
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง  

วนัท่ี 27 มีนำคม -03 เมษำยน 2561    รำคำท่ำนละ 39,900.- บำท 

วนัท่ี 10-17 เมษำยน 2561      รำคำท่ำนละ 41,900.- บำท  

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ... 
• ส ำนกังำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour 
• คณุแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318 
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com 
• คณุเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924 
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com 
• คณุแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448 
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com 
 

วนัแรกของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร-กรงุทาชเคน้ท ์

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคานเ์ตอรส์าย

การบิน อสุเบกิสถาน แอรเ์วยส ์(HY) ประตทูางเขา้หมายเลข 7 หรือ 8 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นเอกสาร และสมัภาระการเดินทาง 

10.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทาชเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน โดย อสุเบกิสถาน แอรเ์วยส ์

เท่ียวบินท่ี HY 532 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.50 ชัว่โมง) รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทาชเคน้ท์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีศุลกากร 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ โรงแรมท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม    Ramada Tashkent Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     เมืองทาชเคน้ท-์เมืองบุคคอร่อ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

07.30 น. เดินทางสู่ เมืองบคุคอร่อ โดย รถไฟความเร็วสงู อะโฟรซิยาบ ท่ีมีความเร็วสงูสดุท่ี 250 

กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 47 นาที) 

11.17 น.  ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานี ณ เมืองบคุคอร่อ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม ท่ีฝังศพของอิสมาอิล ซามานิดส ์Ismael Samani Mausoleum ท่ีตั้งอยูใ่นเขต

เมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สร้างโดยกษตัริยซ์ามานิดส์ ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ไดเ้คยปกครองอยูท่ี่

นครน้ี ในสมยัของอาณาจกัรเปอร์เซียท่ีรุ่งเรืองท่ีปกครองเอเชียกลาง ท่ีฝังศพน้ีสร้างในปี ค.ศ. 892 แลว้

เสร็จในปี ค.ศ. 943 ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากส่ิงหน่ึงของอุซเบกิสถาน น าท่าน
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ชม ท่ีฝังศพของชสัห์มา อายบุ Chashma Ayub ซ่ึงเป็นนกับุญท่ีเคยเดินทางมาท่ีเมืองน้ี และมี

บ่อน ้ าซ่ึงเช่ือกนัวา่นกับุญอายบุ ใชไ้มเ้ทา้เนรมิตบ่อน ้ าน้ีเพ่ือเป็นท่ีรักษาโรคได ้น าท่านชม โบโล เฮา้ซ ์

คอมเพล็กซ์ Bolo Hauz Complex เป็นอาคารของสุเหร่าในสมยักลาง ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 

1712-1713 รูปบบในการก่อสร้างประกอบไปดว้ยเสาไมท่ี้มีความสูงมาก ตวัอาคารดา้นหน้ามีเสาไม้

ประดบัมากกว่า 20 ตน้ รองรับดาดฟ้าหลงัคา ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ก็ไดใ้ชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นสุเหร่า

อยา่งเป็นทางการมาจนถึงยคุปัจจุบนั น าท่านชม ป้อมดิอารค์ The Ark Fortress ซ่ึงเป็นป้อม

เก่าแก่สร้างในศตวรรษท่ี 5 ตั้งอยูใ่จกลางเมือง และเม่ือข้ึนไปดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นววิทิวทศัน์

ของเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน และกวา่กนัวา่คร้ังหน่ึงในอดีตมีผูอ้าศยัอยูใ่นป้อมแห่งน้ีถึง 3,000 คน ตวัป้อม

สามารถใชเ้ป็นเกาะก าบงัส าหรับป้องกนัศตัรูท่ีจะเขา้มารุกราน ป้อมแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 25 

ไร่ มีก าแพงลอ้มรอบมีความยาวประมาณ 800 เมตร ส่วนของก าแพงมีความสูงถึง 16-20 เมตร ถูกสร้าง

ดว้ยอิฐหนาทึบและสูงใหญ่ ส่วนประตูมีซุ้มโคง้และหอคอยทั้งสองดา้น ซ่ึงในอดีตภายในถูกใชเ้ป็น

ศูนยก์ลางการปกครอง 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารพ้ืนเมือง พรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมือง 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม    Omar Khayam Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     เมืองบุคาร่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สถานท่ีฝังศพของ Bahouddin Nakshabandi ซ่ึงเป็นผูน้ าท่ีส าคญัของศาสนาอิสลาม 

(ซูฟี) จากนั้นต่อดว้ยการ ชม พระราชวงัฤดรูอ้น Summer Residence Sitorai Mokhi 

Hossa ซ่ึงเป็นพระราชวงัของ อามีร์ อคัคาร์ด ถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 19 เป็นการผสมผสานกนั

ระหวา่งศิลปะตะวนัตกกบัศิลปะร่วมสมยั โดยการส่งช่างสถาปัตยกรรมของเมืองน้ีไปยงัเมืองเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย เพื่อท่ีจะน ารูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียกลบัมาสร้างพระราชวงัแห่งน้ี 

ซ่ึงภายในพระราชวงัแห่งน้ีจะถูกออกแบบใหมี้หอ้งมากมายหลายห้อง เช่น ฮาเร็ม ห้องรับรองแขกบา้น

แขกเมือง ฯลฯ 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม หอโพลิ คัลยาน Poli Kalyan Ensemble and Minanet ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 

1127 โดย อาสลาน ข่าน แห่งราชวงศค์ารานิต อยูใ่นการปกครองของบุคคอร่อ และสามารถท าให้ผูพ้บ

เห็นตอ้งตกตะลึกถึงความโอ่อางดงาม รูปร่างของหอน้ีส่วนท่ีสูงท่ีสุดเป็นทรงกลม หอน้ีไดถู้กออกแบบ

เพ่ือใช้ในการเรียกประชุมชาวมุสลิม เพ่ือมาท าละหมาด หอคอยแห่งน้ีได้ถูกซ่อมแซมข้ึนใหม่ใน

ศตวรรษท่ี 15 เพราะว่าเกิดการทรุดตัวเน่ืองจากพ้ืนดินอ่อนน่ิมเกินไป น าท่านชม โรงเรียนสอน

ศาสนา มิริ อาหรบั Miri Arab Madrassah เอเมียร ์อาลิม ขา่น Amir Alim Khan ท่ี

ถูกสร้างอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัสุเหร่าคลัยาน ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 16 ในสมยัของราชวงศ์ไซบา

นิค ช่ือสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กตั้งตามช่ือของครูท่ีมาสอน มิริ อาหรับ ซ่ึงมีความหมายวา่ เจา้แห่งอาหรับ น า

ท่านชม ไลอับบี เฮา้ซ์ Lyab I Hauz เป็นสถานท่ีส าหรับสอนศาสนาท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมสระน ้ าท่ีให้

ความร่มร่ืนกบัผูท่ี้เขา้มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1620 และบริเวณมุมรอบ ๆ สระจะมี



ตน้มลัเบอร์ร่ี (ตน้หม่อน) ท่ีไดป้ลูกเอาไวห้ลายร้อยปี ท่ีเหลืออีก 3 ดา้นของสระน ้ าจะประกอบไปดว้ย 

โรงเรียนสอนศาสนา คเูคลดาสช ์Kukeldash ท่ีถูกสร้างข้ึนทางดา้นเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569 

และอีกสองด้านท่ีเหลอทางด้านตะวนัตกจะถูกสร้างเป็นต าหนักส าหรับเป็นบา้นพกั คือ คานาค่า 

Khanaka สร้างในปี ค.ศ. 1620 และส าหรับดา้นตะวนัออกจะเป็นสถานท่ีส าหรับสอนศาสนา คือ  

นาเดียร ์ดีวาน เบกี Nadir Divan Begi Madrasah ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1622 น าท่านเลือก

ซ้ือสินคา้ท่ีโดมอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุด คือ ทาก ิTaqi Trading Domes มีอยู ่3 ส่วน คือ  กิ ซารก์ารอน 

Taqi Zargaron ซ่ึงเป็นโดมท่ีพวกอินเดียท าการคา้ขายและแลกเงินตรา ทากิ ซารร์าฟอน Taqi 

Sarrafon เป็นโดมท่ีคา้ขายเก่ียวกับส่ิงมีค่า อญัมณี ต่าง ๆ และ ทากิ เทลปัก ฟูรชูอน Taqi 

Telpak Furushon เป็นโดมท่ีคา้ขายของท่ีเป็นสินคา้ทัว่ไป รวมทั้งของท่ีระลึก เช่น ชาหอม หมวก

ขนแกะ พรม ผา้ท่ีเยบ็ดว้ยมือ และสินคา้อ่ืนๆ  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม    Omar Khayam Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     เมืองบุคาร่า-เมืองซามารค์านด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถโคช้ เดินทางสู่ เมืองซำมำรค์ำนด ์Samarkand (ระยะทาง 299 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทาง 4.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชม Imam Al-Bukhariy Memorial 

Complex เป็นสถานท่ีฝังศพของท่าน อิหม่าม บุคคอรี ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีชาวมุสลิมทัว่โลกให้

ความนบัถือ และน ามาเป็นแบบอยา่งของการด ารงชีวติในปัจจุบนั 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองซามารค์านด์ Samarkand เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงใน

เอเชียกลาง ตั้งอยูใ่นโอเอซิส ซ่ึงไดรั้บน ้ ามาจากคลองท่ีขุดมาจากแม่น ้ าซารัฟชาน อเล็กซานเดอร์มหา

ราช ไดผ้่านมาเมืองน้ี เพ่ือท่ีจะเดินทางไปยงัประเทศอินเดีย จงัไดย้ึดครองเอาไว ้ต่อจากนั้นก็เป็นพวก

เติร์ก พวกอาหารับและพวกเปอร์เซีย ก็ได้เขา้มาปกครองต่อ ๆ กนัมา เมืองน้ีไดมี้ความเจริญรุ่งเรือง

สูงสุดในยคุกลาง และในปี ค.ศ. 1215 เจงกิสข่าน ไดแ้ผ่อาณาจกัรเขา้มาควบคุมเส้นทางสายไหม และ

เขา้ยดึเมืองน้ีในปี ค.ศ. 1221 และอีกประมาณร้อยปีต่อมา เมืองน้ีก็เหลือแต่ซากปรักหักพงั และจากนั้น

ตีมูร์ ข่าน ก็ไดส้ร้างอาณาจกัรแห่งน้ีให้มีความเจริญข้ึนมา ซ่ึง เมืองนี้ ไดร้ับสมญานามว่า เมือง

แห่งโดมสีฟ้า The City of Blue Domes ในประวติัศาสตร์ ถา้นบัยอ้นหลงัไปหลายร้อยปี และ

ยงัไดช่ื้อว่า เป็นตน้ก าเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรบัราตรี  1001 Arabian Nights และ 

ได้รับการขึ้ นทะเ บียนให้เ ป็นมรดกโลกในปี  ค.ศ.  2001น า ท่ านชม Gur-Emir 

Mausoleum ท่ีฝังศพของหลายชายคนโปรดของข่านติมอร์ท่ีช่ือวา่ Muhhamed Sultan สร้าง

ข้ึนในปี ค.ศ. 1404 ภายหลงัจากท่ีสร้างเสร็จ 1 ปี ข่านติมอร์ ก็ไดเ้สียชีวิตลง ลูกชายของข่านติมอร์ก็ได้

ยา้ยท่ีฝังศพของบิดามาอยูร่วมกบัหลานชายคนโปรด สถานท่ีแห่งน้ีมีช่ือเรียกวา่ Burial-Vault of 

Timurids จากนั้นน าท่านชม ชาฮิซินดา คอมเพล็กซ์ Shakhi-Zinda Complex เป็น

สถานท่ีรวบรวมสุสานขนาดใหญ่ ตั้ งอยู่บนเนินเขาอโฟรซิยาบ ด้านนอกก าแพงเมืองจะเป็น 



Necropolis สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงเป็นความคิดของท่าน ข่านมาเลน ท่ีมีความตอ้งการให้

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางสุสานของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ภายในจะมีอาคารหลายยคุหลายสมยัให้พวก

เราไดศึ้กษา รวมทั้งกระเบ้ืองเคลือบโบราณท่ียงัคงมีความสวยงามเป็นจ านวนมาก จากนั้นน าท่านชม 

หอดูดาวอูลุเบ็ค Ulugbek Observatory สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1428-1429 โดยท่าน ข่าน 

Ulugbeg เป็นอาคาร 3 ชั้น สูง 30 เมตร ดา้นบนยอดนั้นสร้างข้ึนคลา้ยโดม พิพิธภณัฑแ์สดงเร่ืองราว

ทางดาราศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองมือ ขา้วของเคร่ืองใชต้่าง ๆ อุปกรณ์ดูดาว เป็นการบ่งบอกถึงความ

อจัฉริยะทางดา้นดาราศาสตร์ของท่านข่าน ซ่ึงท่านเคยค าณวนรอบปีคลาดเคล่ือนไปเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 

หลงัจากท่ีท่านอูลุเบ็คไดเ้สียชีวติลง หอดูดาวแห่งน้ีก็ไดรั้บผลกระทบเสียหายจากพวกหวัขโมยและพวก

คลัง่ศาสนา แต่ก็ยงัมีความโชคดีอยูบ่า้งท่ีชั้นล่างนั้นยงัไม่ไดถู้กท าลายลงไป ซ่ึงภายหลงัสถานท่ีแห่งน้ี

ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมข้ึนมาใหม่ ให้มนุษยเ์ราไดเ้ห็นถึงความสวยงามและความส าคญัของสถานท่ี

แห่งน้ีตราบจนปัจจุบนั 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม    Grand Samarkand Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     เมืองซามารค์านด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชม จตรุสัเรจีสถาน Registan Square เป็นจตัุรัสกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงและยิ่งใหญ่งดงามไปดว้ย

ศิลปะอิสลาม ซ่ึงถูกกล่าวขานวา่มีความ งดงามท่ีสดุในเอเชียกลาง ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสี

ฟ้าตดัขอบดว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา Madrasah ถึง 3 แห่ง คือ อูลุค 

เบก Ulugbek ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร ์ดอร ์Shir Dor 

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนงัก าแพงมี

ลวดลายรูปทรงเลขาคณิต และซุ้มประตูมีรูปเสือลายพาดกอนท่ีตกแต่งไปจากสถาปัตยกรรมทัว่ๆไป

ของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี Tillya Kari ถูกสร้างข้ึนอยูท่างดา้นเหนือ ในศตวรรษท่ี 17 

และใชเ้วลาสร้างประมาณ 20 ปี ซ่ึงผนงัและซุม้ในก าแพงมีการปิดทองมากกวา่ท่ีอ่ืนใด 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ชม สเุหร่าบิบิ คะนุม Bibi Khanum Mosque เป็นสุเหราช่าท่ีถูกสร้างข้ึนมาและใหญ่ท่ีสุดใน

โลกอิสลาม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจท่ีสามารถปกครองดินแดนไดม้ากกวา่ใครในประวติัศาสตร์ 

ถูกสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1399 ใชเ้วลาก่อสร้างนาน 5 ปี ใชช่้างฝีมือ 200 คน แรงงาน 500 คน ชา้งอีก 95 เชือก 

ดา้นประตูทางเขา้สร้างเป็นอาคารสูงประมาณ 35 เมตร ทางเขา้สร้างเป็นรูปวงรี สูง 18 เมตร ตวัหอบงั

สูงประมาณ 50 เมตร ตรงทางเขา้สู่จตัุรัสมสัยดิมีขนาดพ้ืนท่ียาวประมาณ 167 เมตร และกวา้ง 109 เมตร  

และสองขา้งยงัมีมสัยิดขนาดเล็ก โดยเฉพาะตวัโดมไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี ภายในตกแต่ง

ดว้ยหินอ่อนแกะสลกั  โมเส  รูปร่างต่าง ๆ เคลือบดว้ยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอกัษรดว้ยน ้ าเงินและ

ทอง และท่ีหนา้สุเหร่ายงัมีแท่น   ซ่ึงเดิมวางคมัภีร์อลักุรอ่านท่ีมีขนาดใหญ่ถึง 2 เมตร จากนั้นให้ท่าน

ไดช้อ้ปป้ิง ตลาดในร่มท่ีเป็นแหล่งขายสินคา้ท่ีคา้ท่ีเป็นจ าพวกถัว่ชนิดต่าง ๆ ผลไมส้ดนานาชนิดตาม

ฤดูกาล ท่ี ตลาด ซิยาบ Siyab Bazaar 



เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม    Grand Samarkand Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     เมืองซามารค์านด-์เมืองทาชเคน้ท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถโคช้มุ่งหนา้สู่ เมืองทาชเคน้ท์ Tashkent (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 

4.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง ผ่านขุนเขา 

เรือกสวน ฟาร์มปศุสตัว ์
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองทาชเคน้ท์ Tashkent เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก

ของประเทศ มีความหมายวา่ เมืองแห่งศิลา The City of Stone เป็นเมืองท่ีใหญ่ประกอบไปดว้ย

โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมในเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน 

เป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล น าท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึง

เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ียงัคงเหลืออยู ่หลงัจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองน้ีตั้งอยูบ่นเสน้ทาง

สายไหมจากจีนสู่ยโุรป และหลงัจากการปฏิวติัเมืองน้ีกลายเป็นเมืองท่ีมีความทนัสมยัออกแบบในสไตล์

ของโซเวียต น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดชอร์-ซ ูChor-Su Oriental Market ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็น

ตลาดท่ียิ่งใหญ่ในเอเชียกลางและบนเส้นทางสายไหม เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองทาชเคน้ท์ อยู่

ภายใตโ้ดมขนาดใหญ่ 7 โดม มีสินคา้ทุกอยา่งท่ีใชใ้นการด ารงชีวิต มีสินคา้อาหารสด ผลไมส้ดต่าง ๆ 

ตามฤดูกาล ผลไมท่ี้ตลาดชอร์-ซูแห่งน้ี จะสดอร่อย มีเวลาให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลา

พอสมควรน าท่านเดินทางสู่ จัตรุสัอิสรภาพ Independence Square ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของ

ทาชเคน้ท ์เร่ิมมีการก่อสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1991 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของ    อุซเบกิสถาน มี

พ้ืนท่ีท่ีเป็นแผน่ดินทองอนักวา้งใหญ่ ซ่ึงมีคุณค่าทางการเพาะปลูก ถึงแมว้า่จะมีภูมิประเทศท่ีไม่เหมือน

ท่ีใดในโลกใบน้ี และยงัคงเป็นสัญลกัษณ์ของดินแดนแห่งใหม่ท่ีเป็นส่วนร่วมของชุมชนบนโลกใบน้ี 

ชม อนุสาวรียค์วามสขุของแม่ Happy Mother เป็นรูปป้ันแกะสลกัของแม่ท่ีกอดลูกท่ีจะเป็น

อนาคตของชาติต่อไปในภายภาคหนา้ ซ่ึงสีหนา้และดวงตาของแม่นั้นเป่ียมลน้ไปดว้ยความสุข เพราะวา่

ลูกนั้นเปรียบเสมือนทรัพยส์มบติัท่ีพระเจา้ประธานลงมาใหม้นุษย ์เพราะฉะนั้นมนุษยทุ์กคนจะตอ้งดูแล

ทรัพยส์มบติัท่ีพระเจ้าประธานลงมาให้อย่างดีท่ีสุด นอกจากนั้นบริเวณรอบๆ ยงัมีสถานท่ีราชการท่ี

ส าคญัและท่ีท างานของท่านประธานาธิบดีและรัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่าง ๆ อีกเป็นจ านวนมาก (ชม

ภำยนอกไม่อนญุำตใหเ้ขำ้ชมสถำนท่ีรำชกำรภำยในได)้ น าท่านเดินชมส่วนต่าง ๆ ของสถานท่ี

บริเวณน้ีเดินต่อไปยังส่วนอ่ืนๆ ผ่านชม วังท่ีพักของเจ้าชายแห่งโรมานอฟ  Prince 

Romanov Residence คือ นิโคไล คอนสแตนติโนวชิ ซ่ึงเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแห่งนิโคไล 

ท่ี 1 ท่ีไดเ้สด็จหนีออกมาอยูท่ี่เมืองทาชเคน้ทใ์นปี ค.ศ. 1877 เป็นพระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 

1891 และด ารงชีวติอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ีจนเสียชีวติลงในปี ค.ศ. 1918 เป็นตวัอาคารชั้นเดียว สร้างข้ึน

อยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของ เบน็อตและเกยท์เซลแมน ท่ีไดอ้อกแบบสร้างดว้ย

ศิลปะอนัทันสมัยท่ีล ้ ายุคในสมยันั้น ภายในตกแต่งดว้ยภาพแกะสลกัท่ีมีความสวยงาม น าท่าน ชม



ภายนอก โรงละครอลิสเชอร ์นาวอย Alisher Navoi Opera and Ballet เป็นอนุสรณ์

สถานท่ีมีช่ือเสียง และเป็นความภาคภูมิใจอยา่งยิ่งของอุซเบกิสถาน เพ่ือระลึกถึงนกัปราชญผ์ูย้ิ่งใหญ่ ท่ี

มีผลงานทางดา้นการประพนัธ์ ศิลปะ และดนตรี และท่ีส าคญัยงัมีบทบาททางดา้นการเมืองด้วย ถูก

ออกแบบสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1947 โดยสถาปนิกชาวรัสเซียท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นกรุงมอสโคว ์ช่ือ อเล็กเชย ์ชู

เซฟ Aleksey Schusev ซ่ึงเคยเป็นผูอ้อกแบบท่ีฝังศพของเลนิน มาก่อน และต่อมาไดถู้กสร้างจน

เสร็จเรียบร้อยในกลางศตวรรษท่ี 20 โดยใชแ้รงงานชาวญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมาก ซ่ึงถูกจบัมาเป็นเชลยศึก

ในสมยัสงคราโลกคร้ังท่ี 2 ในโรงละครแห่งน้ีมี 6 ห้องโถง ซ่ึงแต่ละห้องไดถู้กสร้างข้ึนตามวฒันธรรม

ของเมืองต่าง ๆ และไดต้ั้งช่ือตามเมืองนั้น ๆ เช่น ห้องทาชเคน้ท์ ห้องบูคอร่า ห้องโคเรซม ห้องซามาร์

คานด์ ห้องฟอร์กาน่า และห้องเทอร์เมซ จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรียแ์ละจัตรุัสอาเมียร์ ตีมูร์ 

Amir Timur Monument and Square เป็นบริเวณท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละ

ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้มีสีสันสวยงาม สถานท่ีแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้เป็นอนุสาวรียข์องรัฐบุรุษ

ของชาติท่ีเป็นผูก่้อสร้างอาณาจกัรแห่งน้ีข้ึนมา ในสมยัต่าง ๆ ในระยะเวลา 300 ปี 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม    Ramada Tashkent  Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง     เมืองทาชเคน้ท-์กรงุเทพมหานคร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม จัตรุสั ฮัสตี อิหม่าม Khasti Imam Square ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองเก่าของทาชเคน้ท ์

มีโบราณสถานมากมายและเป็นสถานท่ีท่ีไดส้ร้างส่ิงต่าง ๆ มากมายของโลกมุสลิม ส าหรับผูท่ี้เป็นชาว

มุสลิม และยงัเป็นสถานท่ีเคารพบูชาส าหรับผูท่ี้เดินทางมาแสวงบุญของชาวมุสลิมอีกดว้ย นอกจากนั้น

ยงัมีห้องสมุดส าหรับเป็นท่ีเก็บรักษาพระคมัภีร์อลักรุอ่านของกาหลิบอุซมาน ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีมีความ

แตกต่างจากประเพณีท่ีสืบต่อกนัมาเป็นการสร้างท่ีผสมผสานกบัของเดิมเพ่ือใหดู้สวยงาม 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ Kukeldash Madrassah เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดในยคุของศตวรรษท่ี 16 โดยขา้หลวงคูเคลดาสห์ ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจและยงัเป็นพี่นอ้ง

ร่วมแม่นมกบับารัค ข่าน ผูป้กครองแห่งเมืองทาชเคนท ์สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัจตัุรัสของการคา้ขาย

ของพวกท่ีเป็นกองคาราวานและไดเ้ป็นศูนยก์ลางของชีวิตผูค้นในเมืองน้ี เป็นศูนยก์ลางของพวกท่ีใช้

ฝีมือในการท างาน เป็นศูนยก์ลางการประกาศแจง้ข่าวของเจา้เมือง เป็นศูนยร์วมแหล่งข่าวและข่าวลือ  

ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นสถานท่ีท่ีประหารชีวิตคนดว้ย จากนั้นน าท่านชม Juma Mosque สุเหร่าแห่งน้ีได้

ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1451 โดยเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวัของ เชคห์ อูเบยดุ์ลลา โคจา อาคห์เรอร์ Sheikh 

Ubaydulla Khoja Akhror ผูเ้ป็นมหาบุรุษแห่งลทัธิซูฟี ท่ีสืบสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮา

มดั ต่อม่ในศตวรรษท่ี 19 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรง และไดท้ าลายส่ิงก่อสร้างเสียหายไปมากมาย 

แต่ไดถู้กสร้างข้ึนมาใหม่โดยค าสัง่ของจกัรพรรดิของรัสเซีย อะเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ผูท่ี้ไดแ้บ่งเงินจากคลงั

สมบติัของพระองคเ์อง น ามาเป็นค่าก่อสร้างให้มีรูปลกัษณ์สุเหร่าท่ีเป็นแบบดั้งเดิมทุกอยา่ง จนกระทัง่

ในเวลานั้นสุเหร่าน้ีไดถู้กเรียกวา่ สุเหร่าของซาร์ แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ก็ไดพ้งัลงมาอีก และก็ถูกสร้าง



ข้ึนมาใหม่ให้เป็นสุเหร่าอนัดบัท่ีสามของประเทศอุซเบกิสถาน รองมาจากบีบีคานุมท่ีเมืองซามาร์คาน 

และหอคาลยานท่ีเมืองบูคาร่า จากนั้นน าท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้น The Tashkent Metro เป็น

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงพร้อมด้วยสถาปัตยกรรมท่ีทนัสมยัตามรูปแบบท่ีสมบูรณ์ ท่ีเด่นชดั คือ ความ

สวยงามท่ีย ัง่ยนืคงทนถาวร และยงัใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด สถานีรถไฟใตดิ้นน้ีไดถู้กออกแบบและ

ก่อสร้างข้ึนมาภายหลงัจากท่ีไดเ้กิดแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงในปี ค.ศ. 1966 ท าให้เมืองทาชเคน้ท์ไดรั้บ

ความเสียหาย และส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้กับการก่อสร้างและต้องพร้อมท่ีรับมือกับการเกิด

แผน่ดินไหว การก่อสร้างสถานีรถไฟใตดิ้นจึงถูกสร้างไม่ให้มีความลึกมากนกั และผูโ้ดยสารก็สามารถ

เดินลงบนัใดไปดว้ยความสะดวกสบาย 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

 หลงัอาหารค ่า น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทาชเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน โดย อซุเบกิสถาน แอรเ์วยส ์

เท่ียวบินท่ี HY 531 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.15 ชัว่โมง) รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร 

07.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Program *** 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

27 มีนำคม -03 เมษำยน 2561      รำคำท่ำนละ  39,900.- บำท 

10-17เมษำยน 2561         รำคำท่ำนละ  41,900.- บำท  (สงกรำนต)์ 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

พกัเด่ียว ตอ้งเพ่ิมเงิน อีกท่ำนละ 8,000.- บำท 

 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 17 พ.ย. 2560) ** 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว Uzbekistan (HY)  (น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอุซเบกิสถาน 

ค่าทีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

ค่าวซ่ีาท่องเท่ียว 

ค่าเคร่ืองด่ืม (น ้ าเปล่า) บนรถโคช้ วนัละ 1 ขวด 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอำยเุกิน 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 



เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าธรรมเนียม กลอ้งถ่ายรูป หรือ วดีีโอ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ำกบั 35 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 7  วนั รวมเท่ำกบั  21 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม Unseen Uzbekistran  

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม Unseen Uzbekistran 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000+ค่าวซ่ีา   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์  
 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ได้มากท่ีสุดเน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั
ตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ี
ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ตัว๋เคร่ืองบินน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ออกตัว๋แลว้ไม่สามารถท า refund ได ้ทุกกรณี 
 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ บริษทัฯ ไม่

สามารถคืนเงินท่านไดใ้นทุกรณี 
 



โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมระดบั 4-5 ดำว ท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมกำรเดินทำงนัน้ บำงโรงแรมอำจจะไม่เทียบเท่ำกบั

มำตรฐำน 4-5 ดำว สำกล โรงแรมท่ีระบเุป็นกำรจดัอนัดบัของกำรท่องเท่ียวประเทศอซุเบกิสถำน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

เอกสำรยื่นวีซ่ำประเทศ อซุเบกิสถำน 
 

**กรณุำระบรุำยละเอียดใหค้รบถว้น  กรอบเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้              

เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)          
         (MISS/MRS.MR.)NAME…………………………………………SURNAME………………………………...... 
         วนั/เดือน/ปีเกิด.....................................จงัหวดั......................................ประเทศ...................สัญชาติ...................... 
         หมายเลขหนงัสือเดินทาง.............................................วนัท่ีออก.............................วนัหมดอาย.ุ........................... 
         สถานภาพ          โสด              แต่งงาน              หม้าย              หย่า  
                    ไม่ได้จดทะเบียน           จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................... 
         ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ ตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................................................................ 
            .................................................รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท.์..............................มือถือ............................ 
         ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ ตวัพมิพ์ใหญ่).................................................................................. 
            ...................................................................โทรศพัท.์...........................................มือถือ..........................................  
        ต าแหน่ง................................................................................................................................................................... 
 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท่ี์ถกูตอ้งท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก  

เน่ืองจำกทำงสถำนทตู อำจมีกำรโทร สอบถำมขอ้มลูโดยตรงกบัท่ำน) 

 

 

 

 

 


