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เอเซียกลาง/เอเซียไมเนอร์ เป็นแหลง่อารยธรรมเกา่แกข่องโลกมาชา้นานซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของอารยธรรมยุคแรกๆของโลก อุซเบกิส
ถานในปัจจุบนัน้ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน วฒันธรรมอนัหลากหลายไดห้ล ั่งไหลเขา้มายงัดินแดนแถบน้ีอยา่งตอ่เน่ืองเป็น
ระยะเวลาหลายพนัปีมาแลว้ ซ่ึงเคยตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรมองโกล ไดร้ับเอาวฒันธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอดจน
พุทธศาสนาจากอินเดีย และทา้ยสุดยงัเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโซเวียต อุซเบกิสถานจึงเป็นดินแดนท่ีร ่ ารวยมากดว้ยวฒันธรรมท่ี
ควรคา่แกก่ารไปเยือน 
 

 

 

 
 
 
 

วนัเดินทาง 
13 – 19 เมษายน 2562 39,900.- 

27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 35,900.- 
18 – 24 พฤษภาคม 2562 35,900.- 

1 – 7 มิถุนายน 2562 35,900.- 

13 -19 กรกฎาคม 2562 35,900.- 

10 – 16 สิงหาคม 2562 35,900.- 

21 – 27 กนัยายน 2562 35,900.- 

12 – 18 ตุลาคม 2562 39,900.- 

19 – 25 ตุลาคม 2562 39,900.- 

รายละเอียดการบิน 
วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 534 19.10 - 23.55  
วนัท่ี 3 ทาซเคน้ท ์ บูคาร่า TAS - BHK HY 023 07.25 – 08.35 
วนัท่ี 6 ทาซเคน้ท ์ กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 531 22.40 – 06.40 (+1) 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์  
16.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว Sเคาน์เตอร์

สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน ์ (HY) ประตูทางเขา้ท่ี 8-9 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

19.10 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองทาซเคน้ท ์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเท่ียวบิน HY 534 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 06.30 ชัว่โมง) (รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 

 

23.55 น. เดินทางมาถึง สนามบินเมืองทาซเคนท ์ ผา่นพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 เมืองทาซเคน้ท์ (Tashkent) เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู ่ทางทิศ ตะวนัออกของประเทศ มี

ความหมายวา่ เมืองแห่งศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปดว้ยโรงงาน
อุตสาหกรรมและเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมในเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 2 ลา้น
คนเป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไมมี่ทางออกสูท่ะเล 

 

พกัท่ี น าทา่นเขา้พกัท่ีโรงแรม UZBEKISTAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่  ทาซเคน้ท ์

วนัท่ี 2  ทาซเคน้ท ์  
08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.30 น. น าท่านไปชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเกา่แกท่ี่ยงัคงเหลืออยู ่หลงัจาก

เหตุการณแ์ผน่ดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองน้ีตัง้อยูบ่นเสน้ทางสายไหมจากจีนสูยุ่โรป และ
หลงัจากการปฏิวติัเมืองน้ีกลายเป็นเมืองท่ีมีความทนัสมยัออกแบบในสไตลข์องโซเวียต 
 น าทา่นชม จตุัรัสอิสรภาพ (Independence Square) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมืองของทาซเคน้ท ์
เร่ิมมีการข้ึนในปี ค.ศ.1991 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิสถาน มีพ้ืนท่ีท่ีเป็น
แผน่ดินทองอนักวา้งใหญมี่คุณคา่ในการเพาะปลูก ถึงแมว้า่จะมีภูมิประเทศท่ีไมเ่หมือนท่ีใดใน
โลกน้ี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องดินแดนแหง่ใหมท่ี่เป็นสว่นร่วมของชุมชนบนโลกใบน้ี  
 
ชม อนุสาวรียข์องแมท่ี่มีความสุข (Happy Mother) ท่ีเป็นรูปปั้นแกะสลกัท่ีมีความสูง 6 
เมตร และตวัเด็กมีความยาว 3.5 เมตร ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสัญลกัษณข์องแมท่ี่เป็นบา้นเกิด
เมืองนอนไดก้อดลูกท่ีจะเป็นอนาคตของชาติตอ่ไป ใบหนา้ของแมท่ี่เป่ียมลน้ไปดว้ยความ
กรุณาและดวงตาท่ีมีความสุขของชีวิต ท่ีไดใ้หก้บัเด็กนอ้ยท่ีเปรียบเสมือนกบัชาวอุซเบหนุ่ม
สาวทุกคนท่ีไดอ้ยูใ่นประเทศท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงมีแมท่ี่คอยใหค้วามปกป้องและคุม้กนั
เหมือนกบัสมบติัอนัล า้คา่ท่ีจะตอ้งเติบโตตอ่ไปในอนาคต     

 

 นอกจากน้ัน บริเวณรอบๆยงัมีสถานท่ีราชการทีส าคญัและท่ีท างานของประธานาธิบดีและ
รัฐมนตรีตา่งๆหลายกระทรวง (สถานท่ีส าคญัแหง่น้ีไมส่ามารถถา่ยรูปได)้  
 
 น าทา่นเดินชมสว่นตา่งๆ ของบริเวณน้ีและตอ่ไปยงัอีกสว่นหน่ึงท่ีจะตอ้งผา่นชม คือ    
 วงัท่ีพกัของเจา้ชายแหง่โรมานอฟ (Prince Romanov Residence) คือ นิโคไล   
 คอนสแตนติโนวิช ซ่ึงเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแหง่นิโคไล ท่ี 1 ท่ีไดเ้สด็จหนี  
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 ออกมาอยูท่ี่เมืองทาซเคน้ทใ์นปี ค.ศ.1877 เป็นวงัท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวปี ค.ศ.1891  
 และอยูใ่นวงัแหง่น้ีจนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1918 ซ่ึงเป็นท่ีพกัชัน้เดียวแตถู่กสรา้งข้ึน           
 อยา่งมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของ เบน๊อตและเกยท์  
 เซลแมน ท่ีไดอ้อกแบบสรา้งดว้ยศิลปะอนัทนัสมยัท่ีล  า้ยุคแหง่กาลเวลา และภายใน      
 ยงัเต็มไปดว้ยการตกแตง่ดว้ยภาพแกะสลกัภาพท่ีมีความสวยงาม    

 

น าท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet 
Theatre ) เป็นอนุสรณส์ถานท่ีมีช่ือเสียง และเป็นความภูมิใจอยา่งย่ิงของอุซเบกิสถาน เพ่ือ
ระลึกถึงนักปราชญผู์ย่ิ้งใหญ ่ท่ีมีผลงานทางดา้นการประพนัธ ์ศิลปะ และดนตรี และท่ีส าคญั
ยงัมีบทบาททางดา้นการเมืองดว้ย ถูกออกแบบสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1947 โดยสถาปนิกชาว
รัสเซียท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นกรุงมอสโคว ์ช่ือ อเล็กเซย ์ชูเซฟ (Aleksey Shchusev) ซ่ึงเคยเป็น
ผูอ้อกแบบท่ีฝงัศพของเลนิน มากอ่น และตอ่มาไดถู้กสรา้งจนเสร็จเรียบรอ้ยในกลางศตวรรษ
ท่ี 20 โดยใชแ้รงงานชาวญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมาก ซ่ึงถูกจบัเป็นเชลยศึกในสมยัของสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ในโรงละครแหง่น้ีมี 6 หอ้งโถง ซ่ึงแตล่ะหอ้งไดถู้กสร้างข้ึนตามวฒันธรรมของเมือง
ตา่งๆ และไดต้ ัง้ช่ือตามเมืองนั้นๆ เชน่ หอ้งทาซเคน้ท ์หอ้งบูคาร่า หอ้งโคเรซม หอ้งซามาร์
คานด ์หอ้งเฟอร์กาน่า และหอ้งเทอร์เมซ         

 

 

น าทา่นชม อนุสาวรียแ์ละจตุัรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur  Monument and Square) เป็น
บริเวณท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้มีสีสันสุดท่ีจะ
บรรยาย สถานท่ีแหง่น้ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นอนุสาวรียข์องรัฐบุรุษของชาติท่ีเป็นผูก้อ่สรา้ง
อาณาจกัรแหง่น้ีข้ึนมา ในสมยัของจกัรวรรดิตีมูริด นอกจากนั้น บริเวณน้ียงัถูกลอ้มรอบไป
ดว้ยตึกตา่งๆ ซ่ึงถูกสรา้งสมยัตา่งๆในระยะเวลา 300 ปี   
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                                   

 

น าทา่นชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห ์(Kukeldash Madrassah) เป็นส่ิงกอ่สร้างท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดในยุคของศตวรรษท่ี 16 โดยขา้หลวงคูเคลดาสห ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอ  านาจและยงั
เป็นพ่ีนอ้งร่วมแมน่มกบับารัค ขา่น ผูป้กครองแห่งเมืองทาซเคน้ท ์สถานท่ีแหง่น้ีตัง้อยูใ่กลก้บั
จตุัรัสของการคา้ขายของพวกท่ีเป็นกองคาราวาน  และไดเ้ป็นศูนยก์ลางของชีวิตผูค้นในเมือง
น้ี  เป็นศูนยก์ลางของพวกท่ีใชฝี้มือในการท างาน เป็นศูนยก์ลางการประกาศแจง้ขา่วของเจา้
เมือง เป็นศูนยร์วมแหลง่ขา่วและขา่วลือ ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นสถานท่ีท่ีประหารชีวิตคนดว้ย 
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 น าท่านชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกช่ือหน่ึงว ่า สุ เห ร่าของซาร์ (Tsar’s 
Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1451 โดยเป็นค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของเชคห ์
อูเบยดุ์ลลา โคจา อาคหเ์รอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) ผูเ้ป็นมหาบุรุษแห่งลทัธิ
ซูฟี ท่ีสืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามดั ตอ่มาในศตวรรษท่ี 19 ได ้เกิดแผน่ดินไหว
อยา่งรุนแรงและไดท้ าลายส่ิงกอ่สร้างเสียหายไปมากมาย แตไ่ดถู้กสรา้งข้ึนมาใหมโ่ดยค าสั่ง
ของจกัรพรรดิของรัสเซีย อะเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ผูท่ี้ไดแ้บง่เงินจากคลงัสมบติัของพระองคเ์อง 
น ามาเป็นคา่กอ่สร้างใหมี้รูปลกัษณ์สุเหร่าท่ีเป็นแบบดัง้เดิมทุกอยา่ง จนกระทั่งในเวลาน้ัน
สุเหร่าน้ีไดถู้กเรียกวา่ สุเหร่าของซาร์ แตต่อ่มาในปี ค.ศ.1997 ก็ไดพ้ังลงมาอีก และก็ถูก
สร้างข้ึนมาใหมใ่หเ้ป็นสุเหร่าอนัดบัท่ีสามของประเทศฯ รองมาจากบีบีคานุมท่ีซามาร์คาน 
และหอคาลยานท่ีบูคาร่า    
 

 

 น าทา่นไปชม สถานีรถไฟใตดิ้น (The Tashkent Metro) เป็นส่ิงกอ่สร้างท่ีมีช่ือเสียง พร้อม
ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีทนัสมยัตามรูปแบบท่ีสมบูรณ ์ท่ีเดน่ชดั คือ สวยงาม ยัง่ยืนทนทาน และ
ใชป้ระโยชนใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด รถไฟใตดิ้นน้ีไดถู้กออกแบบและกอ่สร้างข้ึนมาภายหลงัจากท่ีได ้
เกิดแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ท าใหเ้มืองทาซเคน้ทไ์ดรั้บความเสียหาย และส่ิง
ตา่งๆ ท่ีไมเ่อ้ืออ  านวยใหก้บัการกอ่สร้างและตอ้งพรอ้มท่ีรับมือกบัการเกิดแผน่ดินไหว การ
กอ่สรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูกสรา้งไมใ่หมี้ความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็สามารถเดินลง
บนัไดไปไดด้ว้ยความสะดวกสบาย 

 

 น าทา่นไปชม ตลาดคอร์ซู (Chorsu Bazaar) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นตลาดท่ีย่ิงใหญ่ในเอเชีย
กลางและบนเสน้ทางสายไหม ท่ีอยูภ่ายใตโ้ดม 7 โดม ซ่ึงไดถู้กแบง่เป็นแหลง่สินคา้ตา่งๆจาก
พอ่คา้ เกษตรกรท่ีขายผลิตภณัฑต์า่งๆ สัมผสักบับรรยากาศแบบยอ้นยุคอยา่งท่ีเป็นในสมยั
โบราณ แตไ่ดถู้กร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม ่   ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น และสนุกกบัการซ้ือสินคา้ในตลาด
บาซาร์ท่ีมีผา้แพรพรรณ พรม เคร่ืองทองเหลือง ผา้ขนสัตว ์เคร่ืองหนัง และสินคา้พ้ืนเมือง
มากมาย                

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี UZBEKISTAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่ ทาซเคน้ท ์

วนัท่ี 3 ทาซเคน้ท-์ บูคาร่า                                                                               
05.30 น. น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง ส น า ม บิ น  เ พ่ื อ ข้ึ น เค ร่ื อ ง ไ ป เ มื อ ง บู ค า ร่ า                      

(รับประทานอาหารเชา้ของโรงแรม/แบบกลอ่ง) 
 

07.25 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู ่เมืองบูคาร่า โดยเท่ียวบินท่ี HY 023  
08.35 น. เดินทางมาถึง เมืองบูคาร่า ท่ีตัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ                        

 เมืองบูคาร่า(Bukhara) เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดับูคาร่า ตัง้อยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ในอดีตเป็นเมืองโบราณท่ีเกา่แกท่ี่สุดแหง่หน่ึงท่ีถูกสรา้งข้ึนบน
เนินเขา ส าหรับประกอบพิธีทางศาสนาในฤดูใบไมผ้ลิ  และยงัเป็นเมืองท่ีก  าเนิดงานเขียนของ
ผูท่ี้นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็นท่ีอยูข่องบุคคลส าคญั มีสุเหร่า อนุสาวรีย ์ อนุสรณ์
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สถาน โรงเรียนสอนศาสนา ฯ และยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองในเทพนิยาย และท่ีส าคญัเป็นเมืองท่ี
ตัง้อยูบ่นเสน้ทางการคา้ขายท่ีมีช่ือวา่ เสน้ทางสายไหม และไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดก
โลกในปีค.ศ. 1993 

 น าทา่นชม ท่ีฝงัพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส ์(Ismail Samanids Mausoleum) ท่ีต ัง้อยูใ่น
เขตเมืองเกา่บริเวณสวนสาธารณะซามานี สร้างโดย กษัตริยซ์ามานิดส ์ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี์ได ้
เคยปกครองอยูท่ี่นครน้ี ในสมยัของอาณาจกัรเปอร์เซียท่ีรุ่งเรืองท่ีปกครองเอเซียกลาง ท่ีฝัง
ศพน้ีสรา้งในปี ค.ศ. 892 และส าเร็จในปี ค.ศ. 943 ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงาม 

 

 น าทา่นชม ท่ีฝังศพของชัสห์มา อายุบ (Chashma Ayub) ซ่ึงเป็นนักบุญท่ีเคยเดินทางมาท่ี
เมืองน้ี และมีบอ่น ้าซ่ึงเช่ือกนัวา่นักบุญอายุบ ใชไ้มเ้ทา้เนรมิตบอ่น ้าน้ีเพ่ือเป็นน ้าท่ีรักษาโรค
ได ้ 
 

 

 น าทา่นไปชม โบโล เคา้ซ คอมเพล็ก (Bolo Khauz Complex ) เป็นอาคารสุเหร่าในสมยั
กลาง ถูกสร้างข้ึนไปปี ค.ศ.1712-1713 รูปแบบในการกอ่สรา้งประกอบไปดว้ยเสาไมท่ี้มี
ความสูงมาก อาคารดา้นหนา้มีเสาไมป้ระดบัมากกวา่ 20 ตน้รองรับดาดฟ้าหลงัคา ตอ่มาในปี 
ค.ศ.1917 ก็ไดใ้ชส้ถานท่ีแหง่น้ีเป็นสุเหร่าอยา่งเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  
 

 

 น าทา่นชม ป้อมดิอาร์ค (The Ark Fortress) ซ่ึงเป็นป้อมเกา่แกส่รา้งในศตวรรษท่ี 5 ตัง้อยูใ่จ
กลางเมือง และเม่ือข้ึนไปดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน 
และกลา่วกนัวา่คร้ังหน่ึงในอดีต มีผูอ้าศยัอยูใ่นป้อมแหง่น้ีถึง 3,000 คน  ตวัป้อมสามารถใช ้
เป็นเกาะก าบงัส าหรับป้องกนัศตัรูท่ีจะเขา้มารุกราน ป้อมแหง่น้ีมีเน้ือทีกวา้งใหญป่ระมาณ 
25 ไร่ มีก  าแพงลอ้มรอบมีความยาวประมาณ 800 เมตร สว่นของก าแพงมีความสูงถึง 16-
20 เมตร ถูกสรา้งดว้ยอิฐหนาทึบและสูงใหญ ่สว่นประตูมีซุม้โคง้และหอคอยทัง้สองดา้น ซ่ึง
ในอดีตภายในถูกใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครอง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                                   
 น าทา่นชม หอโพลิ คลัยาน(Poli Kalyan Ensemble and Minanet) ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 

1127 โดย อาสลาน ขา่น แหง่ราชวงศค์ารานิด อยูใ่นการปกครองของบูคาร่า และสามารถ
ท าใหผู้พ้บเห็นตอ้งตกตะลึงถึงความโออ่า่งดงาม รูปร่างของหอน้ีสว่นท่ีสูงท่ีสุดเป็นทรงกลม 
หอน้ีไดถู้กออกแบบเพ่ือใชใ้นการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพ่ือมาท าละหมาด หอคอยแห่งน้ีได ้
ถูกซอ่มแซมข้ึนใหมใ่นศตวรรษท่ี 15 เพราะวา่เกิดการทรุดตวัเน่ืองจากพ้ืนดินออ่นน่ิมเกินไป     

 

 น าท่าน ชม  โ รงเรี ย นสอนศาสน า มิ ริ  อ าห รับ  (Miri Arab Madrassah) เอ เมี ย ร์              
อาลิม ขา่น (Amir Alim Khan) ท่ีถูกสร้างอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัสุเหร่าคลัยาน ถูกสร้าง
ข้ึนในศตวรรษท่ี 16 ในสมยัของราชวงศไ์ซบานิค  ช่ือสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กตัง้ตามช่ือของครู
ท่ีมาสอน  มิริ อาหรับ ซ่ึงมีความหมายวา่ เจา้แหง่อาหรับ 
 

 

 น าทา่นเลือกซ้ือสินคา้ท่ีโดมอนัย่ิงใหญม่าก คือ ทากิ (Taqi  Trading Domes) มีอยู ่3 ส่วน 
คือ ทากิ ซาร์การอน(Taqi  Zargaron) ซ่ึงเป็นโดมท่ีพวกอินเดียท าการคา้ขายและแลก
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เงินตรา ทากิ ซาร์ราฟอน (Taqi Sarrafon)  เป็นโดมท่ีคา้ขายเกี่ยวกบัส่ิงมีคา่ อญัมณีตา่งๆ  
และ ทากิ เทลปัก ฟู รูโช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็นโดมท่ีคา้ขายของท่ีเป็นสินคา้ 
ส าหรับทั่วๆไป รวมทั้งของท่ีระลึก เชน่ ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผา้ท่ีเย็บดว้ยมือ และ
สินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 น าทา่นชม ไลอบับี เฮา้ซ ์(Lyab i Hauz) เป็นสถานท่ีส าหรับสอนศาสนาท่ีตัง้อยูบ่ริเวณริม
สระน ้าท่ีใหค้วามร่มร่ืนกบัผูท่ี้เขา้มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1620 และบริเวณ
มุมรอบๆ สระจะมีตน้มลัเบอร์ร่ี (ตน้หมอ่น) ท่ีไดป้ลูกเอาไวห้ลายรอ้ยปี ท่ีเหลืออีก 3 ดา้น
ของสระน ้าจะประกอบไปดว้ยโรงเรียนสอนศาสนา        คูเคลดาสช (Kukeldash) ท่ีถูก
สร้างข้ึนทางดา้นเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569  และอีกสองดา้นท่ีเหลือทางดา้นตะวนัตกจะ
ถูกสรา้งเป็นต าหนักส าหรับเป็นบา้นพกั คือ คานาคา่ (Khanaka) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1620 
และส าหรับดา้นตะวนัออกจะเป็นสถานท่ีส าหรับสอนศาสนา คือ นาเดียร์ ดีวาน เบกี (Nadir 
Divan Begi Madrasah) ท่ีถูกสรา้งข้ึนในในปี ค.ศ.1622 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร พรอ้มกบัชม การแสดงของชนพ้ืนบา้นท่ีสวยงาม  
พกัท่ี LYABI HOUSE  โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเทา่ บูคาร่า 

วนัท่ี 4 บูคาร่า – กิซหด์ูวาน - ซามารค์านด ์                                                                                  
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
08.30 น. น าทา่นชม พระราชวงั ซิโนราน โมคี โคซา (Sitoran Mokhi-Khosa Palace) ซ่ึงเป็นของ

ขา่น  อาเมียร์ อ ักคาด (Amir Akhadkhan ) ถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 19 เป็นการ
ผสมผสาน ระหวา่งศิลปะตะวนัตกกบัศิลปะร่วมสมยั โดยการสง่ชา่งสถาปัตยกรรมของเมือง
น้ีไปยงัเมืองเซน้ตปี์เตอร์สเบิร์ก เพ่ือศึกษาดูงานการกอ่สรา้งท่ีสวยท่ีสุด                      

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไป เมืองกิซห์ดูวาน (Gizhduvan City) ซ่ึงอยู ่ทางตะวนัออก
เฉียง เหนือ ระยะทางหา่งประมาณ 40 กม. 

 

 

เมืองกิซหด์ูวาน เป็นหมูบ่า้นท่ีมีประวติัความเป็นมาตัง้แตร่าวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงท่ีอยู ่ในการปกครองของราชวงศซ์ามานิด นักโบราณคดีไดมี้การขุดคน้และพบวา่ใน
บริเวณน้ีไดมี้การอยูอ่าศยั และตัง้หลกัแหลง่กอ่นท่ีพวกอาหรับจะเขา้มายึดครอง และในราว
ศตวรรษท่ี 16 กิซหดู์วานไดก้ลายเป็นเมืองหนา้ดา่นในการป้องกนัตอ่สูก้บัศตัรู และในปี ค.ศ.
1972 ก็ไดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงของบูคาร่า 
ในอดีตกิซหดู์วานเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม ท่ีพอ่คา้กองคาราวานท่ีจะเดินทางไปยงั
อินเดียและจะกลบัไปจีน จะตัองมาหยุดพักคา้งแรมท่ีแห่งน้ี จนท าใหเ้มืองเล็กๆ แห่ งน้ีมี
ช่ือเสียงและเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย และส่ิงท่ีส าคญั คือ เป็นหมูบ่า้นท่ีมีช่ือเสียงในการ
ท าเคร่ืองปั้นดินเผา ท าถว้ยชาม เคร่ืองใชต้า่งๆ และพวกเซรามิคส ์ซ่ึงส่ิงของส่วนใหญไ่ดรั้บ
ความช่ืนชอบและความนิยมจากชาวอุซเบค และผูค้นในบริเวณเอเชียกลางเกือบทุกประเทศ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในหมูบ่า้นท าเคร่ืองปั้นดินเผา  

 
น าทา่นไป ชมการท าเคร่ืองปั้นดินเผา ไดมี้การเร่ิมมาจากบา้นในครอบครัวของสองพีนอ้งอบั
ดุลลาห ์นาร์ และอลิสเชอร์ ซูลลาเอฟ (Abdullah and Alisher Narzul 
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laev) ซ่ึงมีช่ือเสียงไปยงัทั่วโลก ในการท าเคร่ืองปั้นตอ้งใชค้วามสามารถท่ีไดถู้กถา่ยทอด
ตอ่มาหลายรุ่นซ่ึงใชเ้วลานานประมาณ 60 ปีเลว้ จากรุ่นพอ่สู่รุ่นลูก และจากรุ่นลูกสู่ย ัง
หลาน ท่ียงัคงเก็บรักษาฝีมือในการท าเคร่ืองปั้น เซรามิคส ์ใหเ้ป็นท่ีมีความสวยงาม และยงัไว ้
ใหดี้ท่ีสุดในอุซเบกิสถาน   
ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกชมและซ้ือสินคา้ท่ีทา่นช่ืนชอบ 

 น าทา่นออกเดินทางไป เมืองซามาร์คานด ์(Samarkand) ท่ีต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้
ระยะทางประมาณ 140 กม. 

 

 ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้ม คาราวานซารายราบาติ มาลิค (Rabati Malik Caravanserai) ซ่ึง
ไดถู้กสรา้งข้ึนมาเพ่ือใหเ้ป็นท่ีพกัแรมของกองคาราวานบนเสน้ทางสายไหม ตามค าสั่งของคา
ราคานิด ชามส ์อลั มคั นาสร์ บุตรชายของทมักาชขา่น อิบรากิม ผูท่ี้ปกครองในดินแดนซา
มาร์คานดต์ัง้แตปี่ ค.ศ.1068-1088 เป็นโบราณสถานท่ีมีคา่ท่ีสุดทางดา้นประวติัศาสตร์ใน
ดินแดนแหง่ตะวนัออกกลาง และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 2008 
 
ราบาติ มาลิค เป็นสถานท่ีท่ีมีความพิเศษในดา้นประวติัศาสตร์ของสถาปัตยกรรมของ
เปอร์เซียโบราณมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 8,277 ตร.เมตร โดยเฉพาะประตูทางเขา้
ดา้นหนา้ไดถู้กสรา้งข้ึนอยา่งวิจิตรและมีการตกแตง่อยา่งสวยงามดว้ยลวด 
ลายของส่วนโคง้ท่ีถูกกอ่ข้ึนดว้ยกอ้นอิฐท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละกอ้นท่ีวดัได ้คือ ขนาด                      
25x25x4 ซม. และขอบประตูยงัถูกตกแตง่ดว้ยรูปดาวแปดเหล่ียมท่ีตอ่กนัอยา่งสวยงามไปยงั
สว่นดา้นบนของประตู และตอ่ลงมาทางดา้นลา่งของอีกดา้นหน่ึง     

 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองซามาร์คานด ์  
 เมืองซามารค์านด ์(Samarkand)  เป็นเมืองเกา่แกท่ี่สุดเมือง  หน่ึงในเอเชียกลาง ตัง้อยูใ่น

โอเอซิส ซ่ึงไดรั้บน ้ามาจากคลองท่ีขุดมาจากแมน่ ้าซารัฟชาน อเล็กซานเดอร์ มหาราชได ้
ผา่นมาเมืองน้ี เพ่ือท่ีจะเดินทางไปยงัอินเดีย จึงไดยึ้ดครองเอาไว ้ ตอ่จากนั้น ก็เป็นพวกเติร์ก 
พวกอาหรับและพวกเปอร์เซียก็ไดเ้ขา้มาปกครองตอ่ๆกนัมา เมืองน้ีไดมี้ความเจริญรุ่งเรือง
สูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ.1215 เจงกิสขา่นไดแ้ผอ่าณาจกัรเขา้มาควบคุมเสน้ทางสาย
ไหม และเขา้ยึดเมืองน้ีในปี ค.ศ. 1221 และอีกประมาณรอ้ยปีตอ่มา เมืองน้ีก็เหลือแตซ่าก
ปรักหกัพงั และจากน้ันตีมูร์ ขา่นก็ไดส้ร้างอาณาจกัรแหง่น้ีใหมี้ความเจริญข้ึนมา ซ่ึงเมืองน้ี
ไดรั้บสมญานามวา่ เมืองแห่งโดมสีฟ้า (The City of Blue Domes) ในประวติัศาสตร์ ถา้
นับยอ้นหลงัไปหลายร้อยปี และยงัไดช่ื้อวา่เป็นตน้ก  าเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี 
(1001 Arabian Nights) และไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกใน ปีค.ศ. 2001 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี REGISTON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่ ซามาร์คานด ์

วนัท่ี 5  ซามารค์านด ์                                                                                     
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
08.30 น. น าทา่นชม จตุรัสเรจีสถาน( Registan Square) เป็นจตุัรัสกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงและย่ิงใหญ่  
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งดงามไปดว้ยศิลปะอิสลาม ซ่ึงถูกกลา่วขานวา่มีความงดงามท่ีสุดในเอเชียกลาง ตกแตง่ดว้ย
กระเบ้ืองเคลือบสีฟ้าตดัขอบดว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปดว้ยโรงเรียนสอนศาสนา (Madrasah) 
ถึง 3 แห่ง คือ อูลุค เบก (Ulug Beg) ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตก ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1417 -
1420 และ เชียร์ ดอร์ (Shir Dor) ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออก ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1619-1636 
โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนังก  าแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิต และซุม้ประตูมีรูปเสือ
ลายพาดกลอน ท่ีแตกตา่งไปจากสถาปัตยกรรมทัว่ๆไปของศาสนาอิสลาม สว่น ทิลยา คารี 
(Tilya Kari) ถูกสรา้งข้ึนอยูท่างดา้นเหนือ ในศตวรรษท่ี 17 และใชเ้วลาสรา้งประมาณ 20 ปี 
ซ่ึงผนังและซุม้ในก าแพงมีการปิดทองมากกวา่ท่ีอ่ืนใด 

 ชม สุเหร่าบิบิ คะนุม (Bibi Khanum Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีถูกสรา้งข้ึนมาและใหญท่ี่สุดในโลก
อิสลาม เพ่ือแสดงให ้เห็นถึงพลังอ  านาจท่ีสามารถปกครองดินแดนไดม้ากกว่าใครใน
ประวติัศาสตร์ ถูกสร้างเม่ือปี ค.ศ.1399 ใชเ้วลากอ่สร้างนาน 5 ปี ใชช้า่งฝีมือ 200 คน 
แรงงาน 500 คน  ชา้งอีก 95 เชือก ดา้นประตูทางเขา้สร้างเป็นอาคารสูงประมาณ 35 
เมตร ทางเขา้สร้างเป็นรูปวงรี สูง 18 เมตร ตวัหอบังสูงประ                     มาณ 50 
เมตร ตรงทางเขา้สู่จตุัรัสมสัยิดมีขนาดพ้ืนท่ียาวประมาณ 167 เมตร และกวา้ง 109 เมตร 
และสองขา้งยงัมีมสัยิด ขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดมไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง น้ี  
ภายในตกแตง่ดว้ยหินออ่นแกะสลกัโมเสครูปร่างตา่งๆ เคลือบดว้ยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและ
อกัษรดว้ยน ้าเงินและทอง และท่ีหนา้สุเหร่ายงัมีแทน่ซ่ึงเดิมวางคมัภีร์อลักุรอา่นท่ีใหญ่ถึง 2 
เมตร 

 

 

น าทา่นไปเดินชม ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียง มี
ความประหลาดท่ีน่าท่ึง และเป็นหน่ึงเดียวของซามาร์คาน ท่ีผูค้นยงัคงแตง่กายดว้ยเส้ือผา้ท่ี
เป็นวฒันธรรมของชาวอุซเบก และสวมหมวกท่ีสวยงาม  
 
อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบาซาร์ ซ่ึงมีสินคา้ตา่งๆมากมายท่ีราคาถูก และสวยงามเชน่ 
ผลไมส้ด พืชผกัตา่งๆ ขนมหวาน องุน่แหง้ท่ีมีทัง้สีเหลืองและด า 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านชม ชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) ซ่ึงมีความหมายวา่ เป็นท่ีอยู ่ของ
กษัตริย ์(The Living King /Necropolis) เป็นสถานท่ีรวมสุสานขนาดใหญ ่ซ่ึงตัง้อยูบ่นเนิน
เขา อฟัราซิยาบ (Afrasiyab) นอกก าแพงเมืองเกา่ ใชเ้ป็นท่ีฝังศพมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 9-14 
และเป็นความคิดของขา่น ตีมูร์ท่ีตอ้งการใหส้ถานท่ีแหง่น้ีเป็นศูนยก์ลางของท่ีฝงัศพของบุคคล
ท่ีมีช่ือเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมยัมากกวา่ 20 แห่งใหศึ้กษารวมทัง้กระเบ้ืองเคลือบ
โบราณท่ีสวยงามมาก 

 

 น าทา่นชม สถานท่ีฝังศพกูริ อาเมียร์ (Gure Amir Mausoleum) ถูกสร้างข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นท่ีฝัง
ศพของสุลต่าน มูฮัมหมดั (Sultan Muhammad) ซ่ึงเป็นหลานรักท่ีเสียชีวิตในเปอร์เซีย 
สรา้งข้ึนโดย ขา่น ตีมูร์ในปี ค.ศ. 1403 มีประตูทางเขา้กอ่ 
อิฐถือปูนตัง้เป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ซุม้โคง้ มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงู สูงประมาณ 36 เมตร ผนัง
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ห้อ งและเพ ด าน โค ้ง  ภ า ย ใน ปร ะดับ ด ้วย ก ร ะ เบ้ื อ ง อิ ฐ เผาล งด ้วย ลาย สี ทอ ง  สี                     
อ  าพนั สีฟ้าน ้าทะเล  แตก่อ่นหนา้น้ันในปี ค.ศ. 1380 อาเมียร์ ตีมูร์ไดโ้ปรดใหส้รา้งท่ีฝงัศพ
ของพระองคเ์ตรียมไวก้อ่นท่ีบา้นเกิด คือ เมืองชาหริ์ซาบซ ์แตใ่นระหวา่งท่ีไดย้กทพัไปบุกจีน 
ไดส้ิ้นพระชนม ์เม่ือปี ค.ศ. 1405 จึงไดน้ าพระศพเดินทางกลบัมาภายใน 24 ชม. เพ่ือฝงัตาม
หลกัศาสนา แตก็่ไมส่ามารถท าไดท้นัเวลา จึงไดฝ้ังไวท่ี้ กูริ อาเมียร์ และตอ่มาก็ไดใ้ชเ้ป็น
สุสานของผูป้กครองนครซามาร์คานดห์ลายพระองค ์สถานท่ีแห่งน้ีมีความโดดเดน่ทางดา้น
สถาปัตยกรรมจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

 จากนั้นชม หอดูดาวอูลุก เบค (Ulug Beg Observatory) เป็นสถานท่ีเก็บอุปกรณท่ี์ใชดู้ดาว 
สรา้งโดย ขา่นอูลุข เบค ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความอจัฉริยะทางดาราศาสตร์ของทา่น ถูกสรา้ง
ในปี ค.ศ. 1428-1429 เป็นอาคาร 3 ชัน้ สูงประมาณ 30 เมตร มีดา้นบนยอดคลา้ยกบัโดม 
สถานท่ีแห่งน้ีแสดงถึงเร่ืองราวทางดาราศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณดู์
ดาวของทา่นขา่น ท่ีทา่นเคยค านวณรอบปีผิดไปเพียงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน หลงัจากท่ีทา่นเสียชีวิต 
สถานท่ีแหง่น้ีไดรั้บความเสียหายจากพวกขโมยและพวกคลัง่ศาสนา แตช่ัน้ลา่งมิไดถู้กท าลาย 
และตอ่มาไดรั้บการซอ่มแซมข้ึนใหมใ่นปี ค.ศ.1929 
จากจุดน้ีทา่นจะไดเ้ห็น ซากโบราณสถานอฟัราซิยาบ (Afrasiyab Ruins) ในระยะไกล ซ่ึง
เป็นโบราณสถานท่ีเกา่แกใ่นโลกยุคโบราณ 700-600 ปีกอ่นคริสตกาลโดยพวกซ๊อกเดียน 
ไดต้ ัง้เป็นเมืองและศูนยก์ลางของวฒันธรรม ปัจจุบนัน้ีเหลือแคเ่นินเขาท่ีมีหญา้ปกคลุมและ
อยูใ่กลก้บัสุเหร่าบิบี คานุม 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร   
พกัท่ี REGISTON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเทา่ ซามาร์คานด ์

วนัท่ี 6 ซามารค์านด-์ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ                                                               
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าทา่นออกเดินทางไปยงัเมืองทาซเคน้ท ์ท่ีอยูท่างดา้นเหนือหา่งประมาณ 340 กม. (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3-4 ชม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นไปยงัสวนสาธารณะเพ่ือชม (ภายนอก) หอคอยทีวีแหง่ทาซเคน้ท ์(Television Tower 
of Tashkent)  ซ่ึงมีความสูงประมาณ 365 เมตร ไดถู้กสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1978 และไดเ้สร็จ
เรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1985 โดยการออกแบบดวัยสถาปัตยกรรมของเทอร์ซิเอฟ แหง่บริษัท ซา
รูคอ๊ฟและเซมาสหโ์ค ซ่ึงในขณะน้ันไดช่ื้อวา่เป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในเอเซียกลาง และไดช่ื้อวา่ 
เป็นหอคอยท่ีมีความสูงท่ีสุดของโลกในอนัดบัท่ี 3 จนถึงปี ค.ศ.1991 และตอ่มาก็ไดต้กอบั
ดบัมาอยูท่ี่ 8 

 

 

น าทา่นไปเลือกซ้ือสินคา้ท่ี หา้งซามาร์กานด ์ดาร์โวซา่ (The Mall Samarqand Darvoza) 
ซ่ึงเป็นหา้งจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของทาซเคน้ท ์และไดเ้ปิดจ าหน่ายสินคา้และของท่ี
ระลึกประมาณ 500 ชนิดใหก้บันักทอ่งเท่ียว ซ่ึงมีทัง้อญัมณีท่ีสวยงาม ไหมพรมตา่งๆ เคร่ือง
เซรามิค และถว้ยชาม รูปวาดท่ีสวยงาม ไมแ้กะสลกัตา่งๆ  ท่ีไดถู้กผลิตข้ึนมาจากฝีมือของ
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั *** 

 

ชาวอุซเบก 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าท่ี ภตัตาคาร  
20.00 น. น าทา่นเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
22.40 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY 531 (รับประทานอาหารและ

พกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
 

วนัท่ี 7 กรุงเทพฯ 
06.40 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่ 15 ท่าน ข้ึนไป 
➢ ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่หรือเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  
➢ ในกรณีท่ีทา่นเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมทา่นละ 
➢ เด็กอายุต ่ากวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  
➢ เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  
➢ ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดทา่นละ 
➢ คา่ธรรมเนียมวีซา่ กรณีมีวีซา่แลว้หกัออก 

        39,900.-   
3,900.- 

        39,900.-   
39,900.-   
14,000.- 

       - 

พิเศษ !! เดือน พฤษภาคม – กนัยายน 2562 ลดราคาเหลือเพียง 35,900 บาท เท่านัน้!! 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 14 ธ.ค. 2561 ) 

การจองทวัร ์  
 ➢ หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน 

(เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนั กอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ ช ัน้ประหยดั  

✓ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบิน 
✓ คา่โรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
✓ คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ และคา่น ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
✓ คา่พาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่อุซเบกิสถาน ส าหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  
✓ คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดินทาง 
✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ

วงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตัง้แต่75ปีข้ึนไป) 
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ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 6 วนั คิดเป็น 30 USD 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 3 USD ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 USD หรือขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจ
ของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ 
หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ทา่น) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมตา่งๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายท ั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ี ย่ืนและตั๋ว

เคร่ืองบินท่ีออกลว่งหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด
หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่งเดือนตุลาคม 
และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี ม ัดจ ากบัทางสายการบิน
หรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีคา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั ▪ หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั ▪ หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : 
1. สแกนหนา้สีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไมต่ ่ ากวา่ 6  เดือนนับจากวนั
เดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปตอ่อายุกอ่นน าส่ง และแผน่ติดวีซา่คงเหลืออยา่งนอ้ย 2 -3 
หนา้ (ไมเ่ก็บเลม่พาสปอร์ตจริง) 
2.รูปถา่ยสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเทา่นั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้ม
สวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถา่ยรูปและตกแตง่ภาพจากคอมพิวเตอร์  ขนาด 35 mm x  45 mm 
หรือ 1.5 x 2 น้ิว 1 รูป (ทางสถานทูตไมพิ่จารณารูปท่ีถา่ยเอง ) 

3. กรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซา่ (บริษทัจะสง่ใหท้า่น ณ วนัท่ีท าการจองทวัร์) 
หมายเหตุ : 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 

วนั กอ่นการเดินทาง  
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแกไ้ขได  ้
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▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็น
ล าดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตุการณท์าง
การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ี เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่งๆ  ทัง้น้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

▪ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกปร ะเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
ส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนย ันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไมรั่บประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บริการคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็ นไปในลกัษณะเหมา
จา่ย 

▪ ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลม่สีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ี
จะไมรั่บผิดชอบ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินท างบุคคล
ธรรมดา (เลม่สีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ ( Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และ

ตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนั
ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ี

สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้
ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่น้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ 
Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 

▪ ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋
ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัตั๋ว
เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้
สัน้ 

▪ เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกั
ติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้น
เทา่น้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 
โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงตอ่
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
▪ ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่น้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทัง้น้ีจะชดเชยไมเ่กิน 
USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีคา่
ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้ดงัน้ันทา่นตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน ในระหวา่งการ
เดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  
▪ หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ 

มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้
ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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