาณ 20-35 องศาเซลเซียส  ส่วนบนท่ีสูงของภูเขาอากาศจะหนาวเย็น

และเต็มไปขว้ยหดมะท่ีตกลงมาปกคล มในฤขูหนาว  ซ่ึงจะเรด่มตั้งแต่เขือนธันวาคม

จนถึงกลางเขือนมีนาคม (เคร่ืองเล่นต่างๆ มดไข้อยู่ในรายการและราคาการ

ท่องเท่ียว) 

 

 ไขเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเขดนทางกลบัไปยงัเมืองทาซเคน้ท์  

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี UZBEKISTAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ขาว หรือเทียบเท่า ทาซเคน้ท ์

วนัท่ี 3 ทาซเคน้ท ์- บูคารา่                                                                               
05.00 น. น าท่านออกเขดนทางไปยงัสนามบดนของกร งทาซเคน้ท์ เพ่ีอตรวจเอกสารการเขดนทาง                           

(รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม/แบบกล่อง) 

 

07.25 น. ออกเขดนทางจากทาซเคน้ท ์สู ่เมืองบคูารา่ โขยเท่ียวบดนท่ี HY 023  
08.35 น. เขดนทางมาถึง เมืองบคูารา่ ท่ีตั้งอยูท่างขา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ  

 น าท่านเท่ียวชม เมืองบคูารา่ ท่ีตั้งอยูท่างขา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ                        
 เมืองบูคารา่(Bukhara) เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครองของจงัหวขับคูารา่ ตั้งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ในอขีตเป็นเมืองโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีส ขแหง่หน่ึงท่ีถกู

สรา้งขึ้ นบนเนดนเขา ส าหรบัประกอบพดธีทางศาสนาในฤขใูบไมผ้ลด  และยงัเป็นเมืองท่ี

ก าเนดขงานเขียนของผูท่ี้นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ เป็นท่ีอยูข่องบ คคลส าคญั มี

ส เหรา่ อน สาวรีย ์อน สรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา ฯ และยงัไขช่ื้อวา่เป็นเมืองใน

เทพนดยาย และท่ีส าคญัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางการคา้ขายท่ีมีช่ือวา่ เสน้ทางสาย

 



 

ไหม และไขร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรขกโลกในปีค.ศ. 1993 

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

ขว้ยเสาไมท่ี้มีความสูงมาก อาคารขา้นหน้ามีเสาไมป้ระขับมากกวา่ 20 ตน้รองรบั

ขาขฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ.1917 ก็ไขใ้ชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นส เหร่าอย่างเป็น

ทางการมาจนถึงปัจจ บนัน้ี  
 

 

 น าท่านชม ท่ีฝังพระศพของอีสมาอดล ซามานดขส ์(Ismail Samanids Mausoleum) 
ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าบรดเวณสวนสาธารณะซามานี สรา้งโขย กษัตรดยซ์ามานดขส ์ซ่ึง

เป็นกษัตรดยท่ี์ไขเ้คยปกครองอยู่ท่ีนครน้ี ในสมัยของอาณาจกัรเปอรเ์ซียท่ีร ่งเรืองท่ี

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

การยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

 

 น าท่านชม ท่ีฝังศพของชัสห์มา อาย บ (Chashma Ayub) ซ่ึงเป็นนักบ ญท่ีเคย

เขดนทางมาท่ีเมืองน้ี และมีบ่อน ้าซ่ึงเช่ือกันว่านักบ ญอาย บ ใชไ้มเ้ทา้เนรมดตบ่อน ้าน้ี

เพ่ือเป็นน ้าท่ีรกัษาโรคไข ้ 
 

 

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

ตั้งอยูใ่จกลางเมือง และเม่ือข้ึนไปขา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นวดวทดวทศัน์ของเมือง

ไขอ้ยา่งชขัเจน และกล่าวกนัวา่ครั้งหน่ึงในอขีต มีผูอ้าศยัอยูใ่นป้อมแหง่น้ีถึง 3,000 

คน  ตวัป้อมสามารถใชเ้ป็นเกาะก าบงัส าหรบัป้องกนัศตัรท่ีูจะเขา้มาร กราน ป้อม

แหง่น้ีมีเน้ือทีกวา้งใหญ่ประมาณ 25 ไร ่มีก าแพงลอ้มรอบมีความยาวประมาณ 800 

เมตร ส่วนของก าแพงมีความสงูถึง 16-20 เมตร ถกูสรา้งขว้ยอดฐหนาทึบและสงู

ใหญ่ ส่วนประตมีูซ ม้โคง้และหอคอยทั้งสองขา้น ซ่ึงในอขีตภายในถกูใชเ้ป็น

ศนูยก์ลางการปกครอง 

 

 น าท่านชม หอโพลด คลัยาน(Poli Kalyan Ensemble and Minanet) ถกูสรา้งขึ้ นในปี 
ค.ศ. 1127 โขย อาสลาน ขา่น แหง่ราชวงศค์ารานดข อยูใ่นการปกครองของบคูาร่า 

และสามารถท าใหผู้พ้บเห็นตอ้งตกตะลึงถึงความโอ่อ่างขงาม รปูรา่งของหอน้ีส่วนท่ี

สงูท่ีส ขเป็นทรงกลม หอน้ีไขถ้กูออกแบบเพ่ือใชใ้นการเรียกประช มชาวม สลดมเพ่ือมา

ท าละหมาข หอคอยแหง่น้ีไขถ้กูซ่อมแซมขึ้ นใหม่ในศตวรรษท่ี 15 เพราะวา่เกดขการ

ทร ขตวัเน่ืองจากพ้ืนขดนอ่อนนด่มเกดนไป     

 

 น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มดรด อาหรบั (Miri Arab Madrassah) เอเมียร ์             

อาลดม ข่าน (Amir Alim Khan) ท่ีถูกสรา้งอยูใ่นบรดเวณเขียวกนักบัส เหร่าคลัยาน ถูก
สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 16 ในสมัยของราชวงศ์ไซบานดค  ช่ือสถานท่ีแห่งน้ีไขถู้กตั้ง

ตามช่ือของครท่ีูมาสอน  มดรด อาหรบั ซ่ึงมีความหมายวา่ เจา้แหง่อาหรบั 
 

 

 น าท่านเลือกซ้ือสดนคา้ท่ีโขมอนัยด่งใหญ่มาก คือ ทากด (Taqi  Trading Domes) มีอยู ่
3 ส่วน คือ ทากด ซารก์ารอน(Taqi  Zargaron) ซ่ึงเป็นโขมท่ีพวกอดนเขียท าการคา้
ขายและแลกเงดนตรา ทากด ซารร์าฟอน (Taqi Sarrafon)  เป็นโขมท่ีคา้ขายเก่ียวกบั
สด่งมีค่า อญัมณีต่างๆ  และ ทากด เทลปัก ฟูรโูช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็นโขม
ท่ีคา้ขายของท่ีเป็นสดนคา้ ส าหรบัทัว่ๆไป รวมทั้งของท่ีระลึก เช่น ชาหอม หมวกขน

 



 

แกะ พรม ผา้ท่ีเย็บขว้ยมือ และสดนคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย 

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

1620 และบรดเวณม มรอบๆ สระจะมีตน้มลัเบอรร่ี์ (ตน้หม่อน) ท่ีไขป้ลกูเอาไวห้ลาย

ร้อยปี ท่ีเหลืออีก 3 ข้านของสระน ้ าจะประกอบไปข้วยโรงเรียนสอนศาสนา        

คเูคลขาสช (Kukeldash) ท่ีถกูสรา้งขึ้ นทางขา้นเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569  และ

อีกสองขา้นท่ีเหลือทางขา้นตะวนัตกจะถูกสรา้งเป็นต าหนักส าหรบัเป็นบา้นพกั คือ 

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

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

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร พรอ้มกบัชม การแสขงของชนพ้ืนบา้นท่ีสวยงาม  
พกัท่ี LYABI HOUSE  โรงแรมมาตรฐาน 3 ขาว หรือเทียบเท่า บคูารา่ 

วนัท่ี 4 บูคารา่ – กิซหด์วูาน -  ซามารค์านด ์                                                                                  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
08.30 น. น าท่านชม พระราชวงั ซดโนราน โมคี โคซา (Sitoran Mokhi-Khosa Palace) ซ่ึงเป็น

ของข่าน  อาเมียร ์อักคาข (Amir Akhadkhan ) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 19 
เป็นการผสมผสาน ระหว่างศดลปะตะวันตกกับศดลปะร่วมสมัย  โขยการส่งช่าง

สถาปัตยกรรมของเมืองน้ีไปยงัเมืองเซน้ตปี์เตอรส์เบดรก์ เพ่ือศึกษาขูงานการก่อสรา้ง

ท่ีสวยท่ีส ข                      

 

 จากน้ัน น าท่านออกเขดนทางไป เมืองกดซห์ขูวาน (Gizhduvan City) ซ่ึงอยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียง เหนือ ระยะทางหา่งประมาณ 40 กม. 
 

 เมืองกิซหด์วูาน เป็นหมู่บา้นท่ีมีประวตัดความเป็นมาตั้งแต่ราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีอยูใ่นการปกครองของราชวงศ์ซามานดข นักโบราณคขีไขมี้การข ขคน้และ

พบวา่ในบรดเวณน้ีไขมี้การอยูอ่าศัย และตั้งหลักแหล่งก่อนท่ีพวกอาหรบัจะเขา้มายึข

ครอง และในราวศตวรรษท่ี 16 กดซหข์วูานไขก้ลายเป็นเมืองหน้าข่านในการป้องกนั

ต่อสูก้บัศตัร ูและในปี ค.ศ.1972 ก็ไขก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของบคูารา่ 
ในอขีตกดซห์ขูวานเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหม ท่ีพ่อคา้กองคาราวานท่ีจะ

เขดนทางไปยงัอดนเขียและจะกลับไปจีน จะตัองมาหย ขพกัคา้งแรมท่ีแห่งน้ี จนท าให้

เมืองเล็กๆ แห่งน้ีมีช่ือเสียงและเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย และสด่งท่ีส าคัญ คือ 

เป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในการท าเคร่ืองป้ันขดนเผา ท าถว้ยชาม เคร่ืองใชต่้างๆ และ

พวกเซรามดคส์ ซ่ึงสด่งของส่วนใหญ่ไขร้บัความช่ืนชอบและความนดยมจากชาวอ ซเบค 

และผูค้นในบรดเวณเอเชียกลางเกือบท กประเทศ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในหมู่บา้นท าเครื่องป้ันขดนเผา  
 น าท่านไป ชมการท าเคร่ืองป้ันขดนเผา ไขมี้การเรด่มมาจากบา้นในครอบครวัของสอง

พีน้องอบัข ลลาห ์นาร ์และอลดสเชอร ์ซลูลาเอฟ (Abdullah and Alisher Narzul 
laev) ซ่ึงมีช่ือเสียงไปยงัทัว่โลก ในการท าเคร่ืองป้ันตอ้งใชค้วามสามารถท่ีไขถู้ก

ถ่ายทอขต่อมาหลายร ่นซ่ึงใชเ้วลานานประมาณ 60 ปีเลว้ จากร ่นพ่อสู่ร ่นลูก และ

จากร น่ลกูสู่ยงัหลาน ท่ียงัคงเก็บรกัษาฝีมือในการท าเคร่ืองป้ัน เซรามดคส ์ใหเ้ป็นท่ีมี

ความสวยงาม และยงัไวใ้หขี้ท่ีส ขในอ ซเบกดสถาน   
ใหท่้านไขพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกชมและซ้ือสดนคา้ท่ีท่านชื่นชอบ 

 



 

 น าท่านออกเขดนทางไป เมืองซามารค์านข์ (Samarkand) ท่ีตั้งอยูท่างขา้นตะวนัออก
เฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 140 กม. 

 

 ระหว่างทางให้ท่านไข้ชม คาราวานซารายราบาตด มาลดค (Rabati Malik 
Caravanserai) ซ่ึงไขถ้กูสรา้งขึ้ นมาเพ่ือใหเ้ป็นท่ีพกัแรมของกองคาราวานบนเสน้ทาง
สายไหม ตามค าสัง่ของคาราคานดข ชามส์ อัล มัค นาสร ์บ ตรชายของทัมกาชข่าน 

อดบรากดม ผู้ท่ีปกครองในขดนแขนซามาร์คานข์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1068-1088 เป็น

โบราณสถานท่ีมีค่าท่ีส ขทางขา้นประวตัดศาสตรใ์นขดนแขนแห่งตะวนัออกกลาง และ

ไขร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรขกของโลกในปี ค.ศ. 2008 
 
ราบาตด มาลดค เป็นสถานท่ีท่ีมีความพดเศษในขา้นประวตัดศาสตรข์องสถาปัตยกรรม

ของเปอรเ์ซียโบราณมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 8,277 ตร.เมตร โขยเฉพาะประตู

ทางเขา้ขา้นหน้าไขถ้กูสรา้งขึ้ นอยา่งวดจดตรและมีการตกแต่งอยา่งสวยงามขว้ยลวข 
ลายของส่วนโคง้ท่ีถูกก่อขึ้ นขว้ยกอ้นอดฐท่ีมีขนาขใหญ่ แต่ละกอ้นท่ีวขัไข ้คือ ขนาข                      

25x25x4 ซม. และขอบประตูยงัถูกตกแต่งข้วยรูปขาวแปขเหล่ียมท่ีต่อกันอย่าง
สวยงามไปยงัส่วนขา้นบนของประต ูและต่อลงมาทางขา้นล่างของอีกขา้นหน่ึง     

 

 เมืองซามารค์านด ์(Samarkand)  เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีส ขเมือง  หน่ึงในเอเชียกลาง 
ตั้งอยูใ่นโอเอซดส ซ่ึงไขร้บัน ้ามาจากคลองท่ีข ขมาจากแม่น ้าซารฟัชาน อเล็กซานเขอร์ 

มหาราชไข้ผ่านมาเมืองน้ี  เพ่ือท่ีจะเขดนทางไปยังอดนเขีย จึงไข้ยึขครองเอาไว ้ 

ต่อจากน้ัน ก็เป็นพวกเตดรก์ พวกอาหรบัและพวกเปอรเ์ซียก็ไขเ้ขา้มาปกครองต่อๆกนั

มา เมืองน้ีไขมี้ความเจรดญร ่งเรืองสูงส ขในย คกลาง และในปี ค.ศ.1215 เจงกดสข่าน

ไขแ้ผ่อาณาจกัรเขา้มาควบค มเสน้ทางสายไหม และเขา้ยึขเมืองน้ีในปี ค.ศ. 1221 

และอีกประมาณรอ้ยปีต่อมา เมืองน้ีก็เหลือแต่ซากปรกัหกัพงั และจากน้ันตีมรู ์ข่านก็

ไขส้รา้งอาณาจกัรแห่งน้ีใหมี้ความเจรดญขึ้ นมา ซ่ึงเมืองน้ีไขร้บัสมญานามว่า เมือง

แห่งโดมสีฟ้า (The City of Blue Domes) ในประวตัดศาสตร ์ถา้นับยอ้นหลงัไป
หลายรอ้ยปี และยงัไขช่ื้อว่าเป็นตน้ก าเนดขแห่งนดยาย 1001 อาหรบัราตรี (1001 
Arabian Nights) และไขร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรขกโลกใน ปีค.ศ. 2001 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี REGISTON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ขาว หรือเทียบเท่า ซามารค์านข ์
วนัท่ี 5  ซามารค์านด ์                                                                                     
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
08.30 น. น าท่านชม จต รสัเรจีสถาน( Registan Square) เป็นจตั รสักลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงและ

ยด่งใหญ่งขงามไปขว้ยศดลปะอดสลาม ซ่ึงถูกกล่าวขานว่ามีความงขงามท่ีส ขในเอเชีย

กลาง ตกแต่งขว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีฟ้าตัขขอบขว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปขว้ยโรงเรียน

สอนศาสนา (Madrasah) ถึง 3 แห่ง คือ อูล ค เบก (Ulug Beg) ตั้งอยู่ทางทดศ

ตะวนัตก ถกูสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร ์ขอร ์(Shir Dor) ตั้งอยูท่าง
ทดศตะวนัออก ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1619-1636 โขยเลียนแบบมาจากอูล ค เบค 

ผนังก าแพงมีลวขลายรูปทรงเลขาคณดต และซ ม้ประตูมีรูปเสือลายพาขกลอน ท่ี

แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมทัว่ๆไปของศาสนาอดสลาม ส่วน ทดลยา คารี (Tilya 
Kari) ถูกสรา้งขึ้ นอยูท่างขา้นเหนือ ในศตวรรษท่ี 17 และใชเ้วลาสรา้งประมาณ 20 
ปี ซ่ึงผนังและซ ม้ในก าแพงมีการปด ขทองมากกวา่ท่ีอ่ืนใข 

 



 

 น าท่านชม สถานท่ีฝังศพกูรด อาเมียร ์(Gure Amir Mausoleum) ถูกสรา้งขึ้ น

เพ่ือใหเ้ป็นท่ีฝังศพของส ลต่าน มฮูมัหมขั (Sultan Muhammad) ซ่ึงเป็นหลาน

รกัท่ีเสียชีวดตในเปอรเ์ซีย สรา้งขึ้ นโขย ขา่น ตีมรูใ์นปี ค.ศ. 1403 มีประตทูางเขา้ก่อ 

อดฐถือปูนตั้งเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ซ ม้โคง้ มีโขมสีฟ้าผดวลอนกระขูกงู สูงประมาณ 36 

เมตร ผนังหอ้งและเพขานโคง้ ภายในประขบัขว้ยกระเบ้ืองอดฐเผาลงขว้ยลายสีทอง สี                     

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

ท่ีฝังศพของพระองคเ์ตรียมไวก้่อนท่ีบา้นเกดข คือ เมืองชาหร์ดซาบซ ์แต่ในระหวา่งท่ีไข้

ยกทัพไปบ กจีน ไขส้ด้ นพระชนม์ เม่ือปี ค.ศ. 1405 จึงไขน้ าพระศพเขดนทางกลับมา

ภายใน 24 ชม. เพ่ือฝังตามหลกัศาสนา แต่ก็ไม่สามารถท าไขท้ันเวลา จึงไขฝั้งไวท่ี้ 

กูรด อาเมียร์ และต่อมาก็ไข้ใช้เป็นส สานของผู้ปกครองนครซามาร์คานข์หลาย

พระองค ์สถานท่ีแหง่น้ีมีความโขขเข่นทางขา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่

โลก 

 

 จากน้ันชม หอขูขาวอลู ก เบค (Ulug Beg Observatory) เป็นสถานท่ีเก็บอ ปกรณ์ท่ี
ใชขู้ขาว สรา้งโขย ข่านอูล ข เบค ซ่ึงแสขงใหเ้ห็นถึงความอัจฉรดยะทางขาราศาสตร์

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

มีข้านบนยอขคล้ายกับโขม สถานท่ีแห่งน้ีแสขงถึงเร่ืองราวทางขาราศาสตร ์

สด่งประขดษฐ ์ เคร่ืองมือ เครื่องใช ้อ ปกรณ์ขขูาวของท่านขา่น ท่ีท่านเคยค านวณรอบปี

ผดขไปเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน หลงัจากท่ีท่านเสียชีวดต สถานท่ีแห่งน้ีไขร้บัความเสียหาย

จากพวกขโมยและพวกคลัง่ศาสนา แต่ชั้นล่างมดไขถู้กท าลาย และต่อมาไขร้ับการ

ซ่อมแซมขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1929 
จากจ ขน้ีท่านจะไขเ้ห็น ซากโบราณสถานอัฟราซดยาบ (Afrasiyab Ruins) ใน

ระยะไกล ซ่ึงเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่ในโลกย คโบราณ 700-600 ปีก่อนครดสตกาล

โขยพวกซ๊อกเขียน ไขต้ั้งเป็นเมืองและศูนยก์ลางของวฒันธรรม ปัจจ บันน้ีเหลือแค่

เนดนเขาท่ีมีหญา้ปกคล มและอยูใ่กลก้บัส เหรา่บดบี คาน ม 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม ชาห ์อด ซดนขา (Shah i Zinda Complex) ซ่ึงมีความหมายวา่ เป็นท่ีอยู่

ของกษัตรดย ์(The Living King /Necropolis) เป็นสถานท่ีรวมส สานขนาขใหญ่ ซ่ึง
ตั้งอยู่บนเนดนเขา อฟัราซดยาบ (Afrasiyab) นอกก าแพงเมืองเก่า ใชเ้ป็นท่ีฝังศพมา

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9-14 และเป็นความคดขของข่าน ตีมูรท่ี์ตอ้งการใหส้ถานท่ีแห่งน้ี

เป็นศนูยก์ลางของท่ีฝังศพของบ คคลท่ีมีช่ือเสียง มีอาคารหลายย คหลายสมยัมากกวา่ 

20 แหง่ใหศึ้กษารวมทั้งกระเบ้ืองเคลือบโบราณท่ีสวยงามมาก 

 

 ชม ส เหร่าบดบด คะน ม (Bibi Khanum Mosque) เป็นส เหร่าท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาและ

ใหญ่ท่ีส ขในโลกอดสลาม เพ่ือแสขงใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจท่ีสามารถปกครองขดนแขนไข้

มากกวา่ใครในประวตัดศาสตร ์ถกูสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1399 ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน 5 ปี ใช้

ช่างฝีมือ 200 คน แรงงาน 500 คน  ชา้งอีก 95 เชือก ขา้นประตูทางเขา้สรา้งเป็น

อาคารสูงประมาณ 35 เมตร ทางเขา้สรา้งเป็นรูปวงรี สูง 18 เมตร ตัวหอบังสูง

ประมาณ 50 เมตร ตรงทางเขา้สู่จตั รัสมสัยดขมีขนาขพ้ืนท่ียาวประมาณ 167 เมตร 

และกวา้ง 109 เมตร และสองขา้งยังมีมัสยดข ขนาขเล็ก โขยเฉพาะตัวโขมไข้

กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน้ี  ภายในตกแต่งขว้ยหดนอ่อนแกะสลักโมเสครูปร่าง

ต่างๆ เคลือบขว้ยสีฟ้างขงาม เขียนภาพและอักษรขว้ยน ้าเงดนและทอง และท่ีหน้า

 



 

ส เหรา่ยงัมีแท่นซ่ึงเขดมวางคมัภีรอ์ลัก รอ่านท่ีใหญ่ถึง 2 เมตร 

 

น าท่านไปเขดนชม ตลาขกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาขท่ีมี
ช่ือเสียง มีความประหลาขท่ีน่าท่ึง และเป็นหน่ึงเขียวของซามารค์าน ท่ีผูค้นยงัคงแต่ง

กายขว้ยเส้ือผา้ท่ีเป็นวฒันธรรมของชาวอ ซเบก และสวมหมวกท่ีสวยงาม  
 
อดสระใหท่้านเลือกซ้ือสดนคา้ท่ีบาซาร ์ซ่ึงมีสดนคา้ต่างๆมากมายท่ีราคาถกู และสวยงาม

เช่น ผลไมส้ข พืชผกัต่างๆ ขนมหวาน อง ่นแหง้ท่ีมีทั้งสีเหลืองและข า 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร   

พกัท่ี REGISTON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ขาว หรือเทียบเท่า ซามารค์านข ์
วนัท่ี 6 ซามารค์านด-์ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ                                                               
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น. น าท่านออกเขดนทางไปยงัเมืองทาซเคน้ท์ ท่ีอยูท่างขา้นเหนือห่างประมาณ 340 กม. 

(ใชเ้วลาเขดนทางประมาณ 3-4 ชม.) 
 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านไปชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ียังคงเหลืออยู ่

หลังจากเหต การณ์แผ่นขดนไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองน้ีตั้งอยู่บนเสน้ทางสายไหม

จากจีนสู่ย โรป และหลังจากการปฏดวัตดเมืองน้ีกลายเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัย

ออกแบบในสไตลข์องโซเวยีต 
 น าท่านชม จตั รสัอดสรภาพ (Independence Square) ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองของทาซ
เคน้ท์ เรด่มมีการขึ้ นในปี ค.ศ.1991 เพ่ือแสขงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอ ซเบกดส

ถาน มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นแผ่นขดนทองอนักวา้งใหญ่มีค ณค่าในการเพาะปลกู ถึงแมว้า่จะมีภูมด

ประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใขในโลกน้ี และยงัเป็นสัญลักษณ์ของขดนแขนแห่งใหม่ท่ีเป็น

ส่วนรว่มของช มชนบนโลกใบน้ี  
 
ชม อน สาวรียข์องแม่ท่ีมีความส ข (Happy Mother) ท่ีเป็นรปูป้ันแกะสลกัท่ีมีความสงู 
6 เมตร และตวัเข็กมีความยาว 3.5 เมตร ท่ีไขแ้สขงใหเ้ห็นถึงสญัลกัษณ์ของแม่ท่ี

เป็นบา้นเกดขเมืองนอนไขก้อขลกูท่ีจะเป็นอนาคตของชาตดต่อไป ใบหน้าของแม่ท่ี

เป่ียมลน้ไปขว้ยความกร ณาและขวงตาท่ีมีความส ขของชีวดต ท่ีไขใ้หก้บัเข็กน้อยท่ี

เปรียบเสมือนกบัชาวอ ซเบหน ่มสาวท กคนท่ีไขอ้ยูใ่นประเทศท่ีมีความเป็นอดสระ ซ่ึงมี

แม่ท่ีคอยใหค้วามปกป้องและค ม้กนัเหมือนกบัสมบตัดอนัล ้าค่าท่ีจะตอ้งเตดบโตต่อไป

ในอนาคต     
 
นอกจาก น้ัน  บรด เวณรอบๆยังมีสถานท่ีราชการทีส าคัญและท่ีท างานของ

ประธานาธดบขีและรฐัมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานท่ีส าคัญแห่งน้ีไม่สามารถ

ถ่ายรปูไข)้  
 

 

 

น าท่านชม อน สาวรียแ์ละจตั รสัอาเมียร ์ตีมูร ์(Amir Timur  Monument and 
Square) เป็นบรดเวณท่ีสวยงามเต็มไปขว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละลอ้มรอบไปขว้ย

ขอกไมท่ี้มีสีสันส ขท่ีจะบรรยาย สถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็นอน สาวรียข์อง

รฐับ ร ษของชาตดท่ีเป็นผูก้่อสรา้งอาณาจกัรแห่งน้ีขึ้ นมา ในสมัยของจกัรวรรขดตีมูรดข 

 



 

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

เดินทางเป็นส าคญั *** 

 
 

นอกจากน้ัน บรดเวณน้ียังถูกล้อมรอบไปข้วยตึกต่างๆ ซ่ึงถูกสรา้งสมัยต่างๆใน

ระยะเวลา 300 ปี   
 

 

น าท่านไปชม สถานีรถไฟใตข้ดน (The Tashkent Metro) เป็นสด่งก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียง 
พรอ้มข้วยสถาปัตยกรรมท่ีทันสมัยตามรูปแบบท่ีสมบูรณ์  ท่ีเข่นชัข คือ สวยงาม 

ยัง่ยืนทนทาน และใชป้ระโยชน์ใหไ้ข้มากท่ีส ข รถไฟใต้ขดนน้ี ไข้ถูกออกแบบและ

ก่อสรา้งขึ้ นมาภายหลงัจากท่ีไขเ้กดขแผ่นขดนไหวอย่างร นแรงในปี ค.ศ.1966 ท าให้

เมืองทาซเคน้ท์ไขร้บัความเสียหาย และสด่งต่างๆ ท่ีไม่เอ้ืออ านวยใหก้บัการก่อสรา้ง

และตอ้งพรอ้มท่ีรบัมือกับการเกดขแผ่นขดนไหว การก่อสรา้งสถานีรถไฟใตข้ดนจึงถูก

สรา้งไม่ใหมี้ความลึกมากนัก และผูโ้ขยสารก็สามารถเขดนลงบันไขไปไขข้ว้ยความ

สะขวกสบาย 

 

 

น าท่านไปเลือกซ้ือสดนคา้ท่ี หา้งซามารก์านข์ ขารโ์วซ่า (The Mall Samarqand 
Darvoza) ซ่ึงเป็นหา้งจ าหน่ายสดนคา้ท่ีมีช่ือเสียงของทาซเคน้ท์ และไขเ้ปด ขจ าหน่าย 
สดนคา้และของท่ีระลึกประมาณ 500 ชนดขใหก้บันักท่องเท่ียว ซ่ึงมีทั้งอญัมณีท่ีสวยงาม 
ไหมพรมต่างๆ เคร่ืองเซรามดคและถว้ยชาม รูปวาขท่ีสวยงาม ไมแ้กะสลักต่างๆ ท่ี                     

ไขถ้กูผลดตขึ้ นมาจากฝีมือของชาวอ ซเบก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ี ภตัตาคาร  
20.00 น. น าท่านเขดนทางไปยงัสนามบดน เพ่ือตรวจเอกสารการเขดนทาง  
22.40 น. ออกเขดนทางจากทาซเคน้ท ์สูก่ร งเทพฯ โขยเท่ียวบดนท่ี HY 531 (รบัประทานอาหาร

และพกัผ่อนบนเครื่องบดน 

 

วนัท่ี 7 กรุงเทพฯ 
06.40 น. เขดนทางมาถึง สนามบดนส วรรณภมูด/กร งเทพฯ โขยสวสัขดภาพ  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเข็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเขดนทางคนเขียว หอ้งพกัเข่ียว เพด่มท่านละ 
 เข็กอาย ต า่กวา่ 7-11 ปี (เสรดมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เข็กอาย  2-6 ปี (ไมเ่สรดมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบดน ลขท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

        35,900.-   
3,900.- 

        35,900.-   
35,900.-   
14,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คดข ณ วนัท่ี 14 ธ.ค. 2561 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเขดนทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 20,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเขดนทางของท่าน) 



 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเขดนทาง หากท่านไมช่ าระเงดนส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนข ทางบรดษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลดกการเขดนทางโขยไมม่ีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบดนไป-กลบั กร งเทพฯ-ทาชเคน้ท-์กร งเทพฯ โขยสายการบดน อ ซเบกดสถาน แอรไ์ลน์ ชั้น

ประหยขั  
 ค่าภาษีสนามบดนท กแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบดน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระขบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารท กมื้ อตามระบ  และค่าน ้าข่ืม วนัละ 1 ขวข/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอขการเขดนทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบ ไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอ ซเบกดสถาน ส าหรบัหนังสือเขดนทางประเทศไทย  
 ค่ามคัค เทศกท์อ้งถด่น และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะขวกใหแ้ก่ท่านตลอขการเขดนทาง 
 ค่าประกนัอ บตัดเหต ระหวา่งการเขดนทางในวงเงดนท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงดน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทดปไกขท์อ้งถด่น, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คดขเป็น 30 USD 

 ค่าทดปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คดขเป็น 21 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทด ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีข, ค่าเคร่ืองข่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองข่ืมท่ีสัง่พดเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบรดษัทจขัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพดเศษ เช่น หากท่านทานไขเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเขียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพด่ม 
 ค่าท าหนังสือเขดนทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเขดนทางท่ีเกดนกว่าสายการบดนก าหนข (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพด่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบดน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ขร้ะบ ไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลดกก่อนการเขดนทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมข (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบดนท่ีออกล่วงหน้าและกร ๊ปท่ีเขดนทางช่วง



 

วนัหย ขหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เขือนต ลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มขัจ ากบั
ทางสายการบดนหรือกร ป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามขัจ า
ท่ีพกั โขยตรงหรือโขยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงดนไข)้ 
  ยกเลดกก่อนการเขดนทาง 30-44 วนั  หกัค่ามขัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลดกก่อนการเขดนทาง 10-29 วนั  หกัค่ามขัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลดกก่อนการเขดนทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลดกการจองทวัร ์หลงัไขท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บรดษัทขอสงวนสดทธด์ใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลดกวีซ่าในท กกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1. สแกนหน้าสีหนังสือเขดนทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอาย ใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เขือนนับจาก
วนัเขดนทาง หากหมขอาย กร ณาน าไปต่ออาย ก่อนน าส่ง และแผ่นตดขวีซ่าคงเหลืออย่าง

น้อย 2-3 หน้า  (ไม่เก็บเล่มพาสปอรต์จรดง)  
2.รปูถ่ายสีหนา้ตรงปัจจ บนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชขั 

หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพดวเตอร์ (ถ่ายไม่เกดน 

6 เขือน) ขนาข 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 นด้ ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พดจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพด่มเตดมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บรดษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
หมายเหตุ : 
 บรดษัทขอสงวนสดทธด์ในการยกเลดกการเขดนทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ขดนทาง ต า่กวา่ 20 ท่าน โขยจะแจง้ใหผู้เ้ขดนทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเขดนทาง  

 บรดษัทฯ ขอสงวนสดทธด์การเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมขโขยมดตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บรดษัทฯ มีสดทธด์ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียขบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกดขเหต ส ขวดสัยจนไม่อาจแกไ้ขไข้ 

 บรดษัทฯ มีสดทธด์ ในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใขๆท่ีปด ขท าการ โขยจะจขัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทขแทนเป็นล าขับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ขดนทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบดน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหต การณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาตด ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบค มของทางบรดษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพด่มเตดมท่ี

เกดขขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอ บัตดเหต ต่างๆ  ทั้งน้ี  

บรดษัทฯ จะค านึงถึงความปลอขภัยและความสะขวกของผูเ้ขดนทางเป็นส าคัญ  

 บรดษัทฯ จะไม่รบัผดขชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ขดนทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสด ่งผดข

กฎหมาย หรือสด่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเขดนทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤตดส่อไปในทางเ สื่อมเสีย หรือขว้ย

เหต ผลใข ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพดจารณาแลว้ ทางบรดษัทฯ ไม่รบัผดขชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไขร้บัการยืนยนัจากบรดษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไขส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไขต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรดการคืนไข ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเขดนทางราชการ (เล่มสีน ้าเงดน) / หนังสือเขดนทางนักการทตู (เล่มสีแขง) เขดนทางกบัคณะ บรดษัท

ฯ สงวนสดทธด์ ท่ีจะไม่รบัผดขชอบ หากท่านถกูปฏดเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใขประเทศหน่ึง เพราะโขยปกตดนักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเขดนทางบ คคลธรรมขา (เล่มสีเลือขหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ข าเนดนการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบดนเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งข าเนดนการมาพบคณะทัวรข์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผดขชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ขว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบดนของคณะใหญ่เกดขความล่าชา้



 

หรือยกเลดกเท่ียวบดนอนัขว้ยสาเหต ใขๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเขดนทางเป็นหมู่คณะผูโ้ขยสารจะตอ้งเขดนทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเขดนทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบดนเรียกเก็บโขยสายการบดน เป็นผูก้ าหนข ซ่ึงทางบรดษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไข ้และใน

กรณีท่ียกเลดกการเขดนทาง ถา้ทางบรดษัทไขอ้อกตัว๋เคร่ืองบดนไปแลว้ ผูเ้ขดนทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบดน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบดนสามารถท าการ Refund ไขเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบดนภายในประเทศ โปรขแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเขดนทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโขยไม่ไขร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลดก บรดษัทฯไม่สามารถรบัผดขชอบ

ค่าใชจ้า่ยใขๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบดนภายในประเทศไข ้

 หากในกรณีท่ีสายการบดนมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบดน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบค มทางบรดษัทจะไม่รับผดขชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใขๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมขัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบรดษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนขของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไขห้อ้งพกัตดขกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจขัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงไข ้

 โรงแรมหลายแห่งในย โรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอ ณหภมดต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้รดการ

ในช่วงฤขรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจขัประช มนานาชาตด ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บรดษัทฯขอสงวนสดทธด์ในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดขความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กร ณางขน าของมีคม ท กชนดข ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบดน เช่น มีขพบั กรรไกรตัขเล็บท กขนาข ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าตดขตวัข้ึนบนเครื่องบดนโขยเข็ขขาข 

 วตัถ ท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทด ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียข

อีกครั้ง โขยจะอน ญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไขไ้ม่เกดน 10 ชด้ น ในบรรจ ภณัฑล์ะไม่เกดน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเขียวกนัในถ งใส

พรอ้มท่ีจะส าแขงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอขภยัตามมาตรการองคก์ารการบดนพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสดนคา้ปลอขภาษีจากสนามบดน จะตอ้งปด ขผนึกถ งโขยระบ  วนัเขดนทาง เท่ียวบดน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองไข้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปด ขปากถ งโขยเข็ขขาข 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าท กชนดข ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกดขการสูญหาย สายการบดน

จะรบัผดขชอบชขใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชขใชใ้หป้ระมาณ กดโลกรมัละ 20 USD คูณขว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรดง ทั้งน้ีจะ

ชขเชยไม่เกดน USD 400 กรณีเขดนทางชั้นธรรมขา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเขดนทางชั้นธ รกดจ (Business) ขังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลขของมีค่าท กประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดขการสูญหาย บรดษัทฯ ไม่สามารถรับผดขชอบชขเชยค่าเสียหายใหท่้านไข ้ขังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยส์ดนส่วนตวัของท่าน 
 บรดษัทขอสงวนสดทธด์ ท่ีจะรบัผดขชอบในกรณีกระเป๋าเขดนทางของท่านเกดขความช าร ข หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใขๆ ทั้งสด้ น ใน

ระหวา่งการเขดนทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเขดนทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเขดนทางพรอ้มสมาชดกในครอบครวั ท่ีตอ้งไขร้บัการขูแลพดเศษ (Wheelchair), เข็ก, 

และผูส้งูอาย  มีโรคประจ าตวั ไม่สะขวกเขดนท่องเท่ียวในระยะเวลาเกดนกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดขต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารขูแลสมาชดกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเขดนทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งขแูลคณะทวัรท์ั้งหมข 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 

 


