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15.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 หรือ 9 แถว Q 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Uzbekistan Airways 

(HY) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกท่านในเรื่อง

ของเอกสาร กระเป๋าสัมภาระ และการเช็คอิน 

19.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 

โดยสายการบิน Uzbekistan Airways เที่ยวบินที่  HY534 ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 6.30 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทาชเคนต ์

สาธารณรฐัอซุเบกสิถาน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

ไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย

แล้ว ออกเดินทางโดยรถโค้ชน าท่านเข้าสู่ 

ที่พัก Uzbekistan 3* or Similar ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

เชา้ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วนัทีแ่รก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- ทาชเคนต ์

วนัที่สอง          กรงุทาชเคนต์ – บคูารา่  ( บนิภายในประเทศ )  
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09.00 น. เมืองทาชเคนต์ Tashkent มีความหมายใน

ภาษาอุซเบกว่า “นครศิลา” ปัจจุบันเป็นเมือง

หลวงท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ 

ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และเป็น

ศูนย์กลางของอุตสาหกรรม และศูนย์กลางของ

วัฒนธรรมในเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 

2 ล้านคน เป็นเมืองท่ีถูกล้อมรอบด้วยประเทศท่ี

ไม่มีทางออกสู่ทะเล ชมความงามของเมืองหลวง

ซึ่งเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ียังคงเหลืออยู่หลังจาก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองนี้

ต้ังอยู่บนเส้นทางสายไหมจากจีนสู่ยุโรปและ

หลังจากการปฏิวัติ เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีความทันสมัยอย่างมาก  

น าทา่นชม จัตุรัสฮัสตี อิหม่าม Khasti Imam Complex ต้ังอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของ

เมือง   ทาชเคนต์ บริเวณนี้มีอาคารท่ีซ่อมแซมเสร็จแล้วหลายหลัง เช่น 

สุสานของอบูบักร คัฟฟัลโซซิ อดีตผู้ปกครองและนักปราชญ์ทางศาสนา

อิสลามในสมัยราชวงศ์ชัยบานิด ส่วนใหญ่เป็นอาคารหลังใหญ่ประดับด้วย

กระเบื้องสีและมีโดมสวยงามอยู่บนหลังคาของอาคาร แสดงถึงเอกลักษณ์

การเป็นเมืองมุสลิมอย่างชัดเจน 

 น าท่านเลือกซื้อของฝากท่ี ตลาดคอรซ์ ูChorsu National Bazaar เป็น

ตลาดใหญ่ที่ส าคัญบนเส้นทางสายไหมในอดีตเป็นตลาดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดใน

เอเชียกลาง ปัจจุบันยังคงเป็นตลาดท่ีส าคัญของเมือง ทาซเคนต์ และได้รับ

การดูแลรักษาความสะอาดอย่างดียิ่ง เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมสินค้า

การเกษตร พืชผักผลไม้สดหลากหลายนานาพันธุ์ เนื้อสัตว์ต่างๆ รวมถึง

สินค้าอุปโภคบริโภคจ านวนมาก ท่ีตลาดแห่งนี้ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับ

การเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองที่หลากหลาย และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ ได้

มากมาย 
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กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พาท่านสัมผัสความภาคภูมิใจในอิสรภาพท่ี 

จัตรุสัอิสรภาพ (Independence Square) 

ซึ่งเป็นสถานท่ีส าคัญที่อยู่ท่ามกลาง

บรรยากาศอันสวยงามของสวนดอกไม้นานา

พันธ์หลากสีสันและต้นไม้ใหญ่อันร่มรื่นโดย

รายล้อมไปด้วยสถานที่ส าคัญของทาง

ราชการเช่นท าเนียบประธานาธิบดี น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์

ของสันติสุขและความสุขสงบซึ่งเป็นประติมากรรมอันงดงามของมวลนกท่ี

เกาะบนลูกโลกท่ีต้ังอยู่บนเสาหินอ่อน16 ต้น เชื่อมต่อกันเป็นสะพานมา

รองรับอย่างสวยงาม  

น าท่านชม A Symbol of Mother – Motherland ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้น

สตรีผู้เป็นแม่ก าลังอุ้มลูกน้อยในอ้อมกอด ซึ่งมีความหมายสื่อถึง ความรัก

ชาติของชาวอุชเบกิสถานซึ่งจะต้องคอยดูแลให้ประเทศซึ่งเปรียบเสมือน

เป็นลูกให้เจริญเติบโตก้าวหน้าดั่งเช่นความรักและความห่วงใยของแม่ท่ีมี

ให้ลูกด้วยความเสียสละและในบริเวณเดียวกันยังจัดให้เป็นสถานท่ีจารึก

ยกย่องเกียรติแด่ประชาชนท่ีถูกเกณฑ์ให้เข้ารบในสงครามโลกครั้งท่ี2

โดยการจารึกช่ือผู้ท่ีเสียชีวิตบนแผ่นโลหะทองเหลืองขนาดใหญ่  

น าท่านชม อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ 

(Amir Timur Monument and Square) เ ป็ น

บริเวณท่ีสวยงามเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้และ

ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ท่ีมีสีสันสุดท่ีจะบรรยาย

สถานท่ีแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นอนุสาวรีย์

ของรัฐบุรุษของชาติท่ีเป็นผู้ก่อสร้างอาณาจักร

แห่งนี้ ขึ้นมาในสมัยของจักรวรรดิ ตีมูริด นอกจากนั้นบริเวณนี้ยังถูก

ล้อมรอบไปด้วยตึกต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยต่างๆในช่วงเวลา 300 ปี 
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น าท่านชม รถไฟฟ้าใต้ดิน (Metro Ride) เป็น

ระบบขนส่งทางรางในกรุงทาชเค้นท์ เมืองหลวง

ของประเทศอุซเบกิสถาน เป็นเส้นทางรถไฟใต้

ดิน 1 ใน 2 แห่งของภูมิภาคเอเซีย เริ่มก่อสร้าง

ในสมัยโซเวียต เริ่มให้บริการในปี ค.ศ.1977 เป็นเส้นทางท่ีมีสถานี

รถไฟฟ้าหรูหราท่ีสุดในโลก 

น าท่านชมภายนอก โรงละครอลสิเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera 

and Ballet Theatre) เป็นอนุสรณ์สถานที่มี

ชื่อเสียงและเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของชาวอุซ

เบกิสถาน เพ่ือระลึกถึงนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่มี

ผลงานทางด้านการประพันธ์ ศิลปะ ดนตรี และที่

ส าคัญยังมีบทบาททางด้านการเมืองอีกด้วย โรง

ละครแห่งนี้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นในปี ค.ศ.

1947 โดยสถาปนิกชาวรัสเซียท่ีมีชื่อเสียงอยู่ใน

กรุงมอสโคว์ ชื่อ อเล็กเซย์ ชูเซฟ (Aleksey Shchusev) แล้วเสร็จกลาง

ศตวรรษที่ 20 โดยใช้แรงงานชาวญี่ปุ่นจ านวนมากท่ีถูกจับเป็นเชลยศึกใน

สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 โรงละครแห่งนี้มีท้ังหมด 6 ห้องโถง ซึ่งแต่ละห้อง

ถูกสร้างขึ้นตามวัฒนธรรมของเมืองต่างๆ และได้ต้ังชื่อตามเมืองนั้นๆ เช่น 

ห้องทาซเค้นท์ , ห้องบูคาร่า , ห้องโคเรซม , ห้องซามาร์คานด์ , ห้องเฟอร์

กาน่า และห้องเทอร์เมซ 

17.00 น. ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทาชเคนต์ 

เพ่ือท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

18.50 น. ออกเดินทางสู่  เมืองบูคารา โดยสายการบิน Uzbekistan Airways 

เที่ยวบินที่ HY023 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) 
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20.00 น. เดินทางถึง สนามบนิบคูารา น าสมาชิกทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระและออก

เดินทางโดยรถโค้ช เมืองบคูารา Bukhara  

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ที่พัก  Lybi Khauz 3* or Similar @ Bukhara 

 

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินบูคารา น าสมาชิกทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระและออก

เดินทางโดยรถโค้ช เมืองบคูารา Bukhara เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง 

ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ในอดีตเป็นเมืองโบราณท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาส าหรับประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาในฤดูใบไม้ผลิ และยังเป็นเมืองท่ีให้ก าเนิดงานเขียนของผู้ท่ีนับถือ

ศาสนา โซโรแอสเตอร์ เป็นท่ีอยู่ของบุคคลส าคัญ มีสุเหร่า อนุสาวรีย์ 

อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย 

และท่ีส าคัญเป็นเมืองท่ีต้ังอยู่บนเส้นทางการค้า ท่ีมีชื่อว่าเส้นทางสายไหม 

และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993  

จากนั้นพาท่านชมท่ีฝังศพของ อิสมาอิล ซามา

นิดส์ Ismael Samanids Mausoleum ท่ีต้ังอยู่

ในเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี 

สร้างโดยกษัตริย์ซามานิดส์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ี

เคยปกครองอยู่นครนี้ ในสมัยของอาณาจักร

เปอร์เซีย ท่ีฝังศพนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 892 แล้ว

เสร็จในปี ค.ศ. 943 ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมาก

สิ่งหนึ่งของอุซเบกิสถาน 

วนัที่สาม  เมอืงบูคารา   
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จากนั้นน าท่านชม โบโล เฮ้าส์ คอมเพล็กซ์ Bolo Hauz 

Complex เป็นอาคารของสุเหร่าในสมัยกลาง สร้างขึ้น

ในปี ค.ศ. 1712-1713 รูปแบบการก่อสร้างประกอบไป

ด้วยเสาไม้สูง ตัวอาคารด้านหน้ามีเสาไม้ประดับมากกว่า 

20 ต้น รองรับดาดฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ได้

ใช้สถานท่ีแห่งนี้เป็นสุเหร่าอย่างเป็นทางการมาจนถึง

ปัจจุบัน     

น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของป้อมปราการเก่าแก่ ป้อมดิ

อาร์ค The Ark Fortress สร้างในศตวรรษท่ี 5 ต้ังอยู่ใจ

กลางเมือง และเมื่อขึ้นไปด้านบนของป้อมท่านสามารถ

เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจน และกล่าวกันว่า

ครั้งหนึ่งหนึ่งในอดีตมีผู้อาศัยอยู่ในป้อมแห่งนี้ถึง 3,000 

คน ตัวป้อมสามารถใช้เป็นเกราะก าบังส าหรับป้องกันศัตรู

ท่ีจะเข้ามารุกราน ป้อมแห่งนี้มีเนื้อท่ีประมาณ 25 ไร่ มี

ก าแพงล้อมรอบความยาวประมาณ 800 เมตร สูงถึง 16-

20 เมตร สร้างด้วยอิฐหนาทึบ ส่วนประตูมีซุ้มโค้งและ

หอคอยท้ังสองด้าน ซึ่งในอดีตภายในถูกใช้เป็นศูนย์กลาง

การปกครอง 

จากนั้นพาท่านชมท่ีฝังศพของ ซัสห์มา อายุบ Chashma 

Ayub เป็นนักบุญท่ีเคยเดินทางมาท่ีเมืองนี้ และบริเวณใกล้เคียงมีบ่อน้ า

ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่านักบุญอายุบใช้ไม้เท้าเนรมิตบ่อน้ านี้เพ่ือเป็นท่ีรักษา

โรค จากนั้นพาท่านชมท่ีฝังศพของ  
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น าท่านชม พระราชวงัซโินราน โมค ีโคซา (Sitoran 

Mokhi-Khosa Palace) เป็นของข่านอาเมียร์ อักคาด 

(Amir Akhadkhan) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 เป็น

การผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่วมสมัย

โดยการส่งช่างสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ไปยังเมืองเซ็นต์

ปีเตอร์สเบิร์กเพ่ือศึกษาดูงาน 

กลางวนั     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย น าท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ Miri 

Arab Madrassah เอเมียร์ อาลิม ข่าน Amir Alim 

Khan ท่ีถูกสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสุเหร่าคัล

ยาน สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 16 ในสมัยราชวงศ์ไซ

บานิค ชื่อสถานท่ีแห่งนี้ถูกต้ังตามชื่อของครูท่ีมา

สอน (มิริ อาหรับ มีความหมายว่า เจ้าแห่งอาหรับ) 

จากนั้นพาท่านชม ไลอับบี้ เฮ้าส์ Lyab I Hauz เป็น

สถานท่ีส าหรับสอนศาสนา ต้ังอยู่บริเวณสระน้ าท่ี

ให้ความร่มรื่นกับผู้ท่ีเข้ามายังสถานท่ีแห่งนี้ สร้าง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1620 และบริเวณมุมรอบๆ สระจะมี

ต้นมัลเบอร์รี่ (ต้นหม่อน) ท่ีปลูกเอาไว้หลายร้อยปี ท่ี

เหลืออีก 3 ด้านของสระน้ าประกอบด้วย โรงเรียน

สอนศาสนาคูเคลดาสซ์ Kukeldash สร้างขึ้นทาง

ทิศเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569 และอีกสองด้านท่ี

เหลือทางทิศตะวันตกถูกสร้างเป็นต าหนักส าหรับ

เป็นที่พัก คือ คานาค่า Khanaka สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 

1620 และทิศตะวันออกเป็นโรงเรียนสอนศาสนา 

นาเดียร์ ดีวาน เบกี Nadir Divan Begi Madrasah 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622 
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จากนั้นน าท่านชม หอโพลิ คัลยาน Poli Kalyan 

Ensemble and Minarat สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1127 

โดย อาสลาน ข่าน แห่งราชวงศ์คารานิค หอนี้ถูก

ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการเรียกประชุมชาวมุสลิม

เพ่ือมาท าละหมาด 

 

 

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าในโดมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด

ท่ี Tagi Trading Domes ซึ่งมีท้ังหมด 3 ส่วน คือ

ทากิ ซาร์การอน Tagi Zargaron เป็นโดมท่ีพวก

อินเดียท าการค้าขายและแลกเงินตรา ทากิ ซาร์รา

ฟอน Tagi Sarrafon เป็นโดมท่ีค้าขายเกี่ยวกับอัญ

มณีต่างๆ ทากิ  เทลปัก Tagi Telpak Furushon 

เป็นโดมท่ีค้าขายสินค้าท่ัวไปรวมถึงของท่ีระลึก 

เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผ้าท่ีเย็บด้วยมือ 

และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย 

เยน็     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ที่พัก     Lyabi khauz 3* or Similar @ Bukhara 

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น า ท่ านออก เ ดิ นทา ง ไปยั ง  เ มื อ งซ า ร์ ม าค านต์  

Samarkand (ระยะทางในการเดินทาง 260 กิโลเมตร  

ใช้ เวลา เดินทาง 3.5 ชั่ วโมง)  เมืองซาร์มาคานต์  

วนัที่สี ่           เมอืงบคูารา - เมอืงกซิหด์วูาน - เมอืงซาร์มาคานต ์
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Samarkand เป็นเมืองเก่าแก่ ท่ีสุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

กลาง ต้ังอยู่ในโอเอซิสซึ่งได้รับน้ ามาจากคลองท่ีขุดมา

จากแม่น้ าซารัฟชาน ในอดีตอเล็กซานเดอร์มหาราชได้

เดินทางผ่านมาท่ีเมืองนี้เพ่ือท่ีจะเดินทางไปยังประเทศ

อินเดียจึงได้ยึดครองเอาไว้ หลังจากนั้นก็มีพวกเติร์ก 

อาหรับ เปอร์เซีย เข้ามาปกครองต่อๆกันมา เมืองนี้มีความ

เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ. 1215 เจง

กิสข่านได้แผ่อาณาเขตเข้ามาควบคุมเส้นทางสายไหม 

และเข้ามายึดครองเมืองนี้ในปี  ค.ศ. 1221 และอีก

ประมาณร้อยปีต่อมาเมืองนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง 

จากนั้นตีมูร์ข่าน ได้สร้างอาณาจักรแห่งนี้ขึ้นใหม่ให้มี

ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเมืองนี้ได้สมญานามว่า เมืองแห่ง

โดมสีฟ้า The City of Blue Domes ในประวัติศาสตร์ถ้า

นับย้อนหลังไปหลายร้อยปี และยังได้ชื่อว่าเป็นต้นก าเนิด

ของนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001 Arabian Nights) 

และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้ 

ระหวา่งทางน าท่านแวะ เมืองกซิหด์วูาน เมืองที่เป็นจุดพัก

ของพ่อค้ากองคาราวานบนเส้นทาง   สายไหม ท่ีจะ

เดินทางไปประเทศอินเดียและประเทศจีน ท าให้เมืองนี้

เปศ็ูนย์กลางของการค้าและยังเป็นเมืองหน้าด่านในการ

ป้องกันการรุกรานจากศัตรูอีกด้วย น าท่านชม วิธีการท า

ถ้วยชามเครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งใช้ต่างๆ และพวก

เซรามคิส์ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองเป็น

สินค้าที่ได้รับความนิยมและชื่นชอบมากจากชาวอุซเบค

และชาวเอเซียกลางเกือบทุกประเทศ 

กลางวนั    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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จากนั้นแวะชม คาราวานซารายราบาติ มาลคิ (Rabati 

Malik Caravanserai) ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เป็นท่ีพัก

แรมของกองคาราวานบนเส้นทางสายไหมตามค าส่ังของ 

คาราคานิด ชามส์ อัล มัค นาสร์ บุตรชายของ ทัมกา

ชข่าน อิบรากิม ผู้ปกครองดินแดนซามาร์คานด์ต้ังแต่ป ี

ค.ศ.1068-1088 เป็นโบราณสถานที่มีค่าท่ีสุดทางด้าน

ประวัติศาสตร์ในดินแดนแห่งตะวันออกกลาง และได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ.2008 ราบาติ 

มาลิค เป็นสถานที่ท่ีมีความพิเศษในด้านประวัติศาสตร์

ของสถาปัตยกรรมเปอร์เซียโบราณมีพ้ืนที่กว้างใหญ่

ประมาณ 8,277 ตารางเมตร โดยเฉพาะประตูทางเข้า

ด้านหน้าได้ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรและมีการตกแต่งอย่าง

สวยงามด้วยลวดลายของส่วนโค้งที่ถูกก่อขึ้นด้วยก้อนอิฐ

ท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละก้อนท่ีวัดได้ ขนาด 25x25x4 ซม.

และขอบประตูยังถูกตกแต่งด้วยรูปดาวแปดเหลี่ยมท่ีต่อ

กันอย่างสวยงามไปยังส่วนด้านบนของประตูและต่อลงมา

ทางด้านล่างของอีกด้านหนึ่ง 

เยน็    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ที่พัก    Malika Classic 3*or Similar   

 

 

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

บ่าย เดินทางถึง เมืองซาร์มาคานต์ น าท่านชม จตุรัสเรจีสถาน 

Registan Square เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่

งดงามไปด้วยศิลปะอิสลาม ซึ่งถูกกล่าวขานว่ามีความงดงาม

ท่ีสุดในเอเชียกลาง ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้าตัดขอบ

วนัทีห่า้           ซามารค์านต ์  
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ด้วยสีเหลือง รายล้อมด้วย โรงเรยีนสอนศาสนา Madrasah ถึง 

3 แห่ง คือ อูลุค เบค Ulugbek ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก ถูกสร้าง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1417-1420 เชียร์ ดอร์ Shir Dor ต้ังอยู่ทางทิศ

ตะวันออก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619-1636 โดยเลียนแบบมา

จากอูลุค เบค ผนังก าแพงมีลวดลายรูปทรงเรขาคณิตและซุ้ม

ป ร ะ ตู มี รู ป ล าย เสื อ ล ายพาดกลอน ท่ีแตก ต่ า ง ไปจาก

สถาปัตยกรรมท่ัวๆไปของศาสนาอิสลาม ทิลยา คารี Tillya 

Kari ต้ังอยู่ทางทิศเหนือ สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 17 และใช้

เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 20 ปี ซึ่งผนังและซุ้มในก าแพงมีการ

ปิดทองมากกว่าท่ีอื่นๆ 

จากนั้น น าท่านชม กูริ อาเมียร์ Gure Amir Mausoleum 

สร้างขึ้นเ พ่ือเป็นท่ีฝังศพของสุลต่าน  มูฮัมหมัด (Sultan 

Muhammad) ซึ่งเป็นหลานรักท่ีเสียชีวิตในเปอร์เซีย 

แต่ก่อนหน้านี้ในปี ค.ศ 1380 อาเมียร์ ตีมูร์ได้โปรดให้

สร้างท่ีฝังศพของพระองค์เตรียมไว้ก่อนท่ีบ้านเกิด คือ 

เมืองซาห์ริซาบซ์ แต่ในระหว่างทางท่ียกทัพไปบุกจีน

ได้สิ้นพระชนม์ จึงได้น าพระศพเดินทางกลับมาภายใน 

24 ช.ม. เพ่ือฝั่งตามหลักศาสนาสถานท่ีแห่งนี้มีความโดดเด่น

ด้านสถาปัตยกรรมจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 
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น าท่านชม  สุเหร่าบิบิ คะนุม Bibi Khanum Mosque เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

อิสลาม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพลัง

อ านาจท่ีสามารถปกครองดินแดน

ได้มากกว่าใครในประวัติศาสตร์ 

ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1399 ใช้

เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี ใช้ช่างฝีมือ 

200 คน แรงงาน 500 คน ช้างอีก 

95 เชือก ประตูทางด้านเข้าสร้าง

เป็นอาคารสูงประมาณ 35 เมตร 

ทางเข้าสร้างเป็นรูปวงรีสูง 18 เมตร ตัวหอบัง (Minaret) สูงประมาณ 50 

เมตร ตรงทางเข้าสู่จัตุรัสมัสยิดมีขนาดพ้ืนท่ียาวประมาณ 167 เมตร กว้าง 

109 เมตร และท้ังสองข้างยังมีมัสยิดขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดมได้กลาย

มาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนแกะสลักโมเสส

รูปร่างต่างๆ เคลือบด้วยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและตัวอักษรด้วยสีน้ าเงิน

และสีทอง ท่ีหน้าสุเหร่ายังมีแท่น ซึ่งแต่เดิมใช้วางคัมภีร์อัลกุรอ่านท่ีมี

ขนาดใหญ่ถึง 2 เมตร 

น า ท่ าน เดิ นชม  ตลาดกลาง  Central 

Market / Siyad Bazaar เ ป็ นตลาด ท่ีมี

ชื่อเสียงมีความประหลาดท่ีน่าท่ึง และเป็น

หนึ่งเดียวของเมืองซาร์มาคานต์ ท่ีผู้คน

ยั งคงนิยมแ ต่งกายด้ วย เสื้ อผ้ า ท่ี เป็น

วัฒนธรรมของชาวอุซเบกและสวมหมวกท่ี

สวยงาม อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายในราคาท่ีถูก เช่น 

ผลไม้สด พืชผักต่างๆ ขนมหวาน องุ่นแห้งที่มีท้ังสีเหลืองและสีด า 
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กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 

จากนั้น น าท่านชม ซาห์ อิ ซินดา Shah I Zinda 

Complex ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์ผู้ยัง

มี ชี วิ ต อ ยู่  ( The Living King / 

Necropolis) เป็นสถานท่ีรวมสุสานขนาด

ใหญ่ ซึ่งต้ังอยู่บนเนินเขาอัฟราซิยาบ 

Afrasiyab นอกก าแพงเมืองเก่า ใช้เป็นท่ีฝังศพมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 9-14 

และเป็นความคิดของท่าน ตีมูร์ ท่ีต้องการให้สถานท่ีแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง

ของท่ีฝังศพของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมัยมากกว่า 20 

แห่งให้ศึกษารวมท้ังกระเบื้องเคลือบโบราณท่ีสวยงามมากๆ 

จากนั้น น าท่านเยี่ยมชมต้นก าเนิดแห่งดาราศาสตร์ของโลก ณ หอดูดาวอูลุก เบค 

Ulugh beg Observatory สร้างโดยท่านข่านอูลุช เบค ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะภาพทางด้านดาราศาสตร์ ถูกสร้าง

ขึ้นในปี ค.ศ.1428-1429 เพ่ือใช้ส าหรับส่องดูดาวและเก็บ

อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น สูง 30 เมตร มี

โดมส าหรับดูดาว สถานท่ีแห่งนี้ได้รวบรวมเรื่องราวทาง

ดาราศาสตร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ของท่านข่าน ท่ี

ใช้ในการค านวณการเดินทางและวงโคจรของดวงดาวเอาไว้  

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก Malika Classic 3* or Similar  

 

 

mailto:info@silkroadexpresstour.com


Silk Road Express Tour Co.,Ltd   2/4 SUKHUMVIT SOI 11  SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUA 

WATTANA BANGKOK  THAILAND 10110   Tel. 66(0)2015 – 2333-4, Fax. 66(0)2105 -2335                                             

E-mail : info@silkroadexpresstour.com 

P a g e  15 | 1 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม Imam Al-Bukhariy Memorial Complex 

อิหม่าม บุคอรี  มีชื่อเต็มว่า Abu Abdullah Mohamed 

Bin Ismail-Al-Bukhari อิหม่ามบุคอรี เป็นนักบันทึก

ฮะดิษชื่อดังแห่งประวัติศาสตร์อิสลาม เป็นหนึ่งใน

นักปราชญ์แห่งฮะดิษ (วจนะและการกระท าของศาสน

ทูต) ท่ีเลื่องลือท่ีสุดแห่งประวัติศาสตร์อิสลาม หนังสือ 

Sahih Al-Bukhari ของท่านกล่าวถึง วจนะ การกระท า และกิจวัตรของ

ท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด (ซ.ล.) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 194 ที่เมืองบูคารา 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

น า ทุกท่านเดินทางไปยัง  เทือกเขาชิมกาน  (Chimgan Mountain) 

ระยะทางห่างประมาณ 110 กม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนซานที่

อยู่ทางด้านตะวันตกต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีเป็นแนวลาดเอียงของภูเขา แซทคาล 

ยอดเขาชิมกานลูกเล็กมีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร 

และยอดเขาสูงสุดของชิมกานใหญ่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 3,309 

วนัทีห่ก  เมอืงซาร์มาคานต ์– เมอืงทาชเคนต์ – ชมิกนั  

mailto:info@silkroadexpresstour.com


Silk Road Express Tour Co.,Ltd   2/4 SUKHUMVIT SOI 11  SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUA 

WATTANA BANGKOK  THAILAND 10110   Tel. 66(0)2015 – 2333-4, Fax. 66(0)2105 -2335                                             

E-mail : info@silkroadexpresstour.com 

P a g e  16 | 1 

 

เมตร ซึ่งยอดเขาท้ังสองแห่งสามารถปืนขึ้นได้หมู่บ้านชิมกาน แห่งนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติอูแกมแซทคาล (Ugam Chatkal National 

Park) ซึ่งมีพ้ืนท่ีกว้างใหญ่ประมาณ 668,00 เฮกเตอร์ และเป็นถิ่นท่ีอยู่

อาศัยของคนท่ีได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานประมาณ 400-500 ปีมาแล้ว บริเวณนี้

ต้ังอยู่บนความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ1,200-1,600 เมตร และยังถูก

ล้อมรอบไปด้วยภูเขาต่างๆ นอกจากนั้นก็ยังมีอ่างเก็บน้ าท่ีส่งไปยังเมือง

ทาชเค้นท์อีกด้วย ชิมกานเป็นหมู่บ้านและสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ี

นิยมของนักท่องเท่ียวท่ีมาชมความสวยงามของบริเวณเทือกเขา  แห่งนี้ 

ชิ มกานได้ชื่ อว่ า เป็นสวิ ต เชอร์ แลนด์ของอุซ เบกิ สถาน  (Uzbek 

Switzerland) และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2016 

พาท่านนั่งกระเช้า (Cable Chair) ขึ้นชมและสัมผัสกับความสวยงามของ

ทิวทัศน์และภูมิประเทศของเทือกเขาแห่งนี้ ซึ่งมีภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปตามฤดูกาล ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ ได้เวลาพอสมควรน า

ท่านนั่งกระเช้าลงมาด้านล่างอิสระให้ท่านได้ร่วมเล่นกิจกรรมฤดูหนาว

ต่างๆ (อุปกรณ์การเล่นสกีและเครื่องเล่นต่างๆ มิได้รวมอยู่ในรายการและ

ราคาท่องเที่ยว) 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก 

 

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น เท่ียวชม และถ่ายภาพทิวทัศน์อันสวยงามธรรมชาติ  อิสระในการเล่น

กิจกรรม ขี่ม้า , ขับจักรยาน ขับเรือสกู๊ตเตอร์ ฯลฯ บนเทือกเขาชิมกาน 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

วนัทีเ่จด็            เทอืกเขาชมิกาน – เมอืงทาชเคนต ์
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บา่ย เดนิทางกลบัสูเ่มอืงทาชเคน้ ใช้เวลาในการเดนิทาง  (110 Km, 2  ชม) 

น าท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท่ี หา้งซามารก์านด ์ดารโ์วซา่ (The 

Mall Samarqand Darvoza) เป็นห้างจ าหน่ายสินค้าที่มีช่ือเสียงของทาซ

เค้นท ์จ าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกประมาณ 500 ชนิดให้กับ

นักท่องเท่ียว มีท้ังอัญมณี ไหม พรมต่างๆ เครื่องเซรามิค ถ้วยชาม รูปวาด 

ไม้แกะสลักต่างๆ 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก Uzbekistan 3* or Similar   

 

 

เช้า รับประทานอาหารกล่อง 

06.00 น. น าท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติทาชเคน้ท์ เพ่ือท าการ

เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสาย

การบนิ Uzbekistan Airways เทีย่วบนิที ่HY531 ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 6.30 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความ

ประทับใจ 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด  ทาชเคนต ์- กรงุเทพ 
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รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เปน็ส าคญั 

ก่อนท าการจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุ   

บรรทดั เนือ่งจากทางบรษิัทฯจะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ***ราคานีเ้ปน็ราคาทีร่วมคา่วซีา่แลว้*** 

อตัราคา่บรกิาร ***ราคานีเ้ปน็ราคาทีร่วมคา่วซี่าแลว้*** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์/ ไกด์ทอ้งถิน่ / คนขบัรถท้องถิน่  

 

ท่านละ 56 USD หรอื 2,000บาท ตลอดทรปิ 

อัพเดตเมือ่วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562  

***ราคานี้สงวนส าหรบัการเดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป*** 

 

 

พีเรยีดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 2 

ท่าน) 

ราคาเดก็พกั

กับผูใ้หญ ่ 

(2 ทา่น) 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

11 - 18  เมษายน 2563 41,900 41,900 4,500 

หนงัสอืเดนิทางต้องมีอายเุหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง มเีทีย่วบนิเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการ    จองทวัรไ์วก้บัทางบรษิัทฯ กรณุาแจง้

ใหก้ับเจา้หนา้ที่ทราบกอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดงักล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด    ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
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หมายเหต ุ: 

 

1. ราคานี้ส าหรับผู้โดยสาร 25 ท่านขึ้นไป (ผู้ใหญ่) หากผู้โดยสารไม่ครบตาม

จ านวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนวันเดินทาง โดยจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน 

2. ราคานี้เป็นราคาพิเศษจึงไม่มีราคาส าหรับเด็ก 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร ์: 

งวดท่ี 1 : ช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท (ภายใน 3 วัน นับต้ังแต่วันที่ท่านท าการ

จอง) พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ 

ตามรายละเอียดด้านล่าง 

 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี หมายเลขบัญช ี ประเภท

บญัช ี

กรุงเทพ สุขุมวิท ซอย 

11 

บริษัท ซิลค์โรด เอ็กเพรส 

ทัวร์ 867-005860-4 

ออม

ทรัพย์ 

กสิกรไทย 

สุขุมวิท 15 

บจก. ซิลค์โรด เอ็กเพรส 

ทัวร์ 029-1-81522-7 

ออม

ทรัพย์ 

 

งวดท่ี 2 : ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน หากไม่ช าระ

ค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินมัดจ า 

 

ข้อแนะน าและแจง้เพื่อทราบ : 

ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทาง

เป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (1 TWIN + 1SGL) จะ

สะดวกกับท่านมากกว่า กรณีท่ีลูกค้าพักห้อง 3 ท่านและบางโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง
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บริการ ท าให้ต้องเปิดบริการเป็นห้อง 1TWN + 1SGL ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริงตามหน้างาน 

กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถ

เปลี่ยนวันเดินทางได้ 

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดน้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง (Hand 

carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม : 

ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Uzbekistan Airways (HY) ชั้นประหยัด 

(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ  

ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 

รถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการพร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง  

ท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

อาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ (บริการน้ าดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน) 

บัตรเข้าชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 

บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”

อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

หมายเหต ุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุ

มากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ง

ของสัญญาฯ 

 

อัตราค่าบรกิารนีไ้มร่วม : 

ค่าหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อน

ออกเดินทาง) 

ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 
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ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ หรือ ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ 

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่ / คนขบัรถท้องถิน่ / หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 64 USD หรอื 2,000

บาท ตลอดการเดนิทาง 

 

 

 

 

กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแล้วไม่สามารถขอคืนเงินและเปลี่ยนวันเดินทาง

ได ้

ยกเลิกการเดินทางหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงถึง ณ 

วันนั้นที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ (เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่ามัดจ า

ห้องพัก เป็นต้น) เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระเงินล่วงหน้าไปแล้ว 

ยกเลิกการเดินทางหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ท้ังหมดในทุกกรณี 

 

กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และใน

ทุกๆ การให้บริการเพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาใน

การด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ท้ังหมด หรือ

บางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆ เป็นส าคัญ 

 

หมายเหต ุ: 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่

สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน    ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้

ท้ังหมดหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ 

กรณยีกเลกิ 
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2. ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการ

เดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใช้ในการน าเท่ียว ตลอด

รายการทัวร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน หรือต่ ากว่ามาตรฐานของการยืนยัน

การเดินทาง ทางผู้จัดรายการขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่า

ทัวร์เพ่ิมเต็มตามความเหมาะสม 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย 

สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ 

6. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตร

โดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้

บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ 

1. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวัน

เดินทาง  

2. รูปถ่ายสี พ้ืนหลังสีขาว ขนาด 35 mmx 45 mm หรือ 1.25 x 2 นิ้ว จ านวน 1 

รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

3. กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่

ท าการจองทัวร์) 
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          โปรดกรอกรายละเอยีดเปน็ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น 

ข้อมูลน้ีทางบริษัทฯ จะกรอกในเอกสารเข้า-ออกประเทศ ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลตาม

ความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าท่ี 

1. ยืนยันการจองทัวร์เดินทางวันท่ี……………………………………………  

2. ชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทัวร์…………………………………………………..  

3. จ านวนผู้เดินทาง ........... ท่าน   เป็นผู้ใหญ่ .............. ท่าน เป็นเด็ก ............... ท่าน 

4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้………………………………………….  

5. ประเภทห้องพัก 

5.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ ห้อง (ปกตจิะเปน็แบบ 2 เตยีง)  

หรือ (DBL) ............ ห้อง 

5.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ ……..... ห้อง 

5.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …... ห้อง(ไม่มีเตียง)**เด็กอายุต่ ากว่า 11ปี

ห้องพักผู้ใหญ่ 1 ท่าน (SGL) ……… หอ้ง 

6. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย เคย ประเทศ......................

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู 

           ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัต ิ อื่นๆ…………………. 

 

 

ลงชื่อผู้จอง ..................................................................................................... 
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เอกสารยืน่วซีา่ประเทศอซุเบกสิถาน 
**กรุณาระบรุายละเอยีดใหค้รบถว้น และกรอกเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้เพื่อประโยชน์

ของตวัทา่นเอง** 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)          

 

(MISS/MRS.MR.)NAME ………….……. SURNAME………………….  

วัน/เดือน/ปีเกิด ................. จังหวัด ............... ประเทศ ............... สัญชาติ ............ 

หนังสือเดินทางหมายเลข ..................... วันที่ออก ................. วันหมดอายุ............ 

สถานภาพ  โสด            แต่งงาน   หม้าย  ย่า  

ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส……………………….  

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)  

………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………… 

รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ..................... มือถือ .......................... 

 

ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ..................... มือถือ ........................... 

 

ต าแหน่ง

.........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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