
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14247 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

ตาตารส์ถาน – อุสเบกิสถาน 6วนั 5คืน 

คาซาน – โบลกา้ร ์– ซามาร่า อาณาจกัรเตอรคิ์ก บนริมฝัง่แม่น ้าโวลกา้ 

 



 

 

อตัราค่าบริการ  (ผู้เดนิทางไม่ต า่กว่า 25 ท่าน) 
ก าหนดวนัเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

13 – 18 สิงหาคม 2562  

27 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2562 

17 – 22 กนัยายน 2562 

54,999 10,000 

8 – 13 ตุลาคม 2562 

22 – 27 ตุลาคม 2562 
55,999 10,000 

5 – 10 พฤศจิกายน 2562 

19 – 24 พฤศจิกายน 2562 
55,999 10,000 

3 – 8 ธนัวาคม 2562   

24 – 29 ธนัวาคม 2562 

31 ธนัวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563  

55,999 10,000 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน 
วนัท่ี

เดินทาง 
เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง ชัว่โมงบิน 

 

วนัแรก 
สุวรรณภูมิ - ทาซเคนท ์ HY-532 08.10 12.55 6.45 ชม 

ทาซเคนท ์– คาซาน HY-649 14.45 16.25 3.30 ชม. 

วนัท่ีหา้ คาซาน - ทาซเคนท ์ HY-654 18.00 22.00 3.30 ชม. 

วนัท่ีหก ทาซเคน้ท ์- สุวรรณภูมิ HY-533 15.50 23.55 6.05 ชม 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ทาซเคน้ท-์คาซาน                                                          
RADISSON KAZAN/ 

เทียบเท่า (4*) 
--- ---   

วนัท่ีสอง 
คาซาน – เครมลินแห่งคาซาน - 

ช็อปป้ิงท่ีถนนบาวมานา                              

RADISSON KAZAN/ 

เทียบเท่า (4*) 
      

วนัท่ีสาม คาซาน-เกาะสวียาซหส์-โบลกา้ร ์                                            
OTEL REGINA/ 

เทียบเท่า (4*) 
      

วนัท่ีส่ี โบลกา้ร-์ซามาร่า                                                                          HOLIDAY INN/เทียบเท่า (4*)       

วนัท่ีหา้ ซามาร่า-ทาซเคน้ท ์                                                              
RAMADA / 

เทียบเท่า (4*) 
    --- 

วนัท่ีหก ทาซเคน้ท ์- กรุงเทพฯ ----------     --- 



 
 

วนัท่ีแรก      กรุงเทพฯ-ทาซเคน้ท-์คาซาน                                                         (วนัองัคาร) 

05.00 น.     คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข 

7 เคาน์เตอร ์N โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ รอใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง 

และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินของ สายการบิน อุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์(แถว W) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 08.10 น      ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่เมืองทาซเคน้ท ์โดยเท่ียวบินท่ี HY-534 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินคาซาน 

น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้ก

ทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 5 กิโลกรมั, ใชเ้วลาบินประมาณ 6.30 ช ัว่โมง)   
 

 

 

 

 

 
 

12.55 น  เดินทางมาถึง สนามบินเมืองทาซเคน้ท ์(เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน)  

14.45 น     ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท์ สู่เมืองคาซาน โดยเท่ียวท่ี HY-649 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) 

http://bit.ly/2NMk5YE


16.25 น    เดินทางมาสนามบินเมืองคาซาน/สาธารณะรัฐตาตาร์สถาน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากร (เวลาท่ีสาธารณะรัฐตาตาร์สถานชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชวัโมง) ตวัแทนบริษัทใหก้าร

ตอ้นรับคณะท่ีทางออกสนามบิน เมืองคาซาน (Kazan) เมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน

(Republic of Tatarstan หน่ึงในสาธารณรัฐปกครองตนเองในเขต สหพนัธว์อลกา้ 

(Volga Federal District) 1 ใน 7 เขตสหพนัธ ์(Federal districts) ของประเทศรัสเซียในอดีต เมือง

คาซาน เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรขา่น นับแตยุ่คเจงกิสขา่น และทายาท  แห่งมอง

โกลเรืองอ านาจเหนืออาณาดินแดนโวลกา้ บูลกาเรีย (Volgar Bulgaria) ท าใหผู้ค้นมีความ

ผสมผสานกบัเอเชีย  มาจนถึงยุคท่ีอาณาจกัรรัสเซียเขา้ยึดครองคาซาน ดว้ยชยัชนะของพระเจา้

ซาร์ อีวานจอมโหด (Ivan the Terrible) เหนืออาณาจกัรขา่น นับแตช่ว่งกลางศตวรรษท่ี16           

เป็นตน้มา ตวัเมืองตัง้อยูบ่นจุดบรรจบของแม่น ้าโวลกา้ (Volga) และแม่น ้าคาซานกา้ (Kazanka 

River) ปัจจุบนัเมืองคาซานมีความโดดเดน่ในภาพลกัษณ์แหง่ความเป็นพหุสงัคมท่ีมีความผสมผสาน

ของวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวตาตาร์ และรัสเซียท่ีกลมกลืน รวมทัง้การแสดงถึงการอยูร่่วมกนัของ

ทางศาสนาไดอ้ยา่งสนัติ 

               คาซาน เป็นเมืองท่ีมีความเกา่แกน่ับพนัปี และในความหลากหลายทางเช้ือชาติของประชากรนั้น 

คนสว่นใหญ ่คือ ชาวตาตารซ่ึ์งอยูอ่าศยัท่ีน่ีมาตัง้แตด่ ัง้เดิม และชาวรัสเซีย โดยมีศาสนาอิสลามและ

ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาหลกั อีกทัง้ยงัอีกหน่ึงเมืองหลกัของรัสเซีย ท่ีไดร้ับการเลือกใหจ้ดัการ

แขง่ขนัฟุตบอลโลก 2018 ดว้ย น าทา่นผา่นชม โรงละคร Puppet Theatre มหาวิทยาลยัคาซาน 

มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ และเซนตป์อล (St.Peter and St.Paul Cathedral) หอสมุดแห่งชาติ 

(National Library) อนุสรณส์ถานของ Feodor Ivanovich Chaliapin นักโอเปร่าท่ีมีช่ือเสียงของ

คาซาน หอระฆงัใหญส่ญัญกัษณข์องเมืองคาซาน Bell Tower of Bogoyavlensky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชม เทมเปิล ออฟ ออล รีลิเจ่ียน (Temple  of All Religions) หรือ วดัแห่งจกัรวาล 

(Temple of the Universe) เป็นอาคารท่ีถูกสรา้งข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี ซบัซอ้น 

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทางศาสนาหลายประเภท เชน่ คริสตจกัรออรโ์ธดอก สุเหร่า โบสถ ์และ

อ่ืนๆ เร่ิมตน้สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1992 โดยศิลปินทอ้งถ่ินและผูใ้จบุญ อีลดาร์ คาน๊อฟ (Ildar 

Khanov) ซ่ึงในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นสถานท่ีมีความส าคญั ท่ีไดร้ับความนิยมมากแหง่หน่ึงส าหรับ

นักทอ่งเท่ียวของเมืองคาซาน 

  
 ค า่ บริการอาหารค า่ท่ี ภตัตาคาร   

                  น าทา่นเขา้พกัท่ีโรงแรม RADISSON KAZAN /เทียบเทา่ (4*) 

 

วนัท่ี 2       คาซาน – เครมลินแห่งคาซาน - ช็อปป้ิงท่ีถนนบาวมานา                             (วนัพุธ) 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30น น าท่านเดินทางไปยงัเซ็นทรลั คาซาน (Central 

Kazan) เ พ่ื อ เ ข ้า ช ม  เ ค รม ลินแ ห่ ง ค าซาน  

(Kremlin of Kazan) ซ่ึงถือว่าเป็นย่าน

ประวติัศาสตร์ท่ีมีความส าคญัมากแหง่หน่ึงของเมือง

คาซาน ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ. 2000 ซ่ึงมีอาคาร สถานท่ีน่าสนใจ

หลายแห่ง และมีพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าชม อีกทั้งย ังถูกใชเ้ป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ท าเนียบ

ประธานาธิบดีแห่งตาตาร์สถานดว้ยปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีถือวา่เป็นป้อมปราการของตาตาร ์

(Tatar Fort) เพียงแหง่เดียวท่ีเหลืออยูใ่นรัสเซียและยงัเป็นสถานท่ีแสวงบุญอนัส าคญั ประกอบดว้ย

กลุม่ อาคารประวติัศาสตรท่ี์โดดเดน่จากศตวรรษท่ี 16-19 ยงัเป็นท่ีต ัง้ของเหลา่อาคารเกา่แกจ่ านวน

มาก โดยอาคารท่ีเกา่แกท่ี่สุด คือ มหาวิหารแอนนนัชิเอชัน่ (Annunciation Cathedral) หรือ 

มหาวิหารแม่พระรบัสาร ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนในชว่งระหวา่งปี ค.ศ.1554 – 1562 เป็นศาสนจกัรออร์



โธด๊อกซร์ัสเซีย ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของศาสนาและการศึกษาท่ีส าคญัมากแห่งหน่ึง

ของเมืองคาซาน  

ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติสาธารณรฐัตาตารส์ถาน (National museum of the 

Republic  of Tatarstan) ซ่ึงเปิดใหค้รั้งแรกในวนัท่ี 5 เมษายน ปี 1895 เป็นอาคารพิพิธภณัฑท่ี์

ใหญแ่ละส าคญัท่ีสุด ถือวา่เป็นอนุสาวรียท์างสถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์ของสาธารณรัฐ

ตาตาร์สถานและของรัสเซีย เป็นศูนยร์วมรวมเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ เหรียญทอง

โบราณ รวมไปถึงการสะสมสว่นตวัของนักโบราณคดีและนักประวติัศาสตรแ์ละอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก

ประมาณ 40,000 ช้ิน 

 

 

 

 

 

ช ม  สุ เ ห ร่ า คุ ล ช า ริ ฟ  (Qolsharif 

Mosque) เป็นมสัยิดท่ีมีช่ือเสียงและมีขนาดใหญท่ี่สุดในรัสเซียและในทวีปยุโรป โดยมสัยิดถูกสรา้ง

ข้ึนในชว่งระหวา่งศตวรรษท่ี 16 -17 มสัยิดหลงัเดิมท่ีถูกท าลายไปในอดีตเม่ือครั้งท่ีกษัตริยอี์วานแหง่

รสัเซียเขา้ยึดเมือง และไดร้บัการบูรณะในภายหลงัอีกครัง้หน่ึงโดยการสมทบทุนจากนานาๆ ประเทศ 

เชน่ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์จนเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.2005 แสดงถึงความ

เป็นนครหลวงแหง่อิสลามท่ีส าคญัทางตอนเหนือสุดของโลก และตัง้ข้ึนตามช่ือของอิหมา่มท่ีพลีชีพ

ในสงครามกบักษตัริยอี์วานแหง่รสัเซียเขา้ยึดเมือง ปัจจุบนัมสัยิดแหง่น้ีไดก้ลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว

ท่ีส าคญั และถือวา่เป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคญัของเหลา่นักแสวงบุญเป็นจ านวนมาก  

  
 

ชม บลาโกเวสเฮนสก้ี (Blagoveshensky 

Citadel) โบสถ์ส าค ัญแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย

โอโธดอกซ ์อนัเกา่แกท่ี่สุดในเขต โวลกา้ตอนกลาง ท่ี



กษัตริยแ์ละบุคคลส าคญัของ รัสเซียในอดีต มาสกัการะมากมายอนัเป็นเสมือนสญัลกัษณข์องการ

อยูร่่วมกนัทางศาสนาบนพ้ืนท่ีใกลก้นั ไดอ้ยา่งสมานฉันท ์           

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัท่ี ภตัตาคาร 

  ชม ซยูยุมบิเคอ ทาวเวอร ์(Söyembikä  Tower) ท่ีมีช่ือเสียงของเครมลินแห่งคาซาน เป็น    

ส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในเมืองคาซาน หอคอยแหง่น้ีมีต านานท่ีเก่ียวกบัประวติัของ พระนางซูยุมบิก

เคะ (Suyumbike) ราชินีองคสุ์ดทา้ยของคาซานท่ีทรงสิริโฉม หากแตค่วามงามนั้น น าไปสูเ่ร่ืองราว

ท่ีแสนเศรา้ เม่ือครัง้กษตัริยอี์วานจอมโหดเขา้ยึดเมืองคาซาน ก็ปรารถนาจะไดน้างไปเป็นมเหสี พระ

นางจึงเดิมพนักบักษตัริยอี์วาน วา่หากสรา้งหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในเมืองไดใ้นเจ็ดวนัก็จะยอมอภิเษกดว้ย 

กษัตริยอี์วานจึงไดร้ะดมไพร่พลสรา้งหอคอยหา้ช ัน้น้ีจนเสร็จตัง้แตก่อ่นรุ่งสางของวนัท่ีเจ็ด และใน

วนัท่ีหอคอยเสร็จส้ิน ขณะท่ีพิธีเฉลิมฉลองก าลงัเร่ิมตน้นั้นเอง ราชีนีซูยุมบิเคะไดข้อข้ึนไปชม

หอคอย แลว้ท้ิงร่างลงมาจากชัน้สูงสุดของหอคอย ปัจจุบนัหอคอยแหง่น้ีไดก้ลายเป็นสญัลกัษณท์าง

สถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองคาซานอีกดว้ย ชม พิพิธภณัฑค์รบรอบ

พนัปี (Museum of 1000
th
 Anniversary) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ถูกสรา้งข้ึน  เม่ือเมืองคาซาน ฉลอง

ครบรอบพนัปี ภายในไดส้ะสมเคร่ืองใช ้ส่ิงของพรอ้มทัง้วตัถุท่ีเป็นมรดกตกทอดกนัมาของเมืองคา

ซานและของรัสเซียดว้ย หอ้งแรกใหแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเกา่แกข่องเมืองคาซาน ซ่ึงเคยเป็นท่ีอยู ่

อาศยัของคนรุ่นแรกในสมยัโบราณท่ีผา่นมาราว 1,000 ปี กอ่นคริสตกาล จนมาถึงในราวศตวรรษท่ี 

15 ท่ีพวกตาตารเ์ขา้มาตัง้ รกรากในบริเวณพ้ืนท่ีแหง่น้ี และไดก้ลายมามรดกตกทอดมาถึงในปัจจุบนั

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสญัลกัษณแ์ห่งความเป็นเสรีภาพแสดงให ้เป็นขอ้ท่ีคลา้ยคลึงกบัชาวโบลกา้ร์ และ

สว่นอ่ืนๆของพ้ืนท่ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงเอกสารท่ีส าคญั ท่ีบง่บอกใหเ้ห็นถึงประวติัความเป็นมาของเมือง

ในยุคของโซเวียต และความทนัสมยัของคาซานดว้ย    

                 
 

เ ท่ี ย ว ช ม  ถ น น บ า ว ม า น า  (Baumana 

Street) ถนนสายหลกัของเมืองคาซาน ท่ีถูกนัก

ปฏิวติัชาวรัสเซีย นิโคไล บาวแมน (Nikolay 



Bauman) เป็นผูอ้อกแบบกอ่สรา้งข้ึนใหก้ลายเป็นถนนคนเดินท่ีรวมเอาทุกอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั ท ัง้

รา้นอาหาร แหลง่ชอ้ปป้ิงและท่ีพกั มีน ้าพุเป็นแหลง่นัดพบ จนไดร้บัขนานนามวา่ ถนนอาราบทัแห่ง

คาซาน (Kazan Arabat Street) ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้และชมบรรยากาศ

ของผูค้นชาวคาซานยา่นน้ี ท่ีสองขา้งทางประกอบไปดว้ยโบสถแ์ละตึกรามบา้นชอ่ง สุดถนนเป็น

พระราชวงัเครมลินตัง้อยูริ่มแมน่ ้า เดินเลน่จนสุดสายถนนไปยงัจตุัรัสตูคายา่เป็นท่ีต ัง้รูปปั้น ฟี

โอดอร ์ชาเลียปิน (Fyodor Shalyapin) นักรอ้งโอเปร่าท่ีมีเสียงช่ือโดง่ดงั  และเลยไปอีกนิดจะเป็น

โบถสสี์ฟ้ายอดสีทองและหอระฆงัสูงตระหงา่นริมถนนบาวมานา แหง่น้ี 

 ค า่ บริการอาหารค า่ท่ี ภตัตาคาร   

น าทา่นเขา้พกัท่ีโรงแรม RADISSON KAZAN /เทียบเทา่ (4*) 

วนัท่ี 3         คาซาน-เกาะสวียาซหส์-โบลกา้ร ์                                            (วนัพฤหสับดี) 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30น น าทา่นไปเท่ียวชม พิพิธภณัฑวิ์ธีชีวิตของชาวโซเวียต (Soviet Lifestyle Museum)ซ่ึงเป็น  

สถานท่ี ท่ีถูกสรา้งข้ึนมาเพ่ือใหร้ะลึกถึงและเตือนจิตใจของคนเกา่แกใ่นสมยัท่ีอยูแ่ละถูกปกครอง

ภายใตร้ะบบท่ีเรียกวา่ ยูเนียน โซเวียต โซเชียลิสต ์รีพบัลิค (USSR/Union Soviet Socialist 

Republic) ซ่ึงภายในไดเ้ป็น สถานท่ีส าหรบัสะสมส่ิงของตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นยุคนั้น จากปี ค.ศ.1930 ถึง

ปี ค.ศ.1990 และไดบ้ง่บอกถึงชีวิตและความเป็นอยูข่องชาวโซเวียตท่ีแตกตา่งกนัไปตามพ้ืนท่ี 

การศึกษาของโรงเรียน การอา้งถึงสิทธิท่ีจะไดร้บัในส่ิงของตา่งท่ีมีอยู ่และบางพ้ืนท่ียงัแสดงใหเ้ห็นถึง

ดา้นศิลปะงานตา่ง ๆ และรวมถึงงานเขียนหนังสือตา่ง ๆ ในยุคของโซเวียต และนอกจากนั้นยงัมีอีก

หลายส่ิงหลายท่ีจะท าใหต้อ้งแปลกใจและยอ้นกลบัไปในยุคนั้น  

     
 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เกาะสวียาซห์ส 

(Sviyazhsk Island) ซ่ึงอยูท่างดา้นใตข้องเมืองคา

ซาน  ระยะทางหา่งประมาณ 30 กม. ตัง้อยูบ่ริเวณ

เนินเขาสูง มีพ้ืนท่ีประมาณ 62 เฮกเตอร์ บริเวณ

รอบๆเต็มไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามมาแตโ่บราณ 



ท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสามารถดึงดูดนกัทอ่งเท่ียวใหม้าเท่ียวชม และเกาะน้ียงัถูกท าใหเ้ป็นทีส าหรบัจดั

งานตา่งๆ ท่ีมีความส าคญัของชาติเกาะแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัในราวศตวรรษท่ี 13 ส าหรับท าพิธีการ

ดา้นศาสนา ซ่ึงไดเ้ร่ิมมีการกอ่ตัง้วิหารข้ึนในปี ค.ศ.1551 ส าหรบัคริสตศ์าสนาแหง่ออรโ์ธดอ๊กซข์อง

ชนชาติรสัเซียเป็นจ านวนมากจากสว่นตา่งๆของประเทศ ไดเ้ดินทางเขา้มายงัสถานท่ีแห่งน้ีจนท าให ้

กลายเป็นสถานท่ีมีความเดน่และเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมดว้ยใหท้า่นได ้

ชมความสวยงามบริเวณรอบๆเกาะท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงกอ่สรา้งเป็นสญัลกัษณ์ของศาสนาคริสตนิ์กาย

ออรโ์ธดอ๊กท่ีเป็นศาสนาประจ าชาติ 

ชม วิหารไรฟา (Raifa Monastery) เป็นสถานท่ีท่ีถูกสรา้งข้ึนอยูบ่นริมฝั่งของทะเลสาบท่ีถูกปก

คลุม  ไปดว้ยตน้ไมท่ี้เป็นธรรมชาติมีความสวยงามวิหารแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 17 เพ่ือ

เป็นท่ีเคารพสกัการะตอ่ส่ิงท่ีดลบนัดาลใจและความประทบัใจตอ่ พระนางแห่ง จอรเ์จีย (Lady of 

Georgia) วิหารแหง่น้ีประกอบไปดว้ยโบสถท่ี์มีความศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือเป็นเกียรติแดพ่ระแมแ่หง่พระผูเ้ป็น

เจา้โบสถ ์เพ่ือเป็นเกียรต์ิแดพ่ระบิดาในซีนายและนอกจากนั้นยงัมีหอระฆงัไรฟาท่ีประตูทางเขา้เพ่ือ

เป็นเกียรต์ิแดอ่ารช์านเจล ไมเคิล และยงัมีแหลง่น ้าอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนัท่ี ภตัตาคาร 

               น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง

โบลกา้ร ์(Bolgar) ท่ีต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัตก

เฉียงใตข้องเมืองคาซาน ระยะทางประมาณ 

150 กม. ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพ

สองฟากฝั่ งของแม่น ้ าโวลกา้ ท่ี มีความยาว

ประมาณ 3,690 กม. เป็นแมน่ ้าท่ียาวท่ีสุดของ

ทวีปยุโรป และถือกนัโดยทั่วไปว่าเป็นแม่น ้า

ประจ าชาติรัสเซีย ไหลผา่นทางดา้นตะวนัตก

ของประเทศ และเป็นแกนหลกัของระบบแมน่ ้า

ท่ีใหญท่ี่สุดของยุโรป แหลง่เก็บกกัน ้าท่ีใหญท่ี่สุด

ในโลกบางแหง่ก็อยูต่ามแนวล าน ้าสายน้ี แมน่ ้า

โวลกา้แบง่ออกเป็น 3 สว่นใหญ ่ๆ คือ โวลกา้

ตอนบน โวลกา้ตอนกลาง และโวลกาตอนลา่ง 

โบลกา้ร ์เป็นเมืองแหง่สถาปัตยกรรมโบราณท่ีถูกสรา้งข้ึนตามบริเวณริมฝั่งแมน่ ้าโวลกา้ท่ีกลายเป็น  

แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัตัง้ถ่ินฐานในราวศตวรรษท่ี 9-10 และนักธรณีวิทยาไดขุ้ดคน้พิศูจน์ใหเ้ห็นวา่ เคย

เป็นท่ีอยูอ่าศยัในยุคของนีโอลิติค ยุคบรอนซ ์และตอนตน้ของยุดเหล็กดว้ย ตอ่มาไดเ้ป็นแหลง่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2


ศูนยก์ลางท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้ขายระหวา่งรัสเซียและตะวนัออก ในปี ค.ศ.1236 เมือง

โบลกา้ร์ไดถู้กยึดครองโดยกองทพัมองโกล และในปี ค.ศ.1395 โดยกองทพัของตีมูร์ ภายหลงัท่ีถูก

ท าลาย ซ่ึงในแตค่รัง้ก็ไดร้บัการสรา้งข้ึนมาใหม ่แตใ่นปี ค.ศ.1431 ภายหลงัท่ีถูกปกครองโดยแกรนด ์

ดุก๊ บาซิล ท่ี 2 เมืองน้ีก็ไดถู้กท าลายโดยไมมี่โอกาสท่ีจะสรา้งข้ึนใหมไ่ดใ้นศตวรรษท่ี 15 และยงัเคย

เป็นเมืองหลวง พวกโกลเดน้ ฮอร์ดในศตวรรษท่ี 13 จนไดก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีไดร้ับความ

สนใจ ไดร้ับการบูรณะใหเ้ป็นตวัแทนของดา้นประวติัศาสตร์ในดา้นการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม 

ประเพณีตา่งๆ  ซ่ึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2014    

 ค า่ บริการอาหารค า่ท่ี ภตัตาคาร   

                      น าทา่นเขา้พกัท่ีโรงแรม OTEL REGINA /เทียบเทา่ (4*)  

วนัท่ี 4             โบลกา้ร-์ซามาร่า                                                                         (วนัศุกร)์ 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นไปชม หมู่บา้นของชนเผ่าตาตา้ร ์ท่ีสรา้งดว้ยไมแ้ละประดบัตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้

อยา่งสวยงาม ชมศิลปะตา่งๆ ในการสรา้งบา้นในแบบของชนเผาตาตา้ บา้นทัง้หลงัถูกสรา้งข้ึนอยา่ง

สวยงามและมัน่คง โดยท่ีแทบจะไมไ่ดใ้ชต้ะปูยึดเลย โบลกา้ร์ผสมผสานของชนเผา่มองโกลและชาว

มุสลิม และยงัเป็นท่ีอาศยัของชนเผา่เร่ร่อนในลุม่แมน่ ้าโวลกา้-โบลกา้ร์ และยงัมีความส าคญัตอ่

บรรพบุรุษของชาเผา่ตาตาร์ดว้ยซ่ึงมีอายุเกา่แกห่ลายรอ้ยปี ตัง้แตใ่นระหวา่งศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงเป็น 

หลกัฐานทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีอยูต่อ่กนัมาและรวมทัง้วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัและยงัสญัลกัษณ์

ของพวกอิสลามท่ีไดเ้ขา้มาในราวปี ค.ศ.922 และยงัคงเป็นสถานท่ีส าคญัในการจาริกแสวงบุญของ

ชาวตาตารท่ี์เป็นมุสลิม  

ชม มสัยิดสีขาว (White Mosque) ถูกสรา้งข้ึนใหเ้ป็นมสัยิดขนาดใหญแ่หง่ใหมข่องเมืองและใหญ ่ 

ท่ีสุดในแถบตะวนัตกเฉียงใตข้องแควน้ตาตาร์สถานมสัยิดแหง่น้ี ต ัง้อยูใ่กลท้างเขา้ดา้นประตูทิศใต ้

ของโบลการ์ มสัยิดมีสีขาวโพลนเป็นสญัลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิผุดผอ่งและจิตวิญญาณ อาคาร

มัสยิดมีโดมสามหลัง หอคอยอาซานสองหอสูง 46.5 เมตร โดมใหญ่ตรงกลางมีขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 9 เมตร สูงจากพ้ืนมสัยิด 17 เมตร เสามินาเร่หรือหอคอยของมสัยิดเลียนแบบมา

จากมสัยิดนบีมุฮมัมดั ท่ีเมืองมาดีนา ตามค าแนะน าของ มินติเมอร์ ชยัมิเยฟ ประธานาธิบดีคนแรก

ของตาตารส์ถาน ความกวา้งของหอ้งโถงละหมาด มีพ้ืนท่ีขนาด 1,500 ตรม. มีเสา 88 ตน้ ทางเขา้

มสัยิดมีน ้าพุซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องการช าระลา้งร่างกาย

กอ่นละหมาด  

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนัท่ี ภตัตาคาร 



น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองซามาร่า (Samara)          ท่ีอยูท่างดา้นใตร้ะยะทางหา่งประมาณ 

120 กม. ซามาร่าเป็นเมืองหลวงของแควน้ซามาร่า และยงัเป็นเมืองท่ีอยูใ่กลก้บัเมืองคาซาน เมือง

หลวงของสาธารณะรฐัตาตารส์ถานหา่งกนัประมาณ 300 กม.  

ซามาร่า ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมีความใหญโ่ตเป็นอนัดบัท่ี 6 ของรัสเซีย และเป็นศูนยก์ลางการ 

ปกครองของ ซามาร่า โอบลาสท ์(Samara Oblast/Region)ท่ีต ัง้อยูท่างดา้นใตข้องตาตาร์สถาน    

และทางดา้นตะวนัออกของแมโ่วลกา้และแมน่ ้าซามาร่า และเมืองซามาร่าตัง้อยูท่างฝั่งตะวนัออก 

ของแมน่ ้าซามาร่าดว้ย มีพ้ืนท่ีประมาณ 53,600 ตร.กม. และมีพลเมืองอาศยัอยูป่ระมาณ 1.2  

ลา้นคน และยงัเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดร้บัการเลือกใหจ้ดัการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2018 อีกดว้ย ใหท้า่นได ้

ชมความสวยงามของเมืองท่ีไดถู้กสรา้งข้ึนในราวปี ค.ศ. 1586 ท่ีในสมยันั้นไดถู้กสรา้งใหเ้ป็นป้อม

ปราการป้องกนัเสน้ทางการคา้ในแม่น ้ าโวลกา้และต่อมาไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการค ้าท่ีมี

ความส าคญัของแควน้น้ี ซ่ึงจะเต็มไปดว้ยโรงงานตา่งๆ ท่ีมีการผลิตเก่ียวกบัเคร่ืองมือส าหรับการปีโต

เล่ียม มีการเช่ือมตอ่ของทอ่น ้ามนัท่ีถูกกลั่นแลว้ส่งไปยงัเมืองตา่งๆ การอุตสาหกรรมท่ีมีความ

ใหญโ่ตของรสัเซีย และนอกจากนั้นยงัมีการผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิตฯ   

ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซน้ต็ปีเตอร ์(St.Peter Church) ท่ีถูกสรา้งข้ึนอยา่ง  สวยงามตาม

แบบของคริสตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอ๊ก 

 

ช 

 

 

 

 

 

ชมแบบบา้นพกัอาศยัของเหล่าพ่อคา้ (House  of Merchant) ซ่ึงเป็นส่ิงปลูกสรา้งท่ีมีอายุเกา่แก่

ของพวกพอ่คา้วาณิชย ์ในสมยัท่ีเมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขายกบัพวกยุโรปรูปแบบของบา้นจะ

ถูกสรา้งในรูปแบบตา่งๆและตกแตง่ทาสี ท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณท่ี์สวยงานของเมืองซา

มาร่า จากนั้นน าท่านไปเ ท่ียวชมความ

สวยงามรอบๆตัวเ มือง ท่ี เ ป็นสวน และ

อนุสาวรีย ์และนอกจากนั้นยงัมีตวับา้น

ต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนในแบบเก่าท่ีมีความ

สวยงามและเป็นจุดเดน่ นอกจากนั้นยงัเป็น



ท่ีต ัง้ของร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมอีกมากมายหลายอย่างท่ีพร้อมจะใหค้วามสะดวกสบายแก่

นักทอ่งเท่ียว ชม บรรยากาศริมฝั่งแม่น ้าโวลกา้ (Volgar River Embankment) เป็นบริเวณท่ี

ถูกสรา้งข้ึนบนสันเนินใหเ้ป็นพ้ืนท่ีสาธารณะตามความยาวของริมฝั่งแมน่ ้าฯระยะทางประมาณ 5 

กม. พรอ้มตกแตง่ดว้ยสวนท่ีมีตน้ไมส้วยงาม เป็นหน่ึงในความสวยงามท่ีสุดของซามาร่าในการท่ีจะ

ชมพระอาทิตยต์กในยามค ่า ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่เมืองซามาร่านั้นเคยมีช่ือเสียงมากมายเป็นท่ี

รวมของพวกพอ่คา้ในอดีต หา้งรา้นใหม่ๆ  มากมายหลายแหง่ไดถู้กสรา้งข้ึนมาเกือบทุกปี และท่ีถนน

คนเดิน เลนินกราดสกาย่า (Leningradskaya Street) และถนนหลกักุยบีเชว่า ซ่ึงเป็นแหลง่

ใหญข่องการจ าหน่ายสินคา้ ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ เชน่ เส่ือผา้ท่ีสวยงาม 

เคร่ืองประดบัตา่งๆ   

 ค า่ บริการอาหารค า่ท่ี ภตัตาคาร   

     น าทา่นเขา้พกัท่ีโรงแรม HOLIDAY INN/เทียบเทา่ (4*)  

 

วนัท่ี 5              ซามาร่า-ทาซเคน้ท ์                                                                  (วนัเสาร)์ 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชม จตุัรสัคุยบีเชฟ (Kuibyshev Square) ซ่ึงสถานท่ีแหง่น้ีเป็นจตุัรัสท่ีความใหญท่ี่สุดในรัสเซีย

และ  ในยุโรปอีกดว้ย ซ่ึงมีความยาวประมาณ 500 เมตร และความกวา้งประมาณ 300 เมตร          

เป็นจตุัรสัท่ีมีความใหญโ่ต พ้ืนท่ีกวา้งใหญป่ระมาณ 15 เฮกเตอร/์หรือประมาณ 90 ไร่ และเป็นหน่ึง

ในหา้ของโลก ซ่ึงพ้ืนท่ีคร่ึงหน่ึงจะถูกปกคลุมดว้ยยางอลัฟาสท ์และอีกคร่ึงหน่ึงจะถูกตกแตง่เป็นสวน

มีตน้ไมแ้ละดอกไมป้ลูกประดบัอยา่งสวยงามทัง้ส่ีดา้น ชม โรงโอเปร่าและบลัเล่ทแ์ห่งซามาร่า 

อะคาเดมิค (Samara Academic Opera and Ballet Theatre) ซ่ึงไดถู้กสรา้งในปี ค.ศ.1931-

1932 ตามนโยบายหน่ึงของสถาปัตยกรรมโซเวียตโนอาห ์ทรอทสก้ี  ชม วิหารอีฟเวอร ์(Iversky 

Monastery) เป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของซามาร่า ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาใน

เร่ืองของศาสนาท่ีเร่ิมตน้ข้ึนในปี ค.ศ. 1850 ท่ีไดถู้กกอ่สรา้งใหเ้ป็นเพียงชุนชนของเหลา่แมชี่             

แตค่วามมุง่หมายของชาวซามาร่าไดเ้ร่ิมตน้ โดยท าเป็นกองทุนมูลนิธิและไดแ้บง่สนัพ้ืนท่ีนอกเมือง

เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ีกอ่สรา้งโรงสวดในการท าพิธี จากนั้นเวลาไดผ้า่นไปปีตอ่ปี สถานท่ีแหง่น้ีไดมี้การ

บูรณะกอ่สรา้งเพ่ิมเติมโดยการหาทุนจากการบริจาคและจากการขายส่ิงของท่ีเป็นงานเย็บปักถกั

รอ้ยของเหลา่แมชี่ หลงัจากท่ีเวลาไดผ้า่นไปนานสิบปี สถานท่ีแหง่น้ีไดถู้กสรา้งจนมีความสวยงาม

และเป็นท่ีพกัของพวกบาทหลวงก่อนท่ีจะมีการเลือกตวัแทนในการบริหารการปกครอง แต่ใน

ภายหลงัท่ีระบบการปกครองของโซเวียตไดเ้ขา้มา และไมส่นับสนุนการเร่ืองของศาสนา สว่นตา่งๆ

ของวิหารไดถู้กปิดลงและกลายเป็นท่ีเก็บของ และในปี ค.ศ.1925 ก็ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของ



ศาสนาคริสตนิ์กายรัสเซียนออร์โธดอ๊ก น าทา่นไป พิพิธภณัฑศิ์ลปะ (Samara Arts Museum) 

สถานท่ีแหง่ น้ีไดถู้กเร่ิมกอ่สรา้งในปี ค.ศ.1897 เม่ือพวกพอ่คา้วาณิชยแ์ละนักศิลปิน คอนสแตน

ติน โกลอฟกิน (Konstantin Golovkin) ไดเ้สียสละและบริจาคงานของตนเองท่ีไดส้ะสมไวใ้หก้บั

พิพิธภณัฑน้ี์ และก็ไดเ้ขียนจดหมายสง่ไปยงัจิตกรของรัสเซียใหร่้วมกนัชว่ยสรา้งและสะสม จากนั้น

พวกศิลปินเหลา่นั้นก็ไดส้ง่ภาพเขียนมายงัเมืองน้ี โดยในปี ค.ศ.1911 ไดมี้การสะสมถึง 130 ภาพ 

และบางสว่นก็ไดร้ับจากพวกพอ่คา้ในเมืองน้ีท่ีไดเ้ก็บสะสมเอาไว ้ภายหลงัปี ค.ศ.1917 ของสะสม

ตา่งๆก็ไดเ้พ่ิมมากข้ึนมากกวา่ 1,000 ช้ินท่ีไดม้ากจากศิลปีน จินตกร ท่ีมีช่ือเสียง และไดส้ง่มายงั

พิพิธภณัฑน้ี์รวมถึงส่ิงของจากชาวญ่ีปุ่น ชาวจีนและชาวอียิปตอี์กดว้ย ชม โรงละครกอรก้ี์(Gorky 

Drama Theater) ซ่ึงเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีต ัง้อยูบ่ริเวณริมฝั่งแมน่ ้าโวลกา้ ท่ีถือไดว้า่เป็นงานช้ินเอกแหง่

สถาปัตยกรรมของเมืองน้ีท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหเ้หมือนกบัในนิทานแห่งเทพนิยาย จนไดก้ลายเป็น

สญัลกัษณ์ท่ีแทจ้ริงของเมืองน้ี และเป็นเหมือนกบัไขมุ่กท่ีแทจ้ริงแห่งดา้นสถาปัตยกรรมในยุคแห่ง

ศตวรรษท่ี 19 สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1851 ในรูปแบบแห่งรัสเซีย -มอสโคว ์ซ่ึงมี

รูปแบบเหมือนกบัโรงละครคอร์ชา่ในกรุงมอสโคว ์รูปแบบการกอ่สรา้งมิใชจ่ะเป็นส่ิงท่ีมีช่ือเ สียง

เทา่นั้น แตย่งัมีช่ือเสียงทางดา้นการผลิตนักแสดงทัง้ชายและหญิง และรายการแสดงตา่งๆ ท่ีมี

ช่ือเสียงอีกมากมาย 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนัท่ี ภตัตาคาร  

  น าทา่นไปชม หอ้งใตดิ้นของสตาลิน(The Bunker of Stalin) ท่ีถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1941            

ท่ีอยูลึ่กลงไปใตดิ้นถึง 40 เมตร ส าหรบัเป็นท่ีพกัอาศยัหลบภยัของสตาลินซ่ึงเป็นผูน้ าอยูใ่นขณะนั้น 

ซ่ึง สถานท่ีแหง่น้ีไดถู้กเลือกโดยสตาลินใหเ้ป็นท่ีอยูแ่ละสั่งงานในระหวา่งท่ีกรุงมอสโควก์ าลงัถุกบุก

รุกและมีอนัตรายจากสงคราม ซ่ึงท ัง้หมดมี 7 ช ัน้ และสตาลินจะพกัอยูท่ี่ช ัน้ลา่งสุด สว่นชัน้บนท่ี

เหลือ ก็จะถูกจดัและตกแตง่ใหเ้ป็นหอ้งประชุมพรอ้มแผนท่ีขนาดใหญ ่และยงัมีโตะ๊ส าหรบัท างาน                     

15.00น    น าทา่นออกเดินทางไปสนามบินซามาร่า เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง 

18.00น  ออกเดินทางจาก ซามาร่า สู่กรุงทาซเคน้ท ์โดยเท่ียวบินท่ี HY-654 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และ

ถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 5 กิโลกรมั, ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ช ัว่โมง)   

22.00น   เดินทางมาถึง สนามบินทาซเคน้ท ์เมืองหลวงของอุซเบกิสถาน เมืองทาซเคน้ท ์

(Tashkent) เป็นเมืองหลวงท่ีต ัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศ มีความหมายวา่ เมืองแห่งศิลา 

(The City of Stone) 

น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม RAMADA /เทียบเท่า (4*) 

 



 

 

วนัท่ี 6              ทาซเคน้ท-์กรุงเทพฯ                                                              (วนัอาทิตย)์ 

08.30น   บริการอาหารเชา้ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.30น       น าทา่นชม จตุัรสัอิสรภาพ (Independence Square) ต ัง้อยูใ่นใจกลางเมืองของทาซเคน้ท ์             

เร่ิมมีการข้ึนในปี ค.ศ.1991 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิสถาน มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นแผน่ดิน

ทองอนักวา้งใหญมี่คุณคา่ในการเพาะปลูก ถึงแมว้า่จะมีภูมิประเทศท่ีไมเ่หมือนท่ีใดในโลกน้ี และยงั

เป็นสญัลกัษณข์องดินแดนแหง่ใหมท่ี่เป็นสว่นร่ามของชุมชนบนโลกใบน้ี  

ชมอนุสาวรียข์อง แม่ท่ีมีความสุข (Happy Mother) 

ท่ีเป็นรูปปั้นแกะสลกัท่ีมีความสูง 6 เมตร และตวัเด็กมี

ความยาว 3.5 เมตร ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสญัลกัษณ์ของ

แมท่ี่เป็นบา้นเกิดเมืองนอนไดก้อดลูกท่ีจะเป็นอนาคตของ

ชาติตอ่ไป ใบหนา้ของแมท่ี่เป่ียมลนัไปดว้ยความกรุณา

และดวงท่ีมีความสุขของชีวิต ท่ีไดใ้ห ้ก ับเด็กน้อยท่ี

เปรียบเสมือนกบัชาวอุซเบหนุ่มสาวทุกคนท่ีไดอ้ยู ่ใน

ประเทศท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงมีแมท่ี่คอยใหค้วามปกป้อง

และคุม้กนัเหมือนกบัสมบติัอนัล า้คา่ท่ีจะตอ้งเติบโตตอ่ไป

ในอนาคต นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยงัมีสถานท่ีราชการ

ทีส าคญัและท่ีท างานของประธานาธิบดีและ รัฐมนตรี

ตา่งๆหลายกระทรวง (สถานท่ีส าคญัแห่งน้ีไมส่ามารถ

ถา่ยรูปได)้ น าทา่นเดินชมส่วนตา่งๆ ของบริเวณน้ีและตอ่ไปยงัอีกส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งผา่นชม คือ            

วงัท่ีพกัของเจา้ชายแหง่โรมานอฟ (Prince Romanov Residence) คือ นิโคไล คอนสแตนติโนวิช 

ซ่ึงเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแห่งนิโคไล ท่ี 1 ท่ีไดเ้สด็จหนีออกมาอยูท่ี่เมืองทาซเคน้ทใ์นปี                     

ค.ศ.1877 เป็นวงัท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวปี ค.ศ.1891 และอยูใ่นวงัแห่งน้ีจนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1918 

ซ่ึงเป็นท่ีพกัช ัน้เดียวแตถู่กสรา้งข้ึนอยา่งมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของ 

เบน๊อตและเกยท์เซลแมน ท่ีไดอ้อกแบบสรา้งดว้ยศิลปะอนัทนัสมยัท่ีล า้ยุคแหง่กาลเวลา และภายใน

ยงัเต็มไปดว้ยการตกแต่งดว้ยภาพแกะสลักภาพท่ีมีความสวยงาม ชมและถ่ายรูปดา้นนอก             

โรงละครอลิสเชอร ์นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet Theatre ) เป็นอนุสรณ์

สถานท่ีมีช่ือเสียง และเป็นความภูมิใจอยา่งย่ิงของอุซเบกิสถาน เพ่ือระลึกถึงนักปราชญผู์ย่ิ้งใหญ ่ท่ี

มีผลงานทางดา้นการประพนัธ ์ศิลปะ และดนตรี และท่ีส าคญัยงัมีบทบาททางดา้นการเมืองดว้ย ถูก



ออกแบบสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1947 โดยสถาปนิกชาวรัสเซียท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นกรุงมอสโคว ์ช่ือ อเล็ก

เซย ์ชูเซฟ (Aleksey Shchusev) ซ่ึงเคยเป็นกอ่น และตอ่มาไดถู้กสรา้งจนเสร็จเรียบรอ้ยในกลาง

ศตวรรษท่ี 20 โดยใชแ้รงงานชาวญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมาก ซ่ึงถูกจบัเป็นเชลยศึกในสมยัของ

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในโรงละครแหง่น้ีมี 6 หอ้งโถง ซ่ึงแตล่ะหอ้งไดถู้กสรา้งข้ึนตามวฒันธรรมของ

เมืองตา่งๆ และไดต้ ัง้ช่ือตามเมืองนั้นๆ เชน่ หอ้งทาซเคน้ท ์หอ้งบูคาร่า หอ้งโคเรซม หอ้งซา

มารค์านด ์หอ้งเฟอรก์าน่า และหอ้งเทอรเ์มซ                      

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนัท่ี ภตัตาคาร  

13.00น น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง 

16.00น   ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท ์สู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY-533  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไม่

เกิน 23 กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 5 กิโลกรมั, ใชเ้วลาบินประมาณ 6.30 

ช ัว่โมง)   

23.55 น     เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ     

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

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 



 



 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ัน้ประหยดั แบบหมูค่ณะ โดยสายการบินอุสเบกิสถาน แอรไ์ลน์  

 น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทา่นละ 23 กิโลกรมั 

 คา่รถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

 คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 คา่อาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 

 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ 

 ทรานสิตวีซา่ประเทศอุสเบกิสถาน 

 คา่บริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณ์ (ไมร่วมคา่ทิป) 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางแบบกลุม่วงเงิน 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

เง่ือนไขตามกรมธรรมธ ์ 
 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ทิปส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถข ัน้ต ่า 5 USD ตอ่ทา่นตอ่วนั ( 30 USDตอ่ทริป ) 

 คา่ทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัร์ไทยข ัน้ต ่า 100 บาทตอ่ทา่นตอ่วนั ( 600 บาทตอ่ทริป )  

 ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ (ส าหรบักรุ๊ปสว่นตวัเทา่นั้น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืน ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่หนังสือเดินทาง 

 คา่วีซา่ หรือคา่ธรรมเนียมการแจง้เขา้ออกประเทศ ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางตา่งชาติ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

   คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดไว ้

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ตาตา้สถาน  

 เน่ืองจากตา้ตา้สถานอยูใ่นประเทศรสัเซีย ผูถื้อหนังสือเดินทาง (Passport) จึงไดร้บัการยกเวน้วีซา่ ท ัง้น้ี

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งส าหรบัลงตราประทบัอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

การช าระเงิน  

 ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการจอง)  

พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง 

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

 หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 16 ทา่น ซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ  



 บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่

น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

 


