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อซุเบกสิถาน . ทาชเคนต ์. ซามารค์านด ์. เขาชมิกาน 5 วนั 3 คนื 

สวติเซอรแ์ลนด ์แดน อซุเบกสิถาน “Chimgan Mountain” + “Ski” 

::: ตามรอย “ตมีรู”์ ณ ดนิแดนเอเชยีกลาง  เสน้ทางสายไหมโบราณ ::: 

สมัผสัรถไฟความเร็วสงู  ทาชเคนต ์– ซามารค์านด ์– ทาชเคนต ์ 

ทาชเคนต ์(Tashkent) เมอืงแหง่ความทนัสมยั l ซามารค์านด ์(Samarkand) ชมสถาปตัยกรรมโบราณ เมอืงไขมุ่กตะวนัออก 

เดนิทางโดยสายการบนิอซุเบกสิถานแอรเ์วย ์

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 2,000 บาท,ทา่น/คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจ 

คา่ยืน่วซีา่อซุเบกสิถาน 1,500 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ยส(ีสแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้) 

หมายเหต ุ: ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการด าเนนิการจัดท าวซีา่อซุเบกสิถาน (E-VISA) ใหก้บัลกูคา้ทกุกรณี หากลกูคา้มวีซีา่ตดิเลม่แบบรายปีไม่คดิ

คา่วซีา่เพิม่เตมิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์

Q สายการบนิอุซเบกสิถานแอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระและบตัรโดยสาร 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทาชเคนต ์อซุเบกสิถาน โดยสายการบนิอุซเบกสิถานแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่HY534 (ใชเ้วลาใน

การบนิประมาณ 6.30 ชม.) เวลาประเทศอซุเบกสิถานชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชม. 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบนิทาชเคนต ์– น ัง่รถไฟสูซ่ามารค์านด ์– เมอืงซามารค์านด ์ – จตัรุสัรกีสิทนั – โรงเรยีนสอน

ศาสนาอลูคุ เบค,เชยีร ์ดอร,์ทลิยา คาร ี– สสุานกรู ีอามรี ์

03.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทาชเคนต ์ ประเทศอุซเบกสิถาน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง,ศุลกากรและรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

......... น. น าท่านสู่  สถานีรถไฟทาชเคนต์ น่ังรถไฟด่วนความเ ร็วสูงสู่ซามาร์คานด ์

(AFROSIYOB TRAIN) (ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟ

ดว้ยตัวทา่นเอง โดยมหีัวหนา้ทัวรค์อยชว่ยเหลอืท่าน) เชญิทุกท่านพสิจูน์ความเร็ว

ของรถไฟดว่น (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.14 ชม.)  

......... น. ถงึ  เมอืงซามารค์านด ์(Samarkand) เมอืงเกา่แกท่ีสุ่ดเมอืงหนึง่ในเอเชยีกลาง 

เป็นโอเอซสิซึง่ไดรั้บน ้ามาจากคลองทีขุ่ดมาจากแม่น ้าซารัฟชาน ชือ่เดมิของซา

มารค์านด ์คอื เมอืงมาระกันดะ เมือ่ปี 329 กอ่นครสิตศ์ักราช พระเจา้อเล็กซานเด

อรม์หาราชแหง่มาซโิดเนยีเสด็จผา่นเมอืงนีเ้พือ่ทีจ่ะเดนิทางไปอนิเดยี จงึไดย้ดึครองไว ้จากนัน้พวกเตริก์,อาหรับ

,เปอรเ์ซยีก็เขา้ปกครองเมอืงนี้ต่อ ๆ กันมา เมอืงนี้เจรญิรุ่งเรอืงสงูสดุในยคุกลาง และในปีค.ศ. 1215 เจงกสิขา่น

แผอ่าณาจักรเขา้ควบคมุเสน้ทางสายไหมและยดึซามารค์านดใ์นปีค.ศ. 1221 อกี 100 ปีต่อมา เมอืงนี้ก็เหลอืแต่

ซาก ขา่นตมีรู ์เลงคเ์ป็นผูท้ าใหเ้มอืงนีเ้จรญิขึน้ ตมีรูม์ุง่มั่นจะน าความรุ่งโรจน์คนืจักรวรรดดิัง้เดมิน าทัพบกุท าลาย

บา้นเมอืงและฆา่ฟันผูค้นจนสิน้เมอืงไวช้วีติแตพ่วกชา่งฝีมอืและใหช้า่งเหลา่นีม้าสรา้งเมอืงซามารค์านดข์ึน้ใหมจ่น

กลายเป็นเมอืงทีส่วยงาม 

น าทา่นชม จัตรัุสรกีสิทัน (Registan Square) จัตรัุสกลางเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและ

ยิง่ใหญง่ดงามไปดว้ยศลิปะอสิลาม งดงามทีส่ดุในเอเชยีกลางมกีารตกแตง่ดว้ย

กระเบือ้งเคลือบสฟ้ีาตัดขอบดว้ยสเีหลือง บรเิวณใกลเ้คียงกัน   น าท่านชม 

โรงเรยีนสอนศาสนาอลูุค เบค (Ulugbek Madrasah) อลูุค เบค ตัง้อยูท่างทศิ

ตะวันตก ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1417-1420 ชม โรงเรยีนสอนศาสนาเชยีร ์ดอร ์(Shir Dor Madrasah) ตัง้อยูท่าง

ทศิตะวันออก ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลยีนแบบมาจากอลูุค เบค ผนังก าแพงมลีวดลายรูปทรง

เลขาคณติและซุม้ประตมูรีปูเสอืลายพาดกลอน ทีแ่ตกตา่งไปจากสถาปัตยกรรมทั่วๆไปของศาสนาอสิลาม และน า

ทา่นชม โรงเรยีนสอนศาสนาทลิยา คาร ี(Tilya Kari Madrasah) สรา้งขึน้ทางดา้นเหนอื ในศตวรรษที ่17 ใชเ้วลา

สรา้งประมาณ 20 ปี ซึง่ผนังและซุม้ในก าแพงมกีารปิดทอง 

 น าทา่นชม สสุานกรู ีอามรี ์(Gure Amir Mausoleum) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีฝั่งศพ

ของกษัตรยิ ์โดยชือ่ของสสุานเป็นภาษาเปอรเ์ซยีแปลว่า “สสุานของกษัตรยิ”์ 

ในสสุานมหีลมุฝังศพของตมีรู,์ชารคุฮ,์มริาน ชาห ์ลกูชายตมีรู,์ผูค้รองเมอืงอลูคุ 

เบค,สลุต่านมฮูัมหมัด สรา้งในปีค.ศ.1403 ประตูทางเขา้สรา้งดว้ยอฐิ มโีดมสี

ฟ้าผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในสุสานประดับดว้ยกระเบือ้งอฐิเผาลงลายสี

ทอง,อ าพัน,ฟ้าน ้าทะเล มคีวามสวยงามของสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่.  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเช็คอนิเขา้สูท่ีพั่ก GRAND CAPITAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ อสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย 

หรอืออกมาเดนิเลน่ชมเมอืงดว้ยตัวทา่นเอง จนถงึเวลานัดหมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GRAND CAPITAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงซามารค์านด ์– ชาห ์อ ิซนิดา – หอดดูาวอลูคุ เบค – มสัยดิบบี ีคานมุ – ซยิอป บาซาร ์– น ัง่รถไฟ

ความเร็วสงูสูท่าชเคนต ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

น าทา่นชม ชาห ์อ ิซนิดา (Shah i Zinda Complex) สสุานและอาคารพธิกีรรม

อืน่ๆ ในศตวรรษที ่9-14 และ 19 Shah-i-Zinda หมายถงึ ราชาทีย่ังมชีวีติอยู ่

ตัง้อยู่บนเนนิเขา อัฟราซยิาบ (Afrasiyab) มจีุดทีน่่าสนใจหลายจุดเชน่ แท่น

บชูา Qusam b Abbas ลกูพีล่กูนอ้งของทา่นมฮูัมหมัดผูท้ีถู่กตัดหัวบรเิวณใกล ้

ก าแพงเมอืงซามาร์คานด์ ตีมูร์ตอ้งการสรา้งสถานที่แห่งนี้ใหเ้ป็นศูนยก์ลาง

สสุานของคนทีม่ชี ือ่เสยีง มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามประดับดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ

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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โมเสค,ปนูแกะสลักและทาสสีวยงาม ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ ่จนถงึเวลานัดหมาย   

น าทา่นชม หอดดูาวอลูคุ เบค (Ulug Beg Observatory) หอดดูาวทีใ่หญท่ีส่ดุในศตวรรษที ่15 สรา้งขึน้โดยอลูุค 

เบค ในปีค.ศ. 1428-1429 เป็นอาคาร 3 ชัน้ สงูประมาณ 30 เมตร มดีา้นบนยอดคลา้ยกับโดม สถานทีแ่ห่งนี้

แสดงถงึเรือ่งราวทางดาราศาสตร ์สิง่ประดษิฐ ์เครือ่งมอื เครือ่งใช ้อปุกรณ์ดดูาวของอลูคุ เบค ทีท่่านเคยค านวณ

รอบปีผดิไปเพยีงเล็กนอ้ยเท่านัน้ หลังจากทีท่่านเสยีชวีติ สถานทีแ่ห่งนี้ไดรั้บความเสยีหายจากพวกขโมยและ

พวกคลั่งศาสนา แต่ชัน้ล่างมไิดถู้กท าลายและต่อมาไดรั้บการซอ่มแซมขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1929  จากจุดนี้ท่านจะ

ไดเ้ห็น ซากโบราณสถานอัฟราซยิาบ (Afrasiyab Ruins) ในระยะไกล ซึง่เป็นโบราณสถานทีเ่กา่แกใ่นโลกยุค

โบราณ 700-600 ปีก่อนครสิตกาลโดยพวกซ๊อกเดยีน ไดต้ัง้เป็นเมอืงและศูนยก์ลางของวัฒนธรรม ปัจจุบันนี้

เหลอืแคเ่นนิเขาทีม่หีญา้ปกคลมุและอยูใ่กลก้บัสเุหรา่บบิ ีคานุม.   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม มัสยดิบบี ีคานุม (Bibi Khanum Mosque) มัสยดิทีถู่กสรา้งขึน้มา

โดยตมีรู ์เมือ่ปีค.ศ.1399 โดยสรา้งมสัยดิใหเ้ป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เพือ่

แสดงถงึอ านาจการปกครองดนิแดน ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน 5 ปี ใชช้า่งฝีมอื 200 

คน,แรงงาน 500 คน,ชา้ง 95 เชอืก ประตูทางเขา้สรา้งเป็นอาคารสงูประมาณ 

35 เมตร ทางเขา้สรา้งเป็นรูปวงร ีสงู 18 เมตร ทางเขา้มัสยดิมขีนาดพืน้ทีย่าว

ประมาณ 167 เมตร กวา้ง 109 เมตรและสองขา้งยังมมีัสยดิขนาดเล็กโดย

เฉพาะตัวโดมไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงนี้ ภายในตกแต่งดว้ยหนิอ่อน

แกะสลักโมเสครปูรา่งต่างๆ เคลอืบดว้ยสฟ้ีางดงามเขยีนภาพและอักษรดว้ยน ้าเงนิและทอง หนา้มัสยดิมแีท่นซึง่

เดมิวางคัมภรีอ์ลักรุอา่นทีใ่หญถ่งึ 2 เมตร 

น าท่านสู่ ซยิอป บาซาร ์(Siyob Bazaar) หรอื ตลาดกลาง Central Market 

ตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงซามารค์านด ์ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บเห็นผูค้นทีย่ังคงแต่ง

กายดว้ยเสือ้ผา้ทีเ่ป็นวัฒนธรรมพืน้เมอืงของชาวอซุเบกสิถาน และสวมหมวก

สวยงาม อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึ มสีนิคา้ตา่งๆมากมาย

ราคาถูก มผีลไมส้ด,ผลไมแ้หง้(องุ่นแหง้สเีหลอืงและด า),ถั่ว,ขนมหวานและ

อืน่ๆอกีมากมาย. 

......... น. น าทา่นสู ่สถานีรถไฟซามารค์านด ์น่ังรถไฟด่วนความเร็วสงูสูท่าชเคนต ์(AFROSIYOB TRAIN) (ขอความกรุณา

ทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟดว้ยตัวท่านเอง โดยมหีัวหนา้ทัวรค์อยชว่ยเหลอืท่าน) เชญิทุกท่าน

พสิจูนค์วามเร็วของรถไฟดว่น (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชม.)  

......... น. ถงึ น าท่านเขา้สู ่เมอืงทาชเคนต ์(Tashkent) Tashkent แปลว่า The City of Stone หรอืเมอืงแห่งศลิา เมอืง

หลวงของประเทศอซุเบกสิถาน มปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคน อยูใ่นเอเชยีกลาง ทาชเคนตเ์ป็นเมอืงเกา่แก่ที่

ตัง้อยูบ่นเสน้ทางสายไหมจากจนีสูยุ่โรป เป็นเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยประเทศทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเล ทาชเคนตถ์ูก

ผนวกเป็นเขตหนึง่ของสหภาพโซเวยีตและในชว่งสงครามโลกครัง้ที่สอง โซเวยีตไดย้า้ยโรงงานอุตสาหกรรม

จ านวนมากจากพืน้ทีภ่าคตะวันออกทีเ่ป็นสมรภมูริบมายงัทาชเคนต ์รวมถงึประชากรรัสเซยีอกีสว่นหนึง่ดว้ยปีค.ศ. 

1966 ทาชเคนตไ์ดรั้บความเสยีหายอยา่งหนักจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ ่ขนาด 7.5 มปีระชากรมากกวา่ 3 แสนคน

ทีไ่ม่มทีีอ่ยูอ่าศัย  ภายหลังโซเวยีตจงึไดฟ้ื้นฟทูาชเคนตข์ึน้มาใหม่ โดยใชก้ารวางผังเมอืงทีท่ันสมัย ซึง่ท าให ้

ทาชเคนตเ์ป็นเมอืงตัวอย่างของสหภาพโซเวยีตอกีแห่งหนึง่ ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวยีตในปี 1991 

ทาชเคนตถ์อืเป็นเมอืงใหญอ่นัดับที ่4 ของโซเวยีต  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MAJESTIK PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงทาชเคนต ์– เขาชมิกาน – ลานสก ี– เมอืงทาชเคนต ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขาชมิกาน (Chimgan Mountains) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม.จากเมอืงทาชเคนต)์ เขาชมิกาน สถานทีพ่ักผ่อนยอดนยิมใน

อซุเบกสิถาน ทัง้ในชว่งฤดูรอ้นและชว่งฤดูหนาว  เขาชมิกานมคีวามสงูจาก

ระดับน ้าทะเล 1,200-1,600 เมตร ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและสว่นทีส่งูทีส่ดุมคีวาม

สงูจากระดับน ้าทะเลถงึ 3,309 เมตร Chimgan แปลว่า หญา้สเีขยีว,หุบเขาสี

เขยีว เขานี้จะเป็นทีน่ยิมส าหรับนักเดนิเขา,นักปีนเขาและส าหรับฤดูหนาวชว่ง

เดอืนธันวาคมถงึเดอืนมนีาคมทีแ่ห่งนี้จะกลายเป็นลานกจิกรรมสก,ีสโนวบ์อรด์

และมสีกรีสีอรท์มากมายรองรับนักทอ่งเทีย่ว เขาชมิกานไดรั้บขนานนามว่าเป็น 

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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“สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งอซุเบกสิถาน” (Uzbek Switzerland) และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

2016 น่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขา ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพทีส่วยงาม อสิระท่านเก็บภาพสวยงาม , เดนิ

เลน่ ตามอธัยาศัย จนถงึเวลาอนัสมควร น าทา่นลงจากยอดเขา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นอสิระใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกับกจิกรรมทีม่อียูม่ากมาย ณ ลานสกี เลน่สก ี, เลน่สโนวบ์อรด์ , 

ขีม่า้ ฯลฯ อยา่งสนุกสนาน ลานสกนีี้เหมาะกับทัง้เด็กและผูใ้หญ่ ปล่อยความสนุกไดเ้ต็มที ่อสิระใหท้่านไดเ้ล่น

กจิกรรมหรอืเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (*ค่าใชจ้่ายตดิต่อหัวหนา้ทัวร ์ไม่รวมค่าเชา่อปุกรณ์เครือ่งเล่น ค่า

เชา่ชดุกันหนาว กรุณาเตรยีมถุงมอื ผา้พันคอ แว่นกันแดดและเครือ่งกันหนาว

ใหพ้รอ้ม) อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่หมิะตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย. 

น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงทาชเคนต์ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

อสิระพักผ่อนบนรถ ชมววิสองขา้งทางทีส่วยงามตามอัธยาศัย จนเดนิทางถงึ

เมอืงทาชเคนต.์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MAJESTIK PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เมอืงทาชเคนต ์– จตัุรสัแหง่อสิรภาพ – อนุสาวรยีอ์ามรี ์ตมีูร ์– หอสง่สญัญาณโทรทศันท์าชเคนต ์– 

สถานรีถไฟฟ้าใตด้นิทาชเคนต ์– สนามบนิทาชเคนต ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

น าท่านชม จัตุรัสแห่งอสิรภาพ (Independent Square) เดมิเรยีกว่าเลนนิ 

สแควร ์(Lanin Square) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทาชเคนต ์เป็นสถานทีร่ะลกึถงึ

ประวัตศิาสตร์ของเมอืง เป็น*สถานที่จารกึยกย่องเกยีรติแก่ประชาชนที่ถูก

เกณฑใ์หเ้ขา้รบในสงครามโลกครัง้ที ่๒ *อนุสาวรยีร์ปูปัน้สตรผีูเ้ป็นแมก่ าลังอุม้

ลกูนอ้ยในออ้มกอด (A Symbol of Mother – Motherland) สือ่ถงึความรักชาตขิองชาวอซุเบ ซึง่จะตอ้งคอยดแูล

ใหป้ระเทศซึง่เปรยีบเหมอืนเป็นลกูใหเ้จรญิเตบิโตกา้วหนา้ *สญัลักษณ์ของสนัตสิขุและความสขุสงบของประเทศ 

ประตมิากรรมอันงดงามยิง่ มเีสา ๑๖ ตน้ เพือ่เชือ่มโยงสัมพันธก์ับชาวโลก มนีกกระสาเกาะอยู่บนยอดเสาและ

ลกูโลก *ท าเนยีบประธานาธบิดแีละจัตรัุสอสิรภาพแหง่นีย้งัเป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจของชาวอซุเบอกีดว้ย ให ้

ทา่นเก็บภาพบรรยากาศตามอธัยาศัย 

น าท่านชม อนุสาวรยีอ์ามรี ์ตมีรู ์(Amir Timur Statue) วรีบรุุษของเมอืงอุซ

เบกสิถาน อามรี ์ตมีูร ์ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นอนุสาวรยีข์องรัฐบุรุษของชาตผิู ้

ก่อตัง้อาณาจักรตมิูร์ สมัยจักรวรรดติีมูรดิและสถานที่แห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ย

ตน้ไม,้ดอกไม ้ตกึสมยัใหม ่อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย 

น าทา่นแวะถา่ยรปู หอสง่สญัญาณโทรทัศน์ทาชเคนต ์(Tashkent TV Tower) 

ดา้นนอก เป็นหอทีม่คีวามสงูถงึ 375 เมตร สงูทีส่ดุในเอเชยีกลาง สรา้งขึน้ในปี

ค.ศ.1978 และสรา้งเสร็จในปีค.ศ.1985 ใชเ้วลาในการสรา้ง 6 ปี ตัวหอคอย

สามารถมองเห็นไดจ้ากทั่วเมอืง มคีวามแข็งแรงทนทานปลอดภัยทนต่อการ

เกดิแผน่ดนิไหว เชญิทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ จนถงึเวลานัดหมาย 

น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟใตด้นิทาชเคนต ์(Tashkent Metro) สถานที

รถไฟที่มีชือ่เสียง มีความสวยงามประกอบกับสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและ

ทนทาน ถูกออกแบบและก่อสรา้งภายหลังจากที่เมืองทาชเคนต์เกิด

แผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรงและไดรั้บความเสยีหายอยา่งหนักในปีค.ศ.1966 การ

กอ่สรา้งสถานีรถไฟใตด้นิครัง้ใหมจ่งึค านงึถงึความแข็งแรงทนทานเพือ่รับมอื

กบัการเกดิแผน่ดนิไหวและสวยงามสะดวกสบาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครื่องกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

16.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิอซุเบกสิถานแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่HY533 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 

6.30 ชม.)  
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00.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ........ 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร

,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบรษัิท

(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,การ

ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...

กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนด

ของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการ

ถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 



    7 



    8 



    9 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× คา่วซีา่ 1,500 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
 

เอกสารยืน่วซีา่  
1.ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายใุชง้านเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

2.รปูถา่ยส ี(ชดัเจน) หนา้ตรง มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ไมส่วมแวน่ ไมส่วมเครือ่งประดบั ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู 

3.กรอกขอ้มลูสว่นตวัทีแ่นบดา้นทา้ยรายการอยา่งละเอยีด 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋
เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport: จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 
ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
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ตัวอย่างเอกสารในการยืน่วซี่า 

หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
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กรณุากรอกขอ้มลูตามความจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 

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

ชือ่-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ   

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

2. สถานทีอ่ยูต่ดิตอ่สะดวก………………………………………………………...................รหัสไปรษณีย.์....................................

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................................................เบอรม์อืถอื……..................…...…………………………………  

3. รปูพรรณ/ต าน.ิ......................................................................สผีวิ……………………………………………….............. 

4. ชือ่และนามสกลุบดิา........................................................................ วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

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

5. ชือ่และนามสกลุมารดา..................................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

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

6. กรณีสมรส /กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุังหวดั) ของคูส่มรส) 

ชือ่คูส่มรส/สกลุ...................................................................................วัน/เดอืน/ปี........................................... 

สถานทีเ่กดิคูส่มรส........................................................ 

หากเป็นผูห้ญงิ กรณุาระบสุกุลเดมิ...................................................................................................................... 

กรณี อยา่รา้ง/เสยีชวีติ กรณุาระบ.ุ....................................................................................................................... 

7. กรณีไมส่มรส /หรอืสมรสไมจ่ดทะเบยีน/กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุังหวดั) ของญาต ิหรอื คูส่มรส 

กรณุาระบคุวามสมัพันธ.์.................................................................................................................................... 

8. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท/เจา้ของกจิการ 

(ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบตุ าแหน่ง………………………………………………. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน.................................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...............................................................  

9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา สถานศกึษา 

(ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................................  

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

การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                       ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท            อืน่ๆ………………… 

10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศนีม้ากอ่นหรอืไม ่           เคย                            ไมเ่คย 

 หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศนี ้กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี …………….............…….............................ทีอ่อกจากประเทศลา่สดุ 

11. โปรดระบปุระเทศทีท่า่นเคยเดนิทางในพาสปอรต์เลม่ปัจจบุนัใหค้รบถว้น................................................................. 
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