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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการจัดทําโครงงานเรื่ อง เยือน 3 สถานเอเชียกลาง (อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน
คาซัคสถาน) คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ความหมายการท่องเที่ยว
2.2 ข้อมูลประเทศอุซเบกิสถาน
2.3 ข้อมูลประเทศเติร์กเมนิสถาน
2.4 ข้อมูลประเทศคาซัคสถาน
2.1 ความหมายการท่ องเทีย่ ว
มีผใู ้ ห้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้มากมาย เช่น
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของการ
ท่ อ งเที่ ย วดั ง นี้ “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places
outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and
other purpose.” จากความหมายนี้ สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่ อื่นเป็ นการชัว่ คราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดิ นทางด้วยความสมัครใจเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุ ระและวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรื อหา
รายได้
สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึ ง การเดิ นทางเพื่อผ่อนคลาย
ความเครี ยด แสวงหาประสบการณ์ แปลกใหม่ โดยมีเงื่ อนไขว่า การเดิ นทางนั้นเป็ นการเดิ นทาง
เพียงชัว่ คราว ผูเ้ ดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่ งไม่ใช่เป็ นที่พาํ นักอาศัยประจําของบุคคล
นั้น และเป็ นการไปเยือนชัว่ คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็ นการประกอบอาชีพหารายได้
จากคํานิ ยามและความหมายของการท่องเที่ยวที่ผูเ้ ขียนหลายท่านได้ให้ไว้ สรุ ปได้ว่า การ
เดินทางท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็ นการเดินทางจากที่หนึ่งสู่ ที่หนึ่งโดยไม่มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะ
เป็ นการเดินทางเพื่อพบปะเพื่อน เพื่อผ่อนคลายจากการทํางาน
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2.2 ข้ อมูลประเทศอุซเบกิสถาน
ประเทศอุซเบกิสถาน หรื อสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เป็ นประเทศในแถบตะวันออกกลาง
อดีตเคยเป็ นหนึ่ งในสหภาพโซเวียต เมืองหลวงคือเมืองทาชเค้นท์ มีอาณาเขตติด 4 ประเทศ ได้แก่
คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน ดังนัน่ อุซเบกิสถานจึงเป็ นศูนย์กลางเอเชี ย
กลาง โดยไม่มีทางออกสู่ ทะเล

รู ปที่ 2.1 แผนที่ประเทศอุซเบกิสถาน
เมืองหลวง ทาชเค้นท์ (Tashkent)
ภูมิประเทศ เป็ นทะเลทรายล้อมรอบด้วยเทือกเขาสู ง
อากาศ ร้อนจะร้อนนาน ฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย
ศาสนา นับถือศาสนาอิสลาม นิกายสุ หนี่ ร้อยละ 88
การปกครอง อุซเบกิสถานมี 12 จังหวัด 1 สาธารณรัฐปกครองตนเองและ 1 นครอิสระ
ประชากร ประมาณ 30 ล้านคน
ภาษา ใช้ภาษาอุซเบกเป็ นภาษาหลัก รองมาเป็ นภาษารัสเซี ย
สกุลเงิน ซุ ม-Soum (UZS)
2.2.1 ข้ อมูลสถานที่ท่องเทีย่ วทีม่ ีในรายการนําเที่ยว
ทาชเค้ นท์ (Tashkent) เป็ นเมืองหลวงของประเทศอุซเบกิสถาน เป็ นเมืองเก่าที่สําคัญในอดีต เป็ น
เมืองที่ถูกล้อมด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเล มีอาณาเขตเชื่ อมต่ออัฟกานิสถาน คีร์กีสถาน ทาจิ
กิสถาน คาซัคสถาน และเติรก์เมนสถาน เมืองทาซเค้นท์ต้ งั อยูบ่ นเส้นทางสายไหม หลังจากทําการ
ปฏิวตั ิจึงกลายมาเป็ นเมืองที่มีความทันสมัยในแบบของโซเวียต

5

จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) หรื อ ฮัสตีอิหม่าม (Hasti Imam Square) ภายในมีส่ิ งก่อ
สร้างของชาวอิสลาม อดีตเคยเป็ นที่ชุมนุม เดินสวนสนามในพิธีต่าง ๆ ปัจจุบนั เป็ นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ มีตน้ ไม้ร่มรื่ นมากมาย

รู ปที่ 2.2 จัตุรัสอิสรภาพ
อนุสาวรีย์ พระแม่ แห่ งความสุ ข (Happy Mother) เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ต้ งั อยูภ่ ายในจัตุรัสอิสรภาพ เป็ น
รู ปปูนปั่นผูห้ ญิงโอบกอดทารกน้อย เปรี ยบเสมือนความรักที่หนุ่มสาวชาวอุสเบกิสถานมีให้กนั

รู ปที่ 2.3 อนุสาวรี ยพ์ ระแม่แห่งความสุ ข
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วังที่พักของเจ้ าชายโรมานอฟ (Prince Romanov Residence) หรื อโคไลคอนสแตนติโนวิช ซึ่ งเป็ น
อาคารที่ พ กั ชั้น เดี ย ว มี ค วามสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเบน๊ อตและเกย์ท เซลแมน ภายใน
ตกแต่งสวยงามตามศิลปะรัสเซี ย ซึ่ งเจ้าชายโรมานอฟหลานชายของจักรพรรดิแห่ งนิ โคไล ที่ 1 ที่
เสด็จหนี มาอยูท่ ี่เมืองทาซเค้นท์ สร้ างขึ้นในราวปี ค.ศ.1891 เจ้าชายทรงประทับอยูภ่ ายในวังแห่ งนี้
จนเสี ยพระชนในปี ค.ศ. 1918

รู ป 2.4 วังที่พกั ของเจ้าชายโรมานอฟ
อนุ สาวรี ย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur Monument and Square) เป็ นสวนสาธารณะที่ มี
ดอกไม้หลากหลาย อนุ สาวรี ยน์ ้ ี สร้างขึ้นเพื่อยกย่องบรรพบุรุษของชาติ ที่เป็ นผูก้ ่อสร้ างอาณาจักร
แห่งนี้ข้ ึนมาในสมัยของจักรวรรดิตีมูร์ ด้านหลังยังมีโรงแรมอุซเบกิสถานที่มีสถาปั ตยกรรมแบบโซ
เวียดให้ชมอีกด้วย

รู ปที่ 2.5 อนุสาวรี ยแ์ ละจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์
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สุ เหร่ าจุมา (Juma Mosque) เป็ นมัสยิดที่ชาวมุสลิ มใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ภายในสุ เหร่ ามีเสา
ไม้แกะสลักลวดลายถึ ง 218 ต้น ตั้งรั บ เพดานหลังคาดาดฟ้ าเรี ยบ เป็ นสุ เหร่ าที่ ไม่ เหมื อนใครใน
เอเชียกลาง และแปลกไปจากสุ เหร่ าทัว่ ไปในโลกอาหรับ

รู ปที่ 2.6 สุ เหร่ าจุมา
สถานี รถไฟใต้ ดิน (The Tashkent metro) เป็ น1 ในรถไฟใต้ดินที่ มี เพี ยง 2 แห่ งในภู มิ ภาคเอเชี ย
กลาง สร้างขึ้นในสมัยโซเวียต มีความหรู หราที่สุดในโลก มีรูปแบบที่ทนั สมัยซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบรัสเซี ย มีความคงทนแข็งแรง

รู ปที่ 2.7 สถานีรถไฟใต้ดิน
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ตลาดชอร์ ซู (Chorsu Bazaar) เป็ นตลาดเก่าที่ต้ งั อยูก่ ลางเมืองทาซเค้นท์ เป็ นตลาดที่โดดเด่นตั้งอยู่
ในอาคารรู ป โดมขนาดใหญ่ ภายในจํา หน่ ายสิ น ค้า ของที่ ระลึ ก และมี ร้านอาหารไว้ให้ บ ริ ก าร
มากมาย และยังเป็ นแหล่งแลกเงินที่ได้รับความนิยมอีกด้วย

รู ปที่ 2.8 ตลาดชอร์ ซู
เมืองบุคร่ า (Bukhara) เป็ นจุดศูนย์กลางสําคัญทางการค้าบนเส้นทางสายไหม เมืองโบราณที่เก่าแก่
ที่ ไ ด้รับ การขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกเมื่ อปี ค.ศ. 1993 เป็ นเมื อง 1 ใน 3 ที่ สําคัญในประเทศอุ ซ
เบกิสถานที่เป็ นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามในเอเชียกลาง
ทีฝ่ ั่งศพของอัสมาอิล ปามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum) เป็ นสุ สานอัสมาอิลผูส้ ถาปนาซา
มานิ ด ซึ่ งถือเป็ นราชวงศ์เปอร์ เซี ยสุ ดท้ายที่ปกครองเอเชี ยกลาง และยังเป็ นสุ สานประจําตระกูลปา
มานิดส์ ที่บรรจุร่างเครื อพระญาติต่างๆ อีกด้วย

รู ปที่ 2.9 ที่ฝ่ังศพของอัสมาอิล ปามานิดส์
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โบโล เค้ าซ์ คอมเพล็กซ์ (Bolo Khauz Complex) เป็ นมัสยิดของชาวมุสลิม ปั จจุบนั เป็ นที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1712-1713โดยมีรูปแบบอาคารสร้างด้วยไม้ท้ งั หลัง มีเสาไม้ต้ งั
รับเพดาน 20 ต้น โดดเด่นที่เสาไม้สะท้อนเหนือนํ้าด้านหน้าทําให้เห็นสะท้อนเสา 40 ต้น

รู ปที่ 2.10 โบโล เค้าซ์ คอมเพล็กซ์
ป้ อมดิอาร์ ค (The Ark Fortress) ปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ดา้ นวัฒนธรรมของเมือง ซึ่ งใน
อดีตนั้นเคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของผูป้ กครองเมืองบูคร่ า ภายในอาคารมีการจัดแสดงวัตถุโบราณจํานวน
มาก รวมถึ งคัม ภี ร์อลั กุ รอาน งานฝี มื อ เหรี ยญโบราณ และอาวุธ เก่ าแก่ ที่ เป็ นหลัก ฐานแสดงถึ ง
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน

รู ปที่ 2.11 ป้ อมดิอาร์ ค
ตลาดทากิ (Taqi trading dome) เป็ นตลาดที่อยูใ่ นอาคารก่อสร้างด้วยอิฐ ดิน มีของขายมากมาย
สร้างสไตล์โมเดิร์น สิ นค้าทํามือ อัญมณี ของที่ระลึกต่างๆ เหมือนกับถนนคนเดินทัว่ ไป
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รู ปที่ 2.12 ตลาดทากิ
2.2.2 ข้ อมูลทีพ่ กั ในรายการนําเทีย่ ว
Ramada Tashkent Hotel เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว อยูใ่ จกลางเมืองหลวงทาชเค้นท์ มีห้องพัก 120
ห้อง 11 ชั้น มีส่ิ งอํานวยความสะดวกครบครัน และอยูไ่ ม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวในทาชเค้นท์ เช่น
จัตุรัสอิสรภาพ อนุสาวรี ยแ์ ละจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์

รู ปที่ 2.13 Ramada Hotel
Malika Buklara Hotel เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว อันดับ 1 ในใจกลางเมืองบุคร่ า มีส่ิ งอํานวยความ
สะดวกครบครัน เช่น แผนกต้อนรับ 24 ชัว่ โมง, เช็คอิน/เช็คเอาต์ด่วน, ห้องเก็บกระเป๋ า, รู มเซอร์ วสิ ,
บริ การรถรั บ -ส่ งถึ ง สนามบิ น ไว้ใ ห้ บ ริ ก าร และยัง สามารถเดิ น ทางยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วได้
สะดวกสบาย
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รู ปที่ 2.14 Malika Buklara Hotel
2.3 ข้ อมูลประเทศเติร์กเมนิสถาน
ตั้งอยูใ่ นภูมิภาคเอเชียกลาง ไม่มีเขตติดกับชายฝั่งทะเล อดีตเคยตกอยูใ่ นสหภาพโซเวียต
ภาคเหนื อติดคาซัคสถาน ภาคใต้ติดอัฟกานิสถาน ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉี ยงเหนือติดอุซ
เบกิสถาน ภาคตะวันตกติดอิหร่ าน

รู ปที่ 2.15 แผนที่ประเทศเติร์กเมนิสถาน
เมืองหลวง อัสห์กาบัต (Ashgabat)
อากาศ ทะเลทรายแบบภาคพื้นทวีป
ศาสนา นับถืออิสลามสุ หนี่ 89%
การปกครอง แบ่งเป็ น 5 จังหวัด 1 เขตการปกครอง
ประชากร 5.4 ล้านคน (ปี 2549)
ภาษา ใช้ภาษาเติร์กเมนเป็ นภาษาราชการ
สกุลเงิน ธนบัตร เรี ยก มานาท (Manat) / เหรี ยญ เรี ยก เตนเก (Tenge)
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2.3.1 ข้ อมูลสถานทีท่ ่ องเทีย่ วทีม่ ีในรายการนําเทีย่ ว
เมื อ งเมริ ฟ โบราณ เป็ นเมื องโอเอซิ ส เก่ าแก่ ที่ ต้ งั อยู่บ นเส้ นทางสายไหม ในเอเชี ยกลาง เป็ นซาก
โอเอซิ สที่เหลือให้ชม แสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ยาวนานกว่า 4,000 ปี และเป็ นสถานที่
สําคัญทางโบราณคดีได้รับการประกาศให้จดทะเบียนเป็ นมรดกโลก

รู ปที่ 2.16 เมืองเมิรฟโบราณ
พิพธิ ภัณฑ์ สถานเมืองมารี (Mary Museum) เป็ นเพียง 1 ใน 2 พิพิธภัณฑ์สถานในประเทศเติร์กเมนิ
สถาน ที่เปิ ดให้คนทัว่ ไปได้เข้าชมเพียงบางส่ วน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1908 ภายในชั้นบนนั้นเป็ นห้อง
นิ ทรรศการแสดงชาติพนั ธุ์ของชาวเติร์กเมน และการเข้ามามีส่วนร่ วมของรัสเซี ยในยุคต้น ๆ เพียง
บางส่ วน

รู ปที่ 2.17 พิพิธภัณฑ์สถานเมืองมารี
มัสยิด ทาลฮาทาน บาบา (Talhatan Baba Mosque) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 12 ยุคกลาง สมัย
อาหรับเซลจูก (Seljuk) เป็ นศิลปะทางสถาปั ตยกรรมอิสลามที่ สวยงาม อาคารสถาปั ตยกรรมแบบ
เซลจูก โครงสร้ างได้มีการวางเรี ยงอิฐแต่ละก้อนเข้าด้วยกัน ออกแบบตกแต่งอย่างลงตัวตามหลัก
เรขาคณิ ต มัสยิด ทาลฮาทาน บาบา บูรณะซ่อมแซมเนื่ องจากหักพังตามกาลเวลา ในปี ค.ศ. 1987 –
1988
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รู ปที่ 2.18 มัสยิด ทาลฮาทาน บาบา
อัสห์ กาบัท (Ashgabat) เป็ นเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเติร์กเมนิ สถาน เป็ นแหล่ง
เศรษฐกิจก๊าซธรรมชาติที่สาํ คัญ ประชาชนส่ วนใหญ่มีเชื้อสายรัสเซีย อาร์ เมเนียน และอเซริ ส มีการ
นําเข้าหิ นอ่อนสี ขาวมาจากอิตาลีเพื่อมาใช้เป็ นวัสดุหลักในงานสถาปั ตยกรรมในเมืองหลวงแห่งนี้
ทําเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace) เป็ นอาคารศิลปะรวมสมัยที่สะท้อนให้เห็นถึง
มรดกทางวัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรมที่สืบทอดมาจากเปอร์ เซี ยโบราณ

รู ปที่ 2.19 ทําเนียบประธานาธิ บดี
มั ส ยิด อาร์ โตกรู ล เกซี่ (Artogrul Gazy) เป็ นมัส ยิดซึ่ งใช้ป ระกอบพิ ธี ท างศาสนาในปั จจุ บ นั ตัว
อาคารเป็ นหิ นอ่อนสี ขาว สร้างในปี 2541 ภายในประดับตกแต่งกระจกสี อย่างหรู หรา ซึ่ งที่น้ ีถูกเรี ยก
ตามชื่อของบิดา Ghazi ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งจักรวัตรดิออตโตมาน
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รู ปที่ 2.20 มัสยิดอาร์ โตกรู ลเกซี่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สถานแห่ งชาติ เติ ร์ กเมนิ ส ถาน (National museum of Turkmenistan) เป็ นแหล่ ง
รวบรวมสมบัติโบราณที่มีความสําคัญที่โบราณคดี ที่ถูกค้นพบในประเทศ กว่า 500,000 ชิ้น ภายใน
มีห้องจัดนิ ทรรศการ 8 ห้อง ห้องจัดแสดงโบราณวัตถุ และห้องจัดแสดงชาติพนั ธ์ มีการจัดแสดง
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องใช้ในครัว เหรี ยญ และอาวุธการสู ้รบ

รู ปที่ 2.21 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเติร์กเมนิสถาน
เมื องนิ ซ า (Parthian Fortress of Nisa) เป็ นเมืองที่ มี ความสําคัญทางการค้า วัฒนธรรม ประเพณี
ระหว่างเปอร์ เซี ย กรี ซ และเอเชี ยกลางในอดี ต ปั จจุบนั หลงเหลื อสิ่ งก่อสร้างทางโบราณคดี สันนิ
ฐานว่าน่าจะเป็ นพระราชวัง อาราม หรื อท้องพระคลัง เนื่องจากพบโครงสร้างที่ใหญ่โตของห้องเก็บ
ไวน์ และโกดังสําหรับเก็บผลผลิต
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รู ปที่ 2.22 เมืองนิซา
2.3.2 ข้ อมูลทีพ่ กั ในรายการนําเทีย่ ว
Mary Hotel เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมื องมารี อยู่ไม่ไ กลจากสนามบิ น Venice Marco และ
สามารถเดิ นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย มีบริ การห้องพักขนาดกว้างขวาง สิ่ ง
อํานวยความสะดวกครบครัน เช่น เครื่ องปรับอากาศ โทรทัศน์ระบบสัญญาณดาวเทียม และตูเ้ ย็น
รวมทั้งบริ การที่จอดรถฟรี

รู ปที่ 2.23 Mary Hotel
Grand Turkmen Hotel ตั้งอยู่ในเมื องหลวงอัส ห์ กาบัท เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว มี ห้องพัก เปิ ด
ให้บริ การจํานวน 38 ห้อง แต่ละห้องประกอบด้วยสิ่ งที่จะอํานวยความสะดวกหลากหลาย สามารถ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย อยูไ่ ม่ไกลจากสนามบินอัสห์กาบัท
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รู ปที่ 2.24 Grand Turkmen Hotel
2.4 ข้ อมูลประเทศคาซัคสถาน
หรื อสาธารณรัฐคาซัคสถาน เป็ นประเทศขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของโลกไม่มีทางออกสู่
ทะเล อยูร่ ะหว่างกับรัสเซี ยและอุซเบกิสถาน ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อติดสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน
ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ติดกับเติร์กเมนิสถาน
เมืองหลวง อัลมาตี้ (Almaty)
ประชากร 16.7 ล้านคน (ปี 2558)
ภูมิอากาศ ทะเลทรายแบบภาคพื้นทวีปฤดูหนาว หนาวจัด (ประมาณ -18 ถึง -40 องศา
เซลเซี ยส) ฤดูร้อน ร้อนจัดและแห้ง (ประมาณ 20-35 อาศาเซลเซี ยส)
ภาษา ภาษาคาซัคเป็ นภาษาประจําชาติ (state language)
ศาสนา อิสลาม ๗๐.๒
หน่ วยเงินตรา เทงกี้ (Kazakhstan Tenge)
เขตการปกครอง คาซัคสถานมี 14 จังหวัด 3 เทศบาลนคร

รู ปที่ 2.25 แผนที่ประเทศคาซัคสถาน
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2.4.1 ข้ อมูลสถานที่ท่องเทีย่ วทีม่ ีในรายการนําเที่ยว
อัล มาตี้ (Almaty) เป็ นเมื อ งหลวงเดิ ม ตั้งแต่ส มัย ที่ อ ยู่ใ นสหภาพโซเวีย ต มี อ ายุป ระมาณ 150 ปี
รัสเซี ยสร้างเมืองอัลมาตี้ข้ ึนมาเพื่อเป็ นจุดยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมชายแดนติดต่อกับประเทศจีน โดย
มีเทือกเขาเทียนซานอันสู งใหญ่ต้งั ตระหง่านอยูเ่ ป็ นพรมแดนธรรมชาติ
อนุ ส าวรี ย์อิ ส รภาพ (Monument of Independence) เป็ นอนุ ส าวรี ย ์ที่ ต้ งั ภายในจตุ รัส สาธารณะ
สวนสาธารณะแพนฟิ ลอฟ (Panfilovtzev Park) ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อลําลึกถึ งวีรบุรุษชาวคาซัคสถานที่
ช่วยโซเวียตรบกับนาซี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

รู ปที่ 2.26 อนุสาวรี ยอ์ ิสรภาพ
พิพธิ ภัณฑ์ ดนตรี (The museum of music instrument) ภายในมีการจัดแสดงเครื่ องดนตรี โบราณ
ท้องถิ่นหลากหลายชนิด
โบสถ์ คริสต์ เซนคอฟ Zenkov Cathedral เป็ นโบสถ์ไม้ที่สูงเป็ นอับดับสองของโลกที่สร้างด้วยการ
เข้าลิ่มไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้าง โบสถ์ตกแต่งสี สันสวยงาม

รู ปที่ 2.27 โบสถ์คริ สต์เซนคอฟ
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ค๊ อทโตเบ (Kok-Tobe) ยอดเขาที่มีระดับความสู งที่ 1,130 เมตรจากระดับนํ้าทะเล สามารถชมความ
สวยงามของวิวเมืองอัลมาตีได้แบบรอบ 360 องศา แบบพาโนรามา

รู ปที่ 2.28 ค๊อทโตเบ
หุบเขาชาริน (Charyn Canyon) หรื อเรี ยกว่าหุ บเขาแห่งปราสาท เป็ นหุ บเหวที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2
ของโลก จําลองแบบ Grand Canyon โขดหิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีรูปทรงให้ชมมากมาย

รู ปที่ 2.29 หุ บเขาชาริ น
ตลาดสี เขียว (Green Bazaar) เป็ นตลาดที่มีผลไม้พ้นื เมือง ผักสด เนื้อสัตว์ เครื่ องแต่งกาย ไข่ปลา
คาร์ เวียร์ ของที่ระลึก ต่างๆ ขายมากมาย สามารถชมวิถีชีวติ ของชาวคาซัคสถานที่ตลาดแห่งนี้
ทะเลสาบใหญ่ อลั มาตี้ (Almaty Big Lake) เป็ นทะเลสาบที่อยูส่ ู งจากระดับนํ้าทะเล ประมาณ 2,510
เมตร เป็ นที่พกั ผ่อนในช่วงฤดูร้อน ในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมให้ชมความสวยงาม ถูกล้อมรอบ
ด้วยยอดเขาทั้งสามยอด ได้แก่ ยอดเขาโซเวียต ยอดเขาทัวร์ ริส ยอดเขาโอเซอร์ไน
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รู ปที่ 2.30 ทะเลสาบใหญ่อลั มาตี้
2.4.2 ข้ อมูลทีพ่ กั ในรายการนําเทีย่ ว
Ambassador Hotel เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว อยู่ใจกลางเมื องหลวงอัล มาตี้ มี ห้องพัก ให้ บ ริ ก าร
จํานวน 202 ห้อง อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว มีแหล่งช็อปปิ้ ง ร้านอาหาร คาเฟ่ อยูร่ อบๆ ยังเป็ น
แหล่งรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีส่ิ งอํานวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ ที่เก็บสัมภาระ, ตู ้
เซฟ และ รู มเซอร์ วสิ

รู ปที่ 2.31 Ambassador Hotel

