กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 27 มีนำคม -03 เมษำยน 2561 รำคำท่ำนละ 39,900.- บำท
วันที่ 10-17 เมษำยน 2561
รำคำท่ำนละ 41,900.- บำท
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
• สำนักงำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
วันแรกของกำรเดินทำง
07.00 น.

กรุงเทพมหานคร-กรุงทาชเค้นท์

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สาย
การบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์ (HY) ประตูทางเข้าหมายเลข 7 หรือ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านเอกสาร และสัมภาระการเดินทาง

10.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดย อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์
เที่ยวบินที่ HY 532 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชัว่ โมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่ องบิน

15.30 น.

เดิ นทางถึง สนามบินเมืองทาชเค้นท์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ ศุลกากร

ค่ า

จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Ramada Tashkent Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สองของกำรเดินทำง

เมืองทาชเค้นท์-เมืองบุคคอร่อ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

07.30 น.

เดินทางสู่ เมืองบุคคอร่อ โดย รถไฟความเร็วสูง อะโฟรซิยาบ ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 250
กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 47 นาที)

11.17 น.
เที่ยง

ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานี ณ เมืองบุคคอร่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม ที่ฝังศพของอิ สมาอิ ล ซามานิดส์ Ismael Samani Mausoleum ที่ต้ งั อยูใ่ นเขต
เมืองเก่าบริ เวณสวนสาธารณะซามานี สร้างโดยกษัตริ ยซ์ ามานิ ดส์ ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ได้เคยปกครองอยูท่ ี่
นครนี้ ในสมัยของอาณาจักรเปอร์เซียที่รุ่งเรื องที่ปกครองเอเชียกลาง ที่ฝังศพนี้ สร้างในปี ค.ศ. 892 แล้ว
เสร็ จในปี ค.ศ. 943 ได้รับยกย่องว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมากสิ่ งหนึ่ งของอุซเบกิสถาน นาท่าน

ชม ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ Chashma Ayub ซึ่ งเป็ นนักบุญที่เคยเดินทางมาที่เมืองนี้ และมี
บ่อน้ าซึ่งเชื่อกันว่านักบุญอายุบ ใช้ไม้เท้าเนรมิตบ่อน้ านี้ เพื่อเป็ นที่รักษาโรคได้ นาท่านชม โบโล เฮ้าซ์
คอมเพล็กซ์ Bolo

Hauz Complex

เป็ นอาคารของสุ เหร่ าในสมัยกลาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.

1712-1713 รู ปบบในการก่อสร้างประกอบไปด้วยเสาไม้ที่มีความสู งมาก ตัวอาคารด้านหน้ามีเสาไม้
ประดับมากกว่า 20 ต้น รองรับดาดฟ้ าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ก็ได้ใช้สถานที่ แห่ งนี้ เป็ นสุ เหร่ า
อย่างเป็ นทางการมาจนถึงยุคปั จจุบนั นาท่านชม ป้อมดิอาร์ค The

Ark Fortress

ซึ่ งเป็ นป้ อม

เก่าแก่สร้างในศตวรรษที่ 5 ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง และเมื่อขึ้นไปด้านบนของป้ อมจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์
ของเมืองได้อย่างชัดเจน และกว่ากันว่าครั้งหนึ่ งในอดีตมีผอู ้ าศัยอยูใ่ นป้ อมแห่ งนี้ ถึง 3,000 คน ตัวป้ อม
สามารถใช้เป็ นเกาะกาบังสาหรับป้ องกันศัตรู ที่จะเข้ามารุ กราน ป้ อมแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 25
ไร่ มีกาแพงล้อมรอบมีความยาวประมาณ 800 เมตร ส่ วนของกาแพงมีความสู งถึง 16-20 เมตร ถูกสร้าง
ด้วยอิฐหนาทึ บและสู งใหญ่ ส่ วนประตูมีซุ้มโค้งและหอคอยทั้งสองด้าน ซึ่ งในอดี ตภายในถูกใช้เป็ น
ค่ า

ศูนย์กลางการปกครอง
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Omar Khayam Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองบุคาร่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สถานที่ฝังศพของ Bahouddin Nakshabandi ซึ่ งเป็ นผูน้ าที่สาคัญของศาสนาอิสลาม
(ซู ฟี) จากนั้นต่อด้วยการ ชม พระราชวังฤดูรอ้ น Summer

Residence Sitorai Mokhi

Hossa ซึ่ งเป็ นพระราชวังของ อามีร์ อัคคาร์ ด ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 เป็ นการผสมผสานกัน

ระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่ วมสมัย โดยการส่ งช่างสถาปั ตยกรรมของเมืองนี้ ไปยังเมืองเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย เพื่อที่จะนารู ปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซียกลับมาสร้างพระราชวังแห่งนี้
ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้จะถูกออกแบบให้มีหอ้ งมากมายหลายห้อง เช่น ฮาเร็ ม ห้องรับรองแขกบ้าน
เที่ยง

แขกเมือง ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม หอโพลิ คัลยาน Poli Kalyan Ensemble

and Minanet

ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.

1127 โดย อาสลาน ข่าน แห่งราชวงศ์คารานิ ต อยูใ่ นการปกครองของบุคคอร่ อ และสามารถทาให้ผพู ้ บ
เห็นต้องตกตะลึกถึงความโอ่อางดงาม รู ปร่ างของหอนี้ส่วนที่สูงที่สุดเป็ นทรงกลม หอนี้ ได้ถูกออกแบบ
เพื่ อใช้ใ นการเรี ย กประชุ ม ชาวมุส ลิ ม เพื่อ มาท าละหมาด หอคอยแห่ งนี้ ได้ถูก ซ่ อมแซมขึ้ นใหม่ ใ น
ศตวรรษที่ 15 เพราะว่าเกิ ด การทรุ ดตัวเนื่ องจากพื้นดิ นอ่ อนนิ่ มเกิ น ไป นาท่ า นชม โรงเรี ยนสอน
ศาสนา มิริ อาหรับ Miri Arab Madrassah เอเมียร์ อาลิม ข่าน Amir Alim Khan ที่
ถูกสร้างอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันกับสุ เหร่ าคัลยาน ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในสมัยของราชวงศ์ไซบา
นิค ชื่อสถานที่แห่งนี้ได้ถูกตั้งตามชื่อของครู ที่มาสอน มิริ อาหรับ ซึ่งมีความหมายว่า เจ้าแห่ งอาหรับ นา
ท่านชม ไลอับบี เฮ้าซ์ Lyab I Hauz เป็ นสถานที่สาหรับสอนศาสนาที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณริ มสระน้ าที่ให้
ความร่ มรื่ นกับผูท้ ี่เข้ามายังสถานที่ แห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1620 และบริ เวณมุมรอบ ๆ สระจะมี

ต้นมัลเบอร์ รี่ (ต้นหม่อน) ที่ได้ปลูกเอาไว้หลายร้อยปี ที่เหลืออีก 3 ด้านของสระน้ าจะประกอบไปด้วย
โรงเรียนสอนศาสนา คูเคลดาสช์ Kukeldash ที่ถูกสร้างขึ้นทางด้านเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569
และอี กสองด้านที่ เหลอทางด้านตะวันตกจะถูกสร้ างเป็ นตาหนักสาหรับเป็ นบ้า นพัก คือ คานาค่ า
Khanaka

สร้างในปี ค.ศ. 1620 และสาหรับด้านตะวันออกจะเป็ นสถานที่ สาหรับสอนศาสนา คือ

นาเดียร์ ดีวาน เบกี Nadir Divan Begi Madrasah ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622 นาท่านเลือก
ซื้อสิ นค้าที่โดมอันยิง่ ใหญ่ที่สุด คือ ทากิ Taqi Trading Domes มีอยู่ 3 ส่ วน คือ กิ ซาร์การอน
Taqi Zargaron ซึ่ งเป็ นโดมที่พวกอินเดี ยทาการค้าขายและแลกเงิ นตรา ทากิ
Sarrafon

ซาร์ราฟอน Taqi

เป็ นโดมที่ คา้ ขายเกี่ ยวกับ สิ่ งมี ค่า อัญมณี ต่าง ๆ และ ทากิ เทลปัก ฟู รชู อน Taqi

Telpak Furushon เป็ นโดมที่คา้ ขายของที่เป็ นสิ นค้าทัว่ ไป รวมทั้งของที่ ระลึก เช่น ชาหอม หมวก

ค่ า

ขนแกะ พรม ผ้าที่เย็บด้วยมือ และสิ นค้าอื่นๆ
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Omar Khayam Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองบุคาร่า-เมืองซามาร์คานด์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถโค้ช เดินทางสู่ เมืองซำมำร์คำนด์ Samarkand (ระยะทาง 299 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดิ น ทาง 4.30 ชั่ว โมง) ระหว่า งทางให้ท่ า นได้แ วะชม Imam
Complex

เที่ยง

Al-Bukhariy

Memorial

เป็ นสถานที่ ฝังศพของท่าน อิหม่าม บุคคอรี ซึ่ งเป็ นบุคคลสาคัญที่ชาวมุสลิมทัว่ โลกให้

ความนับถือ และนามาเป็ นแบบอย่างของการดารงชีวติ ในปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความสวยงามของ เมืองซามาร์คานด์ Samarkand เป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่ งใน
เอเชี ยกลาง ตั้งอยูใ่ นโอเอซิ ส ซึ่ งได้รับน้ ามาจากคลองที่ ขุดมาจากแม่น้ าซารัฟชาน อเล็กซานเดอร์ มหา
ราช ได้ผ่านมาเมืองนี้ เพื่อที่จะเดิ นทางไปยังประเทศอินเดีย จังได้ยึดครองเอาไว้ ต่อจากนั้นก็เป็ นพวก
เติร์ก พวกอาหารับและพวกเปอร์ เซี ย ก็ได้เข้ามาปกครองต่อ ๆ กันมา เมื องนี้ ได้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
สู งสุ ดในยุคกลาง และในปี ค.ศ. 1215 เจงกิ สข่าน ได้แผ่อาณาจักรเข้ามาควบคุมเส้นทางสายไหม และ
เข้ายึดเมืองนี้ในปี ค.ศ. 1221 และอีกประมาณร้อยปี ต่อมา เมืองนี้ ก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง และจากนั้น
ตีมูร์ ข่าน ก็ได้สร้างอาณาจักรแห่ งนี้ ให้มีความเจริ ญขึ้นมา ซึ่ ง เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า เมือง
แห่ งโดมสีฟ้า The City of Blue Domes ในประวัติศาสตร์ ถ้านับย้อนหลังไปหลายร้อยปี และ
ยังได้ชื่อว่า เป็ นต้นกาเนิดแห่ งนิยาย 1001 อาหรับราตรี 1001 Arabian

Nights และ

ได้ รั บ การขึ้ นทะเบี ย นให้ เ ป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001 น าท่ า นชม
Mausoleum

ที่ฝังศพของหลายชายคนโปรดของข่านติมอร์ ที่ชื่อว่า Muhhamed

Gur-Emir

Sultan

สร้าง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1404 ภายหลังจากที่สร้างเสร็ จ 1 ปี ข่านติมอร์ ก็ได้เสี ยชีวิตลง ลูกชายของข่านติมอร์ ก็ได้
ย้ายที่ ฝังศพของบิดามาอยูร่ วมกับหลานชายคนโปรด สถานที่ แห่ งนี้ มีชื่อเรี ยกว่า Burial-Vault

of

จากนั้นนาท่านชม ชาฮิ ซินดา คอมเพล็กซ์ Shakhi-Zinda Complex เป็ น
สถานที่ ร วบรวมสุ ส านขนาดใหญ่ ตั้ง อยู่ บ นเนิ น เขาอโฟรซิ ย าบ ด้า นนอกก าแพงเมื อ งจะเป็ น
Timurids

Necropolis

สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ซึ่ งเป็ นความคิดของท่าน ข่านมาเลน ที่มีความต้องการให้

สถานที่แห่ งนี้ เป็ นศูนย์กลางสุ สานของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ภายในจะมีอาคารหลายยุคหลายสมัยให้พวก
เราได้ศึกษา รวมทั้งกระเบื้ องเคลือบโบราณที่ยงั คงมีความสวยงามเป็ นจานวนมาก จากนั้นนาท่านชม
หอดูดาวอูลุเบ็ ค Ulugbek

Observatory

สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 1428-1429 โดยท่ า น ข่า น

Ulugbeg เป็ นอาคาร 3 ชั้น สู ง 30 เมตร ด้านบนยอดนั้นสร้างขึ้นคล้ายโดม พิพิธภัณฑ์แสดงเรื่ องราว

ทางดาราศาสตร์ สิ่ งประดิษฐ์ เครื่ องมือ ข้าวของเครื่ องใช้ต่าง ๆ อุปกรณ์ดูดาว เป็ นการบ่งบอกถึงความ
อัจฉริ ยะทางด้านดาราศาสตร์ของท่านข่าน ซึ่งท่านเคยคาณวนรอบปี คลาดเคลื่อนไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
หลังจากที่ท่านอูลุเบ็คได้เสี ยชีวติ ลง หอดูดาวแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบเสี ยหายจากพวกหัวขโมยและพวก
คลัง่ ศาสนา แต่ก็ยงั มีความโชคดีอยูบ่ า้ งที่ช้ นั ล่างนั้นยังไม่ได้ถูกทาลายลงไป ซึ่ งภายหลังสถานที่แห่ งนี้
ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ให้มนุษย์เราได้เห็นถึงความสวยงามและความสาคัญของสถานที่
ค่ า

แห่งนี้ตราบจนปั จจุบนั
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand Samarkand Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองซามาร์คานด์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม จตุรสั เรจีสถาน Registan Square เป็ นจัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสี ยงและยิ่งใหญ่งดงามไปด้วย
ศิลปะอิสลาม ซึ่ งถูกกล่าวขานว่ามีความ งดงามที่ สดุ ในเอเชียกลาง ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสี
ฟ้ าตัดขอบด้วยสี เหลือง รายล้อมไปด้วย โรงเรียนสอนศาสนา Madrasah ถึง 3 แห่ ง คือ อูลุค
เบก Ulugbek ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร์ ดอร์ Shir Dor
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนังกาแพงมี
ลวดลายรู ปทรงเลขาคณิ ต และซุ ้มประตูมีรูปเสื อลายพาดกอนที่ตกแต่งไปจากสถาปั ตยกรรมทัว่ ๆไป
ของศาสนาอิสลาม ส่ วน ทิ ลยา คารี Tillya

เที่ยง

Kari

ถูกสร้างขึ้นอยูท่ างด้านเหนื อ ในศตวรรษที่ 17

และใช้เวลาสร้างประมาณ 20 ปี ซึ่งผนังและซุม้ ในกาแพงมีการปิ ดทองมากกว่าที่อื่นใด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ชม สุเหร่าบิบิ คะนุม Bibi Khanum Mosque เป็ นสุ เหราช่าที่ถูกสร้างขึ้นมาและใหญ่ที่สุดใน
โลกอิสลาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอานาจที่สามารถปกครองดินแดนได้มากกว่าใครในประวัติศาสตร์
ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1399 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี ใช้ช่างฝี มือ 200 คน แรงงาน 500 คน ช้างอีก 95 เชือก
ด้านประตูทางเข้าสร้างเป็ นอาคารสู งประมาณ 35 เมตร ทางเข้าสร้างเป็ นรู ปวงรี สู ง 18 เมตร ตัวหอบัง
สูงประมาณ 50 เมตร ตรงทางเข้าสู่จตั ุรัสมัสยิดมีขนาดพื้นที่ยาวประมาณ 167 เมตร และกว้าง 109 เมตร
และสองข้างยังมีมสั ยิดขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดมได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ภายในตกแต่ง
ด้วยหิ นอ่อนแกะสลัก โมเส รู ปร่ างต่าง ๆ เคลือบด้วยสี ฟ้างดงาม เขียนภาพและอักษรด้วยน้ าเงินและ
ทอง และที่หน้าสุ เหร่ ายังมีแท่น ซึ่ งเดิมวางคัมภีร์อลั กุรอ่านที่มีขนาดใหญ่ถึง 2 เมตร จากนั้นให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ ง ตลาดในร่ มที่เป็ นแหล่งขายสิ นค้าที่คา้ ที่ เป็ นจาพวกถัว่ ชนิ ดต่าง ๆ ผลไม้สดนานาชนิ ดตาม
ฤดูกาล ที่ ตลาด ซิยาบ Siyab Bazaar

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand Samarkand Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองซามาร์คานด์-เมืองทาชเค้นท์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถโค้ชมุ่งหน้าสู่ เมืองทาชเค้นท์ Tashkent (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
4.30 ชัว่ โมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามตลอดสองข้างทาง ผ่านขุนเขา

เที่ยง

เรื อกสวน ฟาร์มปศุสตั ว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความสวยงามของ เมืองทาชเค้นท์ Tashkent เป็ นเมืองหลวงที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออก
ของประเทศ มีความหมายว่า เมืองแห่งศิลา The City of Stone เป็ นเมืองที่ใหญ่ประกอบไปด้วย
โรงงานอุตสาหกรรม และเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 2 ล้ านคน
เป็ นเมืองที่ ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเล นาท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่ ง
เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่ยงั คงเหลืออยู่ หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นเส้นทาง
สายไหมจากจีนสู่ยโุ รป และหลังจากการปฏิวตั ิเมืองนี้กลายเป็ นเมืองที่มีความทันสมัยออกแบบในสไตล์
ของโซเวียต นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดชอร์-ซู Chor-Su

Oriental Market ซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยเป็ น

ตลาดที่ ยิ่งใหญ่ในเอเชี ยกลางและบนเส้นทางสายไหม เป็ นตลาดที่ ใหญ่ที่สุดของเมืองทาชเค้นท์ อยู่
ภายใต้โดมขนาดใหญ่ 7 โดม มีสินค้าทุกอย่างที่ใช้ในการดารงชีวิต มีสินค้าอาหารสด ผลไม้สดต่าง ๆ
ตามฤดูกาล ผลไม้ที่ตลาดชอร์ -ซู แห่ งนี้ จะสดอร่ อย มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้ อได้ตามอัธยาศัย ได้เวลา
พอสมควรนาท่านเดินทางสู่ จัตรุ สั อิ สรภาพ Independence

Square

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของ

ทาชเค้นท์ เริ่ มมีการก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1991 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็ นมาของ อุซเบกิสถาน มี
พื้นที่ที่เป็ นแผ่นดินทองอันกว้างใหญ่ ซึ่งมีคุณค่าทางการเพาะปลูก ถึงแม้วา่ จะมีภูมิประเทศที่ไม่เหมือน
ที่ใดในโลกใบนี้ และยังคงเป็ นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่ งใหม่ที่เป็ นส่ วนร่ วมของชุมชนบนโลกใบนี้
ชม อนุสาวรียค์ วามสุขของแม่ Happy

Mother

เป็ นรู ปปั้ นแกะสลักของแม่ที่กอดลูกที่จะเป็ น

อนาคตของชาติต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งสี หน้าและดวงตาของแม่น้ นั เปี่ ยมล้นไปด้วยความสุข เพราะว่า
ลูกนั้นเปรี ยบเสมือนทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าประธานลงมาให้มนุษย์ เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องดูแล
ทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าประธานลงมาให้อย่างดี ที่สุด นอกจากนั้นบริ เวณรอบๆ ยังมีสถานที่ ราชการที่
สาคัญและที่ทางานของท่านประธานาธิบดีและรัฐมนตรี ประจากระทรวงต่าง ๆ อีกเป็ นจานวนมาก (ชม
ภำยนอกไม่อน ุญำตให้เข้ำชมสถำนที่รำชกำรภำยในได้) นาท่านเดินชมส่วนต่าง ๆ ของสถานที่
บริ เวณนี้ เดิ น ต่ อ ไปยัง ส่ ว นอื่ น ๆ ผ่ า นชม วัง ที่ พั ก ของเจ้ า ชายแห่ ง โรมานอฟ

Prince

Romanov Residence คือ นิ โคไล คอนสแตนติโนวิช ซึ่ งเป็ นหลานชายของจักรพรรดิ แห่ งนิ โคไล

ที่ 1 ที่ได้เสด็จหนีออกมาอยูท่ ี่เมืองทาชเค้นท์ในปี ค.ศ. 1877 เป็ นพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.
1891 และดารงชีวติ อยูใ่ นพระราชวังแห่งนี้จนเสี ยชีวติ ลงในปี ค.ศ. 1918 เป็ นตัวอาคารชั้นเดียว สร้างขึ้น
อย่างสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมในการออกแบบของ เบน็อตและเกย์ทเซลแมน ที่ได้ออกแบบสร้างด้วย
ศิ ลปะอันทันสมัยที่ ล้ ายุคในสมัยนั้น ภายในตกแต่งด้วยภาพแกะสลักที่ มีความสวยงาม นาท่ าน ชม

ภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย Alisher

Navoi Opera and Ballet

เป็ นอนุสรณ์

สถานที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นความภาคภูมิใจอย่างยิง่ ของอุซเบกิสถาน เพื่อระลึกถึงนักปราชญ์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ ที่
มีผลงานทางด้านการประพันธ์ ศิ ลปะ และดนตรี และที่ สาคัญยังมีบทบาททางด้านการเมืองด้วย ถูก
ออกแบบสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1947 โดยสถาปนิกชาวรัสเซียที่มีชื่อเสี ยงอยูใ่ นกรุ งมอสโคว์ ชื่อ อเล็กเชย์ ชู
เซฟ Aleksey

Schusev

ซึ่ งเคยเป็ นผูอ้ อกแบบที่ฝังศพของเลนิ น มาก่อน และต่อมาได้ถูกสร้างจน

เสร็ จเรี ยบร้อยในกลางศตวรรษที่ 20 โดยใช้แรงงานชาวญี่ปุ่นเป็ นจานวนมาก ซึ่ งถู กจับมาเป็ นเชลยศึก
ในสมัยสงคราโลกครั้งที่ 2 ในโรงละครแห่ งนี้ มี 6 ห้องโถง ซึ่ งแต่ละห้องได้ถูกสร้างขึ้นตามวัฒนธรรม
ของเมืองต่าง ๆ และได้ต้ งั ชื่อตามเมืองนั้น ๆ เช่น ห้องทาชเค้นท์ ห้องบูคอร่ า ห้องโคเรซม ห้องซามาร์
คานด์ ห้องฟอร์ กาน่ า และห้องเทอร์ เมซ จากนั้นนาท่านชม อนุสาวรี ยแ์ ละจัตรุ ัสอาเมี ยร์ ตี มูร์
Amir Timur Monument and Square เป็ นบริ เวณที่ สวยงามเต็มไปด้วยร่ มเงาของต้นไม้และ

ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม สถานที่ แห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็ นอนุ สาวรี ยข์ องรัฐบุรุษ
เย็น

ของชาติที่เป็ นผูก้ ่อสร้างอาณาจักรแห่งนี้ข้ ึนมา ในสมัยต่าง ๆ ในระยะเวลา 300 ปี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Ramada Tashkent Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองทาชเค้นท์-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม จัตรุ สั ฮัสตี อิ หม่าม Khasti Imam Square ตั้งอยูใ่ นใจกลางเมืองเก่าของทาชเค้นท์
มีโบราณสถานมากมายและเป็ นสถานที่ที่ได้สร้างสิ่ งต่าง ๆ มากมายของโลกมุสลิม สาหรับผูท้ ี่เป็ นชาว
มุสลิม และยังเป็ นสถานที่เคารพบูชาสาหรับผูท้ ี่เดินทางมาแสวงบุญของชาวมุสลิมอีกด้วย นอกจากนั้น
ยังมีห้องสมุดสาหรับเป็ นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์อลั กรุ อ่านของกาหลิบอุซมาน ซึ่ งสถานที่แห่ งนี้ มีความ

เที่ยง

แตกต่างจากประเพณี ที่สืบต่อกันมาเป็ นการสร้างที่ผสมผสานกับของเดิมเพื่อให้ดูสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ Kukeldash Madrassah เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดในยุคของศตวรรษที่ 16 โดยข้าหลวงคูเคลดาสห์ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจและยังเป็ นพี่นอ้ ง
ร่ วมแม่นมกับบารัค ข่าน ผูป้ กครองแห่งเมืองทาชเคนท์ สถานที่แห่งนี้ต้ งั อยูใ่ กล้กบั จัตุรัสของการค้าขาย
ของพวกที่เป็ นกองคาราวานและได้เป็ นศูนย์กลางของชีวิตผูค้ นในเมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางของพวกที่ใช้
ฝี มือในการทางาน เป็ นศูนย์กลางการประกาศแจ้งข่าวของเจ้าเมือง เป็ นศูนย์รวมแหล่งข่าวและข่าวลือ
ที่สาคัญที่ สุดเป็ นสถานที่ที่ประหารชีวิตคนด้วย จากนั้นนาท่านชม Juma Mosque สุ เหร่ าแห่ งนี้ ได้
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1451 โดยเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของ เชคห์ อูเบย์ดุลลา โคจา อาคห์เรอร์ Sheikh
Ubaydulla Khoja Akhror ผูเ้ ป็ นมหาบุรุษแห่ งลัทธิ ซูฟี ที่ สืบสกุลมาจากผูเ้ ผยแพร่ ศาสนามุคฮา

มัด ต่อม่ในศตวรรษที่ 19 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุ นแรง และได้ทาลายสิ่ งก่อสร้างเสี ยหายไปมากมาย
แต่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยคาสัง่ ของจักรพรรดิของรัสเซีย อะเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผูท้ ี่ได้แบ่งเงินจากคลัง
สมบัติของพระองค์เอง นามาเป็ นค่าก่อสร้างให้มีรูปลักษณ์สุเหร่ าที่เป็ นแบบดั้งเดิมทุกอย่าง จนกระทัง่
ในเวลานั้นสุเหร่ านี้ได้ถูกเรี ยกว่า สุเหร่ าของซาร์ แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ก็ได้พงั ลงมาอีก และก็ถูกสร้าง

ขึ้นมาใหม่ให้เป็ นสุ เหร่ าอันดับที่สามของประเทศอุซเบกิสถาน รองมาจากบีบีคานุมที่เมืองซามาร์ คาน
และหอคาลยานที่เมืองบูคาร่ า จากนั้นนาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน The Tashkent Metro เป็ น
สิ่ งก่อสร้ างที่ มีชื่อเสี ยงพร้อมด้วยสถาปั ตยกรรมที่ ทนั สมัยตามรู ปแบบที่ สมบูรณ์ ที่ เด่ นชัด คื อ ความ
สวยงามที่ยงั่ ยืนคงทนถาวร และยังใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด สถานี รถไฟใต้ดินนี้ ได้ถูกออกแบบและ
ก่อสร้างขึ้นมาภายหลังจากที่ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุ นแรงในปี ค.ศ. 1966 ทาให้เมืองทาชเค้นท์ได้รับ
ความเสี ย หาย และสิ่ ง ต่า ง ๆ ที่ ไ ม่เ อื้ อ อานวยให้กับการก่ อ สร้ างและต้อ งพร้ อ มที่ รั บ มื อกับ การเกิ ด
แผ่นดินไหว การก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินจึงถูกสร้างไม่ให้มีความลึกมากนัก และผูโ้ ดยสารก็สามารถ
ค่ า

เดินลงบันใดไปด้วยความสะดวกสบาย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หลังอาหารค่า นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดย อุซเบกิสถาน แอร์เวยส์
เที่ยวบินที่ HY 531 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.15 ชัว่ โมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่ องบิน

วันที่แปดของกำรเดินทำง
07.15 น.

กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Program ***

กำหนดกำรเดินทำง
27 มีนำคม -03 เมษำยน 2561
10-17เมษำยน 2561

รำคำท่ำนละ 39,900.- บำท
รำคำท่ำนละ 41,900.- บำท (สงกรำนต์)

เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
พักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงิน อีกท่ำนละ 8,000.- บำท
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560) **

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Uzbekistan (HY) (น้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่ำน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอุซเบกิสถาน
ค่าทีพกั โรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
ค่าเครื่ องดื่ม (น้ าเปล่า) บนรถโค้ช วันละ 1 ขวด
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอำย ุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าธรรมเนียม กล้องถ่ายรู ป หรื อ วีดีโอ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ำกับ 35 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ำกับ 21 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม Unseen Uzbekistran
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่ านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม Unseen Uzbekistran
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าวีซ่า
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางไว้ให้ได้มากที่ สุดเนื่ องจากการท่ องเที่ ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษทั
ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่
ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฏิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ตัว๋ เครื่ องบินนี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ออกตัว๋ แล้วไม่สามารถทา refund ได้ ทุกกรณี
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถคืนเงินท่านได้ในทุกรณี

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
Triple Room ขึ้นอยูก
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่มีเครื่ อ งปรั บอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มีอุณหภูมิต่ า เครื่ องปรั บอากาศที่ มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 โรงแรมระดับ 4-5 ดำว ที่ ระบไุ ว้ในโปรแกรมกำรเดิ นทำงนัน้ บำงโรงแรมอำจจะไม่เที ยบเท่ ำกับ
มำตรฐำน 4-5 ดำว สำกล โรงแรมที่ระบ ุเป็ นกำรจัดอันดับของกำรท่องเที่ยวประเทศอ ุซเบกิสถำน
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

เอกสำรยื่นวีซ่ำประเทศ อ ุซเบกิสถำน
**กร ุณำระบ ุรำยละเอียดให้ครบถ้วน กรอบเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง**
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(สำคัญมำก กร ุณำแจ้งเบอร์ที่ถ ูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก
เนื่องจำกทำงสถำนทูต อำจมีกำรโทร สอบถำมข้อมูลโดยตรงกับท่ำน)

