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อุซเบกิสถาน . ทาชเคนต์ . ซามารค์านด ์. เขาชิมกาน 5 วัน 3 คืน 

สวิตเซอร์แลนด์ แดน อุซเบกิสถาน “Chimgan Mountain” + “Ski” 

::: ตามรอย “ตีมูร์” ณ ดินแดนเอเชียกลาง  เส้นทางสายไหมโบราณ ::: 

สัมผัสรถไฟความเร็วสูง  ทาชเคนต์ – ซามารค์านด์ – ทาชเคนต ์ 

ทาชเคนต์ (Tashkent) เมืองแห่งความทันสมัย l ซามาร์คานด์ (Samarkand) ชมสถาปัตยกรรมโบราณ เมืองไข่มุกตะวันออก 

เดินทางโดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์ 
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ปล.ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ/คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขับรถ 2,000 บาท,ท่าน/ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจ 

ค่ายื่นวีซ่าอุซเบกิสถาน 1,500 บาท : หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายสี(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาวเท่านั้น) 

หมายเหตุ : ทางเราขอสงวนสิทธิ ์ในการด าเนินการจัดท าวีซ่าอุซเบกิสถาน (E-VISA) ให้กับลูกค้าทุกกรณี หากลูกค้ามีวีซ่าติดเล่มแบบรายปีไม่คิด

ค่าวีซ่าเพิ่มเติม 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 

Q สายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก

ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ ทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HY534 (ใช้เวลาใน

การบินประมาณ 6.30 ชม.) เวลาประเทศอุซเบกิสถานช้ากว่าประเทศไทย 2 ชม. 

 

วันที่สอง สนามบินทาชเคนต์ – น่ังรถไฟสู่ซามาร์คานด์ – เมืองซามาร์คานด์ – จัตุรัสรีกิสทัน – โรงเรียนสอน

ศาสนาอูลุค เบค,เชียร์ ดอร์,ทิลยา คารี – สุสานกูรี อามีร ์

03.45 น. เดินทางถึง สนามบินทาชเคนต์  ประเทศอุซเบกิสถาน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

......... น. น าท่ านสู่  สถานีรถไฟทาชเคนต์  น่ังรถไฟด่วนความเร็วสูงสู่ซามาร์คานด์ 

(AFROSIYOB TRAIN) (ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระข้ึนขบวนรถไฟ

ด้วยตัวท่านเอง โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยช่วยเหลือท่าน) เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็ว

ของรถไฟด่วน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.14 ชม.)  

......... น. ถึง  เมืองซามาร์คานด์ (Samarkand) เมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหน่ึงในเอเชียกลาง 

เป็นโอเอซิสซ่ึงได้รับน้ ามาจากคลองที่ขุดมาจากแม่น้ าซารัฟชาน ชื่อเดิมของซา

มาร์คานด์ คือ เมืองมาระกันดะ เมื่อปี 329 ก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าอเล็กซานเด

อร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียเสด็จผ่านเมืองน้ีเพื่อที่จะเดินทางไปอินเดีย จึงได้ยึดครองไว้ จากน้ันพวกเติร์ก,อาหรับ

,เปอร์เซียก็เข้าปกครองเมืองน้ีต่อ ๆ กันมา เมืองน้ีเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปีค.ศ. 1215 เจงกิสข่าน

แผ่อาณาจักรเข้าควบคุมเส้นทางสายไหมและยึดซามาร์คานด์ในปีค.ศ. 1221 อีก 100 ปีต่อมา เมืองน้ีก็เหลือแต่

ซาก ข่านตีมูร์ เลงค์เป็นผู้ท าให้เมืองน้ีเจริญข้ึน ตีมูร์มุ่งม่ันจะน าความรุ่งโรจน์คืนจักรวรรดิดั้งเดิมน าทัพบุกท าลาย

บ้านเมืองและฆ่าฟันผู้คนจนสิ้นเมืองไวช้วีิตแต่พวกชา่งฝีมือและใหช้า่งเหลา่น้ีมาสร้างเมืองซามาร์คานดข้ึ์นใหม่จน

กลายเป็นเมืองที่สวยงาม 

น าท่านชม จัตุรัสรีกิสทัน (Registan Square) จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและ

ยิ่งใหญ่งดงามไปดว้ยศลิปะอสิลาม งดงามที่สุดในเอเชียกลางมีการตกแต่งด้วย

กระเบื้องเคลือบสีฟ้าตัดขอบด้วยสีเหลือง บริเวณใกล้เคียงกัน   น าท่านชม 

โรงเรียนสอนศาสนาอูลุค เบค (Ulugbek Madrasah) อูลุค เบค ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตก ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1417-1420 ชม โรงเรียนสอนศาสนาเชียร์ ดอร์ (Shir Dor Madrasah) ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออก ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนังก าแพงมีลวดลายรูปทรง

เลขาคณิตและซุ้มประตูมีรูปเสือลายพาดกลอน ที่แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมทั่วๆไปของศาสนาอิสลาม และน า

ท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาทิลยา คารี (Tilya Kari Madrasah) สร้างข้ึน

ทางด้านเหนือ ในศตวรรษที่ 17 ใช้เวลาสร้างประมาณ 20 ปี ซ่ึงผนังและซุ้มใน

ก าแพงมีการปิดทอง 

 น าท่านชม สุสานกูร ีอามีร์ (Gure Amir Mausoleum) สร้างข้ึนเพื่อเป็นที่ฝังศพ

ของกษัตริย์ โดยชื่อของสุสานเป็นภาษาเปอร์เซียแปลว่า “สุสานของกษัตริย์” 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
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ในสุสานมีหลุมฝังศพของตีมูร์,ชารุคฮ์,มิราน ชาห์ ลูกชายตีมูร์,ผู้ครองเมืองอูลุค เบค,สุลต่านมูฮัมหมัด สร้างในปี

ค.ศ.1403 ประตูทางเข้าสร้างด้วยอิฐ มีโดมสีฟ้าผนังห้องและเพดานโค้ง ภายในสุสานประดับด้วยกระเบื้องอิฐเผา

ลงลายสีทอง,อ าพัน,ฟ้าน้ าทะเล มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น.  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก GRAND CAPITAL HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

หรือออกมาเดินเล่นชมเมืองด้วยตัวท่านเอง จนถึงเวลานัดหมาย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND CAPITAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองซามาร์คานด์ – ชาห์ อิ ซินดา – หอดูดาวอูลุค เบค – มัสยิดบีบี คานุม – ซิยอป บาซาร์ – น่ังรถไฟ

ความเร็วสูงสูท่าชเคนต์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารโรงแรม 

น าท่านชม ชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) สุสานและอาคารพิธีกรรม

อื่นๆ ในศตวรรษที่ 9-14 และ 19 Shah-i-Zinda หมายถึง ราชาที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ตั้งอยู่บนเนินเขา อัฟราซิยาบ (Afrasiyab) มีจุดที่น่าสนใจหลายจุดเช่น แท่น

บูชา Qusam b Abbas ลูกพี่ลูกน้องของท่านมูฮัมหมัดผู้ที่ถูกตัดหัวบริเวณใกล้

ก าแพงเมืองซามาร์คานด์ ตีมู ร์ต้องการสร้างสถานที่แห่งน้ีให้เป็นศูนย์กลาง

สุสานของคนที่มีชื่อเสียง มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามประดับด้วยกระเบื้องเคลือบโมเสค,ปูนแกะสลักและทาสี

สวยงาม ให้ท่านได้เดินชมสิ่งก่อสร้างที่ย่ิงใหญ่ จนถึงเวลานัดหมาย   

น าท่านชม หอดูดาวอูลุค เบค (Ulug Beg Observatory) หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุด

ในศตวรรษที่ 15 สร้างข้ึนโดยอูลุค เบค ในปีค.ศ. 1428-1429 เป็นอาคาร 3 ชั้น 

สูงประมาณ 30 เมตร มีด้านบนยอดคล้ายกับโดม สถานที่แห่งน้ีแสดงถึงเร่ืองราว

ทางดาราศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ดูดาวของอูลุค เบค ที่

ท่านเคยค านวณรอบปีผิดไปเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน หลังจากที่ท่านเสียชีวิต 

สถานที่แห่งน้ีได้รับความเสียหายจากพวกขโมยและพวกคลั่งศาสนา แต่ชั้นล่างมิได้ถูกท าลายและต่อมาได้รับการ

ซ่อมแซมข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.1929  จากจุดน้ีท่านจะได้เห็น ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ (Afrasiyab Ruins) ใน

ระยะไกล ซ่ึงเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในโลกยุคโบราณ 700-600 ปีก่อนคริสตกาลโดยพวกซ๊อกเดียน ได้ตั้งเป็น

เมืองและศูนย์กลางของวัฒนธรรม ปัจจุบันน้ีเหลือแค่เนินเขาที่มีหญ้าปกคลุมและอยู่ใกล้กับสุเหร่าบิบี คานุม.   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม มัสยิดบีบี คานุม (Bibi Khanum Mosque) มัสยิดที่ถูกสร้างข้ึนมา

โดยตีมูร์ เมื่อปีค.ศ.1399 โดยสร้างมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อ

แสดงถึงอ านาจการปกครองดินแดน ใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี ใช้ช่างฝีมือ 200 

คน,แรงงาน 500 คน,ช้าง 95 เชือก ประตูทางเข้าสร้างเป็นอาคารสูงประมาณ 

35 เมตร ทางเข้าสร้างเป็นรูปวงรี สูง 18 เมตร ทางเข้ามัสยิดมีขนาดพื้นที่ยาว

ประมาณ 167 เมตร กว้าง 109 เมตรและสองข้างยังมีมัสยิดขนาดเล็กโดย

เฉพาะตัวโดมได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน้ี ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนแกะสลักโมเสครูปร่างต่างๆ เคลือบ

ด้วยสีฟ้างดงามเขียนภาพและอักษรด้วยน้ าเงินและทอง หน้ามัสยิดมีแท่นซ่ึงเดิมวางคัมภีร์อัลกุรอ่านที่ใหญ่ถึง 2 

เมตร 

น าท่านสู่ ซิยอป บาซาร์ (Siyob Bazaar) หรือ ตลาดกลาง Central Market 

ตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองซามาร์คานด์ ที่น่ีท่านจะได้พบเห็นผู้คนที่ยังคงแต่ง

กายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวอุซเบกิสถาน และสวมหมวก

สวยงาม อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึก มีสินค้าต่างๆมากมาย
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ราคาถูก มีผลไม้สด,ผลไม้แห้ง(องุ่นแห้งสีเหลืองและด า),ถั่ว,ขนมหวานและอื่นๆอีกมากมาย. 

......... น. น าท่านสู่ สถานีรถไฟซามาร์คานด์ น่ังรถไฟด่วนความเร็วสูงสู่ทาชเคนต์ (AFROSIYOB TRAIN) (ขอความกรุณา

ทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระข้ึนขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยช่วยเหลือท่าน) เชิญทุกท่าน

พิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.10 ชม.)  

......... น. ถึง น าท่านเข้าสู่ เมืองทาชเคนต์ (Tashkent) Tashkent แปลว่า The City of Stone หรือเมืองแห่งศิลา เมือง

หลวงของประเทศอุซเบกิสถาน มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน อยู่ในเอเชียกลาง ทาชเคนต์เป็นเมืองเก่าแก่ที่

ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมจากจีนสู่ยุโรป เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล  ทาชเคนต์ถูก

ผนวกเป็นเขตหน่ึงของสหภาพโซเวียตและในช่วงสงครามโลกคร้ังที่สอง โซเวียตได้ย้ายโรงงานอุตสาหกรรม

จ านวนมากจากพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นสมรภูมิรบมายังทาชเคนต์ รวมถึงประชากรรัสเซียอีกส่วนหน่ึงด้วยปีค.ศ. 

1966 ทาชเคนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ ขนาด 7.5 มีประชากรมากกว่า 3 แสนคน

ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย  ภายหลังโซเวียตจึงได้ฟื้นฟูทาชเคนต์ข้ึนมาใหม่ โดยใช้การวางผังเมืองที่ทันสมัย ซ่ึงท าให้

ทาชเคนต์เป็นเมืองตัวอย่างของสหภาพโซเวียตอีกแห่งหน่ึง ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 

ทาชเคนต์ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของโซเวียต  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก MAJESTIK PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ เมืองทาชเคนต์ – เขาชิมกาน – ลานสกี – เมืองทาชเคนต์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เขาชิมกาน (Chimgan Mountains) (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.จากเมืองทาชเคนต์) เขาชิมกาน สถานที่พักผ่อนยอดนิยมใน

อุซเบกิสถาน ทั้งในช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูหนาว  เขาชิมกานมีความสูงจาก

ระดับน้ าทะเล 1,200-1,600 เมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาและส่วนที่สูงที่สุดมีความ

สูงจากระดับน้ าทะเลถึง 3,309 เมตร Chimgan แปลว่า หญ้าสีเขียว,หุบเขาสี

เขียว เขาน้ีจะเป็นที่นิยมส าหรับนักเดินเขา,นักปีนเขาและส าหรับฤดูหนาวช่วง

เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมที่แห่งน้ีจะกลายเป็นลานกิจกรรมสกี,สโนว์บอร์ด

และมีสกีรีสอร์ทมากมายรองรับนักท่องเที่ยว เขาชิมกานได้รับขนานนามว่าเป็น 

“สวิตเซอร์แลนด์แห่งอุซเบกิสถาน” (Uzbek Switzerland) และได้รับการข้ึน

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2016 น่ังกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขา ระหว่างทาง

ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม อิสระท่านเก็บภาพสวยงาม , เดินเล่น ตาม

อัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร น าท่านลงจากยอดเขา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านอิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มีอยู่มากมาย ณ 

ลานสกี เล่นสกี , เล่นสโนว์บอร์ด , ข่ีม้า ฯลฯ อย่างสนุกสนาน ลานสกีน้ี

เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ปล่อยความสนุกได้เต็มที่ อิสระให้ท่านได้เล่น

กิจกรรมหรือเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (*ค่าใช้จ่ายติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่

รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่น ค่าเช่าชุดกันหนาว กรุณาเตรียมถุงมือ ผ้าพันคอ 

แว่นกันแดดและเคร่ืองกันหนาวใหพ้ร้อม) อิสระให้ท่านได้เล่นหมิะตามอัธยาศยั 

จนถึงเวลานัดหมาย. 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองทาชเคนต์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

อิสระพักผ่อนบนรถ ชมวิวสองข้างทางที่สวยงามตามอัธยาศัย จนเดินทางถึง

เมืองทาชเคนต์. 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก MAJESTIK PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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วันที่ห้า  เมืองทาชเคนต์ – จัตุรัสแห่งอิสรภาพ – อนุสาวรีย์อามีร์ ตีมูร์ – หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ทาชเคนต์ – 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทาชเคนต์ – สนามบินทาชเคนต์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารโรงแรม 

น าท่านชม จัตุรัสแห่งอิสรภาพ (Independent Square) เดิมเรียกว่าเลนิน 

สแควร์ (Lanin Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาชเคนต์ เป็นสถานที่ระลึกถึง

ประวัติศาสตร์ของเมือง เป็น*สถานที่จารึกยกย่องเกียรติแก่ประชาชนที่ถูก

เกณฑ์ให้เข้ารบในสงครามโลกคร้ังที่ ๒ *อนุสาวรีย์รูปปั้นสตรีผู้เป็นแม่ก าลังอุ้ม

ลูกน้อยในอ้อมกอด (A Symbol of Mother – Motherland) สื่อถึงความรักชาติของชาวอุซเบ ซ่ึงจะต้องคอยดูแล

ให้ประเทศซ่ึงเปรียบเหมือนเป็นลกูให้เจริญเติบโตกา้วหน้า *สัญลักษณ์ของสันติสุขและความสุขสงบของประเทศ 

ประติมากรรมอันงดงามยิ่ง มีเสา ๑๖ ต้น เพื่อเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชาวโลก มีนกกระสาเกาะอยู่บนยอดเสาและ

ลูกโลก *ท าเนียบประธานาธิบดีและจัตุรัสอิสรภาพแห่งน้ียังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอุซเบอีกด้วย ให้

ท่านเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย 

น าท่านชม อนุสาวรีย์อามีร์ ตีมูร์ (Amir Timur Statue) วีรบุรุษของเมืองอุซ

เบกิสถาน อามีร์ ตีมูร์ ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้เป็นอนุสาวรีย์ของรัฐบุรุษของชาติผู้

ก่อตั้งอาณาจักรติมูร์ สมัยจักรวรรดิตีมูริดและสถานที่แห่งน้ีล้อมรอบไปด้วย

ต้นไม้,ดอกไม้ ตึกสมัยใหม่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย 

น าท่านแวะถ่ายรูป หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ทาชเคนต์ (Tashkent TV Tower) 

ด้านนอก เป็นหอที่มีความสูงถงึ 375 เมตร สูงที่สุดในเอเชียกลาง สร้างข้ึนในปี

ค.ศ.1978 และสร้างเสร็จในปีค.ศ.1985 ใช้เวลาในการสร้าง 6 ปี ตัวหอคอย

สามารถมองเห็นได้จากทั่วเมือง มีความแข็งแรงทนทานปลอดภัยทนต่อการ

เกิดแผ่นดินไหว เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินทาชเคนต์ (Tashkent Metro) สถานที

รถไฟที่มีชื่อเสียง มีความสวยงามประกอบกับสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและ

ทนทาน ถูกออกแบบและก่อสร้างภายหลังจากที่ เมืองทาชเคนต์ เกิด

แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างหนักในปีค.ศ.1966 การ

ก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินคร้ังใหม่จึงค านึงถึงความแข็งแรงทนทานเพื่อรับมือ

กับการเกิดแผ่นดินไหวและสวยงามสะดวกสบาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจ

เกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรท่ีคับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้

พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและ

เวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวร์. 

16.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HY533 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 

6.30 ชม.)  

00.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ........ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร

,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท

(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การ

ตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...

กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนด

ของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการ

ถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 
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อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ

ต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 
× ค่าทิปมัคคุเทศก์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ค่าวีซ่า 1,500 บาท ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน (ต่างชาติโปรดแจ้ง ไม่รวมค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
 

เอกสารย่ืนวีซ่า  
1.ส าเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

2.รูปถ่ายสี (ชัดเจน) หน้าตรง มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่สวมแว่น ไม่สวมเคร่ืองประดับ ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวที่แนบด้านท้ายรายการอย่างละเอียด 
 

เดินทางขึ้นต่ า 25 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน

การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 
• ส่งรายชื่อส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีท่ี
กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

• ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน  ยินดีคืนเงินค่ามัดจ า 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 16 – 30 วัน  เก็บเงิน 80 % จากยอดเต็ม 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 1 – 15 วัน  สงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ 100 % 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย

โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะ

ขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ

ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

ผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อัน

เนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า 

หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 น้ิว (พื้นหลังขาว) 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า 

 

1. ชือ่-นามสกลุ  (ภาษาไทย).............................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนชือ่-นามสกุล   

(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................  

2. สถานที่อยูต่ดิตอ่สะดวก………………………………………………………...................รหัสไปรษณีย์.....................................

เบอร์โทรศพัท์บา้น..............................................................เบอร์มือถอื……..................…...…………………………………  

3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สผีิว……………………………………………….............. 

4. ชือ่และนามสกุลบิดา........................................................................ วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิบดิา..………………...................................……. 

5. ชือ่และนามสกุลมารดา..................................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิมารดา……………................................………… 

6. กรณีสมรส /กรุณาแจ้งชือ่-สกุล และสถานทีเ่กดิ (ระบุจังหวดั) ของคู่สมรส) 

ชื่อคู่สมรส/สกลุ...................................................................................วัน/เดอืน/ปี........................................... 

สถานทีเ่กดิคู่สมรส........................................................ 

หากเป็นผู้หญิง กรุณาระบุสกุลเดิม...................................................................................................................... 

กรณี อย่าร้าง/เสียชวีติ กรุณาระบุ........................................................................................................................ 

7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจ้งชือ่-สกุล และสถานทีเ่กดิ (ระบุจังหวดั) ของญาต ิหรือ คูส่มรส 

กรุณาระบุความสัมพันธ์..................................................................................................................................... 

8. กรณีเป็นพนักงานบริษัท/เจ้าของกิจการ 

(ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 

ที่อยู่ที่ท างาน................................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................. 

เบอร์โทรทีท่ างาน.................................................เบอร์โทรศพัท์มือถือ...............................................................  

9. กรณีเป็นนักเรียน/นักศกึษา สถานศกึษา 

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 

การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                       ปริญญาตรี                   ปริญญาโท            อื่นๆ………………… 

10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศน้ีมากอ่นหรือไม่            เคย                            ไม่เคย 

 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ี กรุณาระบวุัน/เดือน/ป ี…………….............…….............................ที่ออกจากประเทศลา่สดุ 

11. โปรดระบุประเทศทีท่่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเลม่ปัจจุบันให้ครบถว้น................................................................. 

 

 


