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เอเซียกลาง/เอเซียไมเนอร ์เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาชา้นาน ซึ�งเป็นตน้กาํเนิดของอารยธรรมยุคแรก 
ๆ ของโลก  
         อุซเบกิสถานในปัจจุบนันี) มีประวติัความเป็นมาที�ยาวนาน วฒันธรรมอนัหลากหลายไดห้ลั �งไหลเขา้มายงัดินแดน
แถบนี) อย่างต่อเนื�องเป็นระยะเวลาหลายพนัปีมาแลว้ ซึ�งเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรมองโกล ไดร้ับเอา
วฒันธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอดจนพุทธศาสนาจากอินเดีย และทา้ยสุดยงัเป็นส่วนหนึ�งของอาณาจกัรโซเวียต อุซเบกิส
ถานจึงเป็นดินแดนที�รํ �ารวยมากดว้ยวฒันธรรมที�ควรค่าแก่การไปเยอืน 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัเดินทาง 
56 – 58 เมษายน :;8: 39,900.- 
:< ->6 เมษายน :;8: 35,900.- 
5 – ? พฤษภาคม :;8: 35,900.- 

5; – :5 พฤษภาคม :;8: 35,900.- 
; – 55 มิถุนายน :;8: 35,900.- 

56 -58 กรกฎาคม :;8: 35,900.- 
:< - >6 กรกฎาคม :;8: 35,900.- 
? – 5> สิงหาคม :;8: 35,900.- 

:; กนัยายน – 5 ตุลาคม :;8: 35,900.- 
B – 5; ตุลาคม :;8: 39,900.- 
58 – :: ตุลาคม :;8: 39,900.- 

รายละเอียดการบิน 
วนัเดินทาง เมือง CODE เที�ยวบิน เวลา 

วนัที� 5 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 534 :>.66 - 6>.<;  
วนัที� : ทาซเคน้ท ์ บคูาร่า TAS - BHK HY 023 5E.;6 – :6.66 
วนัที� 6 ทาซเคน้ท ์ กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 531 ::.<6 – 68.<6 (+1) 

วนัที� � กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์  



              

 

    

58.66 น. พรอ้มกนัที� สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั)น < แถว S

เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ (HY) ประตทูางเขา้ที� E-B โดยมี
เจา้หนา้ที�ของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

5B.56 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทาซเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเที�ยวบิน HY 534 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 06.30 ชั �วโมง) (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื�องบิน) 

 

:>.;; น. เดินทางมาถึง สนามบินเมืองทาซเคนท์  ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร 

 

 เมืองทาซเคน้ท ์(Tashkent) เป็นเมืองหลวงที�ตั)งอยู่ทางทิศ ตะวนัออกของประเทศ 
มีความหมายวา่ เมืองแห่งศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองที�ใหญ่ประกอบไปดว้ย
โรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมในเอเชียกลาง มีประชากร
ประมาณ : ลา้นคนเป็นเมืองที�ถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศที�ไม่มีทางออกสู่ทะเล 

 

พกัที� นําท่านเขา้พกัที�โรงแรม UZBEKISTAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน < ดาว หรือ
เทียบเท่า  

ทาซเคน้ท ์

วนัที� �  ทาซเคน้ท ์  

6E.>6 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  

6B.>6 น. นําท่านไปชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ�งเป็นเมืองที�เก่าแก่ที�ยังคงเหลืออยู่ 
หลงัจากเหตุการณแ์ผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 5B88 เมืองนี) ตั)งอยูบ่นเสน้ทางสายไหมจาก
จีนสู่ยุโรป และหลงัจากการปฏิวติัเมืองนี) กลายเป็นเมืองที�มีความทนัสมยัออกแบบใน
สไตลข์องโซเวยีต 

 นําท่านชม จตุัรสัอิสรภาพ (Independence Square) ตั)งอยู่ในใจกลางเมืองของทาซ
เคน้ท ์เริ�มมีการขึ) นในปี ค.ศ.5BB5 เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิสถาน 
มีพื) นที�ที�เป็นแผ่นดินทองอันกวา้งใหญ่มีคุณค่าในการเพาะปลูก ถึงแมว้่าจะมีภูมิ
ประเทศที�ไม่เหมือนที�ใดในโลกนี)  และยงัเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งใหม่ที�เป็น
ส่วนร่วมของชุมชนบนโลกใบนี)   
 

ชม อนุสาวรียข์องแม่ที�มีความสุข (Happy Mother) ที�เป็นรูปปั)นแกะสลกัที�มีความสูง 
8 เมตร และตวัเด็กมีความยาว >.; เมตร ที�ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสญัลกัษณข์องแม่ที�เป็น
บา้นเกิดเมืองนอนไดก้อดลูกที�จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ใบหน้าของแม่ที�เปี� ยมลน้
ไปดว้ยความกรุณาและดวงตาที�มีความสุขของชีวติ ที�ไดใ้หก้บัเด็กนอ้ยที�เปรียบเสมือน
กบัชาวอุซเบหนุ่มสาวทุกคนที�ไดอ้ยู่ในประเทศที�มีความเป็นอิสระ ซึ�งมีแม่ที�คอยให้
ความปกป้องและคุม้กนัเหมือนกบัสมบติัอนัลํ)าค่าที�จะตอ้งเติบโตต่อไปในอนาคต     

 

 นอกจากนั) น บ ริ เวณรอบๆยัง มีสถานที� ราชการทีสําคัญและที� ทํางานของ
ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานที�สําคญัแห่งนี) ไม่สามารถ
ถ่ายรูปได)้  
 

 นําท่านเดินชมส่วนต่างๆ ของบริเวณนี) และต่อไปยงัอีกส่วนหนึ�งที�จะตอ้งผ่านชม คือ    
 วงัที�พกัของเจา้ชายแห่งโรมานอฟ (Prince Romanov Residence) คือ นิโคไล   
 คอนสแตนติโนวชิ ซึ�งเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแห่งนิโคไล ที� 5 ที�ไดเ้สด็จหนี  

 



              

 

    

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั(งนี( ขึ( นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที�ไม่คงที� /การ
เปลี�ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ�งการเปลี�ยนแปลงนี(  ทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั *** 

 

 
 

 

 ออกมาอยูที่�เมืองทาซเคน้ทใ์นปี ค.ศ.5E?? เป็นวงัที�ถูกสรา้งขึ) นในราวปี ค.ศ.5EB5  
 และอยูใ่นวงัแห่งนี) จนเสียชีวติในปี ค.ศ. 5B5E ซึ�งเป็นที�พกัชั)นเดียวแต่ถูกสรา้งขึ) น          
 อยา่งมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของ เบน๊อตและเกยท์  
 เซลแมน ที�ไดอ้อกแบบสรา้งดว้ยศิลปะอนัทนัสมยัที�ลํ)ายุคแห่งกาลเวลา และภายใน     
 ยงัเต็มไปดว้ยการตกแต่งดว้ยภาพแกะสลกัภาพที�มีความสวยงาม    

 

นําท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet 

Theatre ) เป็นอนุสรณ์สถานที�มีชื�อเสียง และเป็นความภูมิใจอย่างยิ�งของอุซเบกิส
ถาน เพื�อระลึกถึงนักปราชญผู์ย้ิ�งใหญ่ ที�มีผลงานทางดา้นการประพนัธ์ ศิลปะ และ
ดนตรี และที�สาํคญัยงัมีบทบาททางดา้นการเมืองดว้ย ถูกออกแบบสรา้งขึ) นในปี ค.ศ.
5B<? โดยสถาปนิกชาวรัสเซียที�มีชื�อเสียงอยู่ในกรุงมอสโคว ์ชื�อ อเล็กเซย ์ชูเซฟ 
(Aleksey Shchusev) ซึ�งเคยเป็นผูอ้อกแบบที�ฝังศพของเลนิน มาก่อน และต่อมาได้
ถูกสรา้งจนเสร็จเรียบรอ้ยในกลางศตวรรษที� :6 โดยใชแ้รงงานชาวญี�ปุ่นเป็นจาํนวน
มาก ซึ�งถูกจบัเป็นเชลยศึกในสมัยของสงครามโลกครั)งที� : ในโรงละครแห่งนี) มี 8 
หอ้งโถง ซึ�งแต่ละหอ้งไดถู้กสรา้งขึ) นตามวฒันธรรมของเมืองต่างๆ และไดต้ั)งชื�อตาม
เมืองนั)นๆ เช่น หอ้งทาซเคน้ท ์หอ้งบูคาร่า หอ้งโคเรซม หอ้งซามารค์านด ์หอ้งเฟอร์
กาน่า และหอ้งเทอรเ์มซ         

 

 

นําท่านชม อนุสาวรียแ์ละจตุัรสัอาเมียร ์ตีมรู ์(Amir Timur  Monument and Square) 

เป็นบริเวณที�สวยงามเต็มไปดว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมที้�มีสีสนั
สุดที�จะบรรยาย สถานที�แห่งนี) ถูกสรา้งขึ) นเพื�อใหเ้ป็นอนุสาวรียข์องรฐับุรุษของชาติที�
เป็นผูก่้อสรา้งอาณาจกัรแห่งนี) ขึ) นมา ในสมยัของจกัรวรรดิตีมริูด นอกจากนั)น บริเวณ
นี) ยงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยตึกต่างๆ ซึ�งถูกสรา้งสมยัต่างๆในระยะเวลา >66 ปี   
 

 

5:.66 น. รบัประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร                                   

 

นําท่านชม โรงเ รียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah) เ ป็น
สิ�งก่อสรา้งที�มีชื�อเสียงมากที�สุดในยุคของศตวรรษที� 58 โดยขา้หลวงคูเคลดาสห ์ซึ�ง
เป็นผูที้�มีอาํนาจและยงัเป็นพี�น้องร่วมแม่นมกบับารคั ข่าน ผูป้กครองแห่งเมืองทาซ
เคน้ท์ สถานที�แห่งนี) ตั)งอยู่ใกลก้บัจตุัรัสของการคา้ขายของพวกที�เป็นกองคาราวาน  
และไดเ้ป็นศูนยก์ลางของชีวิตผูค้นในเมืองนี)   เป็นศูนยก์ลางของพวกที�ใชฝี้มือในการ
ทาํงาน เป็นศูนยก์ลางการประกาศแจง้ข่าวของเจา้เมือง เป็นศูนยร์วมแหล่งข่าวและ
ข่าวลือ ที�สาํคญัที�สุดเป็นสถานที�ที�ประหารชีวติคนดว้ย 

 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารนี( สาํหรบัผูเ้ดินทางตั(งแต ่�7 ทา่น ขึ( นไป 



              

 

    

 

 นําท่านชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกชื�อหนึ�งว่า สุเหร่าของซาร ์(Tsar’s 

Mosque) สุเหร่าแห่งนี) ไดถู้กสรา้งขึ) นในปี ค.ศ.5<;5 โดยเป็นค่าใชจ้่ายส่วนตัวของ
เชคห ์อูเบยดุ์ลลา โคจา อาคห์เรอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) ผูเ้ป็นมหา
บุรุษแห่งลทัธิซูฟี ที�สืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามดั ต่อมาในศตวรรษที� 5B 
ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงและไดท้าํลายสิ�งก่อสรา้งเสียหายไปมากมาย แต่ไดถู้ก
สรา้งขึ) นมาใหม่โดยคาํสั �งของจกัรพรรดิของรสัเซีย อะเล็กซานเดอรที์� > ผูที้�ไดแ้บ่งเงิน
จากคลงัสมบติัของพระองคเ์อง นํามาเป็นค่าก่อสรา้งใหมี้รูปลกัษณสุ์เหร่าที�เป็นแบบ
ดั)งเดิมทุกอยา่ง จนกระทั �งในเวลานั)นสุเหร่านี) ไดถู้กเรียกว่า สุเหร่าของซาร ์แต่ต่อมา
ในปี ค.ศ.5BB? ก็ไดพ้งัลงมาอีก และก็ถูกสรา้งขึ) นมาใหม่ใหเ้ป็นสุเหร่าอนัดบัที�สาม
ของประเทศฯ รองมาจากบีบีคานุมที�ซามารค์าน และหอคาลยานที�บคูาร่า    
 

 

 นําท่านไปชม สถานีรถไฟใตดิ้น (The Tashkent Metro) เป็นสิ�งก่อสรา้งที�มีชื�อเสียง 
พรอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมที�ทันสมัยตามรูปแบบที�สมบูรณ์ ที�เด่นชัด คือ สวยงาม 
ยั �งยืนทนทาน และใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากที�สุด รถไฟใตดิ้นนี) ไดถู้กออกแบบและ
ก่อสรา้งขึ) นมาภายหลังจากที�ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.5B88 ทําให้
เมืองทาซเคน้ท์ไดร้บัความเสียหาย และสิ�งต่างๆ ที�ไม่เอื) ออาํนวยใหก้บัการก่อสรา้ง
และตอ้งพรอ้มที�รับมือกับการเกิดแผ่นดินไหว การก่อสรา้งสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูก
สรา้งไม่ใหมี้ความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารก็สามารถเดินลงบันไดไปไดด้ว้ยความ
สะดวกสบาย 

 

 นําท่านไปชม ตลาดคอร์ซู (Chorsu Bazaar) ซึ�งครั)งหนึ�งเคยเป็นตลาดที�ยิ�งใหญ่ใน
เอเชียกลางและบนเสน้ทางสายไหม ที�อยู่ภายใตโ้ดม ? โดม ซึ�งไดถู้กแบ่งเป็นแหล่ง
สินคา้ต่างๆจากพอ่คา้ เกษตรกรที�ขายผลิตภณัฑต่์างๆ สมัผสักบับรรยากาศแบบยอ้น
ยุคอย่างที�เป็นในสมัยโบราณ แต่ไดถู้กรื) อฟื) นขึ) นมาใหม่    ใหท่้านไดพ้กัผ่อน และ
สนุกกบัการซื) อสินคา้ในตลาดบาซารที์�มีผา้แพรพรรณ พรม เครื�องทองเหลือง ผา้ขน
สตัว ์เครื�องหนัง และสินคา้พื) นเมืองมากมาย                

 

5B.>6 น. รบัประทานอาหารคํ �าที�ภตัตาคาร  
พกัที� UZBEKISTAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน < ดาว หรือเทียบเท่า ทาซเคน้ท ์

วนัที� 8 ทาซเคน้ท-์ บูคารา่                                                                               
6;.>6 น. นํ า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง ส น า ม บิ น  เ พื� อ ขึ) น เ ค รื� อ ง ไ ป เ มื อ ง บู ค า ร่ า                      

(รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม/แบบกล่อง) 
 

6?.:; น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู่ เมืองบคูาร่า โดยเที�ยวบินที� HY 023  

6E.>; น. เดินทางมาถึง เมืองบคูาร่า ที�ตั)งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ                       

 เมืองบูคารา่(Bukhara) เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครองของจงัหวดับคูาร่า ตั)งอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ในอดีตเป็นเมืองโบราณที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งที�ถูก
สรา้งขึ) นบนเนินเขา สาํหรบัประกอบพิธีทางศาสนาในฤดูใบไมผ้ลิ  และยงัเป็นเมืองที�
กาํเนิดงานเขียนของผูที้�นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ เป็นที�อยูข่องบุคคลสาํคญั มี
สุเหร่า อนุสาวรีย ์ อนุสรณส์ถาน โรงเรียนสอนศาสนา ฯ และยงัไดชื้�อวา่เป็นเมืองใน

 

� ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 5 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 5ท่าน  

� ในกรณีที�ท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 

� เด็กอายุตํ �ากวา่ ?-55 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ : ท่าน)  
� เด็กอายุ :-8 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ : ท่าน)  
� ไมเ่อาตั Rวเครื�องบิน ลดท่านละ 

� ค่าธรรมเนียมวซ่ีา กรณีมีวซ่ีาแลว้หกัออก 

        39,900.-   
3,900.- 

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

       - 

พิเศษ !! เดือน พฤษภาคม – กนัยายน �7<� ลดราคาเหลือเพียง 35,900 บาท เทา่นั(น!! 

ราคาอาจมีการปรบัขึ( น-ลง ตามราคานํ(ามนัที�ปรบัขึ( นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที�สายการบิน 

ประกาศปรบั และที�มีเอกสารยนืยนัเทา่นั(น (คิด ณ วนัที� 5< ธ.ค. :;85 ) 
การจองทวัร ์  
 � หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ �>,>>> บาท/

ทา่น (เพื�อเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

� กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที�เหลือลว่งหนา้ 8> วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนที�เหลือ
ตามวนัที�กาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เงื�อนไข 

ค่าทวัรร์วม : 
 � ค่าตั Rวเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ ชั)น

ประหยดั  
� ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

� ค่าโรงแรมที�พกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ : ท่าน) 
� ค่าอาหารทุกมื) อตามระบุ และค่านํ)าดื�ม วนัละ 5 ขวด/ท่าน 

� ค่าพาหนะในการนําเที�ยว ตลอดการเดินทาง 
� ค่าเขา้ชมสถานที�ตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

� ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอุซเบกิสถาน สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
� ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ5,666,666บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน ;66,666 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูที้�มีอายุตั(งแตA่7ปีขึ( นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
 � ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น >6 USD 

� ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 USD หรือขึ) นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ�ม 

� ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

� ค่านํ)าหนักของกระเป๋าเดินทางที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (:6 กก./5ใบ/ท่าน) 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม ?% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย >% 

� ค่าธรรมเนียมนํ)ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ) น) 

� ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

� ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเมี�ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 



              

 

    

เทพนิยาย และที�สาํคญัเป็นเมืองที�ตั)งอยูบ่นเสน้ทางการคา้ขายที�มีชื�อวา่ เสน้ทางสาย
ไหม และไดร้บัการขึ) นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 5BB> 

 นําท่านชม ที�ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum) 

ที�ตั)งอยูใ่นเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สรา้งโดย กษัตริยซ์ามานิดส ์ซึ�ง
เป็นกษัตริยที์�ไดเ้คยปกครองอยู่ที�นครนี)  ในสมยัของอาณาจกัรเปอร์เซียที�รุ่งเรืองที�
ปกครองเอเซียกลาง ที�ฝังศพนี) สรา้งในปี ค.ศ. EB: และสาํเร็จในปี ค.ศ. B<> ไดร้บั
การยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงาม 

 

 นําท่านชม ที�ฝังศพของชสัหม์า อายุบ (Chashma Ayub) ซึ�งเป็นนักบุญที�เคยเดินทาง
มาที�เมืองนี)  และมีบ่อนํ)าซึ�งเชื�อกนัวา่นักบุญอายุบ ใชไ้มเ้ทา้เนรมิตบ่อนํ)านี) เพื�อเป็นนํ)า
ที�รกัษาโรคได ้ 
 

 

 นําท่านไปชม โบโล เคา้ซ คอมเพล็ก (Bolo Khauz Complex ) เป็นอาคารสุเหร่าใน
สมัยกลาง ถูกสรา้งขึ) นไปปี ค.ศ.5?5:-5?5> รูปแบบในการก่อสรา้งประกอบไป
ดว้ยเสาไมที้�มีความสูงมาก อาคารดา้นหน้ามีเสาไมป้ระดบัมากกว่า :6 ตน้รองรับ
ดาดฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ.5B5? ก็ไดใ้ชส้ถานที�แห่งนี) เป็นสุเหร่าอย่างเป็น
ทางการมาจนถึงปัจจุบนันี)   
 

 

 นําท่านชม ป้อมดิอารค์ (The Ark Fortress) ซึ�งเป็นป้อมเก่าแก่สรา้งในศตวรรษที� ; 
ตั)งอยูใ่จกลางเมือง และเมื�อขึ) นไปดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นววิทิวทศัน์ของเมือง
ไดอ้ยา่งชดัเจน และกล่าวกนัวา่ครั)งหนึ�งในอดีต มีผูอ้าศยัอยูใ่นป้อมแห่งนี) ถึง >,666 
คน  ตวัป้อมสามารถใชเ้ป็นเกาะกาํบงัสาํหรบัป้องกนัศตัรูที�จะเขา้มารุกราน ป้อมแห่ง
นี) มีเนื) อทีกวา้งใหญ่ประมาณ :; ไร่ มีกาํแพงลอ้มรอบมีความยาวประมาณ E66 
เมตร ส่วนของกาํแพงมีความสูงถึง 58-:6 เมตร ถูกสรา้งดว้ยอิฐหนาทึบและสูงใหญ่ 
ส่วนประตมีูซุม้โคง้และหอคอยทั)งสองดา้น ซึ�งในอดีตภายในถูกใชเ้ป็นศนูยก์ลางการ
ปกครอง 

 

5:.66 น. รบัประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร                                   

 นําท่านชม หอโพลิ คลัยาน(Poli Kalyan Ensemble and Minanet) ถูกสรา้งขึ) นในปี 
ค.ศ. 55:? โดย อาสลาน ข่าน แห่งราชวงศค์ารานิด อยูใ่นการปกครองของบคูาร่า 
และสามารถทาํใหผู้พ้บเห็นตอ้งตกตะลึงถึงความโอ่อ่างดงาม รูปร่างของหอนี) ส่วนที�
สูงที�สุดเป็นทรงกลม หอนี) ไดถู้กออกแบบเพื�อใชใ้นการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพื�อมา
ทาํละหมาด หอคอยแห่งนี) ไดถู้กซ่อมแซมขึ) นใหม่ในศตวรรษที� 5; เพราะวา่เกิดการ
ทรุดตวัเนื�องจากพื) นดินอ่อนนิ�มเกินไป     

 

 นําท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ (Miri Arab Madrassah) เอเมียร์              
อาลิม ข่าน (Amir Alim Khan) ที�ถูกสรา้งอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัสุเหร่าคลัยาน ถูก
สรา้งขึ) นในศตวรรษที� 58 ในสมยัของราชวงศไ์ซบานิค  ชื�อสถานที�แห่งนี) ไดถู้กตั)งตาม
ชื�อของครูที�มาสอน  มิริ อาหรบั ซึ�งมีความหมายวา่ เจา้แห่งอาหรบั 

 

 

 นําท่านเลือกซื) อสินคา้ที�โดมอนัยิ�งใหญ่มาก คือ ทากิ (Taqi  Trading Domes) มีอยู ่> 
ส่วน คือ ทากิ ซาร์การอน(Taqi  Zargaron) ซึ�งเป็นโดมที�พวกอินเดียทําการคา้ขาย
และแลกเงินตรา ทากิ ซาร์ราฟอน (Taqi Sarrafon)  เป็นโดมที�คา้ขายเกี�ยวกบัสิ�งมี

 

 � ยกเลิกก่อนการเดินทาง <; วนั � คืนค่าใชจ้่ายทั)งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าที�ยื�นและตั Rว
เครื�องบินที�ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที�เดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ที�ตอ้งการนัตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ที�พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

 � ยกเลิกก่อนการเดินทาง >6-<< วนั � หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี) 
 � ยกเลิกก่อนการเดินทาง 56-:B วนั � หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอื�น (ถา้มี) 
 � ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5-B วนั � หกัค่าใชจ้า่ย 566% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิVใน 

การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้า่ยในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
เอกสารในการใชย้ื�นวีซ่า : 

5. สแกนหน้าสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ที�มีอายุใชง้านไม่ตํ �ากว่า 8 เดือนนับจาก
วนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่าง
น้อย :-> หน้า (ไม่เก็บเล่มพาสปอรต์จริง) 

:.รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พื) นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั)น รูปจะตอ้งเป็นภาพที�คมชดั 
หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์ ขนาด >; 

mm x  <; mm หรือ 5.; x : นิ) ว � รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที�ถ่ายเอง) 

>. กรอกขอ้มูลเพิ�มเติมในเอกสารเกี�ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัที�ทาํการ
จองทวัร)์ 
หมายเหต ุ: 

� บริษัทขอสงวนสิทธิVในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ �ากว่า 5; ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งนอ้ย :6 วนั ก่อนการเดินทาง  

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิVการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื�อนไขทั)งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
� บริษัทฯ มีสิทธิVที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์)  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
� บริษัทฯ มีสิทธิVในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ

เพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
� รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�
เกิดขึ) นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทั)งนี)  
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

� บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เนื�องจากมีสิ�งผิด
กฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

� รายการนี) เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั)งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั �งบนเครื�อง และโรงแรมที�
พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี) อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

� การไม่รับประทานอาหารบางมื) อไม่เที�ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 



              

 

    

ค่า อัญมณีต่างๆ  และ ทากิ เทลปัก ฟูรูโช่น (Taqi Telpak Furushon) เป็นโดมที�
คา้ขายของที�เป็นสินคา้ สาํหรบัทั �วๆไป รวมทั)งของที�ระลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ 
พรม ผา้ที�เยบ็ดว้ยมือ และสินคา้อื�นๆ อีกมากมาย 

 นําท่านชม ไลอับบี เฮา้ซ์ (Lyab i Hauz) เป็นสถานที�สําหรับสอนศาสนาที�ตั)งอยู่
บริเวณริมสระนํ)าที�ใหค้วามร่มรื�นกบัผูที้�เขา้มายงัสถานที�แห่งนี)  ถูกสรา้งขึ) นในปี ค.ศ.
58:6 และบริเวณมุมรอบๆ สระจะมีตน้มลัเบอรรี์� (ตน้หม่อน) ที�ไดป้ลูกเอาไวห้ลาย
รอ้ยปี ที�เหลืออีก > ดา้นของสระนํ)าจะประกอบไปดว้ยโรงเรียนสอนศาสนา        คูเค
ลดาสช (Kukeldash) ที�ถูกสรา้งขึ) นทางดา้นเหนือในปี ค.ศ. 5;8E-5;8B  และอีก
สองดา้นที�เหลือทางดา้นตะวนัตกจะถูกสรา้งเป็นตาํหนักสาํหรบัเป็นบา้นพกั คือ คา
นาค่า (Khanaka) สร้างขึ) นในปี ค.ศ. 58:6 และสําหรับด้านตะวันออกจะเป็น
สถานที�สาํหรบัสอนศาสนา คือ นาเดียร ์ดีวาน เบกี (Nadir Divan Begi Madrasah) 

ที�ถูกสรา้งขึ) นในในปี ค.ศ.58:: 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํ �าที�ภตัตาคาร พรอ้มกบัชม การแสดงของชนพื) นบา้นที�สวยงาม  

พกัที� LYABI HOUSE  โรงแรมมาตรฐาน > ดาว หรือเทียบเท่า บคูาร่า 
วนัที� D บูคารา่ – กิซหด์วูาน - ซามารค์านด ์                                                                                  

6?.>6 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  

6E.>6 น. นําท่านชม พระราชวงั ซิโนราน โมคี โคซา (Sitoran Mokhi-Khosa Palace) ซึ�งเป็น
ของข่าน  อาเมียร ์อกัคาด (Amir Akhadkhan ) ถูกสรา้งขึ) นในราวศตวรรษที� 5B เป็น
การผสมผสาน ระหว่าง ศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่วมสมัย โดยการส่ง ช่าง
สถาปัตยกรรมของเมืองนี) ไปยงัเมืองเซน้ตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื�อศึกษาดูงานการก่อสรา้ง
ที�สวยที�สุด                      

 

 จากนั) น นําท่านออกเดินทางไป เมืองกิซห์ดูวาน (Gizhduvan City) ซึ�งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียง เหนือ ระยะทางห่างประมาณ <6 กม. 

 

 

เมืองกิซหด์ูวาน เป็นหมู่บา้นที�มีประวติัความเป็นมาตั)งแต่ราวศตวรรษที� 56 ซึ�งเป็น
ส่วนหนึ�งที�อยู่ในการปกครองของราชวงศซ์ามานิด นักโบราณคดีไดมี้การขุดคน้และ
พบว่าในบริเวณนี) ไดมี้การอยู่อาศยั และตั)งหลกัแหล่งก่อนที�พวกอาหรบัจะเขา้มายึด
ครอง และในราวศตวรรษที� 58 กิซหดู์วานไดก้ลายเป็นเมืองหน้าด่านในการป้องกนั
ต่อสูก้บัศตัรู และในปี ค.ศ.5B?: ก็ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ�งของบคูาร่า 

ในอดีตกิซห์ดูวานเป็นส่วนหนึ� งของเสน้ทางสายไหม ที�พ่อคา้กองคาราวานที�จะ
เดินทางไปยงัอินเดียและจะกลับไปจีน จะตัองมาหยุดพกัคา้งแรมที�แห่งนี)  จนทําให้
เมืองเล็กๆ แห่งนี) มีชื�อเสียงและเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย และสิ�งที�สาํคญั คือ เป็น
หมู่บา้นที�มีชื�อเสียงในการทําเครื�องปั)นดินเผา ทําถว้ยชาม เครื�องใชต่้างๆ และพวก
เซรามิคส ์ซึ�งสิ�งของส่วนใหญ่ไดร้บัความชื�นชอบและความนิยมจากชาวอุซเบค และ
ผูค้นในบริเวณเอเชียกลางเกือบทุกประเทศ 

 

5:.66 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในหมู่บา้นทาํเครื�องปั)นดินเผา  

 
นําท่านไป ชมการทาํเครื�องปั)นดินเผา ไดมี้การเริ�มมาจากบา้นในครอบครวัของสองพี
นอ้งอบัดุลลาห ์นาร ์และอลิสเชอร ์ซลูลาเอฟ (Abdullah and Alisher Narzul 

 

� ในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ)าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท
ฯ สงวนสิทธิVที�จะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินักท่องเที�ยว
ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตั Eวเครื�องบินเอง 
� ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั Rวเครื�องบินเองและมาเที�ยวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั Eวเครื�องบิน 
� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตั Rวเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั)น (ในกรณีที�ตั Rวเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั)น) 

� ท่านที�จะออกตั Rวเครื�องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยืนยนัว่าทัวร์นั)นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตั Rวภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์นั)นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั Rวเครื�องบินภายในประเทศได ้

� หากในกรณีที�สายการบินมีการปรับเปลี�ยนตารางเที�ยวบิน ซึ�งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆทั)งสั)น 

� เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
� หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ) นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณหภมิตํ �า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเท่านั)น 

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ) น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิVในการ
ปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัขึ( นเครื�องบิน 
� กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ) นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัขึ) นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 
� วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั �น นํ)าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั)ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ) นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ) น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใส
พรอ้มที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

� หากท่านซื) อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนําขึ) นเครื�องได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
� ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั)น ซึ�งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยนํ)าหนักกระเป๋าจริง ทั)งนี) จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั)นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั)นธุรกิจ (Business) ดงันั)นจึง
ไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

� กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั)นท่านตอ้ง
ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

� บริษัทขอสงวนสิทธิVที�จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั)งสิ) น ใน
ระหวา่งการเดินทาง 



              

 

    

laev) ซึ�งมีชื�อเสียงไปยังทั �วโลก ในการทําเครื�องปั) นตอ้งใชค้วามสามารถที�ไดถู้ก
ถ่ายทอดต่อมาหลายรุ่นซึ�งใชเ้วลานานประมาณ 86 ปีเลว้ จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก และ
จากรุ่นลูกสู่ยงัหลาน ที�ยงัคงเก็บรกัษาฝีมือในการทาํเครื�องปั)น เซรามิคส ์ใหเ้ป็นที�มี
ความสวยงาม และยงัไวใ้หดี้ที�สุดในอุซเบกิสถาน   
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกชมและซื) อสินคา้ที�ท่านชื�นชอบ 

 นําท่านออกเดินทางไป เมืองซามารค์านด ์(Samarkand) ที�ตั)งอยูท่างดา้นตะวนัออก
เฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 5<6 กม. 

 

 ระหว่ างทางให้ท่ านได้ชม  คาราวานซารายราบา ติ  มา ลิค  (Rabati Malik 

Caravanserai) ซึ�งไดถู้กสรา้งขึ) นมาเพื�อใหเ้ป็นที�พกัแรมของกองคาราวานบนเสน้ทาง
สายไหม ตามคาํสั �งของคาราคานิด ชามส์ อลั มคั นาสร์ บุตรชายของทัมกาชข่าน 
อิบรากิม ผู้ที�ปกครองในดินแดนซามาร์คานด์ตั)งแต่ปี ค.ศ.568E-56EE เป็น
โบราณสถานที�มีค่าที�สุดทางดา้นประวติัศาสตรใ์นดินแดนแห่งตะวนัออกกลาง และ
ไดร้บัการขึ) นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. :66E 

 

ราบาติ มาลิค เป็นสถานที�ที�มีความพิเศษในดา้นประวติัศาสตร์ของสถาปัตยกรรม
ของเปอร์เซียโบราณมีพื) นที�กวา้งใหญ่ประมาณ E,:?? ตร.เมตร โดยเฉพาะประตู
ทางเขา้ดา้นหนา้ไดถู้กสรา้งขึ) นอยา่งวจิิตรและมีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยลวด 

ลายของส่วนโคง้ที�ถูกก่อขึ) นดว้ยกอ้นอิฐที�มีขนาดใหญ่ แต่ละกอ้นที�วดัได ้คือ ขนาด                      
:;x:;x< ซม. และขอบประตูยังถูกตกแต่งดว้ยรูปดาวแปดเหลี�ยมที�ต่อกันอย่าง
สวยงามไปยงัส่วนดา้นบนของประต ูและต่อลงมาทางดา้นล่างของอีกดา้นหนึ�ง     

 

 ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซามารค์านด ์  

 เมืองซามารค์านด ์(Samarkand)  เป็นเมืองเก่าแก่ที�สุดเมือง  หนึ�งในเอเชียกลาง 
ตั)งอยูใ่นโอเอซิส ซึ�งไดร้บันํ)ามาจากคลองที�ขุดมาจากแม่นํ)าซารฟัชาน อเล็กซานเดอร ์
มหาราชได้ผ่านมาเมืองนี)  เพื�อที�จะเดินทางไปยังอินเดีย จึงได้ยึดครองเอาไว ้  
ต่อจากนั)น ก็เป็นพวกเติรก์ พวกอาหรบัและพวกเปอรเ์ซียก็ไดเ้ขา้มาปกครองต่อๆกนั
มา เมืองนี) ไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ.5:5; เจงกิสข่านได้
แผ่อาณาจกัรเขา้มาควบคุมเสน้ทางสายไหม และเขา้ยึดเมืองนี) ในปี ค.ศ. 5::5 และ
อีกประมาณรอ้ยปีต่อมา เมืองนี) ก็เหลือแต่ซากปรกัหกัพงั และจากนั)นตีมูร ์ข่านก็ได้
สรา้งอาณาจกัรแห่งนี) ใหมี้ความเจริญขึ) นมา ซึ�งเมืองนี) ไดร้บัสมญานามว่า เมืองแห่ง
โดมสีฟ้า (The City of Blue Domes) ในประวติัศาสตร ์ถา้นับยอ้นหลงัไปหลายรอ้ย
ปี และยงัไดชื้�อว่าเป็นตน้กําเนิดแห่งนิยาย 5665 อาหรับราตรี (5665 Arabian 

Nights) และไดร้บัการขึ) นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกใน ปีค.ศ. :665 

 

5B.>6 น. รบัประทานอาหารคํ �าที�ภตัตาคาร  

พกัที� REGISTON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน < ดาว หรือเทียบเท่า ซามารค์านด ์

วนัที� 7  ซามารค์านด ์                                                                                     
6?.>6 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  

6E.>6 น. นําท่านชม จตุรสัเรจีสถาน( Registan Square) เป็นจตุัรสักลางเมืองที�มีชื�อเสียงและ
ยิ�งใหญ่งดงามไปดว้ยศิลปะอิสลาม ซึ�งถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามที�สุดในเอเชีย

 

การเดินทางเป็นครอบครวั  
� หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่  
<-; ชั �วโมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั)งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื�อนไข 

ที�บรษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



              

 

    

กลาง ตกแต่งดว้ยกระเบื) องเคลือบสีฟ้าตดัขอบดว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปดว้ยโรงเรียน
สอนศาสนา (Madrasah) ถึง > แห่ง คือ อลุูค เบก (Ulug Beg) ตั)งอยูท่างทิศตะวนัตก 
ถูกสร้างขึ) นในปี ค.ศ. 5<5?-5<:6 และ เชียร์ ดอร์ (Shir Dor) ตั)งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออก ถูกสรา้งขึ) นในปี ค.ศ.585B-58>8 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนัง
กาํแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิต และซุม้ประตูมีรูปเสือลายพาดกลอน ที�แตกต่าง
ไปจากสถาปัตยกรรมทั �วๆไปของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี (Tilya Kari) ถูก
สรา้งขึ) นอยูท่างดา้นเหนือ ในศตวรรษที� 5? และใชเ้วลาสรา้งประมาณ :6 ปี ซึ�งผนัง
และซุม้ในกาํแพงมีการปิดทองมากกวา่ที�อื�นใด 

 ชม สุเหร่าบิบิ คะนุม (Bibi Khanum Mosque) เป็นสุเหร่าที�ถูกสรา้งขึ) นมาและ
ใหญ่ที�สุดในโลกอิสลาม เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัอาํนาจที�สามารถปกครองดินแดนได้
มากกวา่ใครในประวติัศาสตร ์ถูกสรา้งเมื�อปี ค.ศ.5>BB ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน ; ปี ใช้
ช่างฝีมือ :66 คน แรงงาน ;66 คน  ชา้งอีก B; เชือก ดา้นประตูทางเขา้สรา้งเป็น
อาคารสูงประมาณ >; เมตร ทางเขา้สรา้งเป็นรูปวงรี สูง 5E เมตร ตวัหอบงัสูงประ                     
มาณ ;6 เมตร ตรงทางเขา้สู่จตุัรสัมสัยิดมีขนาดพื) นที�ยาวประมาณ 58? เมตร และ
กวา้ง 56B เมตร และสองขา้งยงัมีมสัยิด ขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดมไดก้ลายเป็น
สญัลกัษณข์องเมืองนี)   ภายในตกแต่งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัโมเสครูปร่างต่างๆ เคลือบ
ดว้ยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอกัษรดว้ยนํ)าเงินและทอง และที�หน้าสุเหร่ายงัมีแท่น
ซึ�งเดิมวางคมัภีรอ์ลักุรอ่านที�ใหญ่ถึง : เมตร 

 

 

นําท่านไปเดินชม ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซึ�งเป็นตลาดที�มี
ชื�อเสียง มีความประหลาดที�น่าทึ�ง และเป็นหนึ�งเดียวของซามารค์าน ที�ผูค้นยงัคงแต่ง
กายดว้ยเสื) อผา้ที�เป็นวฒันธรรมของชาวอุซเบก และสวมหมวกที�สวยงาม  
 

อิสระใหท่้านเลือกซื) อสินคา้ที�บาซาร ์ซึ�งมีสินคา้ต่างๆมากมายที�ราคาถูก และสวยงาม
เช่น ผลไมส้ด พืชผกัต่างๆ ขนมหวาน องุ่นแหง้ที�มีทั)งสีเหลืองและดาํ 

 

5:.66 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านชม ชาห ์อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) ซึ�งมีความหมายวา่ เป็นที�อยูข่อง
กษัตริย ์(The Living King /Necropolis) เป็นสถานที�รวมสุสานขนาดใหญ่ ซึ�งตั)งอยู่
บนเนินเขา อัฟราซิยาบ (Afrasiyab) นอกกําแพงเมืองเก่า ใชเ้ป็นที�ฝังศพมาตั)งแต่
ศตวรรษที� B-5< และเป็นความคิดของข่าน ตีมูร์ที�ตอ้งการใหส้ถานที�แห่งนี) เป็น
ศนูยก์ลางของที�ฝังศพของบุคคลที�มีชื�อเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมยัมากกวา่ :6 
แห่งใหศึ้กษารวมทั)งกระเบื) องเคลือบโบราณที�สวยงามมาก 

 

 นําท่านชม สถานที�ฝังศพกูริ อาเมียร์ (Gure Amir Mausoleum) ถูกสรา้งขึ) นเพื�อให้
เป็นที�ฝังศพของสุลต่าน มูฮมัหมดั (Sultan Muhammad) ซึ�งเป็นหลานรกัที�เสียชีวิต
ในเปอรเ์ซีย สรา้งขึ) นโดย ข่าน ตีมรูใ์นปี ค.ศ. 5<6> มีประตทูางเขา้ก่อ 
อิฐถือปูนตั)งเป็นสี�เหลี�ยมผืนผา้ซุม้โคง้ มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงู สูงประมาณ >8 
เมตร ผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในประดบัดว้ยกระเบื) องอิฐเผาลงดว้ยลายสีทอง สี                     
อาํพนั สีฟ้านํ)าทะเล  แต่ก่อนหน้านั)นในปี ค.ศ. 5>E6 อาเมียร ์ตีมูรไ์ดโ้ปรดใหส้รา้ง
ที�ฝังศพของพระองคเ์ตรียมไวก่้อนที�บา้นเกิด คือ เมืองชาหริ์ซาบซ ์แต่ในระหว่างที�ได้

 



              

 

    

ยกทัพไปบุกจีน ไดสิ้) นพระชนม ์เมื�อปี ค.ศ. 5<6; จึงไดนํ้าพระศพเดินทางกลับมา
ภายใน :< ชม. เพื�อฝังตามหลกัศาสนา แต่ก็ไม่สามารถทาํไดท้นัเวลา จึงไดฝั้งไวที้� กู
ริ อาเมียร ์และต่อมาก็ไดใ้ชเ้ป็นสุสานของผูป้กครองนครซามารค์านดห์ลายพระองค ์
สถานที�แห่งนี) มีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นที�เลื�องลือไปทั �วโลก 

 จากนั)นชม หอดูดาวอลุูก เบค (Ulug Beg Observatory) เป็นสถานที�เก็บอุปกรณที์�ใช้
ดูดาว สรา้งโดย ข่านอูลุข เบค ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงความอจัฉริยะทางดาราศาสตรข์อง
ท่าน ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 5<:E-5<:B เป็นอาคาร > ชั)น สูงประมาณ >6 เมตร มี
ด้านบนยอดคล้ายกับโดม สถานที�แห่งนี) แสดงถึงเรื�องราวทางดาราศาสตร์ 
สิ�งประดิษฐ ์ เครื�องมือ เครื�องใช ้อุปกรณดู์ดาวของท่านข่าน ที�ท่านเคยคาํนวณรอบปี
ผิดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั)น หลงัจากที�ท่านเสียชีวิต สถานที�แห่งนี) ไดร้บัความเสียหาย
จากพวกขโมยและพวกคลั �งศาสนา แต่ชั)นล่างมิไดถู้กทําลาย และต่อมาไดร้ับการ
ซ่อมแซมขึ) นใหม่ในปี ค.ศ.5B:B 

จากจุดนี) ท่านจะไดเ้ห็น ซากโบราณสถานอฟัราซิยาบ (Afrasiyab Ruins) ในระยะไกล 
ซึ�งเป็นโบราณสถานที�เก่าแก่ในโลกยุคโบราณ ?66-866 ปีก่อนคริสตกาลโดยพวกซ๊
อกเดียน ไดต้ั)งเป็นเมืองและศูนยก์ลางของวฒันธรรม ปัจจุบนันี) เหลือแค่เนินเขาที�มี
หญา้ปกคลุมและอยูใ่กลก้บัสุเหร่าบิบี คานุม 

 

5B.>6 น. รบัประทานอาหารคํ �าที�ภตัตาคาร   
พกัที� REGISTON HOTEL โรงแรมมาตรฐาน < ดาว หรือเทียบเท่า ซามารค์านด ์

วนัที� < ซามารค์านด-์ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ                                                               
6?.>6 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  

6E.>6 น. นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองทาซเคน้ท ์ที�อยูท่างดา้นเหนือห่างประมาณ ><6 กม. 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ >-< ชม.) 

 

5>.66 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านไปยงัสวนสาธารณะเพื�อชม (ภายนอก) หอคอยทีวีแห่งทาซเคน้ท ์(Television 

Tower of Tashkent)  ซึ�งมีความสูงประมาณ >8; เมตร ไดถู้กสรา้งขึ) นในปี ค.ศ.
5B?E และไดเ้สร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.5BE; โดยการออกแบบดัวยสถาปัตยกรรม
ของเทอรซิ์เอฟ แห่งบริษัท ซารูคอ๊ฟและเซมาสหโ์ค ซึ�งในขณะนั)นไดชื้�อวา่เป็นหอคอย
ที�สูงที�สุดในเอเซียกลาง และไดชื้�อวา่ เป็นหอคอยที�มีความสูงที�สุดของโลกในอนัดบัที� 
> จนถึงปี ค.ศ.5BB5 และต่อมาก็ไดต้กอบัดบัมาอยูที่� E 

 

 

นําท่านไปเลือกซื) อสินคา้ที�  ห้างซามาร์กานด์ ดาร์โวซ่า (The Mall Samarqand 

Darvoza) ซึ�งเป็นหา้งจาํหน่ายสินคา้ที�มีชื�อเสียงของทาซเคน้ท์ และไดเ้ปิดจาํหน่าย
สินคา้และของที�ระลึกประมาณ 500 ชนิดใหก้บันักท่องเที�ยว ซึ�งมีทั)งอญัมณีที�สวยงาม 
ไหมพรมต่างๆ เครื�องเซรามิค และถว้ยชาม รูปวาดที�สวยงาม ไมแ้กะสลกัต่างๆ  ที�ได้
ถูกผลิตขึ) นมาจากฝีมือของชาวอุซเบก 

 

5B.66 น. รบัประทานอาหารคํ �าที� ภตัตาคาร  

:6.66 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื�อตรวจเอกสารการเดินทาง  

::.<6 น. ออกเดินทางจากทาซเคน้ท ์สู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� HY ;>5 (รบัประทานอาหาร
และพกัผ่อนบนเครื�องบิน 

 



              

 

    

 

วนัที� A กรุงเทพฯ 

68.<6 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  


