
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazing Uzbekistan 
7 วนั 4 คนื 

• บนิตรง ดว้ยสายการบนิแห่งชาต ิUzbekistan  
• พเิศษนั่งรถไฟด่วนภายใน  
• ชม Khazrati Imam Complex สถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละเกา่แก ่ 
• ชมควมงามของ จตุรสัเรจสีถาน ทีม่คีวามยิง่ใหญ ่
• ชม The Tashkent Metro สถานีรถไฟฟ้าทีห่รูหรา 
• ชม ชาห ์อ ิซนิดา รวมสุสานขนาดใหญอ่ยู่บนเนินเขาอฟัราซยิาบ 
• ชอ้ปป้ิง ตลาดคอรซ์ู Chorsu Bazaar เคยเป็นตลาดทีย่ิง่ใหญ่ในเอเชยีกลาง 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ  
 
20:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ Uzbekistan Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
23:00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ทาชเคนต ์สาธารณรฐัอุซเบกสิถาน โดยเทีย่วบนิที ่HY534  
 
วนัที ่2  ทาชเคนต ์- บูคารา่ 
 
03:50 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน ทาชเคนต ์สาธารณรฐัอุซเบกสิถาน หลงัจากผ่านพิธตีรวจคนเขา้มืองรบั

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 
 
พกั  Ramada Tashkent 4*  หรอืเทยีบเท่า  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาชเคนต ์Tashkent เมืองหลวงที่ต ั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มี
ความหมายว่า เมืองแห่งศลิา The City of Stone เป็นเมืองทีใ่หญ่ประกอบไปดว้ยโรงงานอุตสาหกรรมและ
เป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมในเอเชยีกลาง มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคนเป็นเมืองที่ถูกลอ้มรอบดว้ย
ประเทศทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเล น าท่านชม Khazrati Imam complex ซึง่เป็นบรเิวณสถานทีอ่นัศกัดิส์ทิธิ ์
เก่าแก่ของชาวมุสลมิทีม่ีมาตัง้แต่ศตวรรษที1่6 เป็นศูนยร์วมจติวญิญาณของชาวมุสลมิของภูมภิาคนีท้ีเ่ดนิ
ทางผ่านมาบรเิวณนีต้อ้งมาท าความเคารพและสกัการะบูชา ประกอบไปดว้ยสิง่ปลูกสรา้งทีย่ิง่ใหญ ่เชน่มสัยดิ 
โรงเรยีนสอนศาสนาและพิพิธภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมคมัภรีก์ุรอ่านเก่าแก่ไวม้ากมายอกีทัง้ยงัเป็นที่เก็บรกัษา
คมัภรีก์ุรอ่านทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดอกีดว้ย จากน้ันน าท่านไปยงั ตลาดคอรซ์ู Chorsu Bazaar ซึง่คร ัง้หน่ึง
เคยเป็นตลาดทีย่ิง่ใหญ่ในเอเชยีกลางและบนเสน้ทางสายไหม ทีอ่ยู่ภายใตโ้ดม 7 โดมขายผลติภณัฑต์่างๆ 
สมัผสักบับรรยากาศแบบยอ้นยุคทีถู่กร ือ้ฟ้ืนขึน้มาใหม่ สนุกกบัการซือ้สนิคา้ในตลาดบาซารท์ีม่ีทัง้ผา้แพร 
พรม เครือ่งทองเหลอืง ผา้ขนสตัว ์เครือ่งหนัง และสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย 
 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม จตุัรสัอสิรภาพ Independence Square ตัง้อยู่ใจกลางเมืองทาซเคน้ท ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1991 เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของสาธารณรฐัอุซเบกสิถาน ซึง่มีพืน้ที่ที่เป็นแผ่นดนิทองอนักวา้ง
ใหญ่มีคุณค่าในการเพาะปลูกถงึแมว้่าจะมีภูมปิระเทศทีไ่ม่เหมือนทีใ่ดในโลกนี ้ชม อนุสาวรยีข์องแม่ทีม่ี
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ความสุข Happy Mother เป็นรูปป้ันแกะสลกัที่มีความสูง 6 เมตร และตวัเด็กมีความยาว 3.5 เมตร ที่
แสดงใหเ้ห็นถึงสัญลักษณ์ของแม่ที่เ ป็นบา้นเกิดเมืองนอนกอดลูกที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป 
นอกจากน้ันบรเิวณรอบๆ ยงัมีสถานที่ราชการที่ส าคญัและที่ท างานของประธานาธบิดีและรฐัมนตรตี่างๆ 
หลายกระทรวง (สถานทีส่ าคญัเหล่าน้ีไม่อนุญาตใหถ่้ายรูป) ผ่านชม วงัที่พกัของเจา้ชายแห่งโรมา
นอฟ นิโคไล คอนสแตนตโินวชิ Prince Romanov Residence ซึง่เป็นหลานชาย ของจกัรพรรดนิิโคไล 
ที ่1 ทีไ่ดเ้สด็จหนีออกมาอยู่ทีเ่มอืงทาซเคน้ทใ์นปี ค.ศ.1877 (วงัแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ.1891) และ
อยู่ในวงัแห่งนีจ้นเสยีชวีติในปี ค.ศ. 1918 เป็นทีพ่กัช ัน้เดยีวแต่ถูกสรา้งขึน้อย่างสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม
การออกแบบทีล่ า้ยุคแห่งกาลเวลาของ เบน๊อตและเกยท์ เซลแมน ภายในยงัเต็มไปดว้ยการตกแต่งดว้ยภาพ
แกะสลกัภาพที่สวยงาม น าท่านชม ภายนอก โรงละครอลสิเชอร ์นาวอย Alisher Navoi Opera 
and Ballet Theatre เป็นอนุสรณส์ถานทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นความภูมใิจอย่างยิง่ของชาวอซุเบกสิถาน เพือ่
ระลกึถงึนักปราชญผู์ย้ิง่ใหญ่ ทีม่ผีลงานทางดา้นการประพนัธ ์ศลิปะ ดนตร ีและทีส่ าคญัยงัมบีทบาททางดา้น
การเมอืงอกีดว้ย โรงละครแห่งนีถู้กออกแบบและสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1947 โดยสถาปนิกชาวรสัเซยีทีม่ชี ือ่เสยีง
อยู่ในกรุงมอสโคว ์ชือ่ อเล็กเซย ์ชเูซฟ Aleksey Shchusev แลว้เสรจ็กลางศตวรรษที ่20 โดยใชแ้รงงาน
ชาวญีปุ่่นจ านวนมากทีถู่กจบัเป็นเชลยศกึในสมยัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 โรงละครแห่งนีม้ีทัง้หมด 6 หอ้งโถง 
ซึง่แต่ละหอ้งถูกสรา้งขึน้ตามวฒันธรรมของเมืองต่างๆ และไดต้ัง้ช ือ่ตามเมืองน้ันๆ เชน่ หอ้งทาซเคน้ท ์, 
หอ้งบูคารา่ , หอ้งโคเรซม , หอ้งซามารค์านด ์, หอ้งเฟอรก์าน่า และหอ้งเทอรเ์มซ น าท่านชม อนุสาวรยี ์
และจตุัรสัอาเมยีร ์ตมูีร ์Amir Timur Monument and Square เป็นบรเิวณทีเ่ต็มไปดว้ยรม่เงาของ
ตน้ไมแ้ละรอบลอ้มไปดว้ยดอกไมท้ีม่สีสีนัสวยงาม สถานทีแ่ห่งนีถู้กสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นอนุสาวรยีข์องรฐับุรุษ
ของชาติที่เป็นผูก้่อสรา้งอาณาจกัรแห่งนี้ขึน้มาในสมยัของจกัรวรรดิตีมูร ์นอกจากน้ันบรเิวณนี้ยงัถูก
ลอ้มรอบไปดว้ยตึกต่างๆ ที่ถูกสรา้งขึน้ในช่วงระยะเวลา 300 ปี น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ิน The 
Tashkent Metro เป็นระบบขนส่งทางรางประเภท Rapid transit มทีัง้หมด 3 สาย 29 สถานี เป็นเสน้ทาง
รถไฟใตด้นิ 1 ใน 2 แห่งของภูมิภาคเอเชยีกลาง (อกีแห่งคอืเมืองอลัมาต)ี เร ิม่ก่อสรา้งในสมยัโซเวยีต เปิด
ใหบ้รกิารในปี  ค.ศ. 1977 เป็นเสน้ทางทีม่สีถานีรถไฟฟ้าหรูหราทีสุ่ดในโลก 
 
 
 

 
 
 
16:00 น. น าท่านเดนิทางไปยงั เมอืงบูคารา่ โดย รถไฟด่วนทาชเคนต ์เรลเวย ์โดยจะมอีาหารกล่องไวบ้รกิารบน

รถไฟด่วนส าหรบัมือ้เย็นวนันี ้
 
22:34 น. เดนิทางถงึ เมอืงบูคารา่ หลงัจากรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้เพือ่เขา้สู่ทีพ่กั 
 
ทีพ่กั  Omar Khayam 4* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่3  บูคารา่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเทีย่ว เมอืงบูคารา่ Bukhara ในอดตีเป็นเมืองโบราณทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงทีถู่กสรา้งขึน้บนเนิน
เขาส าหรบัประกอบพิธทีางศาสนาในฤดูใบไมผ้ลิ และยงัเป็นเมืองที่เป็นตน้ก าเนิดงานเขียนของผูท้ี่นับถอื
ศาสนา โซโรแอสเตอร ์เป็นทีอ่ยู่ของบุคคลส าคญั มีสุเหรา่ อนุสาวรยี ์อนุสรณส์ถาน โรงเรยีนสอนศาสนา 
และยงัไดช้ ือ่ว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย และที่ส าคญัเป็นเมืองที่ต ัง้อยู่บนเสน้ทางการคา้ที่ช ือ่ว่า เสน้ทางสาย
ไหม Route of Silk Road และไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1993 น าท่านชม ป้อมดิ
อารค์ The Ark Fortress เป็นป้อมเก่าแก่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 5 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง และเมื่อขึน้ไป
ดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นววิทวิทศันข์องเมืองไดอ้ย่างชดัเจน กล่าวกนัว่าคร ัง้หน่ึงในอดตีมผูีอ้าศยัอยู่
ในป้อมแห่งนีถ้งึ 3,000 คน ตวัป้อมสามารถใชเ้ป็นเกาะก าบงัส าหรบัป้องกนัศตัรูทีจ่ะเขา้มารุกราน ป้อมแห่ง
นีม้ีเนือ้ทีป่ระมาณ 25 ไร ่มีก าแพงลอ้มรอบความยาวประมาณ 800 เมต สูงถงึ 16-20 เมตร สรา้งดว้ยอฐิ
หนาทบึ ส่วนประตูมซีุม้โคง้และหอคอยทัง้สองดา้น จากน้ันน าท่านชม โบโล เคา้ซ คอมเพล็ก Bolo Khauz 
Complex เป็นอาคารสุเหร่าในสมัยกลางถูกสรา้งขึน้ไปปี ค.ศ.1712-1713 รูปแบบในการก่อสรา้ง
ประกอบดว้ยเสาไมสู้ง อาคารดา้นหนา้มเีสาไมป้ระดบัมากกว่า 20 ตน้รองรบัดาดฟ้าหลงัคา ต่อมาในปี ค.ศ.
1917 ก็ไดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นสุเหรา่อย่างเป็นทางการมาจนถงึปัจจุบนั จากน้ันพาท่านชม ทีฝั่งพระศพ
ของอีสมาอีสซามานิดส ์ Ismail Samanids Mausoleum ที่ต ั้งอ ยู่ ใน เขตเมือง เก่าบริเวณ
สวนสาธารณะซามานี สรา้งโดยกษัตรยิซ์ามานิดสซ์ ึง่เป็นกษัตรยิท์ี่เคยปกครองอยู่ที่นครนี้ ในสมยัของ
อาณาจกัรเปอรเ์ซยีที่รุง่เรอืงปกครองเอเชยีกลาง ทีฝั่งพระศพนีส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.892 เสรจ็ในปี ค.ศ.943 
จากน้ันชม ทีฝั่งศพของชสัหม์า อายุบ Chashma Ayub ซึง่เป็นนักบุญทีเ่คยเดนิทางมาทีเ่มอืงนี ้ทีน่ี่มี
บ่อน ้าซึง่เชือ่กนัว่านักบุญอายุบใชไ้มเ้ทา้เนรมิตน ้าในบ่อเพื่อใชร้กัษาโรค จากน้ันชม หอโพล ิคลัยาน 
Poli Kalyan Ensemble and Minanet ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1127 โดยอาสลาน ข่านแห่งราชวงศค์า
รานิด รูปรา่งของหอนีส้่วนทีสู่งทีสุ่ดเป็นทรงกลม ถูกออกแบบมาเพือ่ใชใ้นการเรยีกประชมุชาวมุสลมิใหม้า
ท าละหมาด หอคอยแห่งนีไ้ดถ้กูซอ่มแซมขึน้ใหม่ในศตวรรษที ่15 เพราะเกดิการทรุดตวัเน่ืองจากพืน้ดนิออ่น
น่ิมเกนิไป จากน้ันน าท่านชม โรงเรยีนสอนศาสนา มริ ิอาหรบั Miri Arab Madrassah ทีถู่กสรา้งอยู่
ในบรเิวณเดยีวกนักบัสุเหรา่คลัยาน สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่16 ในสมยัของราชวงศไ์ซบานิคชือ่สถานทีแ่ห่งนี้
ไดถู้กตัง้ตามชือ่ของครูทีม่าสอนซึง่มคีวามหมายว่า เจา้แห่งอาหรบั 
 
 

 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางไปยงั ไลอบับ ีเฮา้ซ ์Lyab i Hauz เป็นสถานทีส่ าหรบัสอนศาสนาตัง้อยู่บรเิวณรมิสระน ้า
ทีใ่หค้วามรม่ร ืน่กบัผูท้ีเ่ขา้มายงัสถานทีแ่ห่งนี ้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1620 บรเิวณมุมสระไดป้ลูกตน้มลัเบอรร์ ี ่
(ตน้หม่อน) อายุหลายรอ้ยปีไว ้ส่วนทีเ่หลอือกี 3 ดา้นของสระน ้าประกอบไปดว้ยโรงเรยีนสอนศาสนา คูเค
ลดาส Kukeldash ถูกสรา้งขึน้ทางดา้นเหนือในปี ค.ศ.1568-1569 ทางดา้นตะวนัตกถูกสรา้งเป็นต าหนัก
ส าหรบัเป็นบา้นพกัทีเ่รยีกว่า คานาค่า Khanaka สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1620 และส าดา้นตะวนัออกเป็นสถานที่
ส าหรบัสอนศาสนาเรยีกว่า นาเดียร ์ดีวาน เบกี Nadir Divan Begi Madrasah ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1622 นอกจากน้ันยงัมี คาราวานซาราย นูไก Nughai Caravansarai ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่
16 โดย ข่านมูฮัมหมัดราฮิมบี Khan Muhammad Rahimbiy เพื่อใหเ้ป็นที่พักส าหรบักองคาราวาน
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พ่อคา้ทีเ่ดนิทางเขา้มายงัเมืองบูคารา่ ซึง่ส่วนนีไ้ดถู้กสรา้งขึน้เป็นส่วนต่อจากตลาดทาก ิมีทัง้หมด 45 หอ้ง 
จากน้ันพาท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที ่โดมทาก ิTaqi Trading Domes แบ่งเป็น 3 ส่วน คอื ทาก ิซารก์ารอน 
Taqi Zargaron เป็นโดมที่พวกอินเดียท าการคา้ขายและแลกเปลี่ยนเงินตรา ทากิ ซารร์าฟอน Taqi 
Sarrafon เป็นโดมที่คา้ขายเกี่ยวกบัสิ่งของมีค่าและอญัมณีต่างๆ ทากิ เทลปัก ฟูรูโช่น Taqi Telpak 
Furushon เป็นโดมทีค่า้ขายสนิคา้ทั่วไปรวมทัง้ของทีร่ะลกึ เชน่ ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผา้ทีเ่ย็บดว้ย
มอื ฯลฯ จากน้ันน าท่านไปชม การแสดงของชนพืน้บา้นทีส่วยงาม 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Omar Khayam 4* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่4  บูคารา่ - กซิหดู์วาน - ซามารค์านด ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัซโินราน โมค ีโคซา Sitoran Mokhi-Khosa Palace เป็นของข่าน
อาเมยีร ์อกัคาด Amir Akhadkhan สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่19 เป็นการผสมผสานระหว่างศลิปะตะวนัตก
กบัศลิปะรว่มสมยัโดยการส่งชา่งสถาปัตยกรรมของเมอืงนีไ้ปยงัเมอืงเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์เพือ่ศกึษาดูงาน น า
ท่านออกเดินทางไป เมืองกิซหดู์วาน Gizhduvan City ซึง่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 40 กม. เป็นหมู่บา้นที่มีประวตัิความเป็นมาตัง้แต่ราวศตวรรษที่ 10 เป็นส่วนหน่ึงที่อยู่ในการ
ปกครองของราชวงศซ์ามานิด นักโบราณคดไีดข้ดุคน้และพบว่าบรเิวณนีไ้ดม้กีารอยู่อาศยัและตัง้หลกัแหล่ง
ก่อนทีพ่วกอาหรบัจะเขา้มายดึครอง และในราวศตวรรษที ่16 กซิหด์ูวานไดก้ลายเป็นเมืองหนา้ด่านในการ
ป้องกนัต่อสูก้บัศตัรู ต่อมาในปี ค.ศ.1972 ก็ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของบูคารา่ ในอดีตกซิหด์ูวานเป็นส่วน
หน่ึงของเสน้ทางสายไหมทีพ่่อคา้กองคาราวานใชเ้ดนิทางไปยงัอนิเดยีและกลบัไปจนี จะตอ้งมาหยุดพกัคา้ง
แรมทีแ่ห่งนี ้จนท าใหเ้มอืงเล็กๆ แห่งนีม้ชี ือ่เสยีงและเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย และทีส่ าคญัเป็นหมู่บา้นที่
มชี ือ่เสยีงในการท าเครือ่งป้ันดนิเผา ถว้ยชาม เครือ่งใชต้่างๆ และพวกเซรามคิส ์สิง่ของส่วนใหญ่ไดร้บัความ
ชืน่ชอบและความนิยมจากชาวอุซเบก และผูค้นในบรเิวณเอเชยีกลางเกอืบทุกประเทศ น าท่านชม การท า
เครือ่งป้ันดนิเผา ทีม่ีก าเนิดมาจากครอบครวัสองพีน่อ้ง อบัดุลลาห ์และ อลสิเชอร ์ซลูลาเอฟ Abdullah 
and Alisher Narzullaev 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันแวะชม คาราวานซารายราบาต ิมาลคิ Rabati Malik Caravanserai ถูกสรา้งขึน้มาเพือ่ให ้
เป็นทีพ่กัแรมของกองคาราวานบนเสน้ทางสายไหมตามค าสัง่ของ คาราคานิด ชามส ์อลั มคั นาสร ์บุตรชาย
ของ ทมักาชข่าน อบิรากมิ ผูป้กครองดนิแดนซามารค์านดต์ัง้แต่ปี ค.ศ.1068-1088 เป็นโบราณสถานทีม่ี
ค่าทีสุ่ดทางดา้นประวตัศิาสตรใ์นดนิแดนแห่งตะวนัออกกลาง และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกใน
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ปี ค.ศ.2008 ราบาติ มาลิค เป็นสถานที่ที่มีความพิเศษในดา้นประวตัิศาสตรข์องสถาปัตยกรรมเปอรเ์ซยี
โบราณมพีืน้ทีก่วา้งใหญ่ประมาณ 8,277 ตารางเมตร โดยเฉพาะประตูทางเขา้ดา้นหนา้ไดถู้กสรา้งขึน้อย่าง
วจิติรและมีการตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยลวดลายของส่วนโคง้ทีถู่กก่อขึน้ดว้ยกอ้นอฐิทีม่ีขนาดใหญ่ แต่ละ
กอ้นทีว่ดัได ้ขนาด 25x25x4 ซม. และขอบประตูยงัถูกตกแต่งดว้ยรูปดาวแปดเหลีย่มทีต่่อกนัอย่างสวยงาม
ไปยงัส่วนดา้นบนของประตูและต่อลงมาทางดา้นล่างของอกีดา้นหน่ึง น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั เมอืงซา
มารค์านด ์Samarkand เมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหน่ึงในเอเชยีกลาง ตัง้อยู่ในโอเอซสิซึง่ไดร้บัน ้ามาจาก
คลองทีข่ดุมาจากแม่น ้าซารฟัชาน อเล็กซานเดอรม์หาราชไดผ่้านมาเมอืงนีเ้พือ่ทีจ่ะเดนิทางไปยงัอนิเดยีจงึ
ไดย้ดึครองเอาไว ้หลงัจากน้ันก็ตกเป็นของชาวเปอรเ์ซยี เตริก์ อาหรบั ตามล าดบั เมืองนีเ้จรญิรุง่เรอืงสูงสุด
ในยุคกลางและในปี ค.ศ.1215 เจงกสิข่านไดแ้ผ่ขยายอาณาจกัรเขา้มาควบคุมเสน้ทางสายไหมและเขา้ยดึ
เมืองนี้ในปี ค.ศ.1221 และอีกประมาณรอ้ยปีต่อมา เมืองนี้ก็เหลือแต่ซากปรกัหกัพัง น าท่านชมความ
สวยงามของตวัเมือง ซึง่ตมีูรข่์านไดส้รา้งอาณาจกัรแห่งนีใ้หม้ีความเจรญิขึน้มา เมืองนีไ้ดร้บัสมญานามว่า
เมืองแห่งโดมสฟ้ีา The City of Blue Domes ในประวตัศิาสตรถ์า้นับยอ้นหลงัไปหลายรอ้ยปีและยงัไดช้ ือ่
ว่าเป็นตน้ก าเนิดของนิยาย 1001 อาหรบัราตร ีและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001 

 
 
 

 
 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Grand Samarkand 4* หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่5  ซามารค์านด ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านชม สถานทีฝั่งศพกูร ิอาเมยีร ์Gure Amir Mausoleum ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นที่ฝัง

ศพของสุลต่าน มูฮมัหมดั Sultan Muhammad ซึง่เป็นหลานรกัทีเ่สยีชวีติในเปอรเ์ซยี สรา้งขึน้โดยข่าน
ตีมูร ์ในปี ค.ศ.1403 มีประตูทางเขา้ก่ออิฐปูนตัง้เป็นสีเ่หลีย่มผืนผา้ซุม้โคง้ มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงูสูง
ประมาณ 36 เมตร ผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในประดบัดว้ยกระเบือ้งอฐิเผาลงดว้ยลายสทีองสอี าพนั สฟ้ีา
น ้าทะเลแต่ก่อนหนา้น้ันในปี ค.ศ.1380 อาเมียร ์ตีมูรไ์ดโ้ปรดใหส้รา้งที่ฝังศพของพระองคเ์ตรยีมไวก้่อนที่
บา้นเกดิ คือ เมืองชาหร์ซิาบซ ์แต่ในระหว่างที่ไดย้กทพัไปบุกจนีไดส้ิน้พระชนมเ์มือ่ปี ค.ศ.1405 จงึไดน้ า
พระศพเดนิทางกลบัมาภายใน 24 ชม. เพือ่ฝังตามหลกัศาสนาแต่ก็ไม่สามารถท าไดท้นัเวลาจงึไดฝั้งไวท้ีกู่ร ิ
อาเมยีร ์และต่อมาก็ไดใ้ชเ้ป็นสุสานของผูป้กครองนครซามารค์านดห์ลายพระองค ์สถานทีแ่ห่งนีม้คีวามโดด
เด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นที่เลือ่งลอืไปทั่วโลก น าท่านชม จตุรสัเรจสีถาน Registan Square 
เป็นจตัุรสักลางเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและยิง่ใหญ่งดงามดว้ยศลิปะอสิลาม ซึง่ถูกกล่าวขานว่ามคีวามงดงามทีส่ดุใน
เอเชยีกลาง ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งเคลือบสีฟ้าตดัขอบดว้ยสีเหลืองรายลอ้มไปดว้ยโรงเรยีนสอนศาสนา 
Madrasah ถงึ 3 แห่งดว้ยกนั คอื อูลุค เบก Ulug Beg ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1417-
1420, เชยีร ์ดอร ์Shir Dor ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออก ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลยีนแบบมา
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จาก อูลุค เบค ผนังก าแพงมลีวดลายรูปทรงเลขาคณิตและซุม้ประตูมรูีปเสอืลายพาดกลอนทีแ่ตกต่างไปจาก
สถาปัตยกรรมทั่วๆ ไปของศาสนาอสิลาม, ทลิยา คาร ีTilya Kari ถูกสรา้งขึน้อยู่ทางดา้นเหนือในศตวรรษที ่
17 และใชเ้วลาสรา้งประมาณ 20 ปี ซึง่ผนังและซุม้ในก าแพงมีการปิดทองมากกว่าที่อื่นใด น าท่านชม 
สุเหรา่บบิ ิคะนุม Bibi Khanum Mosque เป็นสุเหรา่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอสิลามเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงั
อ านาจที่สามารถปกครองดินแดนไดม้ากกว่าใครในประวตัศิาสตร ์สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1399 ใชเ้วลาก่อสรา้ง
นาน 5 ปี ใชช้า่งฝีมือ 200คน แรงงาน 500คน ชา้งอกี 95เชอืก ประตูทางเขา้สรา้งเป็นอาคารสูงประมาณ 
35 เมตร ทางเขา้สรา้งเป็นรูปวงร ีสูง 18 เมตร ตวัหอบงัสูงประมาณ 50 เมตร ทางเขา้จตัุรสัมสัยดิมีขนาด
พืน้ที่ยาวประมาณ 167 เมตร และกวา้ง 109 เมตร และสองขา้งยงัมีมสัยิดขนาดเล็กโดยเฉพาะตวัโดมได ้
กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองนี ้ภายในตกแต่งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัโมเสครูปรา่งต่างๆ เคลือบดว้ยสีฟ้า
งดงาม เขยีนภาพและอกัษรดว้ยน ้าเงนิและทอง และทีห่นา้สุเหรา่ยงัมีแท่นซึง่เดมิวางคมัภรีอ์ลักุรอานทีใ่หญ่
ถงึ 2 เมตร น าท่านชม ตลาดกลาง Central Market / Siyab Bazaar เป็นตลาดทีม่ีช ือ่เสยีง มีความ
ประหลาดทีน่่าทึง่และเป็นหน่ึงเดยีวของซามารค์านทีผู่ค้นยงัคงแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทีเ่ป็นวฒันธรรมของชาว
อุซเบกและสวมหมวกทีส่วยงาม ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ มากมายราคาถูก เชน่ ผลไมส้ด พชืผกั ขนม
หวาน องุ่นแหง้ทีม่ที ัง้สเีหลอืงและสดี า น าท่านชม ชาห ์อ ิซนิดา Shah i Zinda Complex มคีวามหมายว่า
เป็นทีอ่ยู่ของกษตัรยิ ์The Living King/Necropolis เป็นสถานทีร่วมสุสานขนาดใหญต่ัง้อยู่บนเนินเขาอฟั
ราซยิาบ Afrasiyab นอกก าแพงเมืองเก่า ใชเ้ป็นที่ฝังศพมาตัง้แต่ศตวรรษที ่9-14 เป็นความคดิของข่าน
ตมีูร ์ทีต่อ้งการใหส้ถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นศูนยก์ลางของทีฝั่งศพของบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีง 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม ชาห ์อ ิซนิดา Shah i Zinda Complex มีความหมายว่าเป็นทีอ่ยู่ของกษตัรยิ ์The Living 

King/Necropolis เป็นสถานทีร่วมสุสานขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนเนินเขาอฟัราซยิาบ Afrasiyab นอกก าแพง
เมืองเกา่ ใชเ้ป็นทีฝั่งศพมาตัง้แต่ศตวรรษที ่9-14 เป็นความคดิของข่านตมีูร ์ทีต่อ้งการใหส้ถานทีแ่ห่งนีเ้ป็น
ศูนยก์ลางของทีฝั่งศพของบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีง น าท่านชม หอดูดาวอูลุก เบค Ulug Beg Observatory 
เป็นสถานที่เก็บอุปกรณท์ี่ใชดู้ดาว สรา้งโดยข่านอูลุก เบค ในปีค.ศ. 1428-1429 แสดงใหเ้ห็นถึงความ
อจัฉรยิะทางดาราศาสตรข์องท่าน เป็นอาคาร3 ช ัน้ สูงประมาณ 30 เมตร ดา้นบนยอดคลา้ยกบัโดม สถานที่
แห่งนีแ้สดงถงึเร ือ่งราวทางดาราศาสตร ์สิง่ประดษิฐ ์เครือ่งมือ เครือ่งใชอุ้ปกรณด์ูดาวของท่านข่าน ทีท่่าน
เคยค านวณรอบปีผิดไปเพียงเล็กนอ้ยเท่าน้ัน หลงัจากทีท่่านเสยีชวีติสถานทีแ่ห่งนีไ้ดร้บัความเสยีหายจาก
พวกขโมย และพวกคลั่งศาสนาแต่ช ัน้ล่างมิไดถู้กท าลาย และต่อมาไดร้บัการซอ่มแซมขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.
1929 จากน้ันชม โบราณสถานอฟัราซยิาบ Afrasiyab Ruins ซึง่มคีวามหมายว่าถดัไปจากแม่น ้าด า 
Beyond the black river เป็นโบราณสถานที่ต ัง้อยู่ทางดา้นเหนือของซามารค์านด ์ที่ถูกยึดครองมา
ประมาณ 500 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึปีค.ศ. 1220 ซึง่ปัจจบุนันีเ้ป็นเนินเขาทีม่หีญา้ปกคลุม และอยู่ใกลก้บั
สุเหรา่บบิ ีคานุม อฟัราซยิาบเป็นสถานทีเ่กา่แกใ่นโลกยุคโบราณ 700-600 ปีกอ่นครสิตกาลโดยพวกซอ๊ก
เดยีนไดต้ัง้เป็นเมอืงและศูนยก์ลางของวฒันธรรม 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Grand Samarkand 4*  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่6  ซามารค์านด ์- ทาชเคนต ์
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางไปยงั เมอืงทาซเคนต ์ทีอ่ยู่ทางดา้นเหนือระยะทางประมาณ 280 กม. ระหว่างทางให ้
ท่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางและพกัผ่อนตามอธัยาศยั ระหว่างทางแวะชม Imam Al-Bukhariy 
Memorial Complex อหิม่ามบุคอร ีมชี ือ่เต็มว่า Abu Abdullah Mohamed Bin Ismail-Al-Bukhari 
อหิม่ามบุคอรเีป็นนักบนัทกึฮะดษิชือ่ดงัแห่งประวตัศิาสตรอ์สิลาม เป็นหน่ึงในนักปราชญแ์ห่งฮะดษิ (วจนะและ
การกระท าของศาสนทูต) ที่เลือ่งลือที่สุดแห่งประวตัิศาสตรอ์ิสลาม หนังสือ Sahih Al-Bukhari ของท่าน
กล่าวถงึ วจนะ การกระท าและกจิวตัรของท่านศาสนทูตมุฮมัหมดั (ซ.ล.) เกดิเมือ่ปี ค.ศ. 194 ทีเ่มืองบูคารา่
  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
16:00 น. น าท่านเดนิทางโดย รถไฟด่วน ซามารค์านด ์เรลเวย ์เพือ่กลบัไปยงั เมอืงทาชเคนต ์โดยจะมอีาหาร

กลอ่งไวบ้รกิารบนรถไฟด่วนส าหรบัมือ้เย็นวนันี ้จากน้ันต่อรถไปยงั ท่าอากาศยาน ทาชเคนต ์
 
22:40 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Uzbekistan Airways เทีย่วบนิที ่HY531 
 
วนัที ่7  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
06:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  ธนัวาคม 

07 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 * วนัรฐัธรรมนูญ 36,900 36,900 36,900 5,000 - 



9 | ห น้ า  
 

21 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 * วนัครสิตม์าส 36,900 36,900 36,900 5,000 - 

28 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 * วนัปีใหม่ 36,900 36,900 36,900 5,000 - 

เดอืน  มกราคม 

22 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 * วนัตุรษจนี 36,900 36,900 36,900 5,000 - 

29 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63  34,900 34,900 34,900 5,000 - 

* เฉพาะเดอืนมกราคม ไฟลทข์ากลบั HY534 BKK – TAS 23:00+03:45+1 * 

เดอืน  กุมภาพนัธ ์

08 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 * วนัมาฆบูชา 36,900 36,900 36,900 5,000 - 

15 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63  34,900 34,900 34,900 5,000 - 

22 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63  34,900 34,900 34,900 5,000 - 

เดอืน  กุมภาพนัธ ์

07 ม.ีค. 63 - 14 ม.ีค. 63  34,900 34,900 34,900 5,000 - 

14 ม.ีค. 63 - 20 ม.ีค. 63  34,900 34,900 34,900 5,000 - 

21 ม.ีค. 63 - 27 ม.ีค. 63  34,900 34,900 34,900 5,000 - 
 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

• ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Uzbekistan Airways 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 56 USD /ท่าน ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ทีอ่ยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. ราคาน้ีส าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ท่านขึน้ไป (ผูใ้หญ่) หากผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธใินการเลือ่นวนัเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั  

2. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการ
เปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัรโ์ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

3. ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรอืต ่ากว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดั
รายการขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอืเรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิม่เต็มตามความเหมาะสม 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

6. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

7. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ อุซเบกสิถาน 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


