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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ได้ทาํ การปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษาแล้ว ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้ทาํ การ
จัดวางเส้นทางการเดิ นทางขึ้นมา คือโปรแกรมท่องเที่ยว เยือน 3 สถานเอเชียกลาง ได้แก่ ประเทศ
อุซเบกิสถาน ประเทศเติร์กเมนิสถาน และประเทศคาซัคสถาน จํานวน 10 วัน 8 คืน

รู ปที่ 4.1 แผนที่เอเชียกลาง
ที่มา www.gotoknow.org/posts/584176
เหตุผลที่เลือกเส้ นทางนี้
ประเทศอุซเบกิสถาน เป็ นประเทศโอเอซิ สที่มีเสน่ห์ เป็ นอู่อารยธรรมของยุคแรก ๆ ของ
โลกและเอเชียกลาง เป็ นเส้นทางสายไหม ซึ่ งเป็ นเส้นทางการค้าที่สาํ คัญ
ประเทศเติร์กเมนิสถาน เป็ นประเทศทางมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
บอกถึงเรื่ องราวความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ ที่สาํ คัญในอดีต
ประเทศคาซัคสถาน เป็ นประเทศที่มีพ้นื ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของโลก มีความเจริ ญทาง
เศรษฐกิจ มากที่สุดในเอเชียกลาง และมีสถาปั ตยกรรม วัฒนธรรมที่มีความผสมผสานระหว่างเอเชีย
และยุโรป
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4.2. ยานพาหนะทีเ่ ลือกใช้ บริ การ
4.2.1 เครื่ องบินโดยสาร

รู ปที่ 4.2 เครื่ องบินโดยสาร สายการบินอุซเบกิสถาน แอร์ เวย์
ที่มา https://pantip.com/topic/34053269
สายการบินอุซเบกิสถาน แอร์ เวย์ สาเหตุที่เลือกใช้บริ การสายการบินนี้ เนื่ องจากเป็ นสาย
การบินที่ทางบริ ษทั มี Contact และเป็ นสายการบินประจําชาติท่ีมีมาตรฐาน

รู ปที่ 4.3 เครื่ องบินโดยสาร สายการบินเติร์กเมนิสถาน แอร์ ไลน์
ที่มา https://th.tripadvisor.com/Airline_Review-d8729175-Reviews
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สายการบินเติร์กเมนิ สถาน แอร์ ไลน์ สาเหตุที่เลือกใช้บริ การสายการบินนี้ เนื่ องจากนี้ เป็ น
สายการบินเดี ยวที่มีเที่ยวบินไปยังเมืองอัสห์กาบัทและเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถานและเป็ น
สายการบินประจําชาติที่มีมาตรฐาน

รู ปที่ 4.4 เครื่ องบินโดยสารสายการบินแอร์ อัสตาน่า
ที่มา http://jingro.com/th/travel/the-most-popular-50-airlines-thai-search
สายการบินแอร์ อัสตาน่า สาเหตุที่เลือกใช้บริ การสายการบิน เป็ นสายการบินที่มีเที่ยวบิน
ตรงจากอัลมาตี้ สู่ กรุ งเทพฯ มีการบริ การที่มีมาตรฐาน และมีจาํ นวนเที่ ยวบินที่ เหมาะสมกับการ
เดินทาง
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4.2.2 รถโค้ ชปรับอากาศ

รู ปที่ 4.5 รถโค้ชปรับอากาศ 30 ที่นง่ั
ที่มา http://www.patsornchaitour.com
สาเหตุที่เลื อกใช้รถโค้ชปรั บ อากาศเนื่ องจาก เป็ นยานพาหนะที่ มีความคล่ องตัวในการ
เดินทาง สะดวกรวดเร็ ว เหมาะสําหรับคณะทัวร์ ที่มีขนาดกลาง ลักษณะเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ 30 ที่
นัง่ มีประตูทางออกตรงกลางสามารถขึ้นลงได้สะดวก และมีหอ้ งสุ ขภัณฑ์ในตัวรถ
4.3 โรงแรมทีเ่ ลือกใช้ บริ การ
4.3.1 Ramada Tashkent Hotel

รู ปที่ 4.6 Ramada Tashkent Hotel
https://www.booking.com/hotel/uz/the-park-turon.th.html
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เหตุผลที่เลือกใช้บริ การโรงแรมแห่ งนี้ เพราะเป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง
ใกล้กบั แหล่งท่องเที่ยว และตั้งอยูห่ ่างจากสนามบินทาชเค้นท์เพียง 15 นาที ทําให้ง่ายต่อการเดินทาง
4.3.2 Malika Buklara Hotel

รู ปที่ 4.7 Malika Buklara Hotel
ที่มา http://simurgtravel.com/hotels/uzbekistan-hotels/bukhara-hotels/malikabukhara
เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเนื่องจากเป็ นโรงแรมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ระดับ 4
ดาว และเป็ นโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองบุคร่ า ทําเลที่ต้งั ง่ายต่อการเข้าถึงสถานที่
4.3.3 Grand Turkmen Hotel

รู ปที่ 4.8 Grand Turkmen Hotel
ที่มา https://www.pinterest.co.uk/pin/327636941619544235/
เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเนื่องจากเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง และใกล้
แหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่มีอยูใ่ นโปรแกรมท่องเที่ยว ทําให้ง่ายต่อการเดินทาง
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4.3.4 Ambassador Hotel

รู ปที่ 4.9 Ambassador Hotel
ที่มา https://www.google.co.th/maps/uv
สาเหตุที่เลือกใช้บริ การเนื่องจากเป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีการบริ การที่ครบครัน เข้าถึง
ง่ายและมีการตกแต่งที่เรี ยบง่ายสวยงาม
4.4 สถานที่ท่องเทีย่ วในประเทศอุซเบกิสถาน
4.4.1 จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square)

รู ปที่ 4.10 จัตุรัสอิสรภาพ
ที่มา https://orexca.com/excursions.shtml
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เพราะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของชาวอุซเบกิสถาน มีประวัติ
สถานที่ให้ชมมากมาย เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหลวงทาชเค้นท์ที่สาํ คัญ
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4.4.2 อนุสาวรีย์ พระแม่ แห่ งความสุ ข (Happy Mother)

รู ปที่ 4.11 อนุสาวรี ยพ์ ระแม่แห่งความสุ ข
ที่มา http://eurasia.travel/uzbekistan/highlights_of_uzbekistan/what_to_visit/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เพราะอนุสาวรี ยอ์ ยูภ่ ายในจัตุรัสอิสรภาพ สามารถเดินเที่ยวชมได้
เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่มีแสดงให้เห็นถึงความโอบอ้อมอารี ของผูท้ ี่ปกครองที่มีต่อชาวอุซเบกิสถาน
4.4.3 วังทีพ่ กั ของเจ้ าชายโรมานอฟ (Prince Romanov Residence)

รู ปที่ 4.12 วังที่พกั ของเจ้าชายโรมานอฟ
ที่มา http://www.advantour.com/uzbekistan/tashkent/romanov.htm
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เพราะแสดงให้เห็นถึงสถาปั ตยกรรมแบบ เบน๊อตและเกย์ท
เซลแมนและเป็ นที่ประทับของบุคคลสําคัญในจักรพรรดิแห่งนิโคไล
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4.4.4 อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur Monument and Square)

รู ปที่ 4.13 อนุสาวรี ยแ์ ละจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์
ที่มา http://www.advantour.com/uzbekistan/tashkent/amir-timur-square.htm
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เพราะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองที่สาํ คัญ ซึ่ งมีความสําคัญ
เป็ นบรรพบุรุษของชาวอุซเบกิสถาน
4.4.5 สุ เหร่ าจุมา (Juma Mosque)

รู ปที่ 4.14 สุ เหร่ าจุมา
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/500532946069483229/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นมัสยิดที่มีความสวยงาม ระดับต้นๆในเอเชีย มีศิลป
สถาปั ตยกรรมให้ชมมากมาย
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4.4.6 สถานีรถไฟใต้ ดิน (The Tashkent metro)

รู ปที่ 4.15 สถานีรถไฟใต้ดิน
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/268808671491823972/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นสถานีรถไฟใต้ดินที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องความสวยงาม
หรู หรา ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่อุซเบกิสถานยังอยูใ่ นสหภาพโซเวียตรัสเซี ย
4.4.7 ตลาดชอร์ ซู (Chorsu Bazaar)

รู ปที่ 4.16 ตลาดชอร์ ซู
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/358388082820315149/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นตลาดเก่าที่ต้งั อยูก่ ลางเมืองทาซเค้นท์ เคยเป็ นเส้นทาง
การค้าบนเส้นทางสายไหมเมื่อครั้งในอดีต นอกจากนี้ยงั มีสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกซื้อ
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4.4.8 เมืองบุคร่ า
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจาก บุคร่ าเป็ นเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุด และมีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย และเป็ นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเติร์กเมนิสถานที่จะต้องเดินทางตามใน
รายการนําเที่ยว
4.4.9 ทีฝ่ ังศพของอัสมาอิล ปามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum)

รู ปที่ 4.17 ที่ฝังศพของอัสมาอิล ปามานิดส์
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/519813981966265799/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นสถานที่มีความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรม ที่มีอายุกว่า
1000 ปี อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ฝ่ังร่ างบุคคลสําคัญในราชวงศ์สุดท้าของเปอร์ เซี ย
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4.4.10 โบโล เค้ าซ์ คอมเพล็กซ์ (Bolo Khauz Complex)

รู ปที่ 4.18 โบโล เค้าซ์ คอมเพล็กซ์
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/497225615100759009/
สาเหตุที่เลือกสถานที่แห่งนี้เนื่องจาก เป็ นสุ เหร่ าที่มีความสําคัญทั้งในอดีต และปั จจุบนั มี
ลักษณะที่โดดเด่น คือเสาอาคารจํานวน 20 ต้น ด้านหน้าเป็ นสระนํ้าขนาดใหญ่ เมื่อมองจากสระนํ้า
ที่สะท้อนกับตัวอาคารจะทําให้เห็นเสาของอาคารเหมือนกับว่ามีเสาทั้งหมด 40 ต้น
4.4.11 ป้ อมดิอาร์ ค (The Ark Fortress)

รู ปที่ 4.19 ป้ อมดิอาร์ ค
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/287526757437101550/
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สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่ องจากป้ อมดิอาร์ คอยูไ่ ม่ไกลจากโบโลเค้าซ์ และยังเป็ นป้ อมที่มี
ความสํา คัญมากในอดี ต และยัง ทิ้ ง ร่ องรอยความเป็ นประวัติศ าสตร์ ในรู ป แบบของพิ พิ ธ ภัณฑ์
โบราณที่จดั แสดง วัตถุโบราณ และงานฝี มือจํานวนมาก
4.4.12 ตลาดทากิ (Taqi trading dome)

รู ปที่ 4.20 ตลาดทากิ
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/358388082820315149/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นตลาดที่มีความโดดเด่น คือตั้งอยูภ่ ายในโดมขนาด
ใหญ่ ที่แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ภายในโดมมีสินค้าพื้นเมืองมากมายที่น่าสนใจไว้ให้เลือกซื้อ
4.5 สถานที่ท่องเทีย่ วในประเทศเติร์กเมนิสถาน
4.5.1 เมืองเมริฟโบราณ ( Merv )

รู ปที่ 4.21 เมืองเมืองเมริ ฟโบราณ
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/342344009165405382/
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สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีความสําคัญทางการค้าบนเส้นทางสายไหม มี
ประวัติศาสตร์ ของมนุษย์อายุกว่า 4,000 ปี และยังถูกขึ้นทะเบียนให้เป็ นเมืองมรดกโลกจากการ
รับรองขององค์การ UNESCO
4.5.2 พิพธิ ภัณฑ์ สถานเมืองมารี

รู ปที่ 4.22 วัตถุโบราณที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์สถานเมืองมารี
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/407012885046883992/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากพิพิธภัณฑ์สถานเมืองมารี เป็ นเพียง 1 ใน 2 พิพิธภัณฑ์
สถานที่เปิ ดให้ประชาชนได้เข้าชม เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงความเป็ นมาชาติพนั ธ์ของชาวเติร์กเมนิ
สถาน
4.5.3 ทาลฮาทาน บาบา (Talhatan Baba Mosque)
สาเหตุที่เลื อกสถานที่ น้ ี เนื่ องจากมี ศิลปะทางสถาปั ตยกรรมอิสลามชั้นเยี่ยมให้ชมความ
สวยงาม เป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมสไตล์เซลจูก โครงสร้ างของอาคารมีการวางเรี ยงอิฐแต่ละก้อน
และการตกแต่งภายใน ได้รับการออกแบบอย่างลงตามหลักเรขาคณิ ต
4.5.4 เมืองอัสห์ กาบัท
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นเมืองโบรณของชาวพาร์ เธี ยน เป็ นเมืองหลวงและ
เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเติร์กเมนิสถาน
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4.5.5 ทําเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace)

รู ปที่ 4.23 บริ เวณด้านนอกของทําเนียบ
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/156500155783718957/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นอาคารศิลปะรวมสมัยที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทาง
วัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรมที่สืบทอดมาจากเปอร์ เซี ยโบราณ
4.5.6 มัสยิดอาร์ โตกรู ลเกซี่ (Artogrul Gazy)

รู ปที่ 4.24 มัสยิดอาร์ โตกรู ลเกซี่
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/300333868876432998/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นมัสยิดที่ต้งั อยูก่ ลางเมืองและยังมีการใช้งานจริ งอยูใ่ น
ปั จจุบนั ทําให้ได้เห็นถึงวิถีชีวติ ของชาวมุสลิมในประเทศเติร์กเมนิสถาน
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4.5.7 พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติเติร์กเมนิสถาน (National museum of Turkmenistan)

รู ปที่ 4.25 เครื่ องประดับที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเติร์กเมนิสถาน
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/395331673519660375/
สาเหตุท่ีเลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากมีการรวบรวมเอาวัตถุโบราณที่คน้ พบในประเทศมาจัด
แสดงไว้กว่า 500,000 ชิ้น ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวติ การเป็ นอยูใ่ นอดีตของชาว
เติร์กเมนิสถาน
4.5.8 เมืองนิซ่า (Parthian Fortress of Nisa)
สาเหตุที่เลือกเมืองนี้ เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีความสําคัญในอดีต จากการคาดเดาว่าเคยเป็ น
พระราชวังที่สาํ คัญมาก่อน เนื่องจากมีการค้นพบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ ที่มีไว้สาํ หรับเก็บ
ผลิตผล และเป็ นเมืองที่มีความสําคัญทางการค้า วัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างเปอร์ เซี ย กรี ซ และ
เอเชียกลางในยุคนั้น
4.6 สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในประเทศคาซัคสถาน
4.6.1 เมืองอัลมาตี้
สาเหตุท่ีเลือกเมืองนี้ เนื่ องจากอัลมาตี้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของประเทศคาซัคสถานใน
สมัยที่ยงั อยูใ่ นสหภาพโซเวียต
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4.6.2 อนุสาวรีย์อสิ รภาพ (Monument of Independence)

รู ปที่ 4.26 อนุสาวรี ยอ์ ิสรภาพ
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/513903007454381763/
สาเหตุท่ีเลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่แสดงให้เห็นการความภูมิใจของชาวเติร์กเมนิ
สถานที่ ไ ด้ รั บ อิ ส รภาพจากสหภาพโซเวี ย ต และยัง เป็ นอนุ ส าวรี ย์ที่ มี แ ท่ น พิ ม พ์ ฝ่ ามื อ ของ
ประธานาธิบดีคนสําคัญของเติร์กเมนิสถาน คือท่านนูร์สุลต่าน นาซาร์ บาเยฟ
4.6.3 พิพธิ ภัณฑ์ ดนตรี (The museum of music instrument)
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากภายในพิพิธภัณฑ์น้ ี มีการจัดแสดงเครื่ องดนตรี พ้ืนเมือง
ของเติร์กเมนิสถาน และเครื่ องดนตรี ที่หายากจากทัว่ โลก
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4.6.4 โบสถ์ คริสต์ เซนคอฟ (Zenkov Cathedral)

รู ปที่ 4.27 โบสถ์คริ สต์เซนคอฟ
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/408138784972614070/
สาเหตุท่ีเลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามโดดเด่น เป็ นโบสถ์
ไม้เก่าแก่ที่สร้างด้วยการเข้าลิ่มแบบโบราณ หรื อสร้างแบบไม่ใช้ตะปู
4.6.5 ค๊ อทโตเบ (Kok-Tobe)

รู ปที่ 4.28 วิวทิวทัศน์เขาค๊อทโตเบ
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/511862313870934389/
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สาเหตุท่ีเลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากในสถานที่น้ ีมีบริ การนัง่ กระเช้าขึ้นเขาค๊อทโตเบ เพื่อชม
วิวเมืองอัลมาตี้ท้ งั เมืองแบบ 360 องศา
4.6.6 หุบเขาชาริน

รู ปที่ 4.29 วิวทิวทัศน์หุบเขาชาริ น
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/297167275384839865/
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่ องจากหุ บเขาชาริ น เป็ นหุ บเขาที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของ
โลก และมีความสวยงามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ จนได้รับการขนานนามว่า แกนด์แคนยอน 2
4.6.7 ตลาด Green Bazaar
สาเหตุที่เลื อกสถานที่น้ ี เนื่ องจากเป็ นตลาดที่มีการจําหน่ายสิ นค้าที่หลากหลาย อาทิ เช่น
เนื้อม้า ผลไม้แช่อ่ิม ผลไม้สด ผักพื้นเมือง ของฝาก และที่สาํ คัญสามารถชิมสิ นค้าที่มีจาํ หน่ายภายใน
ตลาดแห่งนี้ได้ทุกอย่าง
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4.6.8 ทะเลสาบใหญ่ อลั มาตี้

รู ปที่ 4.30 ทะเลสาบใหญ่อลั มาตี้
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/495466396474987410/
สาเหตุที่เลื อกสถานที่ น้ ี เนื่ องจากทะเลสาบแห่ งนี้ มีความสวยงามอย่างมาก สี ของนํ้าใน
ทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากสี เขียวเข้มจนไปถึงสี น้ าํ เงิน เป็ นไฮไลท์สําคัญที่ตอ้ งมาเยือน
เมื่อเดินทางมาถึงคาซัคสถาน
4.6.9 ตลาด Arbat
สาเหตุที่เลือกสถานที่น้ ี เนื่องจากในตลาดแห่งนี้ถือเป็ นอีกหนึ่งตลาดที่ท่านสามารถสัมผัส
ได้ถึงวิถีชีวติ วัฒนธรรม ศิลปะ ของชาเติร์กเมนิสถาน มีสินค้าพื้นเมืองคุณภาพดีราคาถูกจําหน่าย
มากมาย เหมาะกับการซื้อเป็ นของฝาก
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4.7 รายการท่ องเทีย่ ว เยือน 3 สถานเอเชี ยกลาง (อุซเบกิสถาน - เตริก์เมนิสถาน – คาซัคสถาน)
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โปรแกรมรายการนําเทีย่ ว
วันที่ 1 กรุ งเทพฯ-ทาซเค้ นท์
20:00 พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก บริ เวณชั้น 4 แถว Q เดิ นทางด้วย
สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ เวย์ (HY) ประตูทางเข้าที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
23:05 ออกเดินทางสู่ เมืองทาซเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยสารการบิน Uzbekistan airway (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 06.30 ชัว่ โมง และรับประทานอาหาร พักผ่อนบนเครื่ องบิน)
วันที่ 2 ทาซเค้ นท์ อุซเบกิสถาน
03:55 เดินทางถึงสนามบินเมืองทาซเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น
พาท่านเข้าพัก Ramada Hotel หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
08:30 รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารโรงแรม
09:30 นําท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ที่ต้ งั อยู่บริ เวณทางทิศตะวันออก ของประเทศเป็ น
เมืองที่มีความหมายว่า เมืองแห่ งศิลา (The city of stone)
นํ าท่ านชมจั ตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) หรื อเรี ยกอี กชื่ อว่า ฮัสตี อิหม่าม (Hasti Imam
Square) จากนั้นนําท่านชม อนุสาวรี ย์ พระแม่ แห่ งความสุ ข (Happy Mother) นําท่านชมวังที่พัก
ของเจ้ า ชายโรมานอฟ (Prince Romanov Residence) หรื อโคไลคอนสแตนติ โ นวิ ช ซึ่ งเป็ น
หลานชายของจักรพรรดิแห่งนิโคไล ที่ 1
นําท่านชมอนุสาวรี ย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur Monument and Square) เป็ นบริ เวณที่
ปกคลุมไปด้วยความสวยงามของดอกไม้ที่มีสีสันสดใส
12:00 รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13:30 นําท่านชมสุ เหร่ าจุมา (Juma Mosque) สุ เหร่ า จุมา เป็ นมหาสุ เหร่ าแห่งคีวา่ ตั้งอยูก่ ลาง
บริ เวณอิชานคาล่า
นํา ท่ า นชม สถานี รถไฟใต้ ดิ น ( The Tashkent metro) เป็ น1 ในรถไฟใต้ดินที่ มี เพี ย ง 2 แห่ ง ใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง
นําท่านไปชม ตลาดชอร์ ซู (Chorsu Bazaar) ให้ท่านได้สนุกกับการซื้ อสิ นค้าในตลาดบาซาร์ ที่มีผา้
แพรพรรณ พรม เครื่ องทองเหลือง ผ้าขนสัตว์ เครื่ องหนัง และสิ นค้าพื้นเมืองมากมาย
18:00 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
19:30 เข้าพักที่ Ramada hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่ 3 ทาซเค้ นท์ – บุคร่ า
06:30 ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟ กรุงทาซเค้ นท์ พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
07:30 ออกเดินทางสู่ เมืองบุคร่ า
11:15 เดินทางถึงเมืองบุคร่ า จากนั้นนําท่านชมเมืองบุคร่ า เป็ นเมืองโบราณที่เก่าแก่ เป็ นเส้นทาง
การค้าที่สาํ คัญบนเส้นทางสายไหม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1993
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13:30 นําท่านชมทีฝ่ ังศพของอัสมาอิล ปามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum)
จากนั้นนําท่านชม โบโล เค้ าซ์ คอมเพล็กซ์ (Bolo Khauz Complex) เป็ นอาคารสุ เหร่ าในสมัยกลาง
ของบริ เวณเอเชียกลาง
นําท่านชมป้ อมดิอาร์ ค (The Ark Fortress) ปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ดา้ นวัฒนธรรมของ
เมือง ซึ่ งในอดีตนั้นเคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของผูป้ กครองเมืองบูคร่ า
นําท่านเลือกซื้ อสิ นค้าที่ตลาดทากิ (Taqi trading dome)
18:00 รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร และชมการแสดงท้องถิ่น
20:30 เข้าพัก Malika Buklara Hotel
วันที่ 4 อุซเบกิสถาน- เตอมีนาบัด
06:00 รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
07:00 ออกเดินทางด้วยรถบัสเพื่อข้ามพรมแดนอุซเบกิสถาน- เตอมีนาบัด ระยะทางประมาน 10
กิโลเมตร
08:30 เดิ นทางถึ งด่านตรวจคนเข้าเมื อง ประเทศเติ ร์กเมนิ สถาน จากนั้นเดิ นทางไปยังเมื องเมริ ฟ
(Merv) ระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาน 2 ชัว่ โมง 50 นาที
12:00 เดินทางถึงเมืองเมิรฟ รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 นําท่านชมเมื องเมริ ฟโบราณ เป็ นเมืองโอเอซิ สเก่าแก่ที่ต้ งั อยู่บนเส้นทางสายไหม ในเอเชี ย
กลาง จากนั้นนํา ท่า นชม พิพิธ ภั ณฑ์ ส ถานเมื อ งมารี ซึ่ ง เป็ นเพี ย ง 1 ใน 2 พิพิธ ภัณฑ์ส ถานใน
ประเทศเติร์กเมนิสถาน
จากนั้นนําท่านชมมัสยิด ทาลฮาทาน บาบา (Talhatan Baba Mosque) สร้ างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่
12 สมัยอาหรับเซลจูก (Seljuk)
18:00 รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารท้องถิ่น
20:00 เข้าที่พกั Mary Hotel
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วันที่ 5 มารี – อัสห์ กาบัท
06:00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
06:45 เดิ นทางไปยังสนามบินมารี เพื่อเดิ นทางสู่ เมืองอัสห์กาบัท ด้วยสายการบินเติร์กเมนิสถาน
แอร์ ไลน์
8:30 เดินทางถึงสนามบินเมืองอัสห์กาบัท
ท่านนําชมเมืองอัสห์ กาบัท เป็ นเมืองหลวงเดิมตั้งแต่สมัยที่อยูใ่ นสหภาพโซเวียต จากนัน่ นําท่านชม
ทําเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace) เป็ นอาคารศิลปะรวมสมัยที่สะท้อนให้เห็ นถึ ง
มรดกทางวัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรมที่สืบทอดมาจากเปอร์ เซี ยโบราณ
12:30 รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนําท่านชมมัสยิดอาร์ โตกรู ลเกซี่ (Artogrul Gazy) ซึ่ งชื่ อนี้ถูกตั้งตามชื่ อของบิดาของบุรุษที่
ยิง่ ใหญ่ Osman Ghazi ซึ่งเป็ นผูก้ ่อตั้งจักรวัตรดิออตโตมาน ชมพิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ (National
museum of Turkmenistan) เป็ นแหล่ ง รวบรวมสมบัติโบราณที่ มีค วามสําคัญที่ โบราณคดี ที่ ถูก
ค้นพบในประเทศ กว่า 500,000 ชิ้น
18:00 รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารท่องถิ่น
20:00 เข้าพัก Grand Turkmen Hotel พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 6 อัสห์ กาบัท - อัลมาตี้
06:30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และ check-out
07:30 ออกเดินทางชมเมื องนิซ่า (Parthian Fortress of Nisa) ซึ่ งเป็ นเมืองที่หลงเหลื อสิ่ งก่อสร้ าง
ทางโบรารณคดีที่สันนิ ฐานจากรู ปทรงว่าบริ เวณนั้นน่าจะเป็ นพระราชวัง อาราม หรื อท้องพระคลัง
08:30 เดินทางสู่ สนามบินอัสห์กาบัท เพื่อเดินทางด้วยเครื่ องบินสู่ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
ใช้เวลาในการเดินทางประมาน 3 ชัว่ โมง แวะพักเครื่ องและประทานอาหารกลางวันบนเครื่ องบิน
14:00 ถึงสนามบินอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
15:30 นําท่านเข้าพัก Ambassador Hotel ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 7 อัลมาตี้ คาซัคสถาน
06:30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนําท่านชมจัตุรัสสาธารณะ (Republic Square)
สวนสาธารณะที่มีความสําคัญเป็ นที่ต้งั ของอนุสาวรีย์อสิ รภาพ (Monument of Independence)
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และสวนสาธารณะแพนฟิ ลอฟ (Panfilovtzev Park) ที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อ ลํา ลึ ก ถึ ง วี ร บุ รุ ษชาว
คาซัคสถานที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
นํา ท่ า นชม พิพิธ ภั ณฑ์ ด นตรี (The museum of music instrument) ภายในมี ก ารจัดแสดงเครื่ อง
ดนตรี โ บราณ ท้อ งถิ่ น หลากหลายชนิ ด จากนั้น นํา ท่ า นชม โบสถ์ ค ริ ส ต์ เ ซนคอฟ (Zenkov
Cathedral) เป็ นโบสถ์ไม้เก่าแก่ที่สร้างด้วยการเข้าลิ่มไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้าง
12:30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนําท่านนัง่ กระเช้าเคเบิ้ลชมยอดเขา ค๊ อทโตเบ (Kok-Tobe) ที่มีระดับความสู งที่ 1,130 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล ท่านสามารถชมความสวยงามของวิวเมืองอัลมาตี้ได้แบบรอบ 360 องศา
18:00 รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารท้องถิ่น
20:00 เข้าที่พกั และให้ทุกท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 8 หุบเขาชาริน
06:30 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมหุบเขาชาริ น ที่อยูห่ ่างจาก ตัวเมืองอัลมาตี้ประมาน 250 กิโลเมตรเป็ นหุ บเหวที่มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก มีอายุกว่า 12 ล้านปี
11:30 รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
เดินทางกลับอัลมาตี้ และอิสระกับการ shopping สิ นค้าพื้นเมืองที่ Green Bazaar
18:00 รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร และชมการแสดงพื้นเมือง
21:00 เข้าโรงแรมที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 9 ทะเลสาบใหญ่ อลั มาตี้
07:00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม check-out ออกเดินทางไปนอกเมืองประมาน 29 กิโลเมตร
เพื่อนําท่านชม ทะเลสาบใหญ่ อลั มาตี้
11:30 รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ Arbat ให้ท่านได้เลือกสิ นค้าคุณภาพราคาถูก
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอัลมาตี้ check-in เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพมหานคร
รับประทานอาหารเย็น และออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานครด้วยสายการบิน Air Astana สายการบิน
แห่งชาติคาซัคสถาน
วันที่ 10 กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึง กรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
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4.8 แบนเนอร์ เยือน 3 สถานเอเชี ยกลาง

รู ปที่ 4.31 แบนเนอร์ เยือน 3 สถานเอเชียกลาง

