
 
 

 
 

ประเทศในเอเชียกลาง ดินแดนที่สบืทอดประวตัิศาตรอันยาวนานหลายพันป 
มรดกอารยธรรมโบราณนับแตเปอรเซียโบราณ ปารเธียน สูอาหรบัเซลจูก 

ตาตารมองโกล รัสเซีย จวบจนถึงยุคเติรกเมนในปจจุบัน 
นําทานเที่ยวชมแหลงโบราณคด ีโบราณสถานซึ่งเปนมรดกโลก ทีค่วรคาแกการไปเยือน  
นําทานทองเที่ยว 3 จังหวัดของประเทศเติรกเมนิสสถาน  อาคฮาล – มารี – ดาโชกัซ 8 วัน 

TOUR CODE :  TM301401MZ 

 
เกล็ดขอมูลเกี่ยวกับเตริกเมนิสถาน 

 
ประเทศเติรกเมนิสถาน (Turkmenistan) เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียกลาง มี
พรมแดนติดกับคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน อัฟกานิสถาน และอิหราน มีชายฝงบนทะเลแคสเปยน เคยเปนสวน
หนึ่งของสหภาพโซเวียต เปนหนึ่งในรัฐเตอรก (Turkic) ในเอเชียกลาง 1 ใน 6 รัฐเตอรกอิสระ จนกระทั่งป 
ค.ศ. 1991 ซึ่งเติรกเมนิสถานไดประกาศเอกราชใน วันที่ 27 ตุลาคม 1991 วันสุดทายกอนการสลายของ
สหภาพโซเวียต และในปถัดไปเติรกเมนิสถานไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ เติรกเมนิ
สถานเปนแหลงสํารองกาซธรรมชาติที่ใหญทีสุ่ดเปนอันดบั 4 ของโลก แมวาจะเปนผูมั่งคั่งในทรัพยากร
ทางธรรมชาติในบางพื้นที่สวนใหญราว 80% ของประเทศถูกปกคลุมดวย ทะเลทราย (ทรายดํา) 
Karakum ประเทศเติรกเมนิสถานแบงออกเปน 5 จังหวัด หรือ Welayat ในภาษาทองถิ่น (Turkmen 
Russian) ซึ่งไดแก จังหวัดอาคฮาล อันเปนที่ตั้งของเมืองหลวง อาชกาบัด, จังหวัดมารี ทางตอนใต,  
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จังหวัดเลบบั ทางตะวันออก, จังหวัดดาโชกัซ ทางตอนเหนือ และจังหวัดบัลขาน ทางตะวันตกที่ติดกับ
ทะเลแคสเปยน 
 
ระบบการปกครองของเติรกเมนสิถาน มีลักษณะของการที่มีรัฐบาลที่ทํางานเปนระบบพรรคเดยีว ปกครอง
โดย ประธานาธิบดีเพื่อชีวิต Saparmurat Niyazov ผูนําของประเทศซึ่งยังคงอยูในอํานาจในฐานะผูนํา
ของเติรกเมนิสถานหลังจากการสลายตัวของสหภาพโซเวียต เขาไดอางตัวเองวาเปนผูกอใหเกิดวัฒนธรรม
เติรกเมนตามแบบฉบับบของชาวมุสลิมที่ดี (Promoter of Traditional Muslim and Turkmen culture) และ
ไดเรียกตัวเองวา "Türkmenbaşy" หรือ "ผูนําของชาวเติรกเมนิสถาน" นิยาซอฟไดเสียชีวิตลงอยาง
กะทันหันเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2006 แลวนาย Gurbanguly Berdymukhammedov ไดรับการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีคนใหมเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2007 และสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีใน วันที่ 14 
กุมภาพันธ 2007 
 
เติรกเมนิสถานมีประวัติศาสตรอันหลากหลายและยาวนาน กองทัพจากอาณาจักรหนึ่งเขามาชวงชิงเพื่อ
ปกครองดินแดน แลวก็ทิ้งไปแสวงหาเมืองขึ้นอันมั่งคั่งอื่น ๆ เริ่มตนดวย จักรวรรด ิ Achaemenid ของ
เปอรเซียโบราณ จักรพรรดิ์อเล็กซานเดอร มหาราช เคยไดเขามายึดครองเมื่อครั้งเดินทัพสูเอเชียกลาง
ประมาณยุคสมัยเดียวกันกับเสนทางสายไหม (Silk Road) ราว 400 ป กอนคริสตกาล กอใหเกิดเสนทาง
การคาที่สําคัญระหวางเอเชีย และ ภูมิภาคเมดิเตอรเรเนียน ตอจากนั้นมาประมาณ 80 ป อาณาจักร
เปอรเซียนปารเธียน (Persia’s Parthian Kingdom) ไดตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เมือง Nisa ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่
ชานเมืองของอาชกาบัด (Ashkabad) เมืองหลวงของเติรกเมนิสถาน ประวัติศาสตรหนาตอมาเขาสูยุคของ
อาณาจักรเปอรเซียนซาสซานิดส (Persian Sassanids Empire) ซึ่งไดเขามายึดครองพื้นที่ตอจาก
อาณาจักรปารเธียน ซึ่งเทากับวาราชวงศอิหรานไดครองดินแดนแถบนี้อยูหลายศตวรรษ  
 
ครั้งเมื่อถึงศตวรรษที ่ 7 อาหรับไดพิชิตยึดครองภูมิภาคนี้ ไดนําศาสนาอิสลามเขามาเผยแพร และทําให
ภูมิภาคเติรกเมนิสถานเปนที่รูจักในฐานะเมืองหลวงของมหานครโคราซาน (Greater Khorasan) เมื่อองค
กาหลิบ อัลแมมูล ยายเมืองหลวงไปอยูที่เมืองเมริฟ (Merv) ชวงกลางศตวรรษที่ 11 อาณาจักรเตอรโก
มานเซลจูก (Turkoman-ruled Seljuk Empire) ไดสนธิกําลังเพื่อขยายอํานาจเขาสูมหานครโคราซาน 
(ประเทศอัฟกานิสถานในปจจุบัน) แตที่สุดไดออนกําลังลงจนเสียเอกราชทําให เจงกิส ขาน (Genghis 
Khan) สามารถเขามายึกครองภูมิภาคตะวันออกของทะเลแคสเปยน (ยังเปนขอกังขาอยูในการจะนิยาม
ระหวางการเปนทะเล หรือทะเลสาบ) 
 
ประวัติศาตรในชวง 700 ป หรือ 7 ศตวรรษตอมา ภูมิภาคเติรกเมนไดตกอยูภายใตการปกครองของ
จักรวรรดิตาง ๆ และการทําศึกสงครามระหวางชนเผา กอนที่จะเขาสูยุคของอาณาจักรรัสเชียน จากศตวรรษ
ที่ 13 สูศตวรรษที ่ 16 ไดเกิดกลุมชาติพันธุที่แตกตางกันขึ้นในภูมิภาคเติรกเมน ซึ่งไดแกกลุมผูอพยพมา
จากบริเวณรอบ ๆ คาบสมุทรแมนกิชลัก (Mangyshlak Peninsula) รอยตอจากคาซัคสถานกับพรมแดน
อิหราน และลุมนํ้าอมู ดารยา (Amu Darya) ซึง่วิถีชีวิตและความเปนอยูในสังคมไดกอใหเกิดเปนวัฒนธรรม
ประเพณี อันเปนจิตสํานึกของชนชาวเติรเมน 
 
ระหวางศตวรรษที ่ 17 ถึงศตวรรษที ่ 19 ชวงเวลาที่ไดเกิดศึกสงครามการตอสูแยงชิงเพื่อเขาปกครอง
ภูมิภาคเติรกเมนระหวางเจาผูปกครองอัฟกานิสถาน (Rulers of Afghanistan), พระเจาชาห แหงเปอรเซีย 
(Persian Shahs),  กิวา ขาน (Khivan Khans) และอิเมียรส แหง บุคารา (Emirs of Bukhara) ไดสรางความ
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โดดเดนใหกับ Magtymguly Pyragy ผูนําทางจิตวิญญาณของชาวเติรกเมนิสถาน ผูซึ่งไดพยายามที่
จะรักษาเอกราช และความปลอดภัยใหกับคนของเขา แตในป ค.ศ. 1885 กองทัพรัสเซียไดเขายึดดินแดน
พื้นที่โอเอซิส พานจเดห (Panjdeh oasia) ของอัฟกานิสถาน (ปจจุบันไดแกเมือง Serhetabat ในเติรกเมนิ
สถาน) ขณะที่เปนที่ไดมีการโจษจันกลาวขานกันวาเติรเมนไดมีสวนรวมอยูกับกิจกรรมการคาทาสใน
เอเชียกลาง บรรดาเพือ่นบานประเทศที่อยูขางเคียงไมวาจะเปนหมูบานชนบทในเปอรเชีย หรืออัฟกานิสถาน
ก็กลัวที่จะตกเปนเหยื่อของการบุกรุก และถูกจับกุมโดยกองกําลังเติรกเมน ชายติดอาวุธบนหลังมา ที่มักจะรุก
ลํ้าเขาไปจับเชลยเพื่อนําไปขายในตลาดคาทาส ที่ คีวา (Khiva), บุคารา (Bukhara) และ มาริ (Mari) และ
ในชวงศตวรรษและเวลาดังกลาว โลกตะวันตก และยุโรป ยังไมมีใครรูจักเติรกเมนิสถาน และยังไมถูก
ระบุพิกัดไวในแผนที่ ขณะที่จักรวรรดิอังกฤษ (British Empire) และรัสเซียซาร (Tsarist Russia) กําลัง
แขงขันการลาอาณานคิมกันอยู ซึ่งกองทัพรัสเชียนที่ออกลาอาณานิคมในพื้นที่ดินแดนแถบเอเชียกลาง
น้ัน ไดรับการตอตานจากเติรกเมนอยางแข็งขัน แตจนแลวจนรอดในป ค.ศ. 1894 ดินแดนของเติรกเมนิสถาน
ไดถูกผนวกเขาไปอยูในอาณาจักรของรัสเซีย 
 
เติรกเมนิสถานเปนหนึ่งในประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม เปนประเทศมุสลิมดังน้ันจึงมี
ขอกําหนด และจํากัดในการปฏิบัติตนในสังคมและสถานที่สาธารณะตามหลักศาสนา ไมวาจะเปนการแตงกาย
ที่หญิงตองปกปดมิดชิด ถึงแมจะไมถึงกับมีผาคลุมศีรษะก็ตาม สวนชายควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว 
เปนตน  
 
ภูมิอากาศของเติรกเมนิสถานมีลักษณะแบบภาคพื้นทวีป มีฤดูรอนที่คอนขางยาวและมีอุณภูมิคอนขางสูง
โดยเฉล่ียท่ี 26 – 34 องศาเซลเซียส แตในทางกลับกันอุณหภูมิจะลดลงเหลือ 4 จนถึงติดลบ -4 องศา
เซลเซียส ในฤดูหนาว ขณะท่ีภูมภิาคตอนเหนือของประเทศอุณหภูมิจะติดลบถึง -20 องศาเซลเซียส 
ชวงเวลาทีเ่หมาะสําหรับการไปเยือนเติรกเมนิสถานคือ ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดอืนมิถุนายน 
และระหวางเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน อยางไรก็ตามอุณหภูมิที่คอนขางสูงในฤดูรอนนั้น 
เทียบเคียงไดใกลเคียงกับประเทศไทยของเรา แตที่เติรกเมนิสถานจะมีความชื้นนอยซึ่งตางจากของบานเราที่
มีความชื้นสูง 
 
คาครองชพีโดยท่ัวไปของเติรเมนิสถานนั้นมีทั้งถูก และแพงขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาในแตละรายการ 
ตัวอยางเชนเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับยาสูบมีราคาไมแพง เครื่องนุงหมมีราคาปานกลาง เฟอรนิเจอรเครือง
เรือน และของใชในครัวเรือนมีราคาไมแพงนัก เชนเดียวกับคาการศึกษาเลาเรืยน การสาธารณสุขอานามัย จะ
อยูในเกณฑคอนขางต่ํา ซึ่งสวนทางกับคาใชจายในดานคมนาคม สื่อสาร มีราคาคอนขางสูง 
 
สกุลเงนิของเติรกเมนิสถาน ธนบัตร คือ มานาท (TMT/Manat) เหรียญ คือ เตนเก (Tenge): 1 มานาท = 
100 เตนเก สําหรับนักทองเที่ยวผูไปเยือนเติรกเมนิสถานนั้น ควรถือหรือนําเงินสกุลดอลลารสหรัฐติดตัวไปดี
ที่สุด เพราะเปนที่ยอมรับทั่วประเทศ ซื้ออัตราแลกเปลี่ยนแบบทางการนั้น US$ 1.00 = 2,85 Manat หากจะ
เทียบอัตรากับเงินบาท 1 มานาท เทากับ 10.88 บาทโดยประมาณ บัตรเครดิตไมเปนที่นิยม ที่ยอมรับบัตร
เครดิตจะมีแตโรงแรมหรูระดับสากล และท่ีสนามบินเทานั้น เฉพาะรานคาในเมืองเทานนั้นที่สวนใหญจะเปด
ทําการทุกวันระหวางเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น.  
 
การเดินทางไปยังเติรกเมนิสถานน้ันไมยากเลยเพราะมีสายการบินเติรเมนิสถาน แอรไลนสบินตรงระหวาง
กรุงเทพฯ(สวุรรณภูมิ) และอาชกาบัด ทั้งขาไปและขากลับ แตขั้นตอนพิธีการเขาเมืองและขอวีซานัน้คอนขาง



 
ยุงยากและมีคาใชจายสูง ผูเดินทางตองแสวงหา LOI และวีซา เมื่อเดินทางถึงตองผานพิธีการเขาเมือง 
กรอกแบบฟอรมเพื่อรับ Travel Pass กรอกแบบฟอรม Customs Declaration แจงรายละเอียดทุกช้ิน 
ทุกสกุลเงินที่นําเขา ใหเจาหนาที่เขาประทบัตราและตองเก็บสําเนาแบบฟอรมไวใหดีเพือ่สําแดงตอ
เจาหนาที่เมือถึงเวลาจะเดินทางกลับ อีกแบบฟอรมที่มีราคาและเปนขั้นตอนของการลงทะเบียนการ
เดินทางเขาประเทศฯไดแก Immigration Card 
 
กฎกติกา ขอบังคับ ในการเขาประเทศเติรกเมนิสถานน้ันยุงยากใชได แบบนี้คงตองมีอะไร ตอมิอะไรดี ๆ 
ที่ควรเที่ยวชมเปนแนแท มาลองอานโปรแกรมการทองเที่ยวประเทศนี้กันเลยดีกวา  
 

เท่ียวบิน – สายการบิน เติรกเมนิสถาน แอรไลนส 
 

วันเดินทาง เที่ยวบิน เสนทาง เวลา ระยะเวลาบิน (ชั่วโมง) 
วันแรกของการดินทาง T5 642 กรุงเทพฯ – อาชกาบัด 05.00 – 10.30 07.30 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง T5 641 อาชกาบัด – กรุงเทพฯ 19.10 – 03.30+1 06.20 
 

กําหนดวันเดนิทาง ป 2555 
 

16 - 23 มิ.ย. / 22 - 29  ก.ย. / **20 - 27 ต.ค.  / 10 – 17 ต.ค. 
 
*หมายเหต:ุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง เที่ยวบิน และตารางเวลาการบินโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – อาชกาบัด 
02.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรสายการบิน เติรกเม

นิสถาน (TURKMENNISTAN AIRLINE) หมายเลข 10 - 14 แถว P ใชประตูทางเขาที่ 7/8 
เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกใหแกทาน 

05.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ T5-642 
10.30 น. (ตามเวลาทองถิ่นประเทศเติรกเมนิสถาน ชากวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) ถึงสนามบิน 

Saparmurat Turkmenbashy International Airport เจาหนาที่ตัวแทนเอเยนตในอาชกาบัด 
ตอนรับอํานวยความสะดวกในการผานขั้นตอนการยื่นแบบฟอรม เอกสารขอรับวีซา การ
ลงทะเบียนเขาเมือง การออกบัตรผานเขาเมือง พิธีการทางศุลกากร ยื่นแบบฟอรมแสดง
รายการของมีคา เงินตรา ตรวจกระเปาเดินทาง 
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หลังเสร็จจากขั้นตอนและพิธีการเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พักกอนที่
จะรับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Nusay 
บาย หลังอาหารกลางวัน นําทานเที่ยวชม เมืองหลวงอาชกาบัด (Ashkabad) ในภาษาเปอรเซียมี

ความหมายวา เมืองแหงความรัก เปนเมืองใหญที่สุดของประเทศเติรกเมนิสถาน ตั้งอยูระหวาง
ทะเลทราย (ทรายดํา) Kara Kum และเทือกเขา Kopet Dag และอยูหางจากเมือง Mashhad 
ที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศอิหรานเพียง 250 กิโลเมตร เปนที่ตั้งของที่ทําการรัฐบาล 
และศูนยกลางการบริหารประเทศ ถึงแมจะเปนเมืองที่กอต้ังขึ้นใหมบนรากฐานของหมูบานที่
ช่ือเดียวกันโดยขุนนางรัสเซียในป ค.ศ. 1881 ซึ่งอยูหางจากเมืองนิซา (Nisa) เมืองหลวงของ
จักรวรรดิปารเธียนโบราณที่สรางขึ้นบนพื้นที่ของคอนจิกาลา (Konjikala) ที่ไดลมสลายและ
เปนหนึงในเมืองสําคัญบนเสนทางสายไหม (Silk Road)  

    
ทานจะไดชมความทันสมัยของเมืองหลวง     หลังจากหลุดพนจากการปกครองของสหภาพ
โซเวียต รัสเซีย สิ่งกอสราง อาคารบานเรือนดูทันสมัยสะอาดแตสไตลของสถาปตยกรรมนั้น
สะทอนถึงอิทธิพลที่ไดรับจากรัสเซีย และการตกแตงประดับประดาที่บงบอกถึงมรดกอิทธิพล
จากเปอรเซียและอาหรับ 

    
 นําทานชมทําเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace) อาคารในสถาปตยกรรมรวม

สมัยสะทอนใหเห็นถึงมรดกทางสถาปตยวัฒนธรรมที่สืบทอดจากเปอรเซียโบราณ ผานชม
อาคารรัฐสภา (Turkmen Parliament Building) ชมมัสยดิ Artogrul Gazy ซึ่งถูกต้ังช่ือ
ตามช่ือบิดาของบุรุษผูยิ่งใหญ Osman Ghazi ผูกอต้ังจักรวัรรดิออตโตมาน ชมอนุสรณสถาน 
แหงเอกราชและสันตภิาพ (Independence and Peace Monument) พรอมเก็บภาพไวเปน
ที่ระลึก 

 (การนํากลองถายภาพเขาไปในสถานที่ทองเที่ยว จะมีคาใชจาย USD 5.00 ตอสถานที่ และ
ตอกลองถายภาพนิ่ง 1 ตัว - ไมรวมอยูในคาบรกิาร) 

    
 จากนั้น นําทานเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum of Turkmenistan) 

ซึ่งเปดใหสาธารณชนเขาชมในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 1998 เปนแหลงรวมสมบัติสาํคัญ ๆ 
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ซึ่งเปนผลงานทางโบราณคดีที่หายาก ผลงานทางศิลปะตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยกลางที่
ถูกคนพบในประเทศราว 500,000 ช้ิน ภายในหองจัดนิทรรศการ 9 หอง หองจัดนิทรรศการ
ดานโบราณคดี และชาติพันธุ ดูเหมือนวาจะเปนจุดท่ีนาสนใจมากที่สุด มกีารจัดแสดงการแตง
กาย อุปกรณเครื่องใชในครัวเรือแบบดั้งเดิม เครื่องดนตรี เครื่องประดับ อาวุธ เอกสารทาง
ประวัติศาสตและเหรียญกษาปณโบราณ งานศิลปะการแกะสลกัเรือจากงาชาง รูปปนเทพี หรือ
เทพธิดาของปารเธียนเปอรเซีย แจกัน Rodoguna ที่มีสีสันเปนตัวแทนแหงชีวิตและความตาย 
ที่ควรคาแกการเขาชมยิ่งนัก 

 (การนํากลองถายภาพเขาไปในพิพิธภัณพสถาน จะมีคาใชจาย USD 5.00 ตอพิพิธภัณฑ และ
ตอกลองถายภาพนิ่ง 1 ตัว - ไมรวมอยูในคาบรกิาร) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักท่ีโรงแรม AK ALTYN หรือ GRAND TURKMEN 

    
 
วันที่สองของการเดินทาง  อาชกาบัด – ตลาดนัดวันอาทิตย – ปราการนิซา ปอมเปอรเซียน 
                                                              โบราณ – ฟารมมาที่ฝเทาเร็วที่สุดในโลก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเชาของวัน ซึ่งเปนวันอาทิตย เปนโอกาสอันดีที่จะไดเที่ยวชมตลาดนดั Sunday 

Market เปนตลาดใหญ เปนแหลงนัดพบระหวางผูคาแบบผูซื้อท่ีชาวเมืองรูจักกันในนาม 
Tolkuchka หรือตลาดสินคามือสอง และสินคาตามความนิยมของชาวเติรกเมน กลาวไดวาเปน
สถานที่ดึงดูดนักทองเท่ียวไดดีเยี่ยมอีกแหงหนึ่ง มีสินคาตามความนิยมของเติรกเมน
หลายหลากชนิดท่ีวางขายกันยาวหลายกิโลเมตรแถวบริเวณชานเมืองอาชกาบัด สินคาที่ผูคน
สนใจมากที่สุดไดแกพรมที่ถูกนํามาวางขายจากแหลงผลิตท่ัวสารทิศของประเทศ 

    
 ทานจะไดรับทั้งความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของตลาดนัดตามแบบฉบับ

ของชาวเมืองไรซึ่งการปรุงแตง ตั้งแตเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องนุงหม เครื่องเทศ ของสด 
ผลไม แผงขายเนื้อ อูฐ แพะ แกะ และสินคาจากรัสเซียราคาไมแพง ซึ่งทานสามารถเลือกชม 
เลือกซื้อสินคาตาง ๆ ไดจนอาจลืมเวลานัดหมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ALTYN AY 
บาย หลังอาหารกลางวัน นําทานโดยสารรถโคชปรับอากาศออกเดินทางจากอาชกาบัด เพื่อไปชม

โบราณสถานที่มีความสําคัญทางโบราณคดีและไดรับการคุมครองจากองคการยุเนสโก
ประกาศใหเปนมรดกโลก โบราณสถานดังกลาวไดแก ปราการปารเธียน แหงเมอืงนิซา 
(Parthian Fortress of Nisa) เมืองหลวงของจักรวรรดิเปอรเซียปารเธียน ที่ทรงอํานาจ และ

 
6 



 
ไดครอบครองภูมิภาคแถบนี้ระหวาง 300 ปกอนคริสตกาล จนถึงศตวรรษที่ 3 เปนปราการ
ปองกันการรุกรานของกองทัพโรมันที่ไดแผอํานาจเขาไป ซากปรักท่ีหลงเหลืออยูใหเห็น
สามารถสะทอนถึงความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมในยุคสมัยน้ัน รวมถึงทักษะความสมารถ
ความชํานาญดานสถาปตยกรรม 

    
 นําทานชมสวนที่หลงเหลืออยูของสิ่งกอสรางทางโบราณคดีที่อาจระบุจากสันฐานรูปทรงวา

บริเวณน้ันควรเปนราชวัง อาราม หรือทองพระคลัง สืบเน่ืองจากโครงสรางของหองเก็บไวนที่
ใหญโต และโกดังเก็บผลผลิต ฐานรากของอาคารปอมปราการมีความแข็งแรงหนาราว 8 – 9 
เมตร และหอรบทรงสี่เหลี่ยมผืนผาราว 43 หอ นิซาเปนเมืองสําคัญในเสนทางการคา 
วัฒนธรรมประเพณีระหวางเปอรเซีย กรีก และเอเชียกลางในยุคน้ัน  เมื่อไดเวลาอันควรแลว 
นําทานออกเดินทางจากแหลงโบราณคดีเมืองนิซา สูเมือง Gokdepe 

    
 นําทานเขาชม Arkadash ฟารมมาสายพันธุยอดเยี่ยมของเติรกเมน นับแตอดีตกาลที่ชาย

ชาวเติรกเมนมีความผูกพันกับมา สัตวพาหนะที่เคล่ือนที่เร็วแหงเอเชียกลาง จนเปนที่เกรงขาม
และกลาวขานวาเปนชายผูถืออาวุธบนหลังมา และมายอดสายพันธ Akhal-Teke ของเติรกเมน
น้ันประวัติศาสตรไดพิสูจนใหโลกไดรับรูแลววาเปนมาที่มีฝเทาจัดและเร็วที่สุดในโลก จนมีคํา
ตลกขําขันกลาวไววา พวกอาหรับมาถึงเติรกเมนิสถานบนหลังอูฐ ตีกลับไปบนหลังมา เมื่อ
สมควรแกเวลาแลว นําทานเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 พักท่ีโรงแรม AK ALTYN หรือ GRAND TURKMEN 
 *แนะนําใหทานจัดเสือ้ผา ของใชที่จําเปนสําหรับเดินทาง 3 วัน ลงกระเปาเลก็ หรอื 

Overnight Bag เพื่อสะดวกในการเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศ สวนกระเปา
ใหญฝากไวที่โรงแรมฯ 

 
 
วันที่สามของการเดินทาง  อาชกาบัด – มารี – โบราณสถานเมืองมารกัช 
เชาตรู  รับกลองอาหารเชา จากหองอาหารของโรงแรม แลวนําทานเดินทางสูสนามบิน 
07.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ T5-127 บินระหวางอาชกาบัด - มารี 
07.50 น. ถึงสนามบินเมืองมารี (Mary) เมืองหลวงของจังหวัดมารี ที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฯ 

หรือท่ีเคยรูจักกันในนาม เมอรฟ, มาร ูและ มารเญียนา มารี เปนเมืองโอเอซิสในทะเลทรายคา
ราคัม (Kara Kum Desert) และเมื่อทุกทานพรอมสรรพ นําทานออกเดินทางจากมารี เพื่อไป
ชมเมืองโบราณมารกัช สถานที่ทางโบราณคดีที่สําคัญอีกแหงหนึ่งในระยะทางประมาณ 40 
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กิโลเมตร ไดแก Margush พืน้ที่ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานทางการเกษตรเปนแหงแรกในพื้นที่
สามเหลี่ยมแมนํ้ามูรกับ (Murgab River) ราว 3,000 ป กอนคริสตกาล ตะกอนจากภูเขา 
นํ้าทาอันอุดมสมบูรณ รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่อํานวย ทําใหการเพาะปลูกไดพืชผลที่เจริญ
งอกงามสงเศรษฐกิจใหรุงเรือง ช่ือของเมือง “มารกัช” น้ันปรากฎอยูในบันทึกโบราณของ
อิหราน แตหลายศตวรรษตอมากรีกไดเปลี่ยนไปเรียกขานชื่อเมืองวา “มารเญียนา” มีพื้นที่
ครอบคลุมกวา 3,000 ตารางกิโลเมตร มีโอเอซิสกวา 78 จุด และกวา 150 ชุมชน เปน 1 ใน 
5 ศูนยกลางของอารยธรรมโลกที่เกาแกที่สดุในโลกซึ่งอีก 4 แหงที่เหลอืนัน้ไดแก 
เมโสโปเตเมีย อียิปต อินเดีย และ จีน มีการขุดพบซากปรักของปราสาท และอารามทีม่ี
ขนาดเทียบเคียงกันที่พบที่ อัสซีเรีย (Assyria) และท่ี บาบีโลน (Babylon) และมีระบบการ
ปองกันเมืองดวยปอมปราการที่มีกําแพงลอมรอบ 

    
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบปกนิก 
บาย หลังจากอิ่มเอมกับอาหารและการชมสถานที่ทางโบราณคดีกันเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู

โรงแรมที่พัก 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 พักท่ีโรงแรม MARGUSH หรือ Dayanch 

    
 
วันที่สี่ของการเดินทาง  มารี – คาราวานซาราย ในเสนทางสายไหม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารเชา นําทานเดินทางไปชมสถานที่ซึ่งเปนแหลงโบราณคดีที่ยังคงอยูระหวางการขุด
คนเพื่อทําการศึกษา และวิเคราะห เปนโบราณสถานที่ถูกขุดพบในเสนทางสายไหมของกอง
คาราวาน โบราณสถานที่เกาแกที่สุดสันนิษฐานวามีอายุราวศตวรรษที่ 3 สวนอื่น ๆ น้ันจะอยู
ระหวางศตวรรษที่ 7 - 12  

 
สถานที่แหงแรกที่นําทานชมไดแก Hurmusfar Karavan Saray ที่สรางขึ้นโดยอาหรับราว
ศตวรรษที่ 7 เปนที่พักคางแรมระหวางทางของเหลาพอคาที่รอนแรมในเสนทางสายไหมเปน
กองคาราวาน ที่เรียกขานกันวา “คาราวานซาราย” (Karavan Saray – Caravansarai) ที่สวน
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ใหญมักถูกสรางเปนเหมือนปราการ ปอมคายขนาดยอม ตัวอาคารจัดแบงเปนหองพัก พรอม
ทั้งมีอาหาร เหลา ไวน และการดรักษาความปลอดภัยไวบริการ ความจริงคือโรงเต๊ียมที่ถกู
เสริมเพิ่มความแข็งแกรงในการปองกันการปลนสะดมของโจรผูราย  

 
จากนั้นนําทานชม Gurtly Depe ที่แปลความแลว มีความหมายวา “เนินเขาหมาปา” เปน
คาราวานซาราย บนเสนทางสายไหมในศตวรรษที่ 7 อีกแหง ครั้นตอมาราวศตวรรษที่ 12 
กลายเปนวังของขาน เมื่อมองโกลเขามารุกรานภูมิภาคนี้  

 
หลังจากนั้นนําชม Chirburch ซึ่งมีความหมายวา กื่งกลางของเสนทางสายไหม สถานที่ซึ่ง
นักโบราณคดีไดสันนิษฐานวามีอายุราวศตวรรษที่ 3 เกาแกที่สุดในบรรดาคาราวานซารายที่ถูก
ขุดพบบนเสนทางสายไหมสายยอน้ี           ระหวางทางใตของอิหรานกับทางตอนเหนือของ
อุซเบกิสถาน 

กลางวัน รับประทานอาหาร แบบปกนิก 
บาย นําทานชม Nagym Gala ปราสาทของผูปกครองชาวเซลจูกท่ีถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 11 

เปนสัญญลักษณ หรือ Hallmark ทางสถาปตยกรรมเซลจูกอันโดดเดนหาชมไดยาก 

 
โบราณสถานแหงสุดทายที่จะนําทานชมในวันน้ี คือ Haraba Koshk อาราม หรือโบสถของ 
Nestorian คริสเตียนโบราณ ที่คาดวาถูกสรางขึ้นระหวางศตวรรษที่ 4 – 9 เปนศูนยกลางทาง
ศาสนาของชาวคริสเตียนในเติรกเมนิสถาน 

 
ทานจะไดเปนนักทองเที่ยวกลุมแรก ๆ ที่ไดมีโอกาสไปเยือนแหลงโบราณคดีเหลานี ้
เพราะสถานที่ทั้งหมดยังอยูระหวางการศึกษา วิเคราะหหาขอมลู เรื่องราว จึงยังไมไดรับการลง
บันทึกประวัติ เก็บขอมูลรายละเอียดอยางเปนทางการ อีกท้ังยังไมมีขอมูลใหคนหาในเว็บ
หนาตาง ๆ อีกดวย เมื่อเก็บประสบการณจากแหลงโบราณคดีที่เพิ่งถูกคนพบกันแลว นําทาน
เดินทางกลับสูตัวเมือง 
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ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบพื้นเมือง ณ เรือนของคนทองถิ่น  

หลังจากอิ่มเอมกับรสอาหาร และซมึซับวิถีชีวิตความเปนอยูของทองถิ่นแลว นําทานกลับสู
โรงแรมที่พักฯ 

 พักท่ีโรงแรม MARGUSH หรือ Dayanch 
 
วันที่หาของการเดินทาง  มารี – เมอรฟ เมืองมรดกโลก – พิพิธภัณฑสถานเมืองมารี 

                                                         มัสยิดทาลฮาทาน - อาชกาบัด 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารเชา นําทานเดินทางไปชมเมืองโบราณ “เมอรฟ” (Merv) เปนเมืองโอเอซิสเกาแก
บนเสนทางสายไหมในเอเชียกลาง ที่ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี บริเวณซากที่เหลือในโอ
เอซีสอันกวางใหญน้ี แสดงใหเห็นประวัติศาสตรของมนุษยยาวนานกวา 4,000 ป เปนสถานที่
สําคัญทางโบราณคดีไดไดรับการประกาศเปนมรดกโลก 

    
นําทานชมซากโบราณสถานที่ไดรับการกลาววาเปนเมืองที่ใหญที่สุดในชวงเวลาสั้น ๆ ใน
ศตวรรษที่ 12 ชมอนุสรณของเมืองในยุคกอนประวัติศาสตร จากยุคท่ีถูกปกครองโดยราชวงศ 
Achaemenid เปอรเซียโบราณ ราว 515 ปกอนคริสตกาล เมืองมีช่ือวา ‘Achaemendi 
Satrapy’ ตอมาเมื่อกองทัพอันเกรียงไกรของ “อเล็กซานเดอร มหาราช” เดินทัพผานเพื่อมุง
พิชิตดินแดนในเอเชีย เมืองถูกเปล่ียนชื่อเปน ‘Margiana” ทานจะตื่นตา ตื่นใจ กับความ
อลังการของโบราณสถาน และประทับใจกับประสบการณแหงการมาเยือน จากนั้น นําทาน
เดินทางกลับเขาเมืองมารี แลวนําทานเขาชม พิพธิภัณฑสถานเมืองมาร ี (Mary Museum) 
ซึ่งเปนเพียงพิพิธภัณฑสถานอีกหน่ึงเดียวในประเทศเติรเมนิสถาน ที่เปดใหสาธารณชนไดเขา
ชม อีกแหงน้ันไดแกพิพิธภัณฑสถานเมืองอาชกาบัด พิพิธภัณฑสถานเมืองมารี เปดใหเขาชม
บางสวนไดในป ค.ศ. 1984 ตัวอาคารทรงบล็อกแตเดิมเปนของเจาของโรงงานทําอิฐที่ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1908 ช้ันบนของอาคารถูกจัดใหเปนหองนิทรรศการแสดงชาติพันธุของชาว
เติรกเมน และการเขามามสีวนรวมของรัสเซียในยุคตน ๆ เพียงบางสวน 

    
ในป ค.ศ. 1998 ไดเพิ่มใหมีนิทรรศการจัดแสดงชิ้นงานทางโบราณคดีที่เคยถูกจัดแสดงใน
ประเทศตุรกี แตไดรับการสงมอบคืนผานทางองคกรสหประชาชาติ สวนใหญจะเปนช้ินงานยุค
สัมฤทธิ์ที่ถูกขุดพบในบริเวณ Gonur-depe เมืองโบราณเมอรฟ  และเมืองมารี โดย Victor 
Sarianid  นอกจากนั้นยังมีโบราณวัตถุจําพวกชาม และขวด หินแกะสลักท่ีนําเขามาจาก
อิหรานในยุคน้ัน อีกท้ังมีวัตถุโบราณในยุคคาเมเลี่ยน จําพวกสรอยลูกปด และโบราณวัตถุใน
ยุคเมโสโปเตเมียจัดแสดงไวอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sahra 
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บาย นําทานชม มัสยิด ทาลฮาทาน บาบา (Talhatan Baba Mosque) ที่ถูกสรางขึ้นในตน

ศตวรรษที่ 12 ยุคกลาง สมัยอาหรับเซลจูก (Seljuk)  

    
ใหทานไดชมมรดกของงานศิลปะทางสถาปตยกรรมอิสลามชั้นเยี่ยมอีกแหงหนึ่ง เปนอาคาร
สิ่งกอสรางในสถาปตยกรรมสไตลเซลจูก หากทานสังเกตใหดี จะพบวาโครงสรางของอาคาร 
และ การวางเรียงอิฐแตละกอน รวมถงึการตกแตงภายใน ไดรับการออกแบบอยางลงตามหลัก
เรขาคณิต สภาพความเกาแกไดทรุดโทรมลงดวยกาลเวลานับรอย นับพนัปผานมา จึงไดรับ
การบูรณะซอมแซมในป ค.ศ. 1987 – 1988 จึงทําใหไดเห็นความสวยงามทางสถาปตยกรรม
โบราณอยางที่ปรากฏ เมือไดเวลาอันสมควรแลว นําทานเดินทางสูสนามบิน 

19.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองมารี โดยเที่ยวบินภายในที่ T5-132 
20.10 น. ถึงสนามบินเมืองอาชกาบัด แลวนําทานโดยสารรถโคชเดินทางสูโรงแรมที่พัก 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรมฯ 
 พักท่ีโรงแรม AK ALTYN หรือ GRAND TURKMEN 
 
วันที่หกของการเดินทาง อาชกาบัด – ดาโชกัซ – คูนยา อูรเกนช มรดกโลก - อาชกาบัด 
05.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินฯ 
06.20 น. ออกเดินทางจากอาชกาบัด โดยเที่ยวบินภายในที่ T5-101 
07.10 น. ถึงสนามบินเมืองดาโชกัซ (Dashoguz) จังหวัดที่ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 
  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารเชา นําทานเดินทางไปชม โบราณสถาน คูนยา อูรเกนช (Kone Urgench) 

สถานที่ทางโบราณคดีบนพื้นที่ราว 650 เฮคตรา ในเสนทางโบราณของกองคาราวานระหวาง
เมืองซามารคานด (Samarkand) กับทะเลแคสเปยน และรัสเซีย เปนโบราณสถานทาง
โบราณคดีที่ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ในป ค.ศ. 2005 

 
 นําทานชมโบราณสถานซากปรักของคูนยา อูรเกนช เมืองหลวงของนอรเธิรนโคเรสซั่ม 

(Northern Khorezm) ในศตวรรษที่ 7 ตอมาในป ค.ศ. 955 ไดตกไปอยูภายใตการปกครอง
ของอาหรับ และมคีวามรุงเรื่องจนกลายเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและการคาขายในยุค
กลาง เมื่อเกิดความมั่งคั่งถึงขีดสุดก็ยอมเปนที่หมายปองของเหลาผูมีอํานาจ และโจรผูราย 
ซึ่งประมาณป ค.ศ. 1221 พวกตาตารมองโกลโดยการนําของ เจงกิส ขาน ก็ไดเขา
ปลนสะดมสรางความเสียหายแกคูนยา อูรเกนช และตอมาเมื่อป ค.ศ. 1338     กองทพัของ
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ทาเมอรลาน (Tamerlan) ไดถาโถมเขาโจมตี จนทําใหสิ่งกอสราง อนุสรณสถานถกูทําลาย
เสียหายนับไมถวน แตกระน้ันมีบางสวนที่หลงเหลือใหไดพบเห็นและช่ืนชมจนถึงปจจุบัน  

   
 ทานจะไดชมสันฐานบริเวณตั้งของเมือง รวมทั้งสุเหรา ประตูคาราวานซาราย ปอมปราการ  

สุสานที่มียอดสูง ๖๐ เมตร ซึ่งเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์สําหรับชาวมุสลิม และอนุสรณตาง ๆ ที่จะ
สะทอนใหเห็นถึงเจริญทางสถาปตยกรรม และงานหัตถกรรมซึ่งมีอิทธิพลตออิหราน และ
อัฟกานิสถาน และ ภายหลังเปนสถาปตยกรรมของจักรวรรดิโมกุล (Mogul) แหงอินเดียใน
ศตวรรษที่ 16 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Uzboy 
บาย นําทานเดินทางสูสนามบิน ดาโชกัซ 
 โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ T5- 
 ถึงสนามบินอาชกาบัด แลวนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 พักท่ีโรงแรม AK ALTYN หรือ GRAND TURKMEN 
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง  อาชกาบัด – พิพิธภัณฑพรม – โคว อะทา ทะเลสาบใตพิภพ - กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารเชา นําทานเขาชม พิพิธภัณฑพรม (Carpet Museum) หรือ พิพิธภัณฑพรม

แหงชาติ (National Carpet Museum) เปนสถานที่เก็บรวมรวมพรมเติรกเมนชนิดตาง ๆ ที่
ใหญที่ใหญที่สุด และชาวเติรกเมนภาคภูมิใจเชื่อมั่นวาเหนือกวาพิพิธภัณฑพรมแหงใดในโลก 
พิพิธภัณฑแหงน้ีเปดใหสาธารณชนเขาชมไดเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 1994  

    
 ใหทานไดชมพรมเติรกเมนในศตวรรษที่ 18 และ 19 กวา 1,000 ผืน นอกเหนือจากพรม

โบราณแลว ยังมีนิทรรศการจัดแสดงพรม Chuvals, Khurjuns, Torba และอื่น ๆ อีกมากมาย 
ในหองนิทรรศการชั้นลาง จะเปนการแสดงพรม Teke และ Sarik ซึ่งทางพิพิธภัณฑไดจัด
แสดงพรม Teke ขนาดมหึมาตาง ๆ บางผืนใหญถึง 193 ตารางเมตร นํ้าหนักพรมเปนตัน ซึ่ง
เปนพรมที่ถูกทอขึ้นในป ค.ศ. 1941 ใชแรงงานถึง 40 คน เพื่อถักทอพรมผืนน้ีใหเปนมาน
สําหรับโรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre) ในกรุงมอสโคว พรมอีกผืนซึ่งทอขึ้นในป ค.ศ. 
2001 วัดความกวาง ยาวไดถึง 14 x 21.2 เมตร ราว 301 ตารางเมตรเลยทีเดียว วัตถปุระสงค
ในการทอพรมผืนน้ีขึ้นมาก็เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ป ที่ไดประกาศเอกราชออกจากภายใต
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การปกครองของสหภาพโซเวียต ซึง่ไดรับการบันทึกไวใน “กินเนสบุค” วาเปนพรมทอมือที่
ใหญที่สุดในโลก 

 จากนั้นนําทานเดินทางไปออกจากเมืองหลวงในเสนทางหลวงที่แสนรมรื่นดวยเงาของตนไม
สูงใหญใบหนา ผานทองทุง ไรผลไมของหมูบาน Geok Teke กอนที่จะลัดลงมุงสูแนวขุนเขา  
และไปสิ้นสุดท่ีปากถ้ํา สถานที่ซึ่งจะนําทานมาเที่ยวชม ทะเลสาบใตพิภพ โคว อะทา (Kow 
Ata underground sulfur lake) หากจะแปลตรงตัวอักษร จะไดความวา บิดาแหงทะเลสาบ 
แตสําหรับคนไทยอยางเรา ๆ ทาน ๆ แลว คงจะเรียกสถานที่น้ีวา “ถ้ําบอน้ํารอน”  นาจะ
เหมาะสมกวา ทะเลสาบ หรือ บอนํ้ารอนแหงน้ีพบอยูภายในถ้ําที่ตองไตบันไดจากปากถ้ําลึก
ลงไปถึง 52 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้นถึง 2,700 ตารางเมตร นํ้าในบอ หรือ ทะเลสาบแหงน้ี
มีสีเขียวมรกตสดใสจนสามารถมองทะลุเห็นพื้นหินกนบอ และมีความรอนระหวาง 33 – 37 
องศาเซลเซียส ซึ่งความรอนนี้เกิดจากปฏิกริยาของกํามะถัน ทะเลสาบ หรือ บอนํ้ารอนแหงน้ีมี
ความลึกสุดถึงระดับ 13 เมตร กวางราว 30 เมตร มีความยาวประมาณ 72 เมตร พื้นผิวน้ําอยูต่ํา
กวาแนวราบของพื้นดินเบื้องบนราว 60 เมตร  

 *ทานสามารถทดลองลงแชนํ้ารอนที่มีคุณสมบัตดิานวารีบําบัดได หากเตรียมชุดวาย (อาบ)นํ้า
และผาขนหนูติดตัวไปดวย 

    
 เมื่อไดเวลาอันควรภายในถ้ําทะเลสาบใตพิภพที่มีความยาวทั้งสิ้นกวา 230 เมตรกันแลว นํา

ทานไตบันไดกลับขึ้นไปยังปากถ้ําอีกครั้ง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบปกนิก ในบรรยากาศโอเพนแอรทามกลางธรรมชาติ 
บาย หลังจากเก็บความประทับใจกับธรรมชาติรอบกายกันอยางจุใจแลว นําทานเดินทางมุงสู

สนามบินนานาชาติ อาชกาบัด 
19.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ เมืองอาชกาบัด โดยเที่ยวบินที่ T5-641 
 
วันที่แปดของการเดินทาง  สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ 
03.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ-   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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TOUR CODE :  TM301401MZ 
อัตราคาบรกิาร   (คณะเดินทางอยางต่ํา 20 ทาน) 

 
กําหนดการเดินทาง  16 - 23 มิ.ย. / 22 - 29  ก.ย. / **20 - 27 ต.ค.  / 10 – 17 ต.ค. 
   
ผูใหญ (พักหองคู 2 ทาน/หอง) ทานละ 78,900 บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 หรือ 2 ทาน (มีเตียงเสริม) ทานละ 78,900 บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเตียงเสริม) ทานละ 76,900 บาท
พัก 1 ทาน/หอง ชําระเพิ่ม ทานละ 9,100 บาท
หมายเหต ุ
- ขอจํากัดและกําหนดในการรับวีซาที่สนามบินเมื่อเดินทางถึง อาชกาบัด ประเทศเติรเมนิสถาน จํานวน 

ผูเดินทางตองไมนอยกวา 20 ทาน 
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีจํานวนผูเดินทางต่ํากวากําหนด 
- รายการทัวรน้ีไมแจกกระเปา 

 
คาบริการรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันทัศนาจร และคาภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิง สายการบินเติรกเมนิสถาน แอรไลนส 
2. คาพาหนะที่ระบุในรายการ      
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ และคาอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
4. คาที่พักโรงแรม พักหองละ 2 ทาน                   
5. คาธรรมเนียมวึซาเขาประเทศเติรกเมนิสถาน 
6. คาจัดทําเอกสาร LOI (Letter Of Invitation), Travel Pass และขั้นตอนการลงทะเบียน 
7. คาธรรมเนียมจัดทํา Immigration Card 
8. คาตั๋วโดยสารเครื่องบิน เทียวบินภายในประเทศ ระหวาง Ashgabat‐Mary‐Ashgabat และระหวาง  

Ashgabat‐Dashoguz‐Ashgabat 
9. คามัคคุเทศกในตางประเทศ และหัวหนาทัวรคนไทยคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000.- บาท  
8. คาระวางน้ําหนักกระเปาใบใหญ ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. / กระเปาใบเล็ก ไมเกิน 7 ก.ก. 
 
คาบริการไมรวม 

1. คาธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง 
2. คาระวางน้ําหนักกระเปาใบใหญ นํ้าหนักเกินกวา 20 ก.ก.  
3. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,คารักษาอาการเจ็บปวย

จากโรคประจําตัว 
4. คาธรรมเนียมการใชกลองถายภาพ(น่ิง)ในสุถานที่ตาง ๆ อาทิ เชน พิพิธภัณฑเก็บ US$ 20/กลอง 1 

ตัว สถานที่ทั่วไป US$ 5/กลอง 1 ตัว เปนตน 
5. คาทิปพนักงานโรงแรม, พนักงานภัตตาคาร และรานอาหาร 
6. คาทิปตามประเพณีซึ่งไดแก คาทิปคนขับรถวันละ 2 ดอลล/รสหรฐัฯ และคาทิปมัคคุเทศกใน
ตางประเทศวันละ 3 ดอลลารสหรฐัฯ  

7. ทิปหัวหนาทัวรคนไทย ตามความพอใจและเหมาะสม 
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เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน 

1. ชําระมัดจําการจองทัวรทานละ 20,000 บาท ณ วนัจอง พรอมเตรียม/สงเอกสารสําหรับการยื่น
ขอวีซาใหกับบริษัทฯ 

2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทาง 15 วัน 
3. การจองโดยไมชําระคามัดจํา จะถือวาการจองนั้นยังไมสมบูรณ และถือวาสละสิทธิ ์
4. อัตราคาบริการทั้งหมดเปนการเหมาจาย หากทานไมใชบริการสวนใด และหรือรายการใด ไม

อาจขอคืนเงินในสวน และหรือรายการนั้น ๆได ยกเวนไดมีการรองขอ และตกลงรวมกัน
เรียบรอยแลวตั้งแตวันทําการจองทัวร 

 
เงื่อนไขการสํารองที ่

- กรุณาจองทัวรลวงหนา พรอมชําระมดัจํา ทานละ 20,000.- บาท 
- สวนที่เหลือชําระทันทีกอนเดินทาง อยางนอย 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 
 
เงื่อนไขความรับผิดชอบ 
บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไม
อาจรับผิดชอบตอ 

1. การตอบปฏิเสธการเขา / ออกประเทศของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

2. การชําระเงินคาทัวร (คาพาหนะ, คาวีซา, คาที่พัก, คาอาหาร, คาเขาชมสถานที่ตางๆ , คาใชจายใน
การเดินทางตางประเทศ, คาบริการ) เปน การชําระแบบเหมาขาด และบริษัทฯ ไดนําเงินของทาน
ชําระใหกับสายการบิน และบริษัทตัวแทนทองเท่ียวทั้งในและตางประเทศลวงหนากอนออกเดินทาง
แลว และไมสามารถขอรับเงินคืนได  

3. คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมดูแลของ
บริษัทฯ อาทิ ความลาชาของสายการบิน, การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกอจลาจล, การเกิดอุบัติเหตุ, การเจ็บปวย และเสียชีวิตดวยสุขภาพสวนตัว เปนผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนสําคัญ 

 
การชําระเงิน 
โอนผานบัญชีธนาคารดังน้ี (*กรุณาแฟกซ ใบนําฝาก มาที่ เบอรแฟกซ 02-428 2125 ระบุช่ือผูสงและผูรับ) 
 
ธนาคาร ไทยพาณิชย    สาขา ถนนสขุสวัสดิ ์    บัญชีสะสมทรัพย เลขท่ี 086 – 2 – 06668 – 2  
ช่ือบัญชี นายสิทธิชัย อดุมกิจธนกุล / นายกําแหง ตันกําแหง 
 
ธนาคาร กสกิรไทย      สาขา  บิ๊กซบีางปะกอก   บัญชีสะสมทรัพย เลขท่ี 636 – 2 – 05000 – 4  
ช่ือบัญชี นายสิทธิชัย อดุมกิจธนกุล / นายกําแหง ตันกําแหง 
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การยกเลิก 
30 –  21 วัน กอนการเดินทาง หักมัดจํา 10,000.- บาท/ทาน (เปนเง่ือนไขของสายการบินและคาใชจายใน
ตางประเทศ) 
20 – 14 วัน กอนเดินทาง หักมัดจํา 20,000.- บาท/ทาน (เปนเง่ือนไขของสายการบินและคาใชจายใน
ตางประเทศ) 
13 –  7 วัน กอนเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของคาทัวรทั้งหมด 
6 วัน กอนเดินทาง เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทไดชําระใหกับทางสายการบิน และตัวแทนใน
ตางประเทศแลว 

 
 
 


