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20.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมู ิ

ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 แถว Q เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสาย

การบนิ Uzbekistan Airways (HY) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับอ านวยความสะดวกท่านในเรื่องของเอกสาร กระเป๋า

สัมภาระ และการเช็คอิน 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทาชเคนต์ สาธารณรฐัอซุเบกสิ

ถาน โดยสายการบนิ Uzbekistan Airways เที่ยวบนิที ่HY534 ใช้เวลา

บินโดยประมาณ 6.30 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

03.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทาชเคนต ์สาธารณรฐัอซุเบกิสถาน 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น

เวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีการตรวจเอกสาร

คนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชเข้า

สู่โรงแรมที่พัก 

ที่พัก Uzbekistan hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า @ ทาชเคนต ์

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัที ่2  ทาชเคนต ์ - บคูารา่         

วนัที ่1  ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ(ประเทศไทย)   

  (วนัพุธ) 
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10.00 น. น าท่านเท่ียว เมืองทาชเคนต ์(Tashkent) เมืองหลวงที่ต้ังอยู่ทางทิศ

ตะวันออกของประเทศ มีความหมายว่า เมืองแห่งศิลา (The City of 

Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม

และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง มีประชากร

ประมาณ 2 ล้านคนเป็นเมืองท่ีถูกล้อมรอบด้วยประเทศท่ีไม่มี

ทางออกสู่ทะเล น าท่านชม จัตุรสัอสิรภาพ (Independence 

Square) ต้ังอยู่ใจกลางเมืองทาซเค้นท์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.

1991 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งมี

พ้ืนที่ท่ีเป็นแผ่นดินทองอันกว้างใหญ่มีคุณค่าในการเพาะปลูกถึงแม้ว่าจะมี

ภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลกนี้ ชมอนุสาวรยี์ของแมท่ี่มคีวามสุข 

(Happy Mother) เป็นรูปปั้นแกะสลักท่ีมีความสูง 6 เมตร และตัวเด็กมี

ความยาว 3.5 เมตร ที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของแม่ท่ีเป็นบ้านเกิดเมือง

นอนกอดลูกท่ีจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป นอกจากนั้นบริเวณรอบๆ ยังมี

สถานท่ีราชการที่ส าคัญและท่ีท างานของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างๆ 

หลายกระทรวง (สถานที่ส าคัญเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป) ผ่านชม วงัที่

พกัของเจา้ชายแหง่โรมานอฟ นโิคไล คอนสแตนตโินวิช (Prince 

Romanov Residence) ซึ่งเป็นหลานชาย   

ของจักรพรรดินิโคไล ท่ี 1 ที่ได้เสด็จหนีออกมา

อยู่ท่ีเมืองทาซเค้นท์ในปี ค.ศ.1877 (วังแห่งนี้ถูก

สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1891) และอยู่ในวังแห่งนี้

จนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1918 เป็นท่ีพักชั้นเดียวแต่

ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมการ

ออกแบบท่ีล้ ายุคแห่งกาลเวลาของ เบน๊อตและ

เกย์ท เซลแมน ภายในยังเต็มไปด้วยการตกแต่งด้วยภาพแกะสลักภาพท่ี

สวยงาม 
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จากนัน้ น าท่านชมภายนอก โรงละครอลสิเชอร์ นา

วอย (Alisher Navoi Opera and Ballet 

Theatre) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีมีชื่อเสียงและ

เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของชาวอุซเบกิส

ถาน เพ่ือระลึกถึงนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่มี

ผลงานทางด้านการประพันธ์ ศิลปะ ดนตรี 

และที่ส าคัญยังมีบทบาททางด้านการเมือง

อีกด้วย โรงละครแห่งนี้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1947 โดย

สถาปนิกชาวรัสเซียท่ีมีช่ือเสียงอยู่ในกรุงมอสโคว์ ชื่อ อเล็กเซย์ ชูเซฟ 

(Aleksey Shchusev) แล้วเสร็จกลางศตวรรษที่ 20 โดยใช้แรงงานชาว

ญี่ปุ่นจ านวนมากท่ีถูกจับเป็นเชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 โรง

ละครแห่งนี้มีท้ังหมด 6 ห้องโถง ซึ่งแต่ละห้องถูกสร้างขึ้นตามวัฒนธรรม

ของเมืองต่างๆ และได้ต้ังชื่อตามเมืองนั้นๆ เช่น ห้องทาซเค้นท์ , ห้องบูคา

ร่า , ห้องโคเรซม , ห้องซามาร์คานด์ , ห้องเฟอร์กาน่า และห้องเทอร์เมซ 

จากนัน้ น าท่านชม อนุสาวรยี์และจัตรุสัอาเมยีร์ ตมีรู ์

(Amir Timur Monument and Square) 

เปน็บริเวณท่ีเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้

และรอบล้อมไปด้วยดอกไม้ท่ีมีสีสันสวยงาม 

สถานท่ีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็น

อนุสาวรีย์ของรัฐบุรุษของชาติท่ีเป็นผู้

ก่อสร้างอาณาจักรแห่งนี้ขึ้นมาในสมัยของ

จักรวรรดิตีมูร์ นอกจากนั้นบริเวณนี้ยังถูกล้อมรอบไปด้วยตึกต่างๆ ท่ีถูก

สร้างขึ้นในช่วงระยะเวลา 300 ปี  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านชม Khazrati Imam 

complex ซึ่งเป็นบริเวณสถานที่อัน

ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของชาวมุสลิมท่ีมีมา

ต้ังแต่ศตวรรษที่16 เป็นศูนย์รวมจิต

วิญญาณของชาวมุสลิมของภูมิภาคนี้

ท่ีเดินทางผ่านมาบริเวณนี้ต้องมาท า

ความเคารพและสักการะบูชา 

ประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ 

เช่นมัสยิด โรงเรียนสอนศาสนาและ

พิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมคัมภีร์กุรอ่าน

เก่าแก่ไว้มากมายอีกท้ังยังเป็นท่ีเก็บ

รักษาคัมภีร์กุรอ่านท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด

อีกด้วย 

    จากนัน้ น าท่านชม White Mosque  ซึ่งเป็น

มัสยิดสมัยใหม่สร้างขึ้นเม่ือปี 2013 ท่ี

สามารถรองรับผู้คนได้มากถึง 2,400

คน สร้างด้วยสปัตยกรรมตะวันออกสมัยใหม่ ประดับตกแต่ด้วยหินอ่อนและ

โมเสคสีขาว ท าให้มีความสวยงามแตกต่างจากมัสยิดสมัยเก่า เป็นอย่าง

มากWhite Mosque  

ยังเป็นมัสยิดท่ีชาวเมืองทาชเค้นท์ให้ความส าคัญ และนิยมเดินทาง 

มาท่ีนี้กันเป็นจ านวนมากในวันศุกร์และวันส าคัญทาศาสนา                                            
                                     

16.00 น. น าสมาชิกทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาตทิาชเคนต์  

เพ่ือท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

18.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิบคูารา่ (Bukhara International Airport) โดย

สายการบนิ Uzbekistan Airways เทีย่วบนิที ่HY023 ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 
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20.00 น. เดินทางถึง สนามบนิบคูาร่า รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าสมาชิกทุก

ท่านออกเดินทางโดยรถโค้ช 

ค่ า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

ที่พัก LYABI HOUSE ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ @ บคูารา่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรมจากนัน้  

น าท่านเท่ียว เมืองบคูาร่า (Bukhara) ใน

อดีตเป็นเมืองโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งท่ี

ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาส าหรับประกอบพิธี

ทางศาสนาในฤดูใบไม้ผลิ และยังเป็นเมืองท่ี

เป็นต้นก าเนิดงานเขียนของผู้ที่นับถือศาสนา 

โซโรแอสเตอร์ เป็นท่ีอยู่ของบุคคลส าคัญ มี

สุเหร่า อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา และยังได้ชื่อว่าเป็น

เมืองในเทพนิยาย และที่ส าคัญเป็นเมืองที่ต้ังอยู่บนเส้นทางการค้าที่ชื่อว่า 

เสน้ทางสายไหม (Route of Silk Road) 

และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1993 น าท่านชม ป้อมดอิารค์ 

(The Ark Fortress) เป็นป้อมเก่าแก่สร้าง

ขึ้นในศตวรรษที่ 5 ต้ังอยู่ใจกลางเมือง และ

เม่ือขึ้นไปด้านบนของป้อมจะสามารถเห็น

วิวทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจน กล่าวกันว่าครั้ง

หนึ่งในอดีตมีผู้อาศัยอยู่ในป้อมแห่งนี้ถึง 3,000 คน 

ตัวป้อมสามารถใช้เป็นเกาะก าบังส าหรับป้องกัน

ศัตรูที่จะเข้ามารุกราน ป้อมแห่งนี้มีเนื้อท่ีประมาณ 

25 ไร่ มีก าแพงล้อมรอบความยาวประมาณ 800 

เมต สูงถึง 16-20 เมตร สร้างด้วยอิฐหนาทึบ ส่วนประตูมีซุ้มโค้งและ

วนัที ่3  บคูาร่า          

 (วนัศกุร)์ 
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หอคอยท้ังสองด้าน จากนั้นน าท่านชม โบโล 

เค้าซ คอมเพลก็ (Bolo Khauz Complex) เป็น

อาคารสุเหร่าในสมัยกลางถูกสร้างขึ้นไปปี ค.ศ.

1712-1713 รูปแบบในการก่อสร้าง

ประกอบด้วยเสาไม้สูง อาคารด้านหน้ามีเสาไม้ประดับมากกว่า 20 ต้น

รองรับดาดฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ.1917 ก็ได้

ใช้สถานท่ีแห่งนี้เป็นสุเหร่าอย่างเป็นทางการมา

จนถึงปัจจุบัน จากนั้นพาท่านชม ที่ฝังพระศพของ

อีสมาอีสซามานดิส ์(Ismail Samanids 

Mausoleum) ท่ีต้ังอยู่ในเขตเมืองเก่าบริเวณ

สวนสาธารณะซามานี สร้างโดยกษัตริย์ซามา

นิดส์ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ีเคยปกครองอยู่ท่ีนครนี้ ใน

สมัยของอาณาจักรเปอร์เซียท่ีรุ่งเรืองปกครอง

เอเชียกลาง ท่ีฝังพระศพนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.

892 เสร็จในปี ค.ศ.943  

จากนั้นชม ที่ฝงัศพของชสัห์มา อายุบ (Chashma Ayub) ซึ่งเป็นนักบุญที่

เคยเดินทางมาท่ีเมืองนี้ ท่ีนี่มีบ่อน้ าซึ่งเชื่อกันว่านักบุญอายุบใช้ไม้เท้า

เนรมิตน้ าในบ่อเพ่ือใชร้ักษาโรค  

 

จากนั้นชม หอโพล ิคลัยาน (Poli Kalyan Ensemble and Minanet) ถูก

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1127 โดยอาสลาน ข่านแห่งราชวงศ์คารานิด รูปร่าง

ของหอนี้ส่วนท่ีสูงท่ีสุดเป็นทรงกลม ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในการเรียก

ประชุมชาวมุสลิมให้มาท าละหมาด หอคอยแห่งนี้ได้ถูกซ่อมแซมขึ้นใหม่

ในศตวรรษที่ 15 เพราะเกิดการทรุดตัวเนื่องจากพ้ืนดินอ่อนนิ่มเกินไป  

จากนั้นน าท่านชม โรงเรยีนสอนศาสนา มริ ิอาหรบั (Miri Arab 

Madrassah) ท่ีถูกสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสุเหร่าคัลยาน สร้างขึ้น
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ในศตวรรษที่ 16 ในสมัยของราชวงศ์ไซบานิคชื่อสถานท่ีแห่งนี้ได้ถูกต้ัง

ตามชื่อของครูท่ีมาสอนซึ่งมีความหมายว่า เจ้าแหง่อาหรบั 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าท่านเดินทางไปยัง ไลอับบ ีเฮา้ซ ์(Lyab i Hauz) เป็นสถานท่ีส าหรับ

สอนศาสนาต้ังอยู่บริเวณริมสระน้ าท่ีให้ความร่มรื่นกับผู้ที่เข้ามายังสถานที่

แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1620 บริเวณมุมสระได้ปลูกต้นมัลเบอร์รี่ (ต้น

หม่อน) อายุหลายร้อยปีไว้ ส่วนที่เหลืออีก 3 ด้านของสระน้ าประกอบไป

ด้วยโรงเรียนสอนศาสนา คูเคลดาส (Kukeldash) ถูกสร้างขึ้นทางด้าน

เหนือในปี ค.ศ.1568-1569 ทางด้านตะวันตกถูกสร้างเป็นต าหนักส าหรับ

เป็นบ้านพกัท่ีเรียกว่า คานาค่า (Khanaka) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1620 และ

ส าด้านตะวันออกเป็นสถานท่ีส าหรับสอนศาสนาเรียกว่า นาเดียร์ ดีวาน 

เบกี (Nadir Divan Begi Madrasah) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1622 

นอกจากนั้นยังมี คาราวานซาราย นูไก (Nughai Caravansarai) ถูกสร้าง

ขึ้นในราวศตวรรษที่ 16 โดย ข่านมูฮัมหมัดราฮิมบี (Khan Muhammad 

Rahimbiy) เพ่ือให้เป็นท่ีพักส าหรับกองคาราวานพ่อค้าท่ีเดินทางเข้ามายัง

เมืองบูคาร่า ซึ่งส่วนนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนต่อจากตลาดทากิ มีท้ังหมด 

45 ห้อง 

 

จากนัน้ พาท่านเลือกซื้อสินค้าที่ โดมทากิ (Taqi 

Trading Domes) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ทากิ 

ซาร์การอน  (Taqi Zargaron) เป็นโดมท่ีพวก

อินเดียท าการค้าขายและแลกเปลี่ยนเงินตรา , 

ทาก ิซาร์ราฟอน (Taqi Sarrafon) เป็นโดมท่ีค้าขายเก่ียวกับสิ่งของมีค่า

และอัญมณีต่างๆ , ทากิ เทลปัก ฟูรูโช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็น

โดมท่ีค้าขายสินค้าท่ัวไปรวมท้ังของท่ีระลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ 

mailto:info@silkroadexpresstour.com


Silk Road Express Tour Co.,Ltd 
2/4 SUKHUMVIT SOI 11, SUKHUMVIT ROAD, KLONGTOEY NU,  WATTANA, BANGKOK, THAILAND 10110                 
Tel. 66(0)2015 – 2333-4, Fax. 66(0)2015 -2335 E-mail : info@silkroadexpresstour.com 

    License : 11/08879 

 

P a g e  9 | 23 

 

พรม ผ้าท่ีเย็บด้วยมือ ฯลฯ จากนั้นน าท่านไปชม การแสดงของชนพืน้บ้าน

ที่สวยงาม 

ค่ า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

ที่พัก         LYA HOUSE ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่ @ บคูารา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงัซโินราน โมค ีโคซา 

(Sitoran Mokhi-Khosa Palace) เป็นของข่าน

อาเมียร์ อักคาด (Amir Akhadkhan) สร้างขึ้น

ในราวศตวรรษที่ 19 เป็นการผสมผสานระหว่าง

ศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่วมสมัยโดยการส่งช่างสถาปัตยกรรมของเมืองนี้

ไปยังเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเพ่ือศึกษาดูงาน 

จากนัน้ น าท่านออกเดินทางไป เมืองกซิหด์ูวาน 

(Gizhduvan City) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะทางประมาณ 40 กม. เป็นหมู่บ้านท่ีมีประวัติ

ความเป็นมาต้ังแต่ราวศตวรรษที่ 10 เป็นส่วนหนึ่งที่

อยู่ในการปกครองของราชวงศ์ซามานิด นักโบราณคดีได้ขุดค้นและพบว่า

บริเวณนี้ได้มีการอยู่อาศัยและต้ังหลักแหล่งก่อนที่พวกอาหรับจะเข้ามายึด

ครอง และในราวศตวรรษที่ 16 กิซห์ดูวานได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านใน

การป้องกันต่อสู้กับศัตรู ต่อมาในปี ค.ศ.1972 ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของบูคาร่า ในอดีตกิซห์ดูวานเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมท่ีพ่อค้า

กองคาราวานใช้เดินทางไปยังอินเดียและกลับไปจีน จะต้องมาหยุดพักค้าง

แรมท่ีแห่งนี้ จนท าให้เมืองเล็กๆแห่งนี้มีช่ือเสียงและเป็นศูนย์กลางของการ

ค้าขาย และท่ีส าคัญเป็นหมู่บ้านท่ีมีชื่อเสียงในการท าเครื่องปั้นดินเผา ถ้วย

ชาม เครื่องใช้ต่างๆ และพวกเซรามิคส์ สิ่งของส่วนใหญ่ได้รับความช่ืน

วนัที ่4  บคูาร่า - กซิหด์วูาน – ซามารค์านด์    
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ชอบและความนิยมจากชาวอุซเบก และผู้คนในบริเวณเอเชียกลางเกือบทุก

ประเทศ น าท่านชม การท าเครือ่งปัน้ดนิเผา ท่ีมีก าเนิดมาจากครอบครัว

สองพ่ีน้อง อับดุลลาห์ และ อลิสเชอร์ ซูลลาเอฟ (Abdullah and Alisher 

Narzullaev)  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย จากนั้นแวะชม คาราวานซารายราบาติ มาลคิ (Rabati Malik 

Caravanserai) ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่พักแรมของกองคาราวานบน

เส้นทางสายไหมตามค าส่ังของ คาราคานิด ชามส์ อัล มัค นาสร์ บุตรชาย

ของ ทัมกาชข่าน อิบรากิม ผู้ปกครองดินแดนซามาร์คานด์ต้ังแต่ปี ค.ศ.

1068-1088 เป็นโบราณสถานท่ีมีค่าท่ีสุดทางด้านประวัติศาสตร์ในดินแดน

แห่งตะวันออกกลาง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ.

2008 ราบาติ มาลิค เป็นสถานท่ีท่ีมีความพิเศษในด้านประวัติศาสตร์ของ

สถาปัตยกรรมเปอร์เซียโบราณมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ประมาณ 8,277 ตาราง

เมตร โดยเฉพาะประตูทางเข้าด้านหน้าได้ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรและมีการ

ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายของส่วนโค้งที่ถูกก่อข้ึนด้วยก้อนอิฐท่ีมี

ขนาดใหญ่ แต่ละก้อนท่ีวัดได้ ขนาด 25x25x4 ซม. และขอบประตูยังถูก

ตกแต่งด้วยรูปดาวแปดเหลี่ยมท่ีต่อกันอย่างสวยงามไปยังส่วนด้านบนของ

ประตูและต่อลงมาทางด้านล่างของอีกด้านหนึ่ง 

น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองซามาร์คานด์ 

(Samarkand) ท่ีต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้

ระหว่างทางแวะชม Imam Al-Bukhariy Memorial 

Complex อิหม่ามบุคอรี มีชื่อเต็มว่า Abu Abdullah M

 ohamed Bin Ismail-Al-Bukhari อิหม่ามบุคอรีเป็นนัก

บันทึกฮะดิษชื่อดังแห่งประวัติศาสตร์อิสลาม เป็นหนึ่งใน

นักปราชญ์แห่งฮะดิษ(วจนะและการกระท าของศาสนทูต) ท่ีเลื่องลือท่ีสุด

แหง่ประวัติศาสตร์อิสลาม หนังสือ Sahih Al-Bukhari ของท่านกล่าวถึง 
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วจนะ การกระท าและกิจวัตรของท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด (ซ.ล.) เกิดเมื่อปี 

ค.ศ. 194 ที่เมืองบูคาร่า ได้เวลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางต่อไปยัง 

เมอืงซามารค์านด ์(Samarkand) เมืองเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหนึ่งในเอเชียกลาง 

ต้ังอยู่ในโอเอซิสซึ่งได้รับน้ ามาจากคลองท่ีขุดมาจากแม่น้ าซารัฟชาน 

อเล็กซานเดอร์มหาราชได้ผ่านมาเมืองนี้เพื่อท่ีจะเดินทางไปยังอินเดียจึงได้

ยึดครองเอาไว้ หลังจากนั้นกต็กเป็นของชาวเปอร์เซีย เติร์ก อาหรับ 

ตามล าดับ เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลางและในปี ค.ศ.1215 เจงกิส

ข่านได้แผ่ขยายอาณาจักรเข้ามาควบคุมเส้นทางสายไหมและเข้ายึดเมือง

นี้ในปี ค.ศ.1221 และอีกประมาณร้อยปีต่อมา เมืองนี้ก็เหลือแต่ซาก

ปรักหักพัง น าท่านชมความสวยงามของตัวเมือง ซึ่งตีมูร์ข่านได้สร้าง

อาณาจักรแห่งนี้ให้มีความเจริญขึ้นมา เมืองนี้ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ง

โดมสีฟ้า (The City of Blue Domes) ในประวัติศาสตร์ถ้านับย้อนหลังไป

หลายร้อยปีและยังได้ชื่อว่าเป็นต้นก าเนิดของนิยาย 1001 อาหรับราตรี 

(1001 Arabian Nights) และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 2001 

ค่ า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

ที่พัก        CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่ @ ซามารค์านด์ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร

โรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชม จตุรสัเรจีสถาน 

(Registan Square) เป็นจัตุรัสกลาง

เมืองท่ีมีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่งดงาม

ด้วยศิลปะอิสลาม ซึ่งถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามท่ีสุดในเอเชียกลาง 

ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้าตัดขอบด้วยสีเหลืองรายล้อมไปด้วย

วนัที ่5  ซามารค์านด์         

 (วนัอาทิตย์) 
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โรงเรียนสอนศาสนา (Madrasah) ถึง 3 แห่งด้วยกัน คือ อูลุค เบก (Ulug 

Beg) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1417-1420 , เชียร์ ดอร์ 

(Shir Dor) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1619-1636 โดย

เลียนแบบมาจาก อูลุค เบค ผนังก าแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิตและซุ้ม

ประตูมีรูปเสือลายพาดกลอนที่แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมทั่วๆ ไปของ

ศาสนาอิสลาม , ทิลยา คารี (Tilya Kari) ถูกสร้างขึ้นอยู่ทางด้านเหนือใน

ศตวรรษที่ 17 และใช้เวลาสร้างประมาณ 20 ปี ซึ่งผนังและซุ้มในก าแพงมี

การปิดทองมากกว่าท่ีอื่นใด  

จากนัน้  น าท่านชม สุเหรา่บบิ ิคะนมุ (Bibi 

Khanum Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกอิสลามเพ่ือแสดงให้เห็นถึง

พลังอ านาจท่ีสามารถปกครองดินแดนได้

มากกว่าใครในประวัติศาสตร์ สร้างเม่ือปี 

ค.ศ.1399 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี ใช้

ช่างฝีมือ 200คน แรงงาน 500คน ช้างอีก 95เชือก ประตูทางเข้าสร้างเป็น

อาคารสูงประมาณ 35 เมตร ทางเข้าสร้างเป็นรูปวงรี สูง 18 เมตร ตัวหอบัง

สูงประมาณ 50 เมตร ทางเข้าจัตุรัสมัสยิดมีขนาดพ้ืนท่ียาวประมาณ 167 

เมตร และกว้าง 109 เมตร และสองข้างยังมีมัสยิดขนาดเล็กโดยเฉพาะตัว

โดมได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนแกะสลัก

โมเสครูปร่างต่างๆ เคลือบด้วยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอักษรด้วยน้ าเงิน

และทอง และท่ีหน้าสุเหร่ายังมีแท่นซึ่งเดิมวางคัมภีร์อัลกุรอานท่ีใหญ่ถึง 2 

เมตร จากนั้นชม โบราณสถานอัฟราซยิาบ (Afrasiyab Ruins) ซึ่งมี

ความหมายว่าถัดไปจากแม่น้ าด า (Beyond the black river) เป็น

โบราณสถานท่ีต้ังอยู่ทางด้านเหนือของซามาร์คานด์ ท่ีถูกยึดครองมา

ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปีค.ศ. 1220 ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเนินเขา

ท่ีมีหญ้าปกคลุมและอยู่ใกล้กับสุเหร่าบิบี คานุม อัฟราซิยาบเป็นสถานท่ี
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เก่าแก่ในโลกยุคโบราณ 700-600 ปีก่อนคริสตกาลโดยพวกซ๊อกเดียนได้

ต้ังเป็นเมืองและศูนย์กลางของวัฒนธรรม 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ่งถิน่ 

บา่ย น าท่านชม ตลาดกลาง (Central Market / Siyab Bazaar) เป็นตลาดท่ีมี

ชื่อเสียง มีความประหลาดท่ีน่าท่ึงและเป็นหนึ่งเดียวของซามาร์คานท่ีผู้คน

ยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าท่ีเป็นวัฒนธรรมของชาวอุซเบกและสวมหมวกท่ี

สวยงาม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายราคาถูก เช่น ผลไม้สด 

พืชผัก ขนมหวาน องุ่นแห้งที่มีท้ังสีเหลืองและสีด า 

จากนัน้ น าท่านชม ชาห ์อ ิซนิดา (Shah i Zinda 

Complex) มีความหมายว่าเป็นที่อยู่ของ

กษัตริย ์(The Living King/Necropolis) 

เป็นสถานท่ีรวมสุสานขนาดใหญ่ตั้งอยู่บน

เนินเขาอัฟราซิยาบ (Afrasiyab) นอก

ก าแพงเมืองเก่า ใช้เป็นที่ฝังศพมาต้ังแต่

ศตวรรษที่ 9-14 เป็นความคิดของข่านตีมูร์ ท่ีต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็น

ศูนย์กลางของท่ีฝังศพของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง จากนั้นน าท่านชม สถานทีฝ่งั

ศพกรู ิอาเมยีร ์(Gure Amir Mausoleum) ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นท่ีฝังศพ

ของสุลต่าน มูฮัมหมัด (Sultan Muhammad) ซึ่งเป็นหลานรักท่ีเสียชีวิต

ในเปอร์เซีย สร้างขึ้นโดยข่านตีมูร์ ในปี ค.ศ.1403 มีประตูทางเข้าก่ออิฐ

ปูนต้ังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซุ้มโค้ง มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงูสูงประมาณ 36 

เมตร ผนังห้องและเพดานโค้ง ภายในประดับด้วยกระเบื้องอิฐเผาลงด้วย

ลายสีทองสีอ าพัน สีฟ้าน้ าทะเลแต่ก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ.1380 อาเมียร์ 

ตีมูร์ได้โปรดให้สร้างท่ีฝังศพของพระองค์เตรียมไว้ก่อนท่ีบ้านเกิด คือ เมือง

ชาห์ริซาบซ์ แต่ในระหว่างท่ีได้ยกทัพไปบุกจีนได้สิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ.

1405 จึงได้น าพระศพเดินทางกลับมาภายใน 24 ชม. เพ่ือฝังตามหลัก

ศาสนาแต่ก็ไม่สามารถท าได้ทันเวลาจึงได้ฝังไว้ท่ีกูริ อาเมียร์ และต่อมาก็
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ได้ใช้เป็นสุสานของผู้ปกครองนครซามาร์คานด์หลายพระองค์ สถานที่แห่ง

นี้มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมจนเป็นท่ีเลื่องลือไปทั่วโลก 

จากนัน้ น าท่านชม หอดดูาวอลูกุ เบค (Ulug Beg 

Observatory) เป็นสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้ดู

ดาว สร้างโดยข่านอูลุก เบค ในปีค.ศ. 1428-

1429 แสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะทางดารา

ศาสตร์ของท่าน เป็นอาคาร3 ชั้น สูงประมาณ 

30 เมตร ด้านบนยอดคล้ายกับโดม สถานที่แห่งนี้แสดงถึงเรื่องราวทาง

ดาราศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ดูดาวของท่านข่าน ท่ี

ท่านเคยค านวณรอบปีผิดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากท่ีท่านเสียชีวิต

สถานท่ีแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากพวกขโมยและพวกคลั่งศาสนา แต่

ชัน้ ล่างมิได้ถูกท าลายและต่อมาได้รับการซ่อมแซมข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.1929 

ค่ า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

ที่พัก CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่ @ ซามารค์านด์ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านออกเดินทางไปยัง เมอืงทาซเคนต์ ท่ีอยู่ทางด้านเหนือระยะทาง

ประมาณ 280 กม. ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางและ

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

วนัที ่6  ซามารค์านด ์– ทาชเคนต ์       

 (วนัจนัทร)์ 
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บา่ย น าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิ (The Tashkent 

Metro) เป็นระบบขนส่งทางรางประเภท Rapid 

transit มีท้ังหมด 3 สาย 29 สถานี เป็นเส้นทาง

รถไฟใต้ดิน 1 ใน 2 แห่งของภูมิภาคเอเชียกลาง 

(อีกแห่งคือเมืองอัลมาตี) เริ่มก่อสร้างในสมัยโซ

เวียต เปิดให้บริการในปี  ค.ศ. 1977 เป็น

เส้นทางที่มีสถานีรถไฟฟ้าหรูหราท่ีสุดในโลก 

จากนั้นน าท่านไปยัง ตลาดคอรซ์ ู(Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น

ตลาดท่ียิ่งใหญ่ในเอเชียกลางและบนเส้นทางสายไหม ท่ีอยู่ภายใต้โดม 7 

โดมขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ สัมผัสกับบรรยากาศแบบย้อนยุคท่ีถูกรื้อฟ้ืนขึ้นมา

ใหม ่สนุกกับการซื้อสินค้าในตลาดบาซาร์ท่ีมีท้ังผ้าแพร พรม เครื่อง

ทองเหลือง ผ้าขนสัตว์ เครื่องหนัง และสินค้าพ้ืนเมืองมากมาย 

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท่ี ห้างซามารก์านด ์ดารโ์วซา่ (The Mall 

Samarqand Darvoza) เป็นห้างจ าหน่ายสินค้าท่ีมีชื่อเสียงของทาซเค้นท์ 

จ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกประมาณ 500 ชนิดให้กับนักท่องเท่ียว มี

ท้ังอัญมณี ไหม พรมต่างๆ เครื่องเซรามิค ถ้วยชาม รูปวาด ไม้แกะสลัก

ต่างๆ 

ค่ า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

19.30 น. น าท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติทาชเคนต์ เพ่ือท าการ

เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

22.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสาย

การบนิ Uzbekistan Airways เทีย่วบนิที ่HY531 ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 6.30 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
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06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพพร้อมความประทับใจ 

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

ก่อนท าการจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ

ทุก   บรรทดั เนื่องจากทางบรษิทัฯจะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขาย

เปน็หลกั 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ***ราคานีเ้ปน็ราคาทีร่วมคา่วซีา่แลว้*** 

 

พีเรยีดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 2 

ท่าน) 

ราคาเดก็พกั

กับผูใ้หญ ่ 

(2 ทา่น) 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

 22 - 28   มกราคม    2563 37,900 37,900 3,500 

 12 - 18   กุมภาพนัธ ์2563 37,900 37,900 3,500 

 26 ก.พ – 3 มนีาคม  2563 37,900 37,900 3,500 

วนัที ่7  ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ(ประเทศไทย)   

  (วนัองัคาร) 

           

หนงัสอืเดนิทางต้องมีอายเุหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง มเีทีย่วบนิเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการ    จองทวัรไ์วก้บัทางบรษิัทฯ กรณุาแจง้

ใหก้ับเจา้หนา้ที่ทราบกอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดงักล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด    ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์/ ไกด์ทอ้งถิน่ / คนขบัรถท้องถิน่  

ท่านละ 56 USD หรอื 2,000บาท ตลอดทรปิ 

อัพเดตเมือ่วนัที่ 30 ตลุาคม 2562  

***ราคานี้สงวนส าหรบัการเดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป*** 

 

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 ออมทรัพย์ 

กสิกรไทย สุขุมวิท 15 บจก. ซิลค์โรด เอ็กเพรส ทัวร์ 029-1-81522-7 ออมทรัพย์ 
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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

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”) 
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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) 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ หรือ ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ 

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่ / คนขบัรถท้องถิน่ / หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 56 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 

 

กรณยีกเลกิ 
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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 

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 
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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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 โปรดกรอกรายละเอียดเปน็ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น 

ข้อมูลนี้ทางบริษัทฯ จะกรอกในเอกสารเข้า-ออกประเทศ ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูล

ตามความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าท่ี 

1. ยืนยันการจองทวัร์เดนิทางวันที…่……………………………… 

2. ชื่อ / นามสกลุ ผู้จองทวัร…์……………………………………..  

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

4. เบอร์โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได…้……………….  

5. ประเภทห้องพัก 

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

(DBL) ............ ห้อง 

5.2 ห้องพัก 1 เดก็พกักับ 1 ผู้ใหญ่ ……..... ห้อง 

5.3 ห้องพัก 1 เดก็พกักับ 2ผู้ใหญ่ …. ห้อง(ไม่มเีตียง)**เด็กอายุต่ ากวา่    11ป*ี** 

5.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 1 ท่าน (SGL) ……… ห้อง 

5.5 เคยโดนปฎิเสธวซี่าหรอืไม่  ไม่เคย  เคย ประเทศ

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

6. อาหาร  ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู 

           ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรตั ิอื่นๆ…………………. 

 

 

ลงชื่อผู้จอง ..................................................................................................... 
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เอกสารยืน่วซีา่ประเทศอซุเบกสิถาน 

**กรณุาระบรุายละเอยีดใหค้รบถว้น และกรอกเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้เพื่อประโยชนข์องตวัทา่น

เอง** 

 

ชื่อ-นามสกลุ  (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)          

 

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

วัน/เดือน/ปีเกิด ................. จังหวัด ............... ประเทศ ................. สัญชาต ิ.......................... 

 

หนังสือเดินทางหมายเลข ....................... วนัที่ออก ................. วันหมดอาย.ุ................... 

 

สถานภาพ  โสด    แต่งงาน   หม้าย   หย่า  

 

ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส……………….  

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

 

ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

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

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

ต าแหน่ง

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

ส าคญัมากกรณุาแจง้เบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก 

เนื่องจากทางสถานทูตอาจมกีารโทรสอบถามข้อมลูโดยตรงกบัทา่น 
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