
 

 

 

 

อซุเบกิสถาน 7 วนั 5 คืน    

ดินแดนแห่งพนัหน่ึงทิวา..อาหรบัราตรี
ทาซเคน้ท-์บคูารา่-กิซหด์วูาน-ซามารค์านด ์

              พเิศษ!! โปรโมช่ันลดทนัท ี3,000 บาท 

ทุกพีเรียด เหลือเพียง 36,900 บาท เท่านัน้!!  

จองและชาํระเงนิก่อน 29 ก.พ. 63 นีเ้ท่านัน้ !!  

 

เดินทางดว้ยสายการบินแห่งชาติ



 

 
• ชมเมอืงทัชเคน้ท ์ จตัุรสัอสิรภาพ โรงเรยีนสอนศาสนาคูเคลดาสห ์และ สุเหรา่จู

มา 
• ชมเมอืงบคุคารา่  พระราชวงั ซโินราน โมค ีโคซา   ป้อมดอิารค์   หอโพล ิคลัยาน  

Taqi  Trading Domes ฯลฯ 
• ชมเมอืงซามารค์านด ์    จตุรสัเรจสีถาน  ชาห ์อ ิซนิดา    สุเหรา่บบิ ิคะนุม    หลุม

ฝงัศพกรู ิอาเมยีร ์และ ตลาด Siyab ฯลฯ 
 พเิศษ!    บนิภายใน 1 ครัง้  และ นําชม สถานรีถไฟใตด้นิ  ทีเ่มอืงทัชเคน้ท ์ ปิดทา้ย 

รับประทานอาหารไทย  รา้นทบัทมิ 
 
เอเซียกลาง/เอเซียไมเนอร ์เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาชา้นาน ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของ

อารยธรรมยุคแรก ๆ ของโลก  
         อุซเบกิสถานในปัจจุบันน้ีมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน วัฒนธรรมอันหลากหลายไดห้ลัง่ไหล

เขา้มายงัดินแดนแถบน้ีอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหลายพนัปีมาแลว้ ซ่ึงเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของอาณาจักรมองโกล ไดร้ับเอาวัฒนธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอดจนพุทธศาสนาจากอินเดีย และ

ทา้ยสุดยงัเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโซเวียต อุซเบกิสถานจึงเป็นดินแดนท่ีร ํา่รวยมากดว้ยวฒันธรรมท่ี

ควรค่าแก่การไปเยือน 
 

วนัเดินทาง 

5 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 39,900.-  36,900.- 
19 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 39,900.-  36,900.- 

4 – 10 มีนาคม 2563 39,900.-  36,900.- 
18 – 24 มีนาคม 2563 39,900.-  36,900.- 
8 – 14 เมษายน 2563 39,900.-  36,900.- 

29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 39,900.-  36,900.- 
6 – 12 พฤษภาคม 2563 39,900.-  36,900.- 

3 – 9 มิถุนายน 2563 39,900.-  36,900.- 
1 – 7 กรกฎาคม 2563 39,900.-  36,900.- 
5 – 11 สิงหาคม 2563 39,900.-  36,900.- 

23 – 29 กนัยายน 2563 39,900.-  36,900.- 
7 – 13 ตลุาคม 2563 39,900.-  36,900.- 



 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 534 23.00 - 03.50 (+1) 

วนัท่ี 2 ทาซเคน้ท ์ บคูาร่า 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 สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ 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) (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

03.50 น. เดินทางมาถึง สนามบินเมืองทาซเคนท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร 

 

 เมืองทาซเคน้ท ์(Tashkent) เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูท่างทิศ ตะวนัออกของประเทศ มี

ความหมายว่า เมืองแห่งศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปดว้ย

โรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง มีประชากร

ประมาณ 2 ลา้นคนเป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไม่มทีางออกสู่ทะเล 

 

พกัท่ี นําท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม GRAND CAPITAL HOTEL หรือเทียบเท่า  ทาซเคน้ท ์

วนัท่ี 2  ทาซเคน้ท ์– บูคาร่า  

08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

09.30 น. นําท่านไปชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่งเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ียังคงเหลืออยู ่

หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองน้ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางสายไหมจาก

จีนสู่ยุโรป และหลังจากการปฏิวติัเมืองน้ีกลายเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัยออกแบบใน

สไตลข์องโซเวียต 

 นําท่านชม จตุัรัสอิสรภาพ (Independence Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของทาซ

เคน้ท์ เร่ิมมีการข้ึนในปี ค.ศ.1991 เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิสถาน 

มีพื้ นท่ีท่ีเป็นแผ่นดินทองอันกวา้งใหญ่มีคุณค่าในการเพาะปลูก ถึงแม้ว่าจะมีภูมิ

ประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลกน้ี และยงัเป็นสญัลักษณ์ของดินแดนแห่งใหม่ท่ีเป็นส่วน

ร่วมของชุมชนบนโลกใบน้ี  

 

ชม อนุสาวรียข์องแม่ท่ีมีความสุข (Happy Mother) ท่ีเป็นรูปป้ันแกะสลักท่ีมีความสูง 

6 เมตร และตวัเด็กมีความยาว 3.5 เมตร ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสญัลักษณ์ของแม่ท่ีเป็น

บา้นเกิดเมืองนอนไดก้อดลูกท่ีจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ใบหน้าของแม่ท่ีเป่ียมลน้

ไปดว้ยความกรุณาและดวงตาท่ีมีความสุขของชีวิต ท่ีไดใ้หก้บัเด็กน้อยท่ีเปรียบเสมือน

กับชาวอุซเบหนุ่มสาวทุกคนท่ีไดอ้ยู่ในประเทศท่ีมีความเป็นอิสระ ซึ่งมีแม่ท่ีคอยให้

 



 

ความปกป้องและคุม้กนัเหมือนกบัสมบติัอนัลํ้าค่าท่ีจะตอ้งเติบโตต่อไปในอนาคต     

 นอกจากน้ัน บริเวณรอบๆยงัมีสถานท่ีราชการทีสาํคญัและท่ีทาํงานของประธานาธิบดี

และรฐัมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานท่ีสาํคญัแห่งน้ีไม่สามารถถ่ายรปูได)้  

 

 นําท่านเดินชมส่วนต่างๆ ของบริเวณน้ีและต่อไปยงัอีกส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งผ่านชม คือ    

 วงัท่ีพกัของเจา้ชายแห่งโรมานอฟ (Prince Romanov Residence) คือ นิโคไล   

 คอนสแตนติโนวิช ซึ่งเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแหง่นิโคไล ท่ี 1 ท่ีไดเ้สด็จหนี  

 ออกมาอยูท่ี่เมืองทาซเคน้ทใ์นปี ค.ศ.1877 เป็นวงัท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวปี ค.ศ.1891  

 และอยูใ่นวงัแห่งน้ีจนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1918 ซึ่งเป็นท่ีพกัชั้นเดียวแต่ถูกสรา้งข้ึน           

 อยา่งมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของ เบน๊อตและเกยท์  

 เซลแมน ท่ีไดอ้อกแบบสรา้งดว้ยศิลปะอนัทนัสมยัท่ีลํ้ายุคแห่งกาลเวลา และภายใน      

 ยงัเต็มไปดว้ยการตกแต่งดว้ยภาพแกะสลกัภาพท่ีมีความสวยงาม    

 

 

นําท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet 

Theatre ) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีมีชื่อเสียง และเป็นความภมูิใจอย่างย่ิงของอุซเบกิสถาน 

เพื่อระลึกถึงนักปราชญ์ผูย่ิ้งใหญ่ ท่ีมีผลงานทางดา้นการประพันธ์ ศิลปะ และดนตรี 

และท่ีสําคญัยงัมีบทบาททางดา้นการเมืองดว้ย ถูกออกแบบสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1947 

โดยสถาปนิกชาวรัสเซียท่ีมีชื่อเสียงอยู่ในกรุงมอสโคว ์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 หอ้งเฟอรก์าน่า และหอ้ง

เทอรเ์มซ         

 

 

นําท่านชม อนุสาวรียแ์ละจตุัรสัอาเมียร ์ตีมูร ์(Amir Timur  Monument and Square) 

เป็นบริเวณท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้มีสีสัน

สุดท่ีจะบรรยาย สถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อใหเ้ป็นอนุสาวรียข์องรัฐบุรุษของชาติท่ี

เป็นผูก้่อสรา้งอาณาจกัรแห่งน้ีข้ึนมา ในสมยัของจกัรวรรดิตีมูริด นอกจากน้ัน บริเวณ

น้ียงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยตึกต่างๆ ซึ่งถูกสรา้งสมยัต่างๆในระยะเวลา 300 ปี   
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                                   

 

นําท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah) เป็น

สิ่งก่อสรา้งท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในยุคของศตวรรษท่ี 16 โดยขา้หลวงคูเคลดาสห์ ซึ่ง

เป็นผูท่ี้มีอํานาจและยงัเป็นพี่น้องร่วมแม่นมกับบารคั ข่าน ผูป้กครองแห่งเมืองทาซ

เคน้ท์ สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้ับจตุัรัสของการคา้ขายของพวกท่ีเป็นกองคาราวาน  

และไดเ้ป็นศูนยก์ลางของชีวิตผูค้นในเมืองน้ี  เป็นศูนยก์ลางของพวกท่ีใชฝี้มือในการ

ทํางาน เป็นศูนยก์ลางการประกาศแจง้ข่าวของเจา้เมือง เป็นศูนยร์วมแหล่งข่าวและ

ข่าวลือ ท่ีสาํคญัท่ีสุดเป็นสถานท่ีท่ีประหารชีวิตคนดว้ย 

 



 

 นําท่านชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกชื่อหน่ึงว่า สุเหร่าของซาร ์(Tsar’s 

Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีไดถู้กสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1451 โดยเป็นค่าใชจ้่ายส่วนตัวของ

เชคห์ อูเบย์ดุลลา โคจา อาคห์เรอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) ผูเ้ป็นมหา

บุรุษแห่งลัทธิซูฟี ท่ีสืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามัด ต่อมาในศตวรรษท่ี 19 

ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและไดท้ําลายสิ่งก่อสรา้งเสียหายไปมากมาย แต่ไดถู้ก

สรา้งข้ึนมาใหม่โดยคาํสัง่ของจกัรพรรดิของรสัเซีย อะเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ผูท่ี้ไดแ้บ่งเงิน

จากคลังสมบติัของพระองค์เอง นํามาเป็นค่าก่อสรา้งใหม้ีรูปลักษณ์สุเหร่าท่ีเป็นแบบ

ดั้งเดิมทุกอย่าง จนกระทัง่ในเวลาน้ันสุเหร่าน้ีไดถู้กเรียกว่า สุเหร่าของซาร ์แต่ต่อมา

ในปี ค.ศ.1997 ก็ไดพ้ังลงมาอีก และก็ถูกสรา้งข้ึนมาใหม่ใหเ้ป็นสุเหร่าอันดับท่ีสาม

ของประเทศฯ รองมาจากบีบีคานุมท่ีซามารค์าน และหอคาลยานท่ีบคูาร่า    

 

 

 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อข้ึนเคร่ืองไปเมืองบคูาร่า  

18.50 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู่ เมืองบคูาร่า โดยเท่ียวบินท่ี HY 023  

20.00 น. เดินทางมาถึง เมืองบคูาร่า ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ                        

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี NEW MOON HOTEL หรือเทียบเท่า บคูาร่า 

วนัท่ี 3 บูคาร่า                                                                               

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  

08.30 น. นําท่านเท่ียวชม เมืองบคูาร่า ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ                        

 เมืองบูคาร่า(Bukhara) เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครองของจงัหวดับคูาร่า ตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ในอดีตเป็นเมืองโบราณท่ีเกา่แก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีถูกสรา้ง

ข้ึนบนเนินเขา สาํหรบัประกอบพิธีทางศาสนาในฤดูใบไมผ้ลิ  และยงัเป็นเมืองท่ีกาํเนิด

งานเขียนของผูท่ี้นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ เป็นท่ีอยู่ของบุคคลสาํคญั มีสุเหร่า 

อนุสาวรีย ์ อนุสรณส์ถาน โรงเรียนสอนศาสนา ฯ และยงัไดช้ื่อวา่เป็นเมืองในเทพ

นิยาย และท่ีสาํคญัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางการคา้ขายท่ีมีชื่อวา่ เสน้ทางสายไหม 

และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1993 

 

 นําท่านไปชม โบโล เคา้ซ คอมเพล็ก (Bolo Khauz Complex ) เป็นอาคารสุเหร่าใน

สมยักลาง ถูกสรา้งข้ึนไปปี ค.ศ.1712-1713 รปูแบบในการก่อสรา้งประกอบไปดว้ย

เสาไมท่ี้มีความสูงมาก อาคารดา้นหน้ามีเสาไมป้ระดับมากกวา่ 20 ตน้รองรบัดาดฟ้า

หลังคา ต่อมาในปี ค.ศ.1917 ก็ไดใ้ชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นสุเหร่าอย่างเป็นทางการมา

จนถึงปัจจุบนัน้ี  

 

 

 นําท่านชม พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา (Sitoran Mokhi-Khosa Palace) ซึ่งเป็น

ของข่าน  อาเมียร ์อกัคาด (Amir Akhadkhan ) ถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 19 เป็น

การผสมผสาน ระหวา่งศิลปะตะวนัตกกบัศิลปะร่วมสมยั โดยการส่งช่างสถาปัตยกรรม

ของเมืองน้ีไปยงัเมืองเซน้ตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื่อศึกษาดูงานการก่อสรา้งท่ีสวยท่ีสุด                      

 

 นําท่านชม ท่ีฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum) 

ท่ีตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สรา้งโดย กษัตริยซ์ามานิดส ์ซึ่ง

เป็นกษัตริย์ท่ีไดเ้คยปกครองอยู่ท่ีนครน้ี ในสมัยของอาณาจักรเปอร์เซียท่ีรุ่งเรืองท่ี

ปกครองเอเซียกลาง ท่ีฝังศพน้ีสรา้งในปี ค.ศ. 892 และสาํเร็จในปี ค.ศ. 943 ไดร้บั

 



 

การยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

 นําท่านชม ท่ีฝังศพของชสัหม์า อายุบ (Chashma Ayub) ซึ่งเป็นนักบุญท่ีเคยเดินทาง

มาท่ีเมืองน้ี และมีบ่อน้ําซึ่งเชื่อกนัวา่นักบุญอายุบ ใชไ้มเ้ทา้เนรมิตบ่อน้ําน้ีเพื่อเป็นน้ํา

ท่ีรกัษาโรคได ้ 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านชม ป้อมดิอารค์ (The Ark Fortress) ซึ่งเป็นป้อมเก่าแก่สรา้งในศตวรรษท่ี 5 

ตั้งอยูใ่จกลางเมือง และเมื่อข้ึนไปดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ของเมือง

ไดอ้ยา่งชดัเจน และกล่าวกนัวา่ครั้งหน่ึงในอดีต มผีูอ้าศยัอยูใ่นป้อมแห่งน้ีถึง 3,000 

คน  ตวัป้อมสามารถใชเ้ป็นเกาะกาํบงัสาํหรบัป้องกนัศตัรท่ีูจะเขา้มารุกราน ป้อมแห่ง

น้ีมีเน้ือทีกวา้งใหญ่ประมาณ 25 ไร่ มีกาํแพงลอ้มรอบมีความยาวประมาณ 800 

เมตร ส่วนของกาํแพงมีความสงูถึง 16-20 เมตร ถูกสรา้งดว้ยอิฐหนาทึบและสงูใหญ่ 

ส่วนประตมูีซุม้โคง้และหอคอยทั้งสองดา้น ซึ่งในอดีตภายในถูกใชเ้ป็นศนูยก์ลางการ

ปกครอง 

 

 นําท่านชม หอโพลิ คลัยาน(Poli Kalyan Ensemble and Minanet) ถูกสรา้งข้ึนในปี 

ค.ศ. 1127 โดย อาสลาน ข่าน แห่งราชวงศค์ารานิด อยูใ่นการปกครองของบคูาร่า 

และสามารถทาํใหผู้พ้บเห็นตอ้งตกตะลึงถึงความโอ่อ่างดงาม รปูร่างของหอน้ีส่วนท่ีสงู

ท่ีสุดเป็นทรงกลม หอน้ีไดถ้กูออกแบบเพื่อใชใ้นการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพื่อมาทาํ

ละหมาด หอคอยแห่งน้ีไดถู้กซ่อมแซมข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 15 เพราะวา่เกิดการทรุด

ตวัเน่ืองจากพื้ นดินอ่อนน่ิมเกนิไป     

 

 นําท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มิ ริ อาหรับ (Miri Arab Madrassah) เอเมียร ์             

อาลิม ข่าน (Amir Alim Khan) ท่ีถูกสรา้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสุเหร่าคัลยาน ถูก

สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 16 ในสมยัของราชวงศ์ไซบานิค  ชื่อสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กตั้งตาม

ชื่อของครท่ีูมาสอน  มิริ อาหรบั ซึ่งมีความหมายวา่ เจา้แห่งอาหรบั 

 

 

 นําท่านเลือกซื้ อสินคา้ท่ีโดมอนัย่ิงใหญ่มาก คือ ทากิ (Taqi  Trading Domes) มีอยู ่3 

ส่วน คือ ทากิ ซาร์การอน(Taqi  Zargaron) ซึ่งเป็นโดมท่ีพวกอินเดียทําการคา้ขาย

และแลกเงินตรา ทากิ ซารร์าฟอน (Taqi Sarrafon)  เป็นโดมท่ีคา้ขายเกี่ยวกบัสิ่งมีค่า 

อญัมณีต่างๆ  และ ทากิ เทลปัก ฟูรูโช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็นโดมท่ีคา้ขาย

ของท่ีเป็นสินคา้ สําหรบัทัว่ๆไป รวมทั้งของท่ีระลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ พรม 

ผา้ท่ีเย็บดว้ยมือ และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 นําท่านชม ไลอับบี เฮ้าซ์ (Lyab i Hauz) เป็นสถานท่ีสําหรับสอนศาสนาท่ีตั้งอยู่

บริเวณริมสระน้ําท่ีใหค้วามร่มร่ืนกับผูท่ี้เขา้มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.

1620 และบริเวณมุมรอบๆ สระจะมีตน้มลัเบอรร่ี์ (ตน้หม่อน) ท่ีไดป้ลูกเอาไวห้ลาย

รอ้ยปี ท่ีเหลืออีก 3 ดา้นของสระน้ําจะประกอบไปดว้ยโรงเรียนสอนศาสนา        คูเค

ลดาสช (Kukeldash) ท่ีถูกสรา้งข้ึนทางดา้นเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569  และอีก

สองดา้นท่ีเหลือทางดา้นตะวนัตกจะถูกสรา้งเป็นตาํหนักสาํหรบัเป็นบา้นพกั คือ คานา

ค่า (Khanaka) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1620 และสําหรับดา้นตะวนัออกจะเป็นสถานท่ี

สําหรับสอนศาสนา คือ นาเดียร์ ดีวาน เบกี (Nadir Divan Begi Madrasah) ท่ีถูก

สรา้งข้ึนในในปี ค.ศ.1622 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร พรอ้มกบัชม การแสดงของชนพื้ นบา้นท่ีสวยงาม  



 

พกัท่ี NEW MOON HOTEL  หรือเทียบเท่า บคูาร่า 

วนัท่ี 4 บูคาร่า – ซามารค์านด ์                                                                                  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

08.30 น. นําท่านออกเดินทางไป เมืองซามาร์คานด์ (Samarkand) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออก

เฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 140 กม. 
 

 ระห ว่ างท างให้ท่ าน ได้ชม  ค าราวาน ซารายราบาติ  ม า ลิค  (Rabati Malik 

Caravanserai) ซึ่งไดถู้กสรา้งข้ึนมาเพื่อใหเ้ป็นท่ีพักแรมของกองคาราวานบนเสน้ทาง

สายไหม ตามคําสัง่ของคาราคานิด ชามส์ อัล มัค นาสร์ บุตรชายของทัมกาชข่าน 

อิบรากิม ผู ้ท่ีปกครองในดินแดนซามาร์คานด์ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1068-1088 เป็น

โบราณสถานท่ีมีค่าท่ีสุดทางดา้นประวติัศาสตร์ในดินแดนแห่งตะวนัออกกลาง และ

ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 2008 

 

ราบาติ มาลิค เป็นสถานท่ีท่ีมีความพิเศษในดา้นประวติัศาสตรข์องสถาปัตยกรรมของ

เปอรเ์ซียโบราณมีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 8,277 ตร.เมตร โดยเฉพาะประตูทางเขา้

ดา้นหน้าไดถู้กสรา้งข้ึนอยา่งวิจิตรและมีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยลวด 

ลายของส่วนโคง้ท่ีถูกก่อข้ึนดว้ยกอ้นอิฐท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละกอ้นท่ีวดัได ้คือ ขนาด                      

25x25x4 ซม. และขอบประตูยังถูกตกแต่งด้วยรูปดาวแปดเหล่ียมท่ีต่อกันอย่าง

สวยงามไปยงัส่วนดา้นบนของประต ูและต่อลงมาทางดา้นล่างของอีกดา้นหน่ึง     

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองซามารค์าน  

 เมืองซามารค์านด ์(Samarkand)  เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดเมือง  หน่ึงในเอเชียกลาง 

ตั้งอยู่ในโอเอซิส ซึ่งไดร้บัน้ํามาจากคลองท่ีขุดมาจากแม่น้ําซารฟัชาน อเล็กซานเดอร ์

มหาราชได้ผ่านมาเมืองน้ี  เพื่อท่ีจะเดินทางไปยังอินเดีย จึงได้ยึดครองเอาไว ้ 

ต่อจากน้ัน ก็เป็นพวกเติรก์ พวกอาหรบัและพวกเปอรเ์ซียก็ไดเ้ขา้มาปกครองต่อๆกัน

มา เมืองน้ีไดม้ีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ.1215 เจงกิสข่านได้

แผ่อาณาจกัรเขา้มาควบคุมเสน้ทางสายไหม และเขา้ยึดเมืองน้ีในปี ค.ศ. 1221 และ

อีกประมาณรอ้ยปีต่อมา เมืองน้ีก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง และจากน้ันตีมูร ์ข่านก็ได้

สรา้งอาณาจกัรแห่งน้ีใหม้ีความเจริญข้ึนมา ซึ่งเมืองน้ีไดร้บัสมญานามว่า เมืองแห่ง

โดมสีฟ้า (The City of Blue Domes) ในประวติัศาสตร ์ถา้นับยอ้นหลงัไปหลายรอ้ย

ปี และยังได้ชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001 Arabian 

Nights) และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกใน ปีค.ศ. 2001 

 

 นําท่านชม จตุรสัเรจีสถาน( Registan Square) เป็นจตุัรัสกลางเมืองท่ีมีชื่อเสียงและ

ย่ิงใหญ่งดงามไปด้วยศิลปะอิสลาม ซึ่งถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามท่ีสุดในเอเชีย

กลาง ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีฟ้าตัดขอบดว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปดว้ยโรงเรียน

สอนศาสนา (Madrasah) ถึง 3 แห่ง คือ อลุูค เบก (Ulug Beg) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก 

ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร์ ดอร์ (Shir Dor) ตั้ งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออก ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนัง

กาํแพงมีลวดลายรปูทรงเลขาคณิต และซุม้ประตูมีรูปเสือลายพาดกลอน ท่ีแตกต่างไป

จากสถาปัตยกรรมทัว่ๆไปของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี (Tilya Kari) ถูกสรา้ง

ข้ึนอยู่ทางดา้นเหนือ ในศตวรรษท่ี 17 และใชเ้วลาสรา้งประมาณ 20 ปี ซึ่งผนังและ

ซุม้ในกาํแพงมีการปิดทองมากกวา่ท่ีอ่ืนใด 

 



 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี REGAL PALACE HOTEL หรือเทียบเทา่ ซามารค์านด ์

วนัท่ี 5  ซามารค์านด ์                                                                                     

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

08.30 น. นําท่านชม ชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) ซึ่งมีความหมายว่า เป็นท่ีอยู่ของ

กษัตริย ์(The Living King /Necropolis) เป็นสถานท่ีรวมสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยูบ่น

เนินเขา อัฟราซิยาบ (Afrasiyab) นอกกําแพงเมืองเก่า ใช้เป็นท่ีฝังศพมาตั้ งแต่

ศตวรรษท่ี 9-14 และเป็นความคิดของข่าน ตีมูร์ท่ีต้องการให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็น

ศูนยก์ลางของท่ีฝังศพของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมยัมากกว่า 20 

แห่งใหศึ้กษารวมทั้งกระเบ้ืองเคลือบโบราณท่ีสวยงามมาก 

 

 ชม สุเหร่าบิบิ คะนุม (Bibi Khanum Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีถูกสรา้งข้ึนมาและ

ใหญ่ท่ีสุดในโลกอิสลาม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงพลังอาํนาจท่ีสามารถปกครองดินแดนได้

มากกว่าใครในประวติัศาสตร ์ถูกสรา้งเมื่อปี 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 ตรงทางเขา้สู่จตุัรัสมัสยิดมีขนาดพื้ นท่ียาวประมาณ 167 เมตร 

และกวา้ง 109 เมตร และสองขา้งยงัมีมสัยิด ขนาดเล็ก โดยเฉพาะตวัโดมไดก้ลายเป็น

สญัลักษณ์ของเมืองน้ี  ภายในตกแต่งดว้ยหินอ่อนแกะสลักโมเสครปูร่างต่างๆ เคลือบ

ดว้ยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอกัษรดว้ยน้ําเงินและทอง และท่ีหน้าสุเหร่ายงัมีแท่นซึ่ง

เดิมวางคมัภีรอ์ลักุรอ่านท่ีใหญ่ถึง 2 เมตร 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านไปเดินชม ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดท่ีมี

ชื่อเสียง มีความประหลาดท่ีน่าท่ึง และเป็นหน่ึงเดียวของซามารค์าน ท่ีผูค้นยงัคงแต่ง

กายดว้ยเสื้ อผา้ท่ีเป็นวฒันธรรมของชาวอุซเบก และสวมหมวกท่ีสวยงาม  

 

อิสระใหท้่านเลือกซื้ อสินคา้ท่ีบาซาร ์ซึ่งมีสินคา้ต่างๆมากมายท่ีราคาถูก และสวยงาม

เช่น ผลไมส้ด พืชผกัต่างๆ ขนมหวาน องุ่นแหง้ท่ีมีทั้งสีเหลืองและดาํ 

 

 นําท่านชม สถานท่ีฝังศพกูริ อาเมียร์ (Gure Amir Mausoleum) ถูกสรา้งข้ึน

เพื่อใหเ้ป็นท่ีฝังศพของสุลต่าน มูฮัมหมดั (Sultan Muhammad) ซึ่งเป็นหลานรกั

ท่ีเสียชีวิตในเปอรเ์ซีย สรา้งข้ึนโดย ข่าน ตีมรูใ์นปี ค.ศ. 1403 มีประตทูางเขา้ก่อ 
อิฐถือปูนตั้งเป็นสี่เหล่ียมผืนผา้ซุม้โคง้ มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงู สูงประมาณ 36 

เมตร ผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในประดับดว้ยกระเบ้ืองอิฐเผาลงดว้ยลายสีทอง สี                     

อาํพนั สีฟ้าน้ําทะเล  แต่ก่อนหน้าน้ันในปี ค.ศ. 1380 อาเมียร ์ตีมรูไ์ดโ้ปรดใหส้รา้งท่ี

ฝังศพของพระองคเ์ตรียมไวก้่อนท่ีบา้นเกิด คือ เมืองชาหริ์ซาบซ ์แต่ในระหว่างท่ีไดย้ก

ทัพไปบุกจีน ได้สิ้ นพระชนม์ เมื่อปี ค.ศ. 1405 จึงได้นําพระศพเดินทางกลับมา

ภายใน 24 ชม. เพื่อฝังตามหลกัศาสนา แต่ก็ไม่สามารถทาํไดท้นัเวลา จึงไดฝั้งไวท่ี้ กูริ 

อาเมียร์ และต่อมาก็ไดใ้ชเ้ป็นสุสานของผูป้กครองนครซามาร์คานด์หลายพระองค ์

สถานท่ีแห่งน้ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

 

 จากน้ันชม หอดูดาวอลุูก เบค (Ulug Beg Observatory) เป็นสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้

ดูดาว สรา้งโดย ข่านอูลุข เบค ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความอัจฉริยะทางดาราศาสตรข์อง
 



 

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ

เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั *** 

ท่าน ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1428-1429 เป็นอาคาร 3 ชั้น สูงประมาณ 30 เมตร มี

ดา้นบนยอดคลา้ยกบัโดม สถานท่ีแห่งน้ีแสดงถึงเร่ืองราวทางดาราศาสตร ์สิ่งประดิษฐ ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ดูดาวของท่านข่าน ท่ีท่านเคยคํานวณรอบปีผิดไปเพียง

เล็กน้อยเท่าน้ัน หลังจากท่ีท่านเสียชีวิต สถานท่ีแห่งน้ีไดร้ับความเสียหายจากพวก

ขโมยและพวกคลัง่ศาสนา แต่ชั้นล่างมิไดถู้กทําลาย และต่อมาไดร้ับการซ่อมแซมข้ึน

ใหม่ในปี ค.ศ.1929 

จากจุดน้ีท่านจะไดเ้ห็น ซากโบราณสถานอฟัราซิยาบ (Afrasiyab Ruins) ในระยะไกล 

ซึ่งเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่ในโลกยุคโบราณ 700-600 ปีก่อนคริสตกาลโดยพวกซ๊

อกเดียน ไดต้ั้งเป็นเมืองและศูนยก์ลางของวฒันธรรม ปัจจุบันน้ีเหลือแค่เนินเขาท่ีมี

หญา้ปกคลุมและอยูใ่กลก้บัสุเหร่าบิบี คานุม 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร   

พกัท่ี REGAL PALACE HOTEL หรือเทียบเทา่ ซามารค์านด ์

วนัท่ี 6 ซามารค์านด-์ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ                                                               

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองทาซเคน้ท์ ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือห่างประมาณ 340 กม. 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม.) 
 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านไปชม ตลาดคอรซ์ ู(Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดท่ีย่ิงใหญ่ใน

เอเชียกลางและบนเสน้ทางสายไหม ท่ีอยูภ่ายใตโ้ดม 7 โดม ซึ่งไดถู้กแบ่งเป็นแหล่ง

สินคา้ต่างๆจากพ่อคา้ เกษตรกรท่ีขายผลิตภณัฑต์่างๆ สมัผสักบับรรยากาศแบบยอ้น

ยุคอยา่งท่ีเป็นในสมยัโบราณ แต่ไดถู้กร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่    ใหท้่านไดพ้กัผ่อน และสนุก

กบัการซื้ อสินคา้ในตลาดบาซารท่ี์มีผา้แพรพรรณ พรม เคร่ืองทองเหลือง ผา้ขนสตัว ์

เคร่ืองหนัง และสินคา้พื้ นเมืองมากมาย                

 

 นําท่านไปชม สถานีรถไฟใตดิ้น (The Tashkent Metro) เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีมีชื่อเสียง 

พรอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีทนัสมยัตามรปูแบบท่ีสมบรูณ ์ท่ีเด่นชดั คือ สวยงาม ยัง่ยืน

ทนทาน และใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด รถไฟใตดิ้นน้ีได้ถูกออกแบบและก่อสรา้ง

ข้ึนมาภายหลังจากท่ีไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ทําใหเ้มืองทาซ

เคน้ท์ได้รับความเสียหาย และสิ่งต่างๆ ท่ีไม่เอ้ืออํานวยใหก้ับการก่อสรา้งและตอ้ง

พรอ้มท่ีรบัมือกบัการเกิดแผ่นดินไหว การก่อสรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูกสรา้งไม่ใหม้ี

ความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็สามารถเดินลงบนัไดไปไดด้ว้ยความสะดวกสบาย 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ี ภตัตาคาร  

20.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง  

22.40 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY 531 (รบัประทานอาหาร

และพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน 

 

วนัท่ี 7 กรุงเทพฯ 

06.40 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภมูิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  



 

 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ท่าน ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

         36,900.-   
4,900.- 

         36,900.-   
36,900.-   
12,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 20 ม.ค. 2563 ) 

ราคาโปรโมชัน่ 36,900 บาท ท่านตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวนเพื่อยืนยนัการเดนิทางค่ะ 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 20,000 บาท/
ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตาม
วนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ ชั้น

ประหยดั  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอุซเบกิสถาน สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 



 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 30 USD 
 ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 USD หรือข้ึนอยู่กบัความพึง

พอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจํากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

**กรณียกเลิก** 
(ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น
ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้) 
(ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื่องย่ืน
เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการดาํเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว่้าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการ
พิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั 

 
**กรณีจองทวัรร์าคาโปรโมชัน่**  
** สาํหรบัราคาทวัรโ์ปรโมชัน่จองแลว้ ท่านไม่สามารถทาํการยกเลิกทวัรไ์ด ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธใ์นการคืนเงิน
ทุกกรณี   
    เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งมีค่าใชจ้า่ยในการยืนยนักรุป๊ทวัรด์งักล่าวล่วงหนา้ซ่ึงเป็นราคาโปร 
    ยกเวน้กรณีกรุป๊ทวัรน์ั้นไม่สามารถออกเดินทางได ้7 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทจะดาํเนินการคืนเงินตาม
ค่าใชจ้า่ยจริงที่เกิดข้ึน 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : 



 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก

หมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด หา้ม

สวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3. กรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท้่าน ณ วนัท่ีทําการจอง

ทวัร)์ 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า อยา่ง
น้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเท่ียวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพัก
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะ
เหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก
ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 



 

 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM 
) ข้ึนอยู่กบัขอ้กําหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะทําใหท้่านไม่ได้
หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่างละเอียดอีก

ครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ี
จะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่แนะนํา
ใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหวา่ง
การเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


