
อุซเบกิสถาน 6วนั 5คืน 

 
อุซเบกิสถานในปัจจุบนัน้ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน วฒันธรรมอนัหลากหลายไดห้ลัง่ไหล                     

เขา้มายงัดินแดนแถบน้ีอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหลายพนัปีมาแลว้ ซ่ึงเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของอาณาจกัรมองโกล ไดร้บัเอาวฒันธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอจนพุทธศาสนาจากอินเดีย                           

และทา้ยสุดยงัเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโซเวียต 

อุซเบกิสถานจึงเป็นดินแดนท่ีร า่รวย มากดว้ยวฒันธรรมท่ีควรค่าแก่การไปเยือน                                          

ชมเมืองมรดกของโลกท่ีคุม้ค่า บูคาร่า ชาหค์ริซาบซแ์ละซามารค์านด ์

 



  

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง ชัว่โมงบิน 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ - ทาซเคนท ์ HY-532 08.10 12.55 6.45 ชม 

วนัท่ีสอง ทาซเคน้ท ์- บูคาร่า HY-023 13.30 14.40 1.10 ชม 

วนัท่ีหก ทาซเคน้ท ์- สุวรรณภูมิ HY-533 15.50 23.55 6.05 ชม 
 

วนัท่ีหน่ึง             กรุงเทพฯ - ทาซเคน้ท ์                                                             

05.30น         พร้อมกนัที่  สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าที่ ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและดูแล                             

  ในการตรวจเอกสารการเดินทางที่  เคาน์เตอรข์องสายการบินอุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์

08.10น           ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองทาซเคน้ท ์โดยเท่ียวบินท่ี HY-532 (เวลาบินประมาณ      

                     6.30 ชม/รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 

 

 

 

 

   

 

12.55น           เดินทางมาถึง สนามบินเมืองทาซเคนท์ ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร                  

เมืองทาซเคน้ท ์(Tashkent) เป็นเมืองหลวงที่ ต ัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศ มีความหมาย

วา่ เมืองแห่งศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองที่ ใหญป่ระกอบไปดว้ยโรงงานอุตสาหกรรม

และเป็นศูนยก์ลางของวฒันะธรรมในเอเชียกลางมีประชากรประมาณ 2 ลา้นคนเป็นเมืองที่ ถูก

ลอ้มรอบดว้ยประเทศที่ ไมมี่ทางออกสูท่ะเล 

น าทา่นชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์  

(Kukeldash Madrassah)  เ ป็น ส่ิงก่อสร้างที่ มี

ช่ือเสียงมากที่ สุดในยุคของศตวรรษที่  16 โดย

ขา้หลวงคูเคลดาสห์ ซ่ึงเป็นผูท้ี่ มีอ  านาจและยงั

เป็นพี่ น้องร่วมแม่นมกบับารัค ขา่น ผูป้กครอง

แห่งเมืองทาซเคน้ท ์สถานที่ แห่งน้ีตัง้อยูใ่กลก้บั

จั ตุ รั สของการค ้าขายของพวกที่ เ ป็นกอง

คาราวาน  และไดเ้ป็นศูนยก์ลางของชีวิตผูค้นในเมืองน้ี เป็นศูนยก์ลางของพวกที่ ใชฝี้มือในการ

อตัราค่าบริการ  (ผูเ้ดินทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน) 

วนัเดินทาง 
ราคาต่อท่าน พกั

หอ้งคู่ 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

22 – 27 ต.ค. 2562 35,900 5,000 



ท างาน เป็นศูนยก์ลางการประกาศแจง้ขา่วของเจา้เมือง เป็นศูนยร์วมแหลง่ขา่วและขา่วลือ ที่

ส าคญัที่ สุดเป็นสถานที่ ที่ ประหารชีวิตคนดว้ย น าทา่นชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque)หรือมี

อีกช่ือหน่ึงวา่ สุเหร่าของซาร ์ (Tsar’s Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีไดถู้กสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1451 

โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยส่วนตวัของเชคห ์อูเบยดุ์ลลา โคจา อาคหเ์รอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja 

Akhror) ผูเ้ป็นมหาบุรุษแห่งลทัธิซูฟี ที่ สืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามัด ต่อมาใน

ศตวรรษที่  19 ไดเ้กิดแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงและไดท้ าลายส่ิงกอ่สรา้งเสียหายไปมากมาย แต่

ไดถู้กสรา้งข้ึนมาใหมโ่ดยค าสั่งของจกัรพรรดิของรัสเซีย อะเล็กซานเดอร์ที่  3 ผูท้ี่ ไดแ้บง่เงินจาก

คลงัสมบติัของพระองคเ์อง น าม าเป็นคา่กอ่สรา้งใหมี้รูปลกัษณสุ์เหร่าที่ เป็นแบบดัง้เดิมทุกอยา่ง 

จนกระทัง่ในเวลานั้นสุเหร่าน้ีไดถู้กเรียกวา่ สุเหร่าของซาร์ แตต่อ่มาในปี ค.ศ.1997 ก็ไดพ้งัลง

มาอีก และก็ถูกสรา้งข้ึนมาใหมใ่หเ้ป็นสุเหร่าอนัดบัที่ สามของประเทศฯ รองมาจากบีบีคานุมที่

ซามาร์คาน และหอคาลยานที่ บูคาร่า น าทา่นไปชม รถไฟใตดิ้น (The Tashkent Metro) เป็น

ส่ิงกอ่สรา้งที่ มีช่ือเสียง พรอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมที่ ทนัสมยัตามรูปแบบที่ สมบูรณ์ที่ เดน่ชดั คือ 

สวยงาม ยัง่ยืนทนทาน และใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากที่ สุด รถไฟใตดิ้นน้ีไดถู้กออกแบบและกอ่สรา้ง

ข้ึนมาภายหลงัจากที่ ไดเ้กิดแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ท าใหเ้มืองทาซเคน้ทไ์ดร้ับ

ความเสียหาย และส่ิงตา่งๆที่ ไมเ่อ้ืออ านวยใหก้บัการกอ่สรา้งและตอ้งพรอ้มที่ รับมือกบัการเกิด

แผน่ดินไหวการกอ่สรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูกสร้างไมใ่หมี้ความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็

สามารถเดินลงบนัไดไปไดด้ว้ย 

ความสะดวกสบาย 

 

น าทา่นไปชม ตลาดคอรซู์ (Chorsu Bazaar) ซ่ึง

ครั้งหน่ึง  เคยเป็นตลาดที่ ย่ิงใหญใ่นเอเชียกลางและบนเสน้ทางสายไหมที่ อยูภ่ายใตโ้ดม 7 โดม 

ซ่ึงไดถู้กแบ่งเป็นแหล่งสินคา้ต่างๆจากพ่อคา้เกษตรกรที่ ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ สัมผัสกับ

บรรยากาศ แบบยอ้นยุคอยา่งที่ เป็นในสมยั โบราณ แตไ่ดถู้กร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหมใ่หท้า่นไดพ้กัผอ่น 

และสนุกกบัการซ้ือสินคา้ในตลาดบาซาร์ที่ มีผา้แพรพรรณ พรม เคร่ืองทองเหลือง ผา้ขนสตัว ์

เคร่ืองหนัง และสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย     



 
           

19.30น            รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร                       

                      น าทา่นเขา้พกัที่ โรงแรม GRAND CAPITAL/เทียบเทา่ (4*) 

 

วนัท่ีสอง             ทาซเคน้ท ์- บูคาร่า                                                                        

06.30น         รับประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม 

07.30น        น าทา่นชมจตัุรสัอิสรภาพ (Independence Square) 

ตัง้อยูใ่นใจกลางเมืองของทาซเคน้ท์ เร่ิมมีการข้ึนในปี 

ค.ศ.1991 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซ

เบกิสถาน มีพ้ืนที่ ที่ เป็นแผ่นดินทองอันกวา้งใหญ่มี

คุณคา่ในการเพาะปลูก ถึงแมว้า่จะมีภูมิประเทศ

ที่ ไมเ่หมือนที่ ใดในโลกน้ี และยงัเป็นสัญลกัษณ์

ของดินแดนแหง่ใหมท่ี่ เป็นสว่นร่ามของชุมชนบน

โลกใบน้ี                 ชม อนุสาวรียข์องแม่ท่ี

มีความสุข (Happy Mother) ที่ เ ป็นรูปปั้น

แกะสลกัที่ มีความสูง 6 เมตรและตวัเด็กมีความ

ยาว 3.5 เมตร ที่ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสัญลกัษณ์

ของแมท่ี่ เป็นบา้นเกิดเมืองนอนไดก้อดลูกที่ จะเป็นอนาคตของชาติตอ่ไป ใบหนา้ของแมท่ี่ เป่ียมลนั

ไปดว้ยความกรุณาและดวงตาที่ มีความสุขของชีวิตที่ ไดใ้หก้บัเด็กนอ้ยที่ เปรียบเสมือนกบัชาวอุซเบ

หนุ่มสาวทุกคน ที่ ไดอ้ยูใ่นประเทศที่ มีความเป็นอิสระ ซ่ึงมีแมท่ี่ คอยใหค้วามปกป้องและคุม้กนั

เหมือนกบัสมบติัอนัล า้คา่ที่ จะตอ้งเติบโตตอ่ไปในอนาคต นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยงัมีสถานที่

ราชการทีส าคญัและที่ ท างานของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีตา่งๆหลายกระทรวง (สถานที่ ส าคญั

แห่งน้ีไมส่ามารถถา่ยรูปได)้ น าทา่นเดินชมส่วนตา่งๆ ของบริเวณน้ีและตอ่ไปยงัอีกส่วนหน่ึงที่

จะตอ้งผา่นชม คือ วงัท่ีพกัของเจา้ชายแห่งโรมานอฟ (Prince Romanov Residence) คือ                  



นิโคไล คอนสแตนติโนวิช ซ่ึงเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแหง่นิโคไล ที่  1 ที่ ไดเ้สด็จหนีออกมาอยู่

ที่ เมืองทาซเคน้ทใ์นปี ค.ศ. 1877 เป็นวงัที่ ถูกสรา้งข้ึนในราวปี ค.ศ.1891 และไดอ้ยูใ่นวงัแห่งน้ีจน

เสียชี วิตในปี ค.ศ.1918 ซ่ึงเป็นที่ พ ักชั้นเดียวแต่ถูกสร้างข้ึนอย่างมีความสวยงาม  ดว้ย

สถาปัตยกรรมในการออกแบบของเบน๊อตและเกยท์เซลแมน ที่ ไดอ้อกแบบสร้างดว้ยศิลปะ อนั

ทนัสมยัที่ ล า้ยุคแห่งกาลเวลา และภายในยงัเต็มไปดว้ยการตกแตง่ดว้ยภาพแกะสลกัภาพ  ที่ มีความ

สวยงาม น าทา่นไปชม อนุสาวรียแ์ละจตัุรสั อาเมียร ์ตีมูร์ (Amir Timur Monument and 

Square) เป็นบริเวณที่ สวยงามเต็มไดด้ว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละรอบลอ้มไปดว้ยดอกไมท้ี่ มีสีสนัสุดที่

จะบรรยายสถานที่ แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นอนุสาวรียข์องรัฐบุรุษของชาติที่ เป็นผูก้อ่สร้าง

อาณาจกัรแหง่น้ีข้ึนมา ในสมยัของจกัรวรรดิตีมูริดส  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00น          น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินของกรุงทาซเคน้ท ์เพ่ีอตรวจเอกสารการเดินทาง 

                      รบัประทานอาหารว่าง (ระหว่างท่ีคอยอยู่ท่ีสนามบิน)  

13.30น            ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู่กรุงบูคาร่า โดยเท่ียวบินท่ี HY-023 (ใชเ้วลาบินประมาณ  

                      1.10 ชม.)  

14.40น           เดินทางมาถึง สนามบินกรุงบูคาร่า ที่ ต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศฯ เมืองบูคาร่า

(Bukhara) เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดับูคาร่า ตัง้อยูท่างตะวนัตกในอดีตเป็น

เมืองโบราณที่ เกา่แกท่ี่ สุดแห่งหน่ึงที่ ถูกสรา้งข้ึนบนเนินเขาส าหรับประกอบพิธีทางศาสนาในฤดู

ใบไมผ้ลิ และยงัเป็นเมืองที่ ก าเนิดงานเขียนของผูท้ี่ นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์  เป็นที่ อยูข่อง

บุคคลส าคญั มีสุเหร่า อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา ฯ และยงัไดช่ื้อวา่เป็น

เ มืองใน เทพนิยาย  และที่ ส าค ัญเ ป็น เ มืองที่ ต ั้งอ ยู่บน เส ้นทางการค ้าขายที่ มี ช่ื อ ว่า                            

เสน้ทางสายไหม (Route of Silk Road) และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1993 น าทา่นไปชม ประตูทาลีพชัห ์(Talipach Gate) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ที่ โดดเดน่

และมีความเกา่แกท่ี่ สุดทางดา้นประวติัศาสตร์ของบูคาร่า เน่ืองจากเสน้ทางการคา้สายไหมได ้

เกิดข้ึน 300 ปีกอ่นคริสตกาลจนส้ินสุดลงในราวศตวรรษที่  16 และเมืองน้ีมีความส าคญัที่ กอง



คาราวานจะตอ้งเดินทางผา่นเขา้มาจากทางดา้นเหนือเพี่ อหยุดพกัผอ่นและเดินทางตอ่ไปยงั

ทางดา้นใต ้เจา้ผูค้รองนครฯ จึงจ าเป็นตอ้งมีการสรา้งก าแพงและซุม้ประตู เพ่ือสกดักัน้การเดิน

ทางเขา้ออกและยงัตอ้งมีการเรียกเก็บภาษีสินคา้คา่ผา่นตา่งๆที่ ดา่นแห่งน้ีใหท้า่นไดช้มความ

สวยงามของประดูทาลีพชัห ์ที่ ถูกสรา้งข้ึนมาในศตวรรษที่  16 ซ่ึงอยูใ่นชว่งการปกครองของขา่น 

อบัดุลเลาะ ที่  1 ใหเ้ป็นส่วนต่อจากก าแพงเก่าของเมืองที่ มีอยู่ถึง 11 แห่งที่ เหลือแต่ซาก

ปรักหกัพงั ยกเวน้ประตูคาราคูลและประตูเชคห ์จาลาล ที่ ยงัคงเหลืออยูจ่นถึงศตวรรษที่  20 

จากนั้  นน าทา่นไปชม ท่ีฝังศพของชสัหม์า อายุบ (Chashma  Ayub Mausoleum) ซ่ึง

ทา่นไดเ้ป็นนักบุญที่ เคยเดินทางมาที่ เมืองน้ี ซ่ึงในสมยันั้นบริเวณแห่งน้ีเป็นที่ แหง้แลง้แบบโอเอ

ซีสที่ มีธารน ้าไหลผา่นอยูใ่ตดิ้น นักบุญอายุบจึงไดใ้ชไ้มเ้ทา้เนรมิตบอ่น ้าน้ีเพ่ือเป็นบอ่น ้าที่ ใหใ้ช ้

ประโยชน์กบัพวกชาวบา้นที่ อาศยัอยู ่และนอกจากนั้นซ่ึงเช่ือกนัวา่  บอ่น ้าแห่งน้ียงัสามารถ

รักษาโรคภยัไขเ้จ็บไดอ้ีกดว้ย น าทา่นไปชมการแสดงของชนพ้ืนบา้นที่ สวยงาม 

 
 

19.30น          รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร 

                     น าทา่นเขา้พกัที่ โรงแรม ASIA BUKHARA/เทียบเทา่ (4*) 

 

 

วนัท่ีสาม            บูคาร่า                                                                               

07.30น           รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 



 
08.30น           น าทา่นไปชม ป้อมดิอารค์ (The Ark Fortress) ซ่ึงเป็นป้อมเกา่แก ่ถูกสรา้งในศตวรรษที่  5 

ตัง้อยูใ่จกลางเมือง และเม่ือข้ึนไปดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวและทิวทศัน์ของเมืองได ้

อยา่งชดัเจน และกลา่วกนัวา่ครั้งหน่ึงในอดีต มีผูอ้าศยัอยูใ่นป้อมแห่งน้ีถึง 3,000 คน ตวัป้อม

สามารถใชเ้ป็นเกาะก าบงัส าหรับป้องกนัศตัรู ที่ จะเขา้มารุกราน ป้อมแห่งน้ีมีเน้ือที่ กวา้งใหญ่

ประมาณ 25 ไร่ มีก าแพงลอ้มรอบมีความยาวประมาณ 800 เมตรสว่นของก าแพงมีความสูงถึง 

16-20 เมตรถูกสรา้งดว้ยอิฐหนาทึบและ สูงใหญ ่ส่วนประตูมีซุม้โคง้และหอคอยทัง้สองดา้น 

ซ่ึงในอดีตภายในถูกใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครอง น าทา่นไปชม โบโล เคา้ซ คอมเพล็ก 

(Bolo Khauz Complex) เป็นอาคารสุเหร่า  ในสมยักลางถูกสรา้งข้ึนไปปี ค.ศ.1712-1713  

รูปแบบในการกอ่สรา้งประกอบ ไปดว้ยเสาไมท้ี่ มีความสูงมาก อาคารดา้นหนา้มีเสาไมป้ระดบั

มากกวา่ 20 ตน้รองรับดาดฟ้าหลงัคา ตอ่มาในปี ค.ศ.1917 ก็ไดใ้ชส้ถานที่ แห่งน้ีเป็นสุเหร่า

อยา่งเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าทา่นชม ท่ีฝังพระศพของอีสมาอีส ซามานิดส(์Ismail Samanids Mausoleum) ที่ ต ัง้อยู่

ในเขตเมืองเกา่บริเวณสวนสาธารณะซามานี สรา้งโดยษัตริยซ์ามานิดส ์ ซ่ึงเป็นกษัตริยท์ี่ ไดเ้คย 



ปกครองอยูท่ี่ นครน้ี ในสมยัของอาณาจกัรเปอร์เซียที่ รุ่งเรืองที่ ปกครองเอเซียกลางที่ ฝังศพน้ี 

สรา้งในปี ค.ศ. 892 และส าเร็จในปี ค.ศ.943 ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมที่ สวยงาม 

 
 

12.00น           รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นเดินชม ไลอบับี เฮา้ซ ์(Lyab i Hauz) 

เป็นสถานที่ ส าหรับสอนศาสนาที่ ต ัง้อยูบ่ริเวณ

ริมสระน ้ าที่ ให ้ความร่ม ร่ืนกับผูท้ี่ เข า้มายัง

สถานที่ แห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1620 และ

บริเวณมุม รอบๆ สระจะมีตน้มลัเบอร์ร่ี (ตน้

หมอ่น) ที่ ไดป้ลูกเอาไวห้ลายรอ้ยปี สว่นที่ เหลือ

อีก 3 ดา้นของ  สระน ้าจะประกอบไปดว้ยโรงเรียนสอนศาสนา คูเคลดาสช (Kukeldash)                

ที่ ถูกสร้างข้ึนทางดา้นเหนือในปี ค.ศ.1568-1569 และอีกสองดา้นที่ เหลือทางดา้นตะวนัตก               

จะถูกสรา้งเป็นต าหนักส าหรับเป็นบา้นพกั คือ คานาค่า (Khanaka) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1620 

และส าหรับดา้นตะวนัออกจะเป็นสถานที่ส าหรับสอนศาสนา คือ นาเดียร์ ดีวาน เบกี 

(Nadir Divan Begi Madrasah) ที่ ถูกสรา้งข้ึนในในปี ค.ศ.1622 นอกจากนั้นยงัมีคาราวาน

ซารายนูไก (Nughai Caravansarai) ซ่ึงไดถู้กสร้างข้ึนในราวศตวรรษที่  16 โดยข่านมูฮมั

หมดัราฮิมบ่ี (Khan Muhammad Rahimbiy) 

เพ่ือใหเ้ป็นที่ พกัส าหรับกองคาราวานของพอ่คา้

ที่ เดินทางเขา้มายงัเมืองบูคาร่า ซ่ึงส่วนน้ีไดถู้ก

สร้างข้ึนเป็นส่วนตอ่ของตลาดทากิ มีท ัง้หมด 

45 หอ้ง น าทา่นชม หอโพลิ คลัยาน (Poli 

Kalyan Ensemble and  Minanet) ถูกสร้าง

ข้ึนในปี ค.ศ.1127 โดยอาสลาน ขา่นแห่งราชวงศ์คารานิดอยู่ในการปกครองของบูคาร่า                   

และสามารถท าใหผู้ท้ี่ พบเห็นตอ้งตกตะลึงถึงความโออ่า่งดงาม รูปร่างของหอน้ีสว่นที่ สูงที่ สุดเป็น



ทรงกลม หอน้ีไดถู้กออกแบบเพ่ือใชใ้นการเรียก ประชุมชาวมุสลิมเพ่ือมาท าละหมาดและ

หอคอยแห่งน้ีไดถู้กซอ่มแซมข้ึนใหมใ่นศตวรรษที่  15 เพราะวา่เกิดการทรุดตวัเน่ืองจากพ้ืนดิน

ออ่นน่ิมเกินไป  

 

 

 

 

 

 
 

น าทา่นชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรบั (Miri Arab Madrassah) เอเมียร ์อาลิม 

ข่าน (Amir Alim Khan) ที่ ถูกสร้างอยูใ่นบริเวณ  เดียวกนักบัสุเหร่าคลัยาน ถูกสร้างข้ึนใน

ศตวรรษที่  16 ในสมยัของราชวงศไ์ซบานิคช่ือสถานที่ แห่งน้ีไดถู้กตัง้ตามช่ือของครูที่ มาสอนมิริ 

อาหรับ ซ่ึงมีความหมายวา่ เจา้แห่งอาหรบั น าทา่นเลือกซ้ือสินคา้ที่ โดมอนัย่ิงใหญม่ากคือ ทา

กิ (Taqi Trading Domes) มีอยู ่3 ส่วน คือ ทากิ ซารก์ารอน( Taqi Zargaron) ซ่ึงเป็นโดมที่

พวกอินเดียท าการคา้ขายและแลกเงินตรา ทากิ ซาร์ราฟอน (Taqi Sarrafon)  เป็นโดมที่

คา้ขาย เกี่ ยวกบัส่ิงมีคา่อญัมนีตา่งๆ และทากิ เทลปัก ฟูรูโช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็น

โดมที่ คา้ขายของที่ เป็นสินคา้ส าหรับทัว่ๆไป รวมทัง้ของที่ ระลึก เชน่ ชาหอม หมวกขนแกะ พรม 

ผา้ที่ เย็บดว้ยมือ และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย                     
 

19.30น           รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร 

                     น าทา่นเขา้พกัที่ โรงแรม ASIA BUKHARA/เทียบเทา่ (4*) 

 
 

วนัท่ี 4             บูคาร่า – ชาหค์ริซาบซ ์- ซามารค์านด ์                               

07.00น รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00น น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองชาหค์ริซาบซ ์(Shahkrisabz ) ซ่ึงตัง้อยูท่างดา้นคะวันออก 

เฉียงใต ้ระยะทางห่างประมาณ 200 กม . 

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาติที่ ผสมผสาน

กบัเทือกเขาที่ พาดผา่นระหวา่งสองขา้งทาง ที่

เ ต็มไปด ้วยทุ ่ง เลี้ ยงสัตว ์ของแพะและแกะ                      

ชาห์คริซาบซ์ เป็นเมืองที่ ต ั้งอยู่ในจังหวัด

คาสห์กาดาร์ โย เ มืองชาห์ค รีซาบซ์หรือ             

เมืองสีเขียว (Green City) ในอดีตเคยเป็น

เมืองที่ มีความส าคญัของเอเชียกลางและที่ ส าคญัที่ สุดเป็นบา้นเกิดของขา่นผูย่ิ้งใหญ ่คือ ข่านตีมูร ์



(Timur Khan) ซ่ึงเกิดเม่ือวนัที่  8 เมษายน ปี ค.ศ.1336 และเสียชีวิตเม่ือวนัที่  19 มกราคม ปี 

ค.ศ.1405 รวมมีอายุได ้68 ปี และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

12.00น      รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                                       

น าทา่นไปชม โบราณสถานพระราชวงัอคัซาราย (Ak Saray /White Palace) ขา่นตีมูร์หวงั

ว่าจะสร้าง ให ้เ ป็นพระราชวังที่ ย่ิ ง ใหญ่

เชน่เดียวกนักบัมสัยิดบิบี คานุม ซ่ึงถูกสรา้ง

โดยชา่งที่ ถูกเกณฑม์าจากโครเอเชียและอะ

เซอร์ไบจาน ที่ มีความช านาญในเร่ืองการท า

กระเบ้ืองเคลือบ ดา้นทางเขา้ของพระราชวงั

เป็นอาคารมีขนาดสูงประมาณ 65 เมตร 

และปากทางเขา้มีความสูงประมาณ 40 เมตร

กวา้งประมาณ 22 เมตร สู่จตุัรัสหินออ่นที่ มี

ความกวา้งประมาณ 100 เมตร  ในอดีตหอ้ง

รับรองจะถูกตกแต่งดว้ยทองค า โมเสค

เคลือบสีเงิน สีขาวและสีทอง และที่ ดา้น

เหนือทางเขา้ของวงัน้ี มีค าที่ ไวว้า่ ถา้จะทา้

ทายก าลังของเรา จงดูส่ิงท่ีเราสร้าง

ข้ึนมา (If you challenge our power-look at our buildings) น าทา่นชม สุเหร่าคอ๊กกุมบาซ 

(Kok Gumbaz Mosque) เป็นโดมขนาดใหญท่ี่ มีสีน ้าเงินสดใส ถูกสรา้งข้ึนในศตวรรษที่  15 โดย่

ขา่นอูลุก เบค เพ่ือถวายแดบิ่ดาของพระองค ์รวมทัง้สุสานของอาจารยข์องพระบิดาที่ ในบริเวณ

ใกลเ้คียงกนัและ สถานที่ ที่ ขา่น ตีมูร์เตรียมไวฝั้งศพของตนเองแตศ่พของทา่นไดถู้กน าไปฝังไวท้ี่

เมืองซามาร์คานด์เน่ืองมาจากเวลาในการเดินทางน าทา่นชมที่  ฝังศพของตีมูร ์ (Tomb of 

Timur) ซ่ึงเป็นสถานที่ ที่  ตีมูร์ไดน้ าชา่งที่ มีฝีมือในการกอ่สรา้งใหมี้ความสวยงามจากคาวะเรสม 

ใหส้รา้งที่ ฝังศพของตนเอง ราชวงศแ์ละพวกขุนนางชัน้สูงและตอ่มาก็ไดก้ลายเป็นที่ ฝังศพ จาคอน

เกียร ์(Jakhongir) ซ่ึงเป็นบุตรชายตนโตที่ ไดเ้สียชีวิตในปี ค.ศ.1376 และตอ่มาก็เป็นบุตรชายคน

รอง อูมารเ์ชคห ์ (Umarshaykh) และตอ่มาสถานที่ แห่งน้ีไดถู้กท าลายลงจากสุลตา่นแห่งบูคาร่า 

ที่ บุกเขา้มายึดครอง ซ่ึงตอ่มาไดมี้การคน้พบสถานที่ แห่งน้ีในปี ค.ศ.1943 ที่ ท าดว้ยหินออ่นตัง้อยู่

กลางหอ้งโถงใหญ ่พรอ้มกบัการจารึกตา่งๆ ที่ เกี่ ยวกบัชีวิตของพระองค ์น าทา่นออกเดินทางไปยงั 

เมืองซามารค์านด ์(Samarkand) ที่ ต ัง้อยูท่างดา้นเหนือ ระยะทางประมาณ 80 กม. ซามาร์

คานด ์(Samarkand) เป็นเมืองที่ เกา่แกท่ี่ สุดเมืองหน่ึงในเอเชียกลาง ตัง้อยูใ่นโอเอซิส ซ่ึงไดร้ับ

น ้ามาจากคลองที่ ขุดมาจากแมน่ ้าซารัฟชาน อเล็กซานเดอร์มหาราชไดผ้า่นมาเมืองน้ี เพ่ือที่ จะ

เดินทางไปยงัอินเดียจึงไดยึ้ดครองเอาไว ้ตอ่จากนั้นก็เป็นพวกเติร์ก พวกอาหรับและพวกเปอร์เซียก็

ไดเ้ขา้มาปกครองตอ่ๆกนัมา เมืองน้ีไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ.1215 



เจง้กิสขา่นไดแ้ผอ่าณาจกัรเขา้มาควบคุมเสน้ทางสายไหมและเขา้ยึดเมืองน้ีในปี ค.ศ.1221 และ

อีกประมาณร้อยปีต่อมา เมืองน้ีก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง และจากนั้นตีมูร์ข ่านก็ ไดส้ร้าง

อาณาจกัรแห่งน้ีใหมี้ความเจริญข้ึนมา ซ่ึงเมืองน้ีไดร้ับสมญานามวา่ เมืองแห่งโดมสีฟ้า (The 

City of Blue Domes) ในประวติัศาสตร์ถา้นับยอ้นหลงัไปหลายร้อยปี และยงัไดช่ื้อวา่ เป็นตน้

ก าเนิดแห่งนิยาย 1001อาหรบัราตรี (1001 Arabian Nights) และไดร้บัการข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 2001 

19.30น       รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้พกัที่ โรงแรม REGAL PALACE /เทียบเทา่ (4*) 

 

วนัท่ี 5            ซามารค์านด ์                                                                           

07.30น รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 
 

08.30น       น าทา่นชม จตุรสัเรจีสถาน (Registan Square) เป็นจตุัรัสกลางเมืองที่ มีช่ือเสียงและย่ิงใหญ่  

งดงามไปดว้ยศิลปะอิสลาม ซ่ึงถูกกลา่วขานวา่มีความงดงามที่ สุดในเอเชียกลาง ตกแต่งดว้ย

กระเบ้ืองเคลือบสีฟ้าตดัขอบดว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปดว้ยโรงเรียนสอนศาสนา (Madrasah) ถึง           

3 แห่ง คือ อูลุค เบก (Ulug Beg) ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1417-1420 และ

เ ชียร์ ดอร์ (Shir Dor)  ตั้งอ ยู่ทาง ทิศตะวันออก ถูกสร้าง ข้ึน ในปี  ค .ศ .1619 -1636                     

โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนังก าแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิต และซุม้ประตูมีรูปเสือ

ลายพาดกลอน ที่ แตกตา่งไปจากสถาปัตยกรรมทั่วๆไปของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี         

(Tilya Kari) ถูกสร้างข้ึนอยูท่างดา้นเหนือ ในศตวรรษที่  17 และใชเ้วลาสร้างประมาณ 20 ปี                

ซ่ึงผนังและซุม้ในก าแพงมีการปิดทองมากกวา่ที่ อ่ืนใด น าทา่นเดินชมความสวยงามของการตกแตง่

บนถนนMain Walking Avenue ดว้ยตน้ไมไ้ป ยงัส้ินสุดที่ สุเหร่าบิบิคานุม ชม สุเหร่าบิบิ คะ 

นุม (Bibi Khanum Mosque) เป็นสุเหร่าที่ ถูกสรา้งข้ึนมาและใหญท่ี่ สุดในโลกอิสลาม เพ่ือแสดง

ใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจที่ สามารถปกครองดินแดนไดม้ากกวา่ใครในประวติัศาสตร์ ถูกสร้างเม่ือปี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1


ค.ศ.1399 ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน 5 ปี ใชช้า่งฝีมือ 200 คน แรงงาน 500 คน  ชา้งอีก 95 เชือก 

ดา้นประตูทางเขา้สรา้งเป็นอาคารสูง ประมาณ 35 เมตร ทางเขา้สรา้งเป็น รูปวงรี สูง 18 เมตร 

ตวัหอบงัสูงประมาณ 50 เมตร ตรงทางเขา้สู่จตุัรัสมสัยิดมีขนาดพ้ืนที่ ยาว ประมาณ 167 เมตร 

และกวา้ง 109 เมตร และสองขา้งยงัมีมสัยิด ขนาดเล็ก โดยเฉพาะตวัโดมไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์

ของเมืองน้ี ภายในยงัตกแตง่ดว้ยหินออ่น แกะสลกัโมเสครูปร่างตา่งๆ เคลือบ ดว้ยสีฟ้างดงาม 

เขียนภาพและอกัษรดว้ยน ้าเงินและทอง และที่ หนา้ สุเหร่ายงัมีแทน่ซ่ึงเดิมวางคมัภีร์  อลักุรอา่นที่

ใหญถึ่ง 2 เมตร น าทา่นไปเดินชม ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาด

ที่ มีช่ือเสียง มีความประหลาดที่ น่าท่ึงและเป็นหน่ึงเดียวของซามาร์คาน ที่ ผูค้นยงัคงแตง่กายดว้ย

เส้ือผา้ที่ เป็นวฒันธรรมของชาวอุซเบ๊กและสรวมหมวกที่ สวยงามใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

เลือกซ้ือสินคา้ที่ บาซาร์ มีสินคา้ตา่งๆมากมายที่ ราคาถูก เชน่ ผลไมส้ด พืชผกัตา่งๆ ขนมหวาน 

องุน่แหง้ที่ มีท ัง้สีเหลืองและด าฯ  

12.00น     รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

 
น าทา่นชม สถานท่ีฝังศพกริู อาเมียร ์(Gure Amir Mausoleum )  ถูกสรา้งข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นที่ ฝัง

ศพของ สุลต่าน มูฮมัหมดั (Sultan Muhammad) ซ่ึงเป็นหลานรักที่ เสียชีวิตในเปอร์เซีย สรา้ง

ข้ึนโดยขา่นตีมูร์ในปี ค.ศ.1403 มีประตูทางเขา้กอ่อิฐปูนตัง้เป็นส่ีเหลี่ ยมผืนผา้ซุม้โคง้ มีโดมสีฟ้า

ผิวลอนกระดูกงูสูงประมาณ 36 เมตร ผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในประดบัดว้ยกระเบ้ืองอิฐเผา

ลงดว้ยลายสีทอง สีอ าพนั สีฟ้าน ้าทะเลแตก่อ่นหนา้นั้นในปี ค.ศ.1380 อาเมียร์  ตีมูร์ไดโ้ปรดให ้

สร้างที่ ฝังศพของพระองคเ์ตรียมไวก้อ่นที่ บา้น

เกิด คือ เมืองชาหริ์ซาบซ์ แตใ่นระหวา่งที่ ได ้

ยกทัพไปบุกจีน ไดส้ิ้นพระชนม์ เม่ือปี ค.ศ.

1405 จึงไดน้ าพระศพเดินทางกลบัมาภายใน 

24 ชม.เพ่ือฝังตามหลกัศาสนา แตก็่ไมส่ามารถ

ท าไดท้นัเวลา จึงไดฝั้งไวท้ี่ กูริ อาเมียร์ และตอ่มา



ก็ไดใ้ชเ้ป็นสุสานของผูป้กครองนครซามาร์คานดห์ลายพระองค ์ สถานที่ แห่งน้ีมีความโดดเดน่

ทางดา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นที่ เล่ืองลือไปทัว่โลก น าทา่นไปชม หอดูดาวอูลุก เบค(Ulug Beg 

Observatory) เป็นสถานที่ เก็บอุปกรณท์ี่ ใชดู้ดาวสรา้งโดยขา่นอูลุข  เบค ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความ

อจัฉริยะทางดาราศาสตร์ของทา่น ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1428-1429 เป็นอาคาร 3 ชัน้ สูงประมาณ 

30 เมตร มีดา้นบนยอดคลา้ยกบัโดม สถานที่ แหง่น้ีแสดงถึงเร่ืองราวทางดาราศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ ์

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ดูดาวของทา่นขา่น ที่ ทา่นเคยค านวณรอบปี ผิดไปเพียงเล็กนอ้ยเทา่นั้น 

หลงัจากที่ ทา่นเสียชีวิตสถานที่ แห่งน้ีไดร้ับความเสียหายจากพวกขโมยและพวกคลั่งศาสนา แตช่ ัน้

ลา่งมิไดถู้กท าลายและตอ่มาไดร้ับ การซอ่มแซมข้ึนใหมใ่นปี ค.ศ.1929 ชม ชาห ์อิ ซินดา 

(Shah i Zinda Complex) ซ่ึงมีความหมายว่า  เป็นท่ีอยู่ของกษัตริย์ (The Living King 

/Necropolis) เป็นสถานที่ รวมสุสานขนาดใหญ ่ซ่ึงตัง้อยูบ่นเนินเขา อฟัราซิยาบ  (Afrasiyab) 

นอกก าแพงเมืองเกา่ ใชเ้ป็นที่ ฝังศพมาตัง้แตศ่ตวรรษที่  9-14 และเป็นความคิดของขา่นตีมูร์ที่

ตอ้งการใหส้ถานที่ แห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของที่ ฝังศพของบุคคลที่ มีช่ือเสียง มีอาคารหลายยุคหลาย

สมยัมากกวา่ 20 แหง่ใหศึ้กษารวมทัง้กระเบ้ืองเคลือบโบราณที่ สวยงามมาก 

 
น าทา่นไปชม พิพิธภณัฑโ์บราณสถานอฟัราซิยาบ (Afrasiyab Ruins) ซ่ึงมีความหมายวา่

ถดัไปจากแม่น ้าด า (Beyond the black river) เป็นโบราณสถานที่ ต ัง้อยูท่างดา้นเหนือของ                

ซามาร์คานด ์ที่ ไดถู้กยึดครองมาประมาณ 500 ปีกอ่นคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.1220 ซ่ึงปัจจุบนัน้ี

ก็เป็นเนินเขาที่ มีหญา้ปกคลุมและอยูใ่กลก้บัสุเหร่าบิบี คานุม อฟัราซิยาบ เป็นสถานที่ เกา่แกใ่น

โลกยุคโบราณ 700-600 ปีกอ่นคริสตกาลโดยพวกซ๊อกเดียน ไดต้ ัง้เป็นเมือง และศูนยก์ลางของ

วฒันธรรม ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือไวน์หลากหลายรสชาติ 

19.30น      รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร 

                  น าทา่นเขา้พกัที่ โรงแรม REGAL PALACE /เทียบเทา่ (4*) 

 

วนัท่ี 6             ซามารค์านด ์– ทาซเคน้ท ์- กรุงเทพฯ                                       



06.30น    รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

07.30น            น าทา่นออกเดินทางไปยงัเมืองทาซเคน้ท ์ที่ อยูท่างดา้นเหนือ ระยะทางหา่งประมาณ 320 กม.  

12.30น          รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                      

13.30น            น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง 

15.50น            ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY-533 (รับประทานอาหาร

และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน)  

23.55น            เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

****************************************************************************** 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 
 

 

อตัราน้ีรวม                    

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธรรมดา ไป - กลบั กรุงเทพฯ - ทาซเคน้ท ์และภายในประเทศ 

- คา่โรงแรมหอ้งพกั 5 คืน/2ทา่น ตอ่ 1หอ้ง ที่ ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

- คา่ยานพาหนะในการน าเที่ ยวตลอดการเดินทาง 

- คา่อาหารทุกม้ือ และน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

- คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ 

- คา่บตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ 

- คา่ขนกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนักไมเ่กิน 20 กก.) 

- คา่มคัคุเทศกข์องไทยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000 บาท 

- คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลุมส าหรับผูท้ี่ มีอายุ 75 ปีข้ึนไป)         

-  คา่วีซา่ (ที่ ใชเ้วลาย่ืนขอ 3-4วนั) 

 

อตัราน้ีไม่รวม                    

-  คา่ทิปส าหรับมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (USD 3+2 ตอ่ทา่น/วนั) 

-  คา่ทิปส าหรับมคัคุเทศกข์องไทย ขัน้ต ่า 100 บาท/ทา่น/วนั หรือ 600 บาท/ทา่น ตลอดทริป 

-  คา่หนังสือเดินทาง 

-  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ที่ ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

-  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั คา่อาหารที่ สั่งมาในหอ้งพกั 

-  คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทาง ที่ เกินกวา่สายการบินก าหนดไว ้

-  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ที่ จา่ย 3% จากคา่บริการ 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า 



1.เลม่ Passport เลม่จริง 

2.รูปถา่ย 1 น้ิว 1 ใบ (พ้ืนหลงัสีขาว) 

3.ที่ อยูป่ัจจุบนั,เบอร์ติดตอ่,อีเมล ์

 

การช าระเงิน  

• ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง 

• ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

• หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด. 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีที่ มีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซ่ึงในกรณี

น้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

• บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท์ี่ เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ที่ นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมที่ เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ

สูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

• ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัรา                    

คา่น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปลี่ ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่ จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ                        

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

“ขอขอบพระคุณทุกทา่นที่ ไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 


