
 
 

รหัสโปรแกรม : 15204 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

อุซเบกิสถาน 7 วัน 5 คืน 
ทาซเค้นท-์บูคาร่า-ราบาติ มาลิค-ซามาร์คานด์ 

“East meet West ” 

จุดศูนย์กลางบนเส้นทางสายไหม 
สาธารณรฐัอุซเบกิสถาน ดินแดนแหง่เอเชียกลาง ถูกลอ้มรอบดว้ยประเทศท่ีไม่ทางออกสูท่ะเลรอบดา้น          

มีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 2,000 ปี ดว้ยความท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางสายไหมโบราณ จึงเป็นแหลง่สัง่สม 

อารยธรรม ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณโดยกองทพัของพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชแหง่มารซิ์โดเนีย ผ่านยุคอาณาจกัร

เปอรเ์ซียและเติรก์ จนถึงยุคเจงกิสขา่นแหง่อาณาจกัรมองโกล และตามดว้ยการคา้ของชาวอาหรบั จึงท าใหว้ฒันธรรมอนั

หลากหลายไดห้ลัง่ไหลเขา้มายงัดินแดนแถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง เป็นระยะเวลาหลายพนัปีมาแลว้ และทา้ยสุดยงักลายเป็น

วนหน่ึงของสหภาพโซเวยีต จนถึงปี ค.ศ. 1991 จึงไดร้บัเอกราชกลบัมาเป็นประเทศอุซเบกิสถานในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   รบัจ  ำนวนจ ำกดัในแตล่ะเที่ยวกำรเดินทำง !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เดินทำงโดย สำยกำรบินอซุเบกิสถำน แอรเ์วย ์  

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ทำซเคน้ท ์  

2000 พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร ์สำยกำรบินอุซเบกิสถำน แอรไ์ลน ์ 
ประตูทางเขา้ท่ี 8-9 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

2300 ออกเดินทางสู่ เมืองทำซเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเท่ียวบิน HY 534 (ใชเ้วลาบินประมาณ 06.30 ชัว่โมง) 
(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

0350 เดินทางมาถึง สนำมบินเมืองทำซเคนท ์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ 

 กรุงทำซเคน้ท ์Tashkent เมืองหลวงของอุซเบกิสถาน ท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของประเทศ เป็นเมืองแห่งศิลา (The 
City of Stone) เป็นเมืองท่ีใหญ่สุดแห่งเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคน  

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  UZBEKISTAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ก ำหนดกำรเดินทำง พกัหอ้ง 2 /พกั 3ท่ำน พกัเดี่ยวเพ่ิม 

09 – 15 ตลุำคม 2562 35,900 บำท 4,900 บำท 

23 - 29 ตลุำคม 2562 35,900 บำท 4,900 บำท 

20 – 26 พฤศจกิำยน 2562  35,900 บำท 4,900 บำท 

04 – 10 ธนัวำคม 2562 35,900 บำท 4,900 บำท 

25 – 31 ธนัวำคม 2562 36,900 บำท 4,900 บำท 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัท่ีสอง     ทำซเคน้ท ์– จตัุรสัอิสรภำพ - โรงละครอลิสเชอร ์นำวอย – อนุสำวรียอ์ำเมียร ์ตีมูร ์- บูคำร่ำ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมรอบกรุงทาชเคน้ท ์เมืองท่ีตั้งอยู่บนเสน้ทางสายไหมจากจีนสู่ยุโรป ท าใหเ้ป็นดินแดนแห่งอารยธรรมอนั

หลากหลาย จนถึงยุคสหภาพโซเวียตไดเ้กิดการบรูณาการเมอืงขึ้ นใหม่ ใหม้คีวามทนัสมยัในสไตลแ์บบสหภาพโซเวียต 

น าท่านชม จตัรุสัอิสรภำพ Independence Square ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองของทาซเคน้ท ์เร่ิมมีการขึ้ นในปี ค.ศ.1991 
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิสถาน มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นแผ่นดินทองอนักวา้งใหญ่มีคุณค่าในการเพาะปลูก 

ถึงแมว่้าจะมภีูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลกน้ี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของดินแดนแห่งใหม่ท่ีเป็นส่วนร่วมของชุมชนบน

โลกใบน้ี ชม อนุสำวรียแ์ผ่นดินแม่ Mother’ s Land Monument รูปป้ันท่ีมีความสูงถึง 6 เมตร อุม้ลกูน้อยไวบ้นตกั 
แสดงความหมายถึงแม ่ท่ีเปรียบเสมือนบา้นเกิดเมืองนอนของชาวอุซเบกิสถาน น าท่านเดินชมบริเวณรอบจตุัรสั อนั

เป็นท่ีตั้งมีของสถานท่ีราชการส าคญัหลายแหง่ รวมถึงท าเนียบประธานาธิบดี และกระทรวงทบวงกรมต่างๆ และบริเวณ

ใกลก้นัยงัเป็นท่ีตั้งของ วังเจำ้ชำยแห่งโรมำนอฟ Prince Romanov Residence คือเจา้ชายนิโคไล คอนสแตนติโนวิช 
ทรงเป็นหลานชายของจกัรพรรดิแหง่นิโคไล ท่ี 1 แหง่รสัเซีย ถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.1891 และพระองคท์รงประทบั

อยู่ท่ีน่ีคลอดพระชนมชี์พ ชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร ์นำวอย Alisher Navoi Opera and Ballet Theatre สรา้ง
ขึ้ นในปี ค.ศ.1947 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย อเล็กเซย ์(Aleksey Shchusev) ซึ่งเป็นผูอ้อกแบบท่ีฝังศพของเล
นิน ณ จตุัรสัแดง กรุงมอสโคว ์แรงงานท่ีใชใ้นการก่อสรา้งส่วนใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่นท่ีถูกจบัเป็นเชลยศึกในสมยัของ

สงครามโลกครั้งท่ี 2 จากน้ันน าชม จตรุสั อนุสำวรีอำเมียรย์ ์ตีมูร ์Amir Timur  Monument Square เดมิเป็นทีต่ ัง้
ของอนุสาวรยี ์คารล์ มารค์ แต่หลงัจากสหภาพโซเวยีตลม่สลาย รฐับาลไดท้ าการปรบัเปล่ียนสถานท่ีแหง่น้ี ใหเ้ป็น
อนุสาวรียข์องรฐับุรุษแหง่ชาติ “ขุนศึกติมรู”์ ท่ีเป็นผูก้่อตั้งจกัรวรรดิตีมรูข์ึ้ นมาและขยายดินแดนใหก้วา้งใหญ่ไพศาล 

ตั้งแต่ตุรกี ซีเรีย อิรคั อิหร่าน จอรเ์จีย อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจนั เติรก์เมนิสถาน คาซคัสถาน ปากสีถาน ตลอดจน

อินเดีย นอกจากน้ีพระองคย์งัคงเป็นปู่ ทวดของจกัรพรรดิบาบรู ์ผูก้่อตั้งราชวงศโ์มกุลท่ีปกครองอินเดียยาวนานถึง 193 
ปี บริเวณรอบจตุัรสั อนุสาวรีย ์ยงัลอ้มรอบไปดว้ยอาคารส าคญัต่างๆ ซึ่งมคีวามเก่าแกร่่วม 300 ปี 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร 

บ่ำย น าชม โรงเรียนสอนศำสนำคูคำลโดส Kukaldosh Madrasah สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 16 โดยคูเคาลโดาส 
ขา้หลวงใหญ่แห่งเมืองทาชเคน้ท์ ผูท่ี้มีอ านาจแห่งยุค ตั้งอยู่ใกลก้บัสถานีการคา้ของกองคาราวานบนเสน้ทางสายไหม 

ซึ่งปัจจุบนักลายเป็นตลาดคอร์ซู ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงทาชเคน้ท์ น าท่านชม สุเหร่ำจูมำ Tsar’s Mosque สรา้งขึ้ นในปี 
ค.ศ.1451 โดยเป็นค่าใชจ้่ายส่วนตวัของชีคห ์อูเบยดุ์ลลา โคจา อาคหเ์รอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) มหา
บุรุษแห่งลทัธิซฟีู ในศตวรรษท่ี 19 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและไดท้ าลายส่ิงก่อสรา้งเสียหายไปมากมาย ต่อมา

แต่ไดถู้กสรา้งขึ้ นใหมโ่ดยซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 3 จกัรพรรด์ิแห่งรสัเซยี โดยใชเ้งินส่วนพระองคบ์ริจาคเป็นค่าก่อสรา้ง ให้

มีรูปลกัษณแ์บบดั้งเดิมทุกอย่าง จึงท าใหสุ้เหร่าจมูาถูกเรียกขานว่า “สุเหร่าของซาร”์ แต่ต่อมาในศตวรรษท่ี 20 ปี ค.ศ.
1997 ก็ไดพ้งัลงมาอีก และก็ถูกสรา้งขึ้ นมาใหม่อีกครั้ง ปัจจุบนักลายเป็นสุเหร่าอนัดบัท่ีสามของประเทศฯ รองมาจากบี

บีคานุมท่ีซามารค์าน และหอคาลยานท่ีบคูาร่า  
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือขึ้ นเคร่ืองไปยงัเมืองบคูาร่า 
1850 ออกเดินทางสู่ เมืองบูคำร่ำ โดยเท่ียวบินท่ี HY 023 



2000 เดินทางถึง เมืองบูคำร่ำ เมืองชุมทางแห่งเสน้ทางสายไหมในยุคโบราณ        

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร                
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  LYABI HOUSE  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสำม     บูคำร่ำ – สุเหร่ำโบโล ฮสั - พระรำชวังซิโตริอิ โมคี โคซำ - ป้อมอำรค์ – หอโพลิ คลัยำน                                                                             

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมเมืองบูคำร่ำ Bukhara ท่ีตั้งอยู่บนชุมทางการคา้โบราณ เป็นจุดทางแยกของการกระจายสินคา้ไปยงัเมือง

ต่างๆในเอเชียกลาง เป็นเมืองส าคญัมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรเปอรเ์ซียเรืองอ านาจ เป็นเมืองตน้ก าเนิดงานเขียนของผูท่ี้

นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร ์ดว้ยความมีประวติัศาสตร์มายาวนาน จึงท าใหม้ีสถานท่ีส าคญัในยุคโบราณมากมาย ทั้ง 

สุเหร่า โรงเรียนสอนศาสนา สุสานบุคคลส าคญั อนุสาวรีย ์และอนุสรณ์สถานต่างๆ อีกทั้งยงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองในเทพ

นิยาย จึงท าใหไ้ดร้ับการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1993 ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ

จงัหวดับคูาร่า ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของประเทศ  น าท่านชมสุเหร่ำโบโล ฮสั Bolo Hauz Mosque สรา้งขึ้ นเมื่อ ค.ศ.1712 

ซึ่งมีเสาไมป้ระดบัดา้นหน้าอาคารกว่า 20 ตน้ เพ่ือรองรบัดาดฟ้าหลงัคา ชมพระรำชวัง ซิโตริอิ โมคี โคซำ Sitori-i-

Mokhi Khosa Palace ท่ีประทบัของ ข่ำนอำเมียร ์อักคำด Amir Akhadkhan  สรา้งในศตวรรษท่ี 19 ออกแบบใหเ้ป็น

ศิลปะผสมผสาน ระหว่างศิลปะตะวนัตกกบัศิลปะทอ้งถ่ิน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะ 

ซามานี ชม ท่ีฝังพระศพของซำมำนิด Samanid Mausoleum กษัตริยท่ี์ไดเ้คยปกครองดินแดนแห่งน้ี สมยัอาณาจกัร

เปอรเ์ซียเรืองอ านาจในพ้ืนท่ีแถบเอเซียกลาง ท่ีฝังพระศพน้ีสรา้งเมื่อปี ค.ศ. 892- ค.ศ. 943 ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแห่งยุค แลว้ชม ท่ีฝังศพของชสัหม์ำ อำยุบ Chashma Ayub Mausoleum สรา้งในศตวรรษท่ี12 

ท่านเป็นนักบุญท่ีผูค้นเช่ือกนัว่า ไดใ้ชไ้มเ้ทา้ศกัด์ิเนรมิตบ่อน ้าพุรอ้นท่ีตั้งอยู่ใกลสุ้สาน เพ่ือเป็นน ้าท่ีสามารถรกัษาโรคได ้ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร 

บ่ำย น าท่านชม ป้อมอำรค์  Ark Fortress ป้อมปราการเก่าแก่ใจกลางเมืองท่ีสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 5 ในอดีตเมื่อมสีงคราม 
สามารถอพยพผูค้นเขา้มาอาศยัอยู่ในป้อมแหง่น้ีถึง 3,000 คน ป้อมแห่งน้ีมีพ้ีนท่ีกวา้งถึง 25 ไร่ มีก าแพงลอ้มรอบยาว

800 เมตร ก าแพงสงูถึง 16-20 เมตร สรา้งดว้ยอิฐหนาทึบ ส่วนลริเวณประตูเขา้-ออก จะมีซุม้โคง้และหอคอยทั้งสอง

ดา้น และเมื่อขี้ นไปดา้นบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองบคูาราไดอ้ยา่งชดัเจน จากน้ันน าท่านชม       

หอโพลิ คลัยำน Poli Kalyan Minanet สรา้งขึ้ นเมื่อ ค.ศ. 1127 โดย อาสลาน ข่าน แหง่ราชวงศค์ารานิด ชมภาพท่ี
สามารถท าใหผู้พ้บเหน็ตอ้งตกตะลึงถึงความโอ่อ่างดงามของหอสงูทรงกลมขนาดยกัษ ์ท่ีถูกออกแบบเพ่ือใชใ้นการเรียก

ประชุมชาวมุสลิมเพ่ือมาท าละหมาด แมแ้ต่เจงกสิข่านผูพิ้ชิต ยงัตอ้งเอ่ยชมความยิง่ใหญ่ของหอคอยแห่งน้ี น าท่านชม 

โรงเรียนสอนศำสนำ มิรอิ อำหรบั Mir-i Arab Madrassah สรา้งโดยข่านเอเมียร ์อาลิม Amir Alim Khan ตั้งอยู่ใน
บริเวณเดียวกนักบัสุเหร่าคลัยาน ช่วงศตวรรษท่ี 16 สมยัของราชวงศไ์ซบานิค  น าท่านเลือกซื้ อสินคา้ท่ีโดมอนัยิ่งใหญ่

มาก คือ ทากิ (Taqi  Trading Domes) มีอยู่ 3 ส่วน คือ โทกิ บำซำร ์Toqi  Telpak Furushon Bazar เป็นโดมท่ีขาย
สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผา้ท่ีเย็บดว้ยมือ ฯลฯ อีกมากมาย  สมควรแก่เวลา น า
ท่านชม สระน ้ำไลยำบี Lyab i Khause อนัร่มร่ืน สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1620 บริเวณรอบสระ มีปลกูตน้มลัเบอรร่ี์ท่ีมีอายุ
หลายรอ้ยปี และตึกรามบา้นช่องยุคศตวรรษท่ี 15 อาทิโรงเรียนสอนศาสนา อาคารคานาคา่ ท่ีพกัส าหรบัครสูอนศาสนา 



ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร                
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  LYABI HOUSE  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัท่ีส่ี  บูคำร่ำ – รำบำติ มำลิค คำรำวำนซำรำย – ซำมำรค์ำนด ์- จตุรสัเรจีสถำน                                                                               

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซำมำรค์ำนด ์Samarkand ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 140 กม. 
ระหว่างทางแวะชม รำบำติ มำลิค คำรำวำนซำรำย Rabati Malik Caravanserai  ท่ีพกัแรมของกองคาราวานบน
เสน้ทางสายไหมในอดีต ตามค าสัง่ของคาราคานิด ชามส ์อลั มคั นาสร ์บุตรชายของทมักาชขา่น อิบรากมิ ผูท่ี้ปกครอง

ในดินแดนซามารค์านดต์ั้งแต่ปี ค.ศ.1068-1088 เป็นโบราณสถานท่ีมีค่าท่ีสุดทางดา้นประวติัศาสตรใ์นดินแดนแหง่

เอเชียกลาง และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 2008 คาราวานซารายแหง่น้ี มคีวามพิเศษในดา้น

ประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมของเปอรเ์ซยีโบราณ มีพ้ืนท่ีกวา้งประมาณ 8,277 ตร.เมตร โดยเฉพาะประตูทางเขา้

ดา้นหนา้ไดถู้กสรา้งขึ้ นอย่างวิจิตรและมกีารตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยลวด ลายของส่วนโคง้ท่ีถูกก่อขึ้ นดว้ยกอ้นอิฐท่ีมี

ขนาดใหญ่ แต่ละกอ้นท่ีวดัได ้คือ ขนาด 25x25x4 ซม. และขอบประตูยงัถูกตกแต่งดว้ยรูปดาวแปดเหล่ียมท่ีต่อกนัอย่าง
สวยงามไปยงัส่วนดา้นบนของประตู และต่อลงมาทางดา้นล่างของอีกดา้นหน่ึง 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร 

บ่ำย น าท่านชม เมืองซำมำรค์ำนด ์(Samarkand)  เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงในเอเชียกลาง ตั้งอยู่ในโอเอซสิท่ีไดร้บัน ้ามา
จากคลองท่ีขุดมาจากแม่น ้าซารฟัชาน ในอดีตเคยเป็นเสน้ทางเดินทพัของอเล็กซานเดอร ์มหาราช แหง่มาซิโดเนีย  

เพ่ือท่ีจะยกทพัไปยงัอินเดีย จึงไดย้ึดครองเอาไว ้ ต่อจากน้ัน ก็เป็นพวกเติรก์ พวกอาหรบัและพวกเปอรเ์ซยีก็ไดเ้ขา้มา

ปกครองต่อๆกนัมา เมืองน้ีไดม้ีความเจริญรุ่งเรืองสงูสุดในยคุกลาง และในปี ค.ศ.1215 เจงกิสข่านไดแ้ผ่อาณาจกัรเขา้

มาควบคุมเสน้ทางสายไหม และเขา้ยึดเมืองน้ีในปี ค.ศ. 1221 จนกลายเป็นเมืองรา้งร่วมรอ้ยปี ต่อมา ตีมรู ์ข่าน ได้

สรา้งอาณาจกัรแห่งน้ีใหก้ลบัมามีความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง จนไดร้บัสมญานามว่า เมืองแห่งโดมสฟ้ีำ The City of 
Blue Domes และเมืองน้ียงัไดช่ื้อว่าเป็นตน้ก าเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรบัราตรี 1001 Arabian Nights โดยไดร้บั 
การขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกใน ปีค.ศ. 2001  
น าท่านชม จตรุสัเรจีสถำน Registan Square จตุัรสักลางเมืองอนัยิง่ใหญ่และงดงามดว้ยศิลปะอิสลาม ถูกกล่าวขานว่า
มีความงดงามท่ีสุดในเอเชียกลาง ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีฟ้าเทอรค์อยซต์ดัขอบดว้ยสีเหลือง รายลอ้มไปดว้ย

โรงเรียนสอนศาสนา ถึง 3 แหง่ คือ อลุูค เบก Ulug Beg ทางทิศตะวนัตก (สรา้งค.ศ. 1417) เชียร ์ดอร ์Shir Dor ทาง
ทิศตะวนัออก (สรา้งค.ศ.1619) ทิลยา คารี Tilya Kari (สรา้งศตวรรษท่ี 17)  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร                
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  REGAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



วนัท่ีหำ้   ซำมำรค์ำนด ์– สุเหร่ำบีบี คำนุม - ซีอบั บำซำร ์– สุสำนอำเมียร ์ติมูร ์– หอดูดำวอูลกุ เบค                                                                                        

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ชำห ์อิ ซินดำ Shah-i-Zinda Ensemble “สุสานกษัตริย”์ ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาอฟัราซิยาบ Afrasiyab นอกก าแพง
เมืองเก่า ใชเ้ป็นท่ีฝังศพบุคคลส าคญัช่วงศตวรรษท่ี 9-14 โดยความคิดริเร่ิมของ ข่าน ตีมรู ์ท่ีตอ้งการใหส้ถานท่ีแห่งน้ี

เป็นศูนยก์ลางของท่ีฝังศพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอาคารหลายยุคสมยัมากกว่า 20 แห่ง น าชม สุเหร่ำบิบิ คะนุม Bibi 

Khanym Mosque สุเหร่าท่ีถูกสรา้งขึ้ นใหใ้หญ่ท่ีสุดในโลกอิสลาม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจท่ีสามารถ

ปกครองดินแดนไดม้ากกว่าใครในประวติัศาสตร ์สรา้งขึ้ นเมือ่ปี ค.ศ.1399 ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน 5 ปี ใชช่้างฝีมือ 200 

คน แรงงาน 500 คน  ชา้งอีก 95 เชือก ดา้นประตูทางเขา้สรา้งเป็นอาคารสงูประมาณ 35 เมตร ทางเขา้สรา้งเป็นรูป

วงรี สูง 18 เมตร ตวัหอบงัสูงประมาณ 50 เมตร ตรงทางเขา้สู่จตุัรสัมสัยิดมขีนาดพ้ืนท่ียาวประมาณ 167 เมตร และ

กวา้ง 109 เมตร และสองขา้งยงัมีมสัยิด ขนาดเล็ก โดยเฉพาะตวัโดมไดก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองน้ี  ภายในตกแต่ง

ดว้ยหินอ่อนแกะสลกัโมเสครูปร่างต่างๆ เคลือบดว้ยสีฟ้างดงาม เขยีนภาพและอกัษรดว้ยสีน ้าเงินและทอง และท่ีหน้า

สุเหร่ายงัมีแท่นซึง่เดิมเคยวางคมัภีรอ์ลักุรอา่นท่ีใหญ่ถึง 2 เมตร  จากน้ันน าท่านเดินชม ตลาดซีอบั Siab Bazaar ซ่ึง

เป็นตลาดท่ีมีความน่าท่ึง และเป็นหน่ึงเดียวในซามารค์าน คือผูค้นท่ีน่ียงัคงแต่งกายดว้ยเส้ือผา้แบบวฒันธรรมดั้งเดิม

ของชาวอุซเบก อิสระใหท่้านเลือกซื้ อสินคา้ราคาถูกมากมาย อาทิ ผลไมส้ด พืชผกัต่างๆ ขนมหวาน องุ่นแหง้ ฯลฯ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร 

บ่ำย  น าท่านชม หอดูดำวอูลกุ เบค Ulug Beg Observatory ลกัษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น สูงประมาณ 30 เมตร ดา้นบนยอด
คลา้ยกบัโดม สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1428 โดยข่านอลุูก เบค เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บอุปกรณท่ี์ใชดู้ดาว แสดงถึงเร่ืองราว

ความสนใจดา้นดาราศาสตรข์องท่านข่าน ซ่ีงท่านเคยค านวณรอบปีผิดไปเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน สถานท่ีแห่งน้ีเคยไดร้บั

ความเสียหายจากพวกขโมยและพวกคลัง่ศาสนา แต่ต่อมาไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมขึ้ นมาใหม่ในปี ค.ศ.1929 จากจุด

หอดูดาวน้ี ท่านยงัสามารถมองเห็น ซากโบราณสถานอฟัราซิยาบ Afrasiyab Ruins ซึ่งเป็นซากเมืองโบราณในโลกยุค
โบราณ 700-600 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบนัน้ีเหลือแค่เป็นเนินเขาท่ีมขีึ้ นหญา้ปกคลุมเท่าน้ัน จากน้ันน าท่านชม  

สุสำน อำเมียร ์ตีมูร ์Gur-e Amir TimurMuasaleum  รฐับุรุษแห่งชาติ ผูก้่อตั้งราชวงศติ์มรู ์สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1403 
สถานท่ีแห่งน้ีมคีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก มีประตูทางเขา้ก่ออิฐถือปนูตั้งเป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ซุม้โคง้ มีโดมสีฟ้าผิวลอนกระดูกงู สูงประมาณ 36 เมตร ผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในประดบัดว้ย

กระเบ้ืองอิฐเผาลงดว้ยลายสีทอง สีอ าพนั สีฟ้าน ้าทะเล  แต่เดิมน้ัน เมื่อปี ค.ศ. 1380 อาเมียร ์ตีมรูไ์ดโ้ปรดใหส้รา้งท่ี

ฝังศพของพระองคเ์ตรียมไวก้่อนแลว้ท่ีบา้นเกิด คือท่ีเมืองชาห ์ริซาบซ ์แต่ระหวา่งท่ีท่านยกกองทพัไปบุกจีน ไดเ้กิด

ส้ินพระชนมเ์สียก่อน จึงไดน้ าพระศพเดินทางกลบัมาฝังภายใน 24 ชม. ตามหลกัศาสนาอิสลาม แต่ก็ไม่สามารถท าได้

ทนัเวลา จงึไดน้ าพระศพของท่านมาฝังไว ้ณ สถานท่ีแหง่น้ี และต่อมาก็ไดใ้ชเ้ป็นสุสานของผูป้กครองซามารค์านดอี์ก

หลายพระองค ์ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร                
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  REGAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 



วนัท่ีหก ซำมำรค์ำนด-์ทำชเคน้ท-์กรุงเทพฯ                                                               

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมืองทาซเคน้ท ์ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 340 กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม.) 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร 

บ่าย น าท่านชม ตลำดคอรซู์ Chorsu Bazaar ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดท่ียิง่ใหญ่บนเสน้ทางสายไหมในเขตเอเชียกลาง 
ตั้งอยู่ภายใตโ้ดม 7 โดม ถกูแบ่งเป็นแหล่งสินคา้จากพ่อคา้จากเมืองต่างๆ เชิญท่านสมัผสักบับรรยากาศแบบยอ้นยุค 

แบบสมยัโบราณท่ีถกูร้ือฟ้ืนขึ้ นมาใหม่ พรอ้มเพลิดเพลินกบัการเลือกซื้ อสินคา้ในตลาดบาซารแ์หง่น้ี ท่ีมีทั้งผา้แพรพรรณ 

พรม เคร่ืองทองเหลือง ผา้ขนสตัว ์เคร่ืองหนัง และสินคา้พ้ืนเมืองอีกมากมาย จากน้ันน าท่านไปชม สถำนีรถไฟใตด้นิ 

The Taskent Metro ชมสถาปัตยกรรมท่ีทนัสมยั และตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน คือ สวยงาม ยัง่ยืน ทนทาน และ
ใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด รถไฟใตดิ้นน้ีไดถู้กออกแบบและก่อสรา้งขึ้ นมาภายหลงัจากท่ีไดเ้กิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรง

ในปี ค.ศ.1966 ท าใหเ้มืองทาซเคน้ทไ์ดร้บัความเสียหาย การก่อสรา้งจึงตอ้งพรอ้มท่ีรบัมือกบัการเกิดแผ่นดินไหว 

สถานีรถไฟใตดิ้นจงึถูกสรา้งไม่ใหม้ีความลึกมากนัก และผูโ้ดยสารกส็ามารถเดินลงบนัไดไปไดด้ว้ยความสะดวกสบาย                

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร                
2000 น าท่านเดินทางไปสู่สนามบินทาชเคน้ท ์เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง 
2240 ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY 531 รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีเจด๊ กรุงเทพฯ 

0640 เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภมูิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช ้

หนังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางหรือขอเก็บสว่นต่างค่าทวัรเ์พ่ิมตาม

เง่ือนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5.ในกรณีคณะเดินทาง แตค่ณะไม่ถึง 25 ท่าน บริษัทจะขอเก็บสว่นต่างค่าทวัรท่์านละ 2,000.- บาทต่อท่าน 

 ในกรณีท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไม่รบัเง่ือนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์ม่สามารถเดินทางได ้ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบั

เง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 



6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ นโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั 





 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

กรณีเสียชีวติและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท  

8.ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าอุซเบกิสถาน ใชเ้วลาในการยืน่พิจารณาวีซ่า 21 วนัท าการ 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเชน่  ค่าเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า

น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก./ 1 ชิ้ น/ 1 ท่าน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 70 USD ต่อท่านตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแหง่ และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใชส่ญัชาติไทย  

** ค่ำทิปโปรดช ำระกบัเจำ้หนำ้ที่ที่ สนำมบิน ณ วนัเดินทำง รวมทัง้ส้ิน 70 USD ตอ่ทำ่น ** 

เง่ือนไขกำรจอง 

1.ช าระเงินเต็มจ านวนท่านละ 29,900 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บั

เงินแลว้เท่ำน้ัน  

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  

3.หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี กอ่นออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรือ่งตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ 

Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกกำรเดนิทำง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกกอ่น 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวซี่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกลว่งหนา้และกรุป๊ท่ีเดินทางชว่ง  
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่งเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือ
กรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
3.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดนิทำงไม่ครบ

ตำมจ  ำนวนท่ีบริษัทฯก ำหนดไว ้(25 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทาง

ในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจ าตัว๋  



5.กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี สว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 



 


