
 

 

 
 

อซุเบกิสถาน 7 วนั 5 คืน    

ดินแดนแห่งพนัหน่ึงทิวา..อาหรบัราตรี

ทาซเคน้ท-์บคูารา่-กิซหด์วูาน-ซามารค์านด ์

 



 

 

 

 เดินทางดว้ยสายการบินแห่งชาติ
 ชมเมอืงทัชเคน้ท ์ จตัรุสัอสิรภาพ โรงเรยีนสอนศาสนาคูเคลดาสห ์และ สุเหรา่

จมูา 
 ชมเมอืงบุคคาร่า  พระราชวงั ซโินราน โมค ีโคซา   ป้อมดอิารค์   หอโพล ิคลั

ยาน  Taqi  Trading Domes ฯลฯ 
 ชมเมืองซามาร์คานด ์    จตุรสัเรจสีถาน  ชาห ์อ ิซนิดา    สุเหร่าบบิ ิคะนุม    

หลมุฝงัศพกูร ิอาเมยีร ์และ ตลาด Siyab ฯลฯ 
 พเิศษ!    บนิภายใน 1 ครัง้  และ น าชม สถานรีถไฟใตด้นิ  ทีเ่มอืงทัชเคน้ท ์ ปิด

ทา้ย รับประทานอาหารไทย  รา้นทบัทมิ 

 

เอเซียกลาง/เอเซียไมเนอร ์เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาชา้นาน ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิด

ของอารยธรรมยุคแรก ๆ ของโลก  

         อุซเบกิสถานในปัจจุบันน้ีมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน วัฒนธรรมอันหลากหลายได้

หลัง่ไหลเขา้มายงัดินแดนแถบน้ีอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหลายพนัปีมาแลว้ ซ่ึงเคยตกอยู่ภายใต ้

การปกครองของอาณาจกัรมองโกล ไดร้บัเอาวัฒนธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอดจนพุทธศาสนาจาก

อินเดีย และทา้ยสุดยงัเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโซเวียต อุซเบกิสถานจึงเป็นดินแดนท่ีร  า่รวยมาก

ดว้ยวฒันธรรมท่ีควรค่าแก่การไปเยือน 

 
วนัเดินทาง 

29 มกราคม – 4 กุมภาพนัธ ์2563 39,900.- 
5 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 39,900.- 
19 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 39,900.- 
4 – 10 มีนาคม 2563 39,900.- 
18 – 24 มีนาคม 2563 39,900.- 
8 – 14 เมษายน 2563 39,900.- 

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



 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

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

23 – 29 กนัยายน 2563 39,900.- 

7 – 13 ตลุาคม 2563 39,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

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

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

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์  

20.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S
เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ (HY) ประตูทางเขา้ที่ 8-9 โดยมี

เจา้หน้าที่ของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงทาซเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเที่ยวบิน HY 534 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 06.30 ชัว่โมง) (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

03.50 น. เดินทางมาถึง สนามบินเมืองทาซเคนท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร 

 

 เมืองทาซเคน้ท ์(Tashkent) เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวนัออกของประเทศ 
มคีวามหมายวา่ เมอืงแห่งศิลา (The City of Stone) เป็นเมอืงที่ใหญ่ประกอบไปดว้ย
โรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง มีประชากร

ประมาณ 2 ลา้นคนเป็นเมอืงที่ถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไมม่ทีางออกสู่ทะเล 

 

พกัที่ น าท่านเขา้พกัที่โรงแรม GRAND CAPITAL HOTEL หรือเทียบเท่า  ทาซเคน้ท ์
วนัที่ 2  ทาซเคน้ท ์– บูคารา่  
08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
09.30 น. น าท่านไปชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่ 

หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองน้ีตั้งอยู่บนเสน้ทางสายไหม

จากจีนสู่ยุโรป และหลังจากการปฏิวัติเมืองน้ีกลายเป็นเมืองที่มีความทันสมัย

ออกแบบในสไตล์ของโซเวยีต 
 น าท่านชม จตุัรสัอิสรภาพ (Independence Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของทาซ

 



 

 

เคน้ท์ เริ่มมีการขึ้ นในปี ค.ศ.1991 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิส

ถาน มพ้ืีนที่ท่ีเป็นแผ่นดินทองอนักวา้งใหญ่มคุีณค่าในการเพาะปลูก ถึงแมว้่าจะมีภูมิ

ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกน้ี และยังเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งใหม่ที่เป็น

ส่วนร่วมของชุมชนบนโลกใบน้ี  
 
ชม อนุสาวรียข์องแมท่ี่มคีวามสุข (Happy Mother) ที่เป็นรูปป้ันแกะสลักที่มีความสูง 
6 เมตร และตัวเด็กมีความยาว 3.5 เมตร ที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสัญลักษณ์ของแม่ที่

เป็นบา้นเกิดเมืองนอนไดก้อดลูกที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ใบหน้าของแม่ที่

เป่ียมล้นไปดว้ยความกรุณาและดวงตาที่มีความสุขของชีวิต ที่ไดใ้หก้ับเด็กน้อยที่

เปรียบเสมอืนกบัชาวอุซเบหนุ่มสาวทุกคนที่ไดอ้ยู่ในประเทศท่ีมีความเป็นอิสระ ซึ่งมี

แม่ที่คอยใหค้วามปกป้องและคุม้กันเหมือนกับสมบัติอันล ้าค่าที่จะตอ้งเติบโตต่อไป

ในอนาคต     

 นอกจากน้ัน  บริ เวณรอบๆยังมีสถานที่ ราชการทีส าคัญและที่ท างานของ

ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานที่ส าคัญแห่งน้ีไม่สามารถ

ถ่ายรูปได)้  
 
 น าท่านเดินชมส่วนต่างๆ ของบริเวณน้ีและต่อไปยงัอีกส่วนหน่ึงที่จะตอ้งผ่านชม คือ    
 วงัที่พกัของเจา้ชายแห่งโรมานอฟ (Prince Romanov Residence) คือ นิโคไล   
 คอนสแตนติโนวชิ ซึ่งเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแห่งนิโคไล ที่ 1 ที่ไดเ้สด็จหนี  
 ออกมาอยู่ที่เมอืงทาซเคน้ทใ์นปี ค.ศ.1877 เป็นวงัที่ถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.1891  
 และอยู่ในวงัแห่งน้ีจนเสียชีวติในปี ค.ศ. 1918 ซึ่งเป็นที่พกัชั้นเดียวแต่ถูกสรา้งขึ้ น           
 อย่างมคีวามสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของ เบน๊อตและเกยท์  
 เซลแมน ที่ไดอ้อกแบบสรา้งดว้ยศิลปะอนัทนัสมยัที่ล ้ายุคแห่งกาลเวลา และภายใน      
 ยงัเต็มไปดว้ยการตกแต่งดว้ยภาพแกะสลักภาพที่มคีวามสวยงาม    

 

 

น าท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet 
Theatre ) เป็นอนุสรณ์สถานที่มีชื่อเสียง และเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของอุซเบกิส
ถาน เพ่ือระลึกถึงนักปราชญ์ผูย้ิ่งใหญ่ ที่มีผลงานทางดา้นการประพันธ์ ศิลปะ และ

ดนตรี และท่ีส าคญัยงัมบีทบาททางดา้นการเมอืงดว้ย ถูกออกแบบสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1947 โดยสถาปนิกชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงอยู่ในกรุงมอสโคว ์ชื่อ อเล็กเซย์ ชูเซฟ 

(Aleksey Shchusev) ซึ่งเคยเป็นผูอ้อกแบบที่ฝังศพของเลนิน มาก่อน และต่อมาได้
ถูกสรา้งจนเสร็จเรียบรอ้ยในกลางศตวรรษที่ 20 โดยใชแ้รงงานชาวญ่ีปุ่ นเป็นจ านวน

มาก ซึ่งถูกจบัเป็นเชลยศึกในสมยัของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในโรงละครแห่งน้ีมี 6 

หอ้งโถง ซึ่งแต่ละหอ้งไดถู้กสรา้งขึ้ นตามวฒันธรรมของเมืองต่างๆ และไดต้ั้งชื่อตาม

เมอืงน้ันๆ เช่น หอ้งทาซเคน้ท ์หอ้งบูคาร่า หอ้งโคเรซม หอ้งซามาร์คานด์ หอ้งเฟอร์

กาน่า และหอ้งเทอรเ์มซ         

 

 น าท่านชม อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur  Monument and  



 

 

Square) เป็นบริเวณที่สวยงามเต็มไปด้วยร่มเงาของตน้ไมแ้ละล้อมรอบไปดว้ย

ดอกไมท้ี่มีสีสันสุดที่จะบรรยาย สถานที่แห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็นอนุสาวรีย์ของ

รัฐบุรุษของชาติที่เป็นผูก้่อสรา้งอาณาจักรแห่งน้ีขึ้ นมา ในสมยัของจกัรวรรดิตีมูริด 

นอกจากน้ัน บริเวณน้ียังถูกล้อมรอบไปด้วยตึกต่างๆ ซึ่งถูกสร้างสมัยต่างๆใน

ระยะเวลา 300 ปี   
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร                                   

 

น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah) เป็น

ส่ิงก่อสรา้งที่มชีื่อเสียงมากที่สุดในยุคของศตวรรษที่ 16 โดยขา้หลวงคูเคลดาสห์ ซึ่ง

เป็นผูท้ี่มอี านาจและยังเป็นพ่ีน้องร่วมแม่นมกับบารัค ข่าน ผูป้กครองแห่งเมืองทาซ

เคน้ท์ สถานที่แห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้ับจตุัรัสของการคา้ขายของพวกที่เป็นกองคาราวาน  

และไดเ้ป็นศูนยก์ลางของชีวติผูค้นในเมอืงน้ี  เป็นศูนย์กลางของพวกที่ใชฝี้มือในการ

ท างาน เป็นศูนยก์ลางการประกาศแจง้ข่าวของเจา้เมือง เป็นศูนย์รวมแหล่งข่าวและ

ข่าวลือ ที่ส าคญัที่สุดเป็นสถานที่ท่ีประหารชีวติคนดว้ย 

 

 น าท่านชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมอีีกชื่อหน่ึงว่า สุเหร่าของซาร์ (Tsar’s 
Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1451 โดยเป็นค่าใชจ้่ายส่วนตัวของ
เชคห์ อูเบย์ดุลลา โคจา อาคห์เรอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) ผูเ้ป็นมหา
บุรุษแห่งลัทธิซูฟี ที่สืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามดั ต่อมาในศตวรรษที่ 19 

ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและไดท้ าลายส่ิงก่อสรา้งเสียหายไปมากมาย แต่ไดถู้ก

สรา้งขึ้ นมาใหม่โดยค าสัง่ของจกัรพรรดิของรัสเซีย อะเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผูท้ี่ไดแ้บ่ง

เงินจากคลังสมบติัของพระองค์เอง น ามาเป็นค่าก่อสรา้งใหม้ีรูปลักษณ์สุเหร่าที่เป็น

แบบดั้งเดิมทุกอย่าง จนกระทัง่ในเวลาน้ันสุเหร่าน้ีไดถู้กเรียกว่า สุเหร่าของซาร์ แต่

ต่อมาในปี ค.ศ.1997 ก็ไดพ้งัลงมาอีก และก็ถูกสรา้งขึ้ นมาใหม่ใหเ้ป็นสุเหร่าอันดับ

ที่สามของประเทศฯ รองมาจากบีบีคานุมที่ซามารค์าน และหอคาลยานที่บูคาร่า    
 

 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้ นเครื่องไปเมอืงบูคาร่า  

18.50 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู่ เมอืงบูคาร่า โดยเที่ยวบินที่ HY 023  

20.00 น. เดินทางมาถึง เมอืงบูคาร่า ที่ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ                        

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ที่ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัที ่ NEW MOON HOTEL หรือเทียบเท่า บูคาร่า 

วนัที่ 3 บูคารา่                                                                               
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ที่โรงแรม  
08.30 น. น าท่านเที่ยวชม เมอืงบูคาร่า ที่ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ                        

 เมืองบูคารา่(Bukhara) เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดับูคาร่า ตั้งอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ในอดีตเป็นเมอืงโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงที่ถูก

สรา้งขึ้ นบนเนินเขา ส าหรบัประกอบพิธีทางศาสนาในฤดูใบไมผ้ลิ  และยงัเป็นเมอืงที่

 



 

 

ก าเนิดงานเขียนของผูท้ี่นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ เป็นที่อยู่ของบุคคลส าคญั มี

สุเหร่า อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา ฯ และยงัไดช้ื่อวา่เป็นเมอืงใน

เทพนิยาย และที่ส าคญัเป็นเมอืงที่ตั้งอยู่บนเสน้ทางการคา้ขายที่มชีื่อวา่ เสน้ทางสาย

ไหม และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1993 

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

ดว้ยเสาไมท้ี่มีความสูงมาก อาคารดา้นหน้ามีเสาไมป้ระดับมากกว่า 20 ตน้รองรับ

ดาดฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ.1917 ก็ไดใ้ช้สถานที่แห่งน้ีเป็นสุเหร่าอย่างเป็น

ทางการมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  
 

 

 น าท่านชม พระราชวงั ซิโนราน โมคี โคซา (Sitoran Mokhi-Khosa Palace) ซึ่งเป็น
ของข่าน  อาเมียร์ อักคาด (Amir Akhadkhan ) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษที่ 19 
เป็นการผสมผสาน ระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่วมสมัย  โดยการส่งช่าง

สถาปัตยกรรมของเมอืงน้ีไปยงัเมอืงเซน้ตปี์เตอรส์เบิรก์ เพ่ือศึกษาดูงานการก่อสรา้ง

ที่สวยที่สุด                      

 

 น าท่านชม ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum) 
ที่ตั้งอยู่ในเขตเมอืงเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สรา้งโดย กษัตริย์ซามานิดส์ ซึ่ง

เป็นกษัตริย์ที่ไดเ้คยปกครองอยู่ที่นครน้ี ในสมยัของอาณาจักรเปอร์เซียที่รุ่งเรืองที่

ปกครองเอเซียกลาง ที่ฝังศพน้ีสรา้งในปี ค.ศ. 892 และส าเร็จในปี ค.ศ. 943 ไดร้ับ

การยกย่องวา่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 

 

 น าท่านชม ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ (Chashma Ayub) ซึ่งเป็นนักบุญที่เคย

เดินทางมาที่เมืองน้ี และมีบ่อน ้ าซึ่งเชื่อกันว่านักบุญอายุบ ใชไ้มเ้ทา้เนรมิตบ่อน ้ าน้ี

เพื่อเป็นน ้าที่รกัษาโรคได ้ 
 

 

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

ตั้งอยู่ใจกลางเมอืง และเมือ่ข้ึนไปดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ของเมอืง

ไดอ้ย่างชดัเจน และกล่าวกนัวา่ครั้งหน่ึงในอดีต มีผูอ้าศยัอยู่ในป้อมแห่งน้ีถึง 3,000 

คน  ตวัป้อมสามารถใชเ้ป็นเกาะก าบงัส าหรบัป้องกนัศตัรูที่จะเขา้มารุกราน ป้อม

แห่งน้ีมเีน้ือทีกวา้งใหญ่ประมาณ 25 ไร่ มกี าแพงลอ้มรอบมคีวามยาวประมาณ 800 

เมตร ส่วนของก าแพงมีความสูงถึง 16-20 เมตร ถูกสรา้งดว้ยอิฐหนาทึบและสูง

ใหญ่ ส่วนประตูมซีุม้โคง้และหอคอยทั้งสองดา้น ซึ่งในอดีตภายในถูกใชเ้ป็น

ศูนยก์ลางการปกครอง 

 

 น าท่านชม หอโพลิ คลัยาน(Poli Kalyan Ensemble and Minanet) ถูกสรา้งขึ้ นในปี 
ค.ศ. 1127 โดย อาสลาน ข่าน แห่งราชวงศค์ารานิด อยู่ในการปกครองของบูคาร่า 

และสามารถท าใหผู้พ้บเห็นตอ้งตกตะลึงถึงความโอ่อ่างดงาม รูปร่างของหอน้ีส่วนที่

สูงที่สุดเป็นทรงกลม หอน้ีไดถู้กออกแบบเพื่อใชใ้นการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพื่อมา

 



 

 

ท าละหมาด หอคอยแห่งน้ีไดถู้กซ่อมแซมขึ้ นใหมใ่นศตวรรษที่ 15 เพราะวา่เกิดการ

ทรุดตวัเน่ืองจากพ้ืนดินอ่อนน่ิมเกินไป     

 น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ (Miri Arab Madrassah) เอเมียร ์             

อาลิม ข่าน (Amir Alim Khan) ที่ถูกสรา้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสุเหร่าคัลยาน ถูก
สรา้งขึ้ นในศตวรรษที่ 16 ในสมยัของราชวงศ์ไซบานิค  ชื่อสถานที่แห่งน้ีไดถู้กตั้ง

ตามชื่อของครูท่ีมาสอน  มริิ อาหรบั ซึ่งมคีวามหมายวา่ เจา้แห่งอาหรบั 
 

 

 น าท่านเลือกซื้ อสินคา้ที่โดมอันยิ่งใหญ่มาก คือ ทากิ (Taqi  Trading Domes) มีอยู่ 
3 ส่วน คือ ทากิ ซาร์การอน(Taqi  Zargaron) ซึ่งเป็นโดมที่พวกอินเดียท าการคา้
ขายและแลกเงินตรา ทากิ ซาร์ราฟอน (Taqi Sarrafon)  เป็นโดมที่คา้ขายเกี่ยวกับ
ส่ิงมคี่า อญัมณีต่างๆ  และ ทากิ เทลปัก ฟูรูโช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็นโดม
ที่คา้ขายของที่เป็นสินคา้ ส าหรับทัว่ๆไป รวมทั้งของที่ระลึก เช่น ชาหอม หมวกขน

แกะ พรม ผา้ที่เย็บดว้ยมอื และสินคา้อื่นๆ อีกมากมาย 

 

 น าท่านชม ไลอับบี เฮา้ซ์ (Lyab i Hauz) เป็นสถานที่ส าหรับสอนศาสนาที่ตั้งอยู่
บริเวณริมสระน ้าที่ใหค้วามร่มรื่นกบัผูท้ี่เขา้มายังสถานที่แห่งน้ี ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1620 และบริเวณมุมรอบๆ สระจะมตีน้มลัเบอรร์ี่ (ตน้หมอ่น) ที่ไดป้ลูกเอาไวห้ลาย

ร้อยปี ที่ เหลืออีก 3 ด้านของสระน ้ าจะประกอบไปด้วยโรงเรียนสอนศาสนา        

คูเคลดาสช (Kukeldash) ที่ถูกสรา้งขึ้ นทางดา้นเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569  และ

อีกสองดา้นที่เหลือทางดา้นตะวนัตกจะถูกสรา้งเป็นต าหนักส าหรับเป็นบา้นพัก คือ 

คานาค่า (Khanaka) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1620 และส าหรับดา้นตะวนัออกจะเป็น
สถานที่ส าหรบัสอนศาสนา คือ นาเดียร์ ดีวาน เบกี (Nadir Divan Begi Madrasah) 
ที่ถูกสรา้งขึ้ นในในปี ค.ศ.1622 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ที่ภตัตาคาร พรอ้มกบัชม การแสดงของชนพื้ นบา้นที่สวยงาม  
พกัที ่ NEW MOON HOTEL  หรือเทียบเท่า บูคาร่า 

วนัที่ 4 บูคารา่ – ซามารค์านด ์                                                                                  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไป เมอืงซามารค์านด ์(Samarkand) ที่ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออก

เฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 140 กม. 

 

 ระหว่างทางให้ท่านได้ชม คาราวานซารายราบาติ มาลิค (Rabati Malik 
Caravanserai) ซึ่งไดถู้กสรา้งขึ้ นมาเพ่ือใหเ้ป็นที่พกัแรมของกองคาราวานบนเสน้ทาง
สายไหม ตามค าสัง่ของคาราคานิด ชามส์ อัล มัค นาสร์ บุตรชายของทัมกาชข่าน 

อิบรากิม ผู้ที่ปกครองในดินแดนซามาร์คานด์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1068-1088 เป็น

โบราณสถานที่มีค่าที่สุดทางดา้นประวติัศาสตร์ในดินแดนแห่งตะวนัออกกลาง และ

ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 2008 
 
ราบาติ มาลิค เป็นสถานที่ที่มีความพิเศษในดา้นประวติัศาสตร์ของสถาปัตยกรรม

 



 

 

ของเปอร์เซียโบราณมีพ้ืนที่กวา้งใหญ่ประมาณ 8,277 ตร.เมตร โดยเฉพาะประตู

ทางเขา้ดา้นหน้าไดถู้กสรา้งขึ้ นอย่างวจิติรและมกีารตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยลวด 
ลายของส่วนโคง้ที่ถูกก่อขึ้ นดว้ยกอ้นอิฐที่มีขนาดใหญ่ แต่ละกอ้นที่วดัได ้คือ ขนาด                      

25x25x4 ซม. และขอบประตูยังถูกตกแต่งดว้ยรูปดาวแปดเหล่ียมที่ต่อกันอย่าง
สวยงามไปยงัส่วนดา้นบนของประตู และต่อลงมาทางดา้นล่างของอีกดา้นหน่ึง     

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมอืงซามารค์าน  
 เมืองซามารค์านด ์(Samarkand)  เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมือง  หน่ึงในเอเชียกลาง 

ตั้งอยู่ในโอเอซิส ซึ่งไดร้บัน ้ ามาจากคลองท่ีขุดมาจากแมน่ ้ าซารฟัชาน อเล็กซานเดอร์ 

มหาราชได้ผ่านมาเมืองน้ี  เพ่ือที่จะเดินทางไปยังอินเดีย จึงได้ยึดครองเอาไว ้ 

ต่อจากน้ัน ก็เป็นพวกเติรก์ พวกอาหรบัและพวกเปอรเ์ซียก็ไดเ้ขา้มาปกครองต่อๆกัน

มา เมอืงน้ีไดม้คีวามเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ.1215 เจงกิสข่าน

ไดแ้ผ่อาณาจกัรเขา้มาควบคุมเสน้ทางสายไหม และเขา้ยึดเมืองน้ีในปี ค.ศ. 1221 

และอีกประมาณรอ้ยปีต่อมา เมอืงน้ีก็เหลือแต่ซากปรกัหกัพงั และจากน้ันตีมูร์ ข่านก็

ไดส้รา้งอาณาจกัรแห่งน้ีใหม้ีความเจริญขึ้ นมา ซึ่งเมืองน้ีไดร้ับสมญานามว่า เมือง

แห่งโดมสีฟ้า (The City of Blue Domes) ในประวติัศาสตร์ ถา้นับยอ้นหลังไป
หลายรอ้ยปี และยังไดช้ื่อว่าเป็นตน้ก าเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001  
Arabian Nights) และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกใน ปีค.ศ. 2001 

 

 น าท่านชม จตุรสัเรจสีถาน( Registan Square) เป็นจตุัรสักลางเมืองที่มีชื่อเสียงและ
ยิ่งใหญ่งดงามไปดว้ยศิลปะอิสลาม ซึ่งถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามที่สุดในเอเชีย

กลาง ตกแต่งดว้ยกระเบื้ องเคลือบสีฟ้าตดัขอบดว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปดว้ยโรงเรียน

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

ตะวนัตก ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร์ ดอร์ (Shir Dor) ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวนัออก ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค 

ผนังก าแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิต และซุม้ประตูมีรูปเสือลายพาดกลอน ที่

แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมทัว่ๆไปของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี (Tilya 
Kari) ถูกสรา้งขึ้ นอยู่ทางดา้นเหนือ ในศตวรรษที่ 17 และใชเ้วลาสรา้งประมาณ 20 
ปี ซึ่งผนังและซุม้ในก าแพงมกีารปิดทองมากกวา่ที่อ่ืนใด 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ที่ภตัตาคาร  
พกัที ่ REGAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ซามารค์านด ์
วนัที่ 5  ซามารค์านด ์                                                                                     
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
08.30 น. น าท่านชม ชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) ซึ่งมีความหมายว่า เป็นที่อยู่

ของกษัตริย์ (The Living King /Necropolis) เป็นสถานที่รวมสุสานขนาดใหญ่ ซึ่ง
ตั้งอยู่บนเนินเขา อัฟราซิยาบ (Afrasiyab) นอกก าแพงเมืองเก่า ใชเ้ป็นที่ฝังศพมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9-14 และเป็นความคิดของข่าน ตีมูร์ที่ตอ้งการใหส้ถานที่แห่งน้ี

เป็นศูนยก์ลางของที่ฝังศพของบุคคลที่มชีื่อเสียง มอีาคารหลายยุคหลายสมยัมากกว่า 

 



 

 

20 แห่งใหศ้ึกษารวมทั้งกระเบื้ องเคลือบโบราณที่สวยงามมาก 

 ชม สุเหร่าบิบิ คะนุม (Bibi Khanum Mosque) เป็นสุเหร่าที่ถูกสรา้งขึ้ นมาและ

ใหญ่ที่สุดในโลกอิสลาม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงพลังอ านาจที่สามารถปกครองดินแดนได้

มากกวา่ใครในประวติัศาสตร ์ถูกสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1399 ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน 5 ปี ใช้

ช่างฝีมอื 200 คน แรงงาน 500 คน  ชา้งอีก 95 เชือก ดา้นประตูทางเขา้สรา้งเป็น

อาคารสูงประมาณ 35 เมตร ทางเขา้สรา้งเป็นรูปวงรี สูง 18 เมตร ตัวหอบังสูง

ประมาณ 50 เมตร ตรงทางเขา้สู่จตุัรัสมสัยิดมีขนาดพ้ืนที่ยาวประมาณ 167 เมตร 

และกว้าง 109 เมตร และสองข้างยังมีมัสยิด ขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดมได้

กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน้ี  ภายในตกแต่งดว้ยหินอ่อนแกะสลักโมเสครูปร่าง

ต่างๆ เคลือบดว้ยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอักษรดว้ยน ้ าเงินและทอง และที่หน้า

สุเหร่ายงัมแีท่นซึ่งเดิมวางคมัภีรอ์ลักุรอ่านที่ใหญ่ถึง 2 เมตร 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านไปเดินชม ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดที่มี
ชื่อเสียง มคีวามประหลาดที่น่าทึ่ง และเป็นหน่ึงเดียวของซามารค์าน ที่ผูค้นยงัคงแต่ง

กายดว้ยเส้ือผา้ที่เป็นวฒันธรรมของชาวอุซเบก และสวมหมวกที่สวยงาม  
 
อิสระใหท้่านเลือกซื้ อสินคา้ที่บาซาร ์ซึ่งมสิีนคา้ต่างๆมากมายที่ราคาถูก และสวยงาม

เช่น ผลไมส้ด พืชผกัต่างๆ ขนมหวาน องุ่นแหง้ที่มทีั้งสีเหลืองและด า 

 

 น าท่านชม สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ (Gure Amir Mausoleum) ถูกสรา้งขึ้ น

เพ่ือใหเ้ป็นที่ฝังศพของสุลต่าน มูฮัมหมดั (Sultan Muhammad) ซึ่งเป็นหลาน

รกัที่เสียชีวติในเปอรเ์ซีย สรา้งขึ้ นโดย ข่าน ตีมูรใ์นปี ค.ศ. 1403 มปีระตูทางเขา้ก่อ 

อิฐถือปูนตั้งเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ซุม้โคง้ มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงู สูงประมาณ 36 

เมตร ผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในประดบัดว้ยกระเบื้ องอิฐเผาลงดว้ยลายสีทอง สี                     

อ าพนั สีฟ้าน ้าทะเล  แต่ก่อนหน้าน้ันในปี ค.ศ. 1380 อาเมยีร ์ตีมูร์ไดโ้ปรดใหส้รา้ง

ที่ฝังศพของพระองคเ์ตรียมไวก้่อนที่บา้นเกิด คือ เมอืงชาห์ริซาบซ์ แต่ในระหว่างที่ได้

ยกทพัไปบุกจีน ไดส้ิ้นพระชนม ์เมื่อปี ค.ศ. 1405 จึงไดน้ าพระศพเดินทางกลับมา

ภายใน 24 ชม. เพ่ือฝังตามหลักศาสนา แต่ก็ไม่สามารถท าไดท้ันเวลา จึงไดฝั้งไวท้ี่  

กูริ อาเมียร์ และต่อมาก็ได้ใช้เป็นสุสานของผู้ปกครองนครซามาร์คานด์หลาย

พระองค ์สถานที่แห่งน้ีมคีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นที่เล่ืองลือไปทัว่

โลก 

 

 จากน้ันชม หอดูดาวอูลุก เบค (Ulug Beg Observatory) เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ที่
ใชดู้ดาว สรา้งโดย ข่านอูลุข เบค ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความอัจฉริยะทางดาราศาสตร์

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

มีด้านบนยอดคล้ายกับโดม สถานที่แห่งน้ีแสดงถึงเรื่องราวทางดาราศาสตร ์

ส่ิงประดิษฐ์  เครื่องมอื เครื่องใช ้อุปกรณ์ดูดาวของท่านข่าน ที่ท่านเคยค านวณรอบปี

ผิดไปเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน หลังจากที่ท่านเสียชีวติ สถานที่แห่งน้ีไดร้ับความเสียหาย

จากพวกขโมยและพวกคลัง่ศาสนา แต่ชั้นล่างมิไดถู้กท าลาย และต่อมาไดร้ับการ

 



 

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั *** 

 

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

ระยะไกล ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในโลกยุคโบราณ 700-600 ปีก่อนคริสตกาล

โดยพวกซ๊อกเดียน ไดต้ั้งเป็นเมืองและศูนย์กลางของวฒันธรรม ปัจจุบันน้ีเหลือแค่

เนินเขาท่ีมหีญา้ปกคลุมและอยู่ใกลก้บัสุเหร่าบิบี คานุม 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ที่ภตัตาคาร   

พกัที ่ REGAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ซามารค์านด ์
วนัที่ 6 ซามารค์านด-์ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ                                                               
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัเมอืงทาซเคน้ท ์ที่อยู่ทางดา้นเหนือห่างประมาณ 340 กม. 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม.) 
 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านไปชม ตลาดคอรซ์ู (Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ใน
เอเชียกลางและบนเสน้ทางสายไหม ที่อยู่ภายใตโ้ดม 7 โดม ซึ่งไดถู้กแบ่งเป็นแหล่ง

สินคา้ต่างๆจากพ่อคา้ เกษตรกรที่ขายผลิตภณัฑต่์างๆ สมัผัสกบับรรยากาศแบบ

ยอ้นยุคอย่างที่เป็นในสมยัโบราณ แต่ไดถู้กรื้ อฟ้ืนขึ้ นมาใหม ่   ใหท้่านไดพ้กัผ่อน 

และสนุกกบัการซื้ อสินคา้ในตลาดบาซารท์ี่มผีา้แพรพรรณ พรม เครื่องทองเหลือง ผา้

ขนสตัว ์เครื่องหนัง และสินคา้พ้ืนเมอืงมากมาย                

 

 น าท่านไปชม สถานีรถไฟใตดิ้น (The Tashkent Metro) เป็นส่ิงก่อสรา้งที่มีชื่อเสียง 
พรอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยตามรูปแบบที่สมบูรณ์  ที่เด่นชัด คือ สวยงาม 

ยัง่ยืนทนทาน และใชป้ระโยชน์ให้ได้มากที่สุด รถไฟใต้ดินน้ี ได้ถูกออกแบบและ

ก่อสรา้งขึ้ นมาภายหลังจากที่ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ท าให้

เมอืงทาซเคน้ท์ไดร้ับความเสียหาย และส่ิงต่างๆ ที่ไม่เอื้ ออ านวยใหก้ับการก่อสรา้ง

และตอ้งพรอ้มที่รับมือกับการเกิดแผ่นดินไหว การก่อสรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูก

สรา้งไม่ใหม้ีความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็สามารถเดินลงบันไดไปไดด้ว้ยความ

สะดวกสบาย 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ที่ ภตัตาคาร  
20.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง  
22.40 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HY 531 (รบัประทานอาหาร

และพกัผ่อนบนเครื่องบิน 

 

วนัที่ 7 กรุงเทพฯ 
06.40 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูม/ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  



 

 

 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุต า่กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวซ่ีาแลว้หกัออก 

         39,900.-   
4,900.- 

         39,900.-   
39,900.-   
12,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 6 ธ.ค. 2562 ) 
การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 20,000 บาท/
ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

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

ประหยดั  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าดื่ม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอุซเบกิสถาน ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 30 USD 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 



 

 

 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 
การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื่น (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั 

หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการ
จองทวัร)์ 
หมายเหต ุ: 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่



 

 

พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน  แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้

ท่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต า่ เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส

พรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได้ และ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง

ไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  



 

 

 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ทีบ่รษิัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


