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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ) – สนามบนิทาซเคน้ท(์อซุเบกสิถาน)  

18.30น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร์ W ประตู 8 สาย
การบนิ อซุเบกสิถาน แอรเ์วยส์  พบกบัเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเรือ่ง
เอกสารการเดนิทาง 

 
21.40น. ออกเดนิทางสู่  สนามบนิทาซเคน้ท์  อซุเบกสิถาน  โดยสายการบิ นอซุเบกสิถานแอรเ์วยส์  

เทีย่วบนิ HY534 (บรกิารอาหารวา่งและพกัผอ่นบนเครือ่งบนิ)  

 
 

วนัทีส่อง  ทาซเคน้ท ์– ซามารค์านด ์นครแหง่โดมสฟ้ีา 

02.30น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ทาซเคน้ท์  หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรับสมัภาระ
เรยีบรอ้ย(เวลาทีอ่ซุเบกสิถานชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 2ชัว่โมง)  
นําคณะออกเดนิทางสู่เมอืงซามารค์านด์(นครแหง่โดมสฟ้ีาThe City of Blue Domes)โดยรถโคช้ปรับ
อากาศ ระยะทางประมาณ334กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 5ชัว่โมง   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหาร ระหวา่งการเดนิทาง 
ซามารค์านด์ เคยถกูปกครองโดยโรมนั สมยัอเล็กซานเดอรม์หา
ราชเดนิทัพไปอนิเดยี ตอ่จากนัน้พวกเตริก์ อาหรับ เปอรเ์ซยี ก็ได ้
เขา้มาปกครองตอ่ๆมา จนเจรญิรุง่เรอืงสดุๆในยคุกลาง ในปี ค.ศ.

1221 เจงกสิขา่น เขา้ยดึครอง 
จากนัน้อกี100ปีตอ่มาเมอืงนีก้็เหลอื
แตซ่าก จนปีค.ศ.1367 ขา่นตมิรู ์
เลงค ์ ไดใ้ชซ้ามารค์านดเ์ป็น
ศนูยก์ลางจักรวรรดติมิรูดิ นําทัพบกุ
ยดึดนิแดนตัง้แตท่ะเลดําจรดลุม่น้ําสนิธ ุทําลายบา้นเมอืงไปทั่วและนําชา่งฝีมอื
มากมายมาเนรมติซามารค์านดเ์ป็นนครทีส่วยงามยิง่ใหญอ่กีครัง้ จนไดรั้บสมญาวา่ 
นครแหง่โดมสฟ้ีา(The City of Blue Domes) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลก นําคณะเดนิทางชม จตรุสัเรจสีถาน  เป็นจัตรัุสกลางเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง
และยิง่ใหญง่ดงามทีส่ดุในเอเชยีกลาง ตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งเคลอืบสฟ้ีาตัดขอบ
ดว้ยสเีหลอืง รายลอ้มไปดว้ยโรงเรยีนสอนศาสนาถงึ 3 แหง่คอื อลูคุ เบก ( Ulug 

Beg) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชยีร ์ดอร ์(Shir Dor) ตัง้อยูท่างทศิตะวันออก 
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลยีนแบบมาจากอลูคุ เบค   ผนังกําแพงมลีวดลายรปูทรงเลขาคณติ และซุม้
ประตมูรีปูเสอืลายพาดกลอน ทีแ่ตกตา่งไปจากสถาปัตยกรรมทั่วๆไปของศาสนาอสิลาม และ ทลิยา คาร ี(Tilya  
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Kari) สรา้งขึน้อยูท่างดา้นเหนอื ในศตวรรษที ่17 และใชเ้วลาสรา้งประมาณ 20 ปี ซึง่ผนังและซุม้ในกําแพงมกีาร
ปิดทองอรา่มเรอืงรองมากกวา่ทีอ่ ืน่  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  
  

บา่ย    จากนัน้นําคณะชม สเุหรา่บบิ ิคะนมุ  เป็นสเุหรา่ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลกอสิลาม เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึพลังอํานาจทีส่ามารถปกครอง
ดนิแดนไดม้ากกวา่ใครในประวัต ิศาสตร ์ถกูสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1399 

ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน 5 ปี ใช ้

ชา่งฝีมอื 200 คน แรงงาน 500 
คน ชา้งอกี 95 เชอืก  โดย
เฉพาะตัวโดมไดก้ลายเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงนี้  ภายใน
ตกแตง่ดว้ยหนิออ่นแกะสลักโมเสครปูรา่งตา่งๆ เคลอืบดว้ยสฟ้ีางดงาม  เขยีน
ภาพและอกัษรดว้ยน้ําเงนิและทอง  และทีห่นา้สเุหรา่ยงัมแีทน่  ซึง่เดมิวาง
คัมภรีอ์ลักรุอา่นทีใ่หญถ่งึ 2 เมตร เขา้ชมและเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ซยิาบห ์บารซ์า  
สนิคา้พืน้เมอืงมากมาย เครือ่งเทศ ผลไม ้และวถิชีวีติผูค้นในโลกอสิลามทีย่งั
เสือ้ผา้แฟชัน่แบบเกา่ สวมหมวกอซุเบกหรอืใชผ้า้โพกศรีษะ   

 

 
 
 

เย็น     รบัประทานอาหารค า่  
เขา้สูท่ ีพ่กั Asia Samarkand Hotel/Samarkand หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
http://asiahotels.uz/en/Asia-Samarkand.html 

   

วนัทีส่าม  ชาหร์ซิาบซ ์เมอืงสเีขยีว 

 เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นําคณะเดนิทางสู่ เมอืงชาหร์ซิาบซ์ โดยรถโคช้
ระยะทาง 89กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง  เมือ่เดนิทางมาถงึเมอืงชาหร์ซิาบซ ์ซึง่แปลวา่เมอืงสเีขยีว
ในภาษาเปอรเ์ซยี นําคณะเขา้ชม พระราชวงัอคัซาเรย์ หรอื พระราชวังขาว (White palace) ทีส่รา้งโดยอา
เมยีร ์ตมีรู ์ไดนํ้าชา่งฝีมอืหลากหลายสาขามารว่มกนัสรา้ง มพีระประสงคจ์ะใหเ้ป็นพระราชวังทีย่ ิง่ใหญเ่กรยีงไกร  

นําคณะชม ดรูทั ทริาวทั ภายในเป็นสถานทีฝ่ั่งศพของชมัซดิดนิ 
คลูัล(Shamsiddin Kulal)ผูนํ้าทางศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นที่

ปรกึษาทางจติวญิญาณของตมิรู ์มแีทน่หนิสดํีา เป็นหนิศักดิส์ทิธิท์ี่
ชาวอสิลามนับถอืและมาทําความ
เคารพบชูาแตะสมัผัสหนิดําเพือ่ขอ
พร มสัยดิกอ๊ก กมุบาซ  เป็นทีรู่จ้ัก
ในชือ่มสัยดิวันศกุรข์องชาหร์ซิาบซ์

(Friday Mosque of Shakhrisabz)
ชมโดมใหญส่ฟ้ีาของมสัยดิ นําคณะ
ชม ดอรสั ซเิอดทั  สถานทีฝ่ั่งพระ
ศพของราชวงคต์มิรูดิ ทัง้ Jakhongir 
ลกูชายคนโตและUmar sheikh ลกู
ชายคนรอง ของ  อาเมยีร ์ตมีรู์  
รวมถงึตมิรูย์งัสรา้งสสุานของตนไว ้
รว่มดว้ยแตไ่มไ่ดใ้ชง้าน เพราะความ

เชือ่ทางศาสนาจงึฝ่ังไวท้ีซ่ามารค์านดแ์ทน หลังคาทําเป็นรปูทรงกรวย 

http://asiahotels.uz/en/Asia-Samarkand.html
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย    นําคณะเดนิทางสู่เมอืงบคูารา่โดยรถโคช้ ระยะทาง 264กโิลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ  3.40 ชัว่โมง ในอดตีเป็นเมอืงโบราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ทีถ่กู
สรา้งขึน้บนเนนิเขา  สําหรับประกอบพธิทีางศาสนาในฤดใูบไมผ้ลิ  และยงั
เป็นเมอืงทีกํ่าเนดิงานเขยีนของผูท้ีนั่บถอืศาสนาโซโรแอสเตอร์  เป็นทีอ่ยู่
ของบคุคลสําคัญ มสีเุหรา่ อนุสาวรยี ์อนุสรณ์สถาน  โรงเรยีนสอนศาสนา ฯ 
และยงัไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงในเทพนยิาย  และทีสํ่าคัญเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่น
เสน้ทางการคา้ขายทีม่ชี ือ่วา่ เสน้ทางสายไหม และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนให ้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1993  

เย็น     รบัประทานอาหารค า่  
เขา้สูท่ ีพ่กั Asia Bukhara Hotel/Bukhara หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3-4 ดาว 
http://asiahotels.uz/en/Asia-Bukhara.html 

 

วนัทสีี ่  นครโบราณ บคูารา่ ดนิแดนอาหรบัราตร ี

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําคณะชมชอรม์นิอร ์อาคารทีแ่ปลกตาดเูหมอืนเกา้อีส้ ีข่าตลีังกากลับหัว  สรา้งโดยเศรษฐชีาวเตริก์เมนสิถาน  

ชอรแ์ปลวา่ 4 มนิอรค์อืมนิาเรตหอสงูเพือ่ประกาศใหค้นมาละหมาด แตไ่มไ่ดเ้ป็นมิ
นาเรตเพราะดา้นบนหอไมม่ชีอ่งเปิดเพือ่ประกาศใดใด นําคณะเขา้ชม ไลอบับ ี
เฮา้ซ ์ สถานทีสํ่าหรับสอนศาสนาทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ
รมิสระน้ําทีใ่หค้วามรม่รืน่ ชาวเมอืงจะมาพักผอ่น 
ทํากจิกรรมรอบๆบรเิวรสระน้ํา และดา้นทีเ่หลอือกี
3ดา้นเป็นศาสนสถานเกา่แกค่อื ดา้นตะวันตก คา
นาคา่(Khanaka)สรา้งเป็นตําหนักสําหรับเป็น
บา้นพัก ดา้นเหนอืเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาคเูค

ลดาสซ์ (Kukeldash Madrasah)และดา้น

ตะวันออกโรงเรยีนสอนศาสนานาเดยีร ์ดวีาน เบก ี( Nadir Divan Begi 
Madrasah)  
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พาชม มสัยดิมากอค-ิอตัตาร ิมสัยดิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในบคูารา เดมิเคยเป็นวหิารใน
ศาสนาโซโรอสัเตอรข์องพวกเปอรเ์ซยีโบราณ  และอาจจะเคยเป็นวัดในพทุธ
ศาสนามากอ่นนัน้ดว้ย  และชาวยวิเคยใช  ้ มสัยดิแหง่นีเ้ป็นทีป่ระกอบศาสนพธิใีน
ศาสนายดูายกอ่นทีจ่ะมกีารสรา้งโบสถ ์ของตัวเอง เมือ่พวกอาหรับบกุมายดึ จงึได ้
เปลีย่นใหเ้ป็นมสัยดิในศาสนาอสิลาม  ถกูกลบดว้ยพายทุราย มานานจงึเป็น 1 ใน 
3 สิง่กอ่สรา้งทีไ่มถ่กูทําลายโดยกองทัพมองโกลของเจงกสิขา่นในศตวรรษที ่ 13 
นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีโ่ดมอนัยิง่ใหญ ่
คอื ทาก ิ(Taqi Trading Domes) มี
อยู ่3 สว่น คอื ทาก ิซารก์ารอน(Taqi 
Zargaron) ซึง่เป็นโดมทีพ่วกอนิเดยี

ทําการคา้ขายและแลกเงนิตรา ทาก ิซารร์าฟอน ( Taqi Sarrafon) 
เป็นโดมทีค่า้ขายเกีย่วกบัสิง่มคีา่ อญัมณีตา่งๆ และ ทาก ิเทลปกั ฟูรู
โชน่ (Taqi Telpak Furushon) เป็นโดมทีค่า้ขายของทีเ่ป็นสนิคา้ 
สําหรับทั่วๆไป รวมทัง้ของทีร่ะลกึ เชน่ ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผา้
ทีเ่ย็บดว้ยมอื และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั   พรอ้มชมการเตน้ร าพืน้บา้น 
บา่ย     นําคณะเดนิชมคลัยานมนิาเรต (คัลยานแปลวา่ยิง่ใหญ)่ หอคอยสงู

ใหญส่งูถงึ 47 เมตร เสน้ผา่นศนูยก์ลางฐาน 9 เมตรตกแตง่ดว้ย
ลวดลายเรขาคณติไมซ้ํ่ากนัถงึ 14
แถบลายเป็น1 ใน 3 ของ
สถาปัตยกรรมโบราณทีร่อดจากการ
ทําลายของกองทัพเจงกสิขา่นตัง้
ตระหงา่นผา่นกาลเวลามาอยา่ง
ยาวนานเกอืบ900ปี มสัยดิคลัยาน  
มสัยดิขนาดใหญป่ระจําเมอืงบคูารา่
สรา้งขึน้ในบรเิวณเดมิทีม่สัยดิเกา่ถกู
เผาทําลายโดยเจงกสิขา่น สามารถจคุนไดเ้ต็มทีถ่งึ12000คน มี มหิลบั
(Mihrab)เพือ่แสดงทศิทีห่ันไปทางหนิดํากาบาหแ์หง่กรงุเมกกะทีเ่วลา
ละหมาดชาวมสุลมิตอ้งหันหนา้ไปทางนัน้ ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรงดงาม 

ชมเมอรอ์ ิ อาหรบั  มาดราซา  ตัง้ตามชือ่ของครทูีม่าสอน ทีช่ ือ่ “มริ ิ
อาหรับ ” จดุเดน่คอืโดมขนาดใหญส่เีขยีวอมฟ้าขนาบสองขา้งประตู

ทางเขา้  ปัจจบุนัใชเ้ป็นสถานศกึษา
ศาสนาอสิลามอยู ่จงึหา้ม
นักทอ่งเทีย่วเขา้ชมดา้นใน  ชม อลุคุ
เบกมาดราซาและอบัดลุลาซสิขา่น
มาดราซา  ซึง่ตัง้อยูต่รงขา้มกนัเป็น
สถาปัตยกรรมเกา่แกย่ิง่ใหญ ่แสดงถงึ
ความรุง่เรอืงและความศรัทธาตอ่
ศาสนาในยคุโบราณ นําคณะ ชม 
ป้อมดอิารค์ ป้อมเกา่แกส่รา้งในศตวรรษที ่ 5 ถกูสรา้งดว้ยอฐิหนาทบึและสงู
ใหญ่ โดยกอ่สรา้งซอ้นทับกนัจนใหญข่ึน้เรือ่ยๆ เพือ่ ใชเ้ป็นเกาะกําบงัสําหรับ

ป้องกนัศัตรทูีจ่ะเขา้มารกุราน สว่นประตมูซีุม้โคง้และหอคอยทัง้สอง
ดา้น ซึง่ในอดตีภายในถกูใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครอง  พาชม  

โบโล เคา้ซ คอมเพล็ก  อาคาร
สเุหรา่ในสมยักลาง  ดา้นหนา้มี
เสาไมป้ระดับ 20 ตน้รองรับ
ดาดฟ้าหลังคาเมือ่เงาสะทอ้นกบั
สระน้ําหนา้อาคารซึง่จะทําใหเ้ห็น
เสาไม ้40ตน้ สถานทีแ่หง่นีเ้ป็น
สเุหรา่อยา่งเป็นทางการมาตัง้แต่
ปี ค.ศ.1917 จนถงึปัจจบุนันี ้ 
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นํา คณะ ชม  ทีฝ่งัพระศพของอสีมาอลิ ซามานดิส์  สสุานเกา่แกท่ีเ่ป็น
สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม สรา้งในปีค.ศ.892สําเร็จปี ค.ศ.943 และผา่นเวลามานับ
พันปี เป็น1 ใน 3 ของสถาปัตยกรรมโบราณทีร่อดจากการทําลายของเจงกสิขา่น
ในสมยัมองโกลแผอํ่านาจมาปกครองแถบ
ชม สสุานชาสมาอายบุ ซึง่มตํีานาน
เกา่แกเ่ลา่วา่ ทา่นนบอียัยบุในศาสนา
อสิลาม(หรอืโยบ Job ในศาสนาครสิต)์ 
เมือ่นับพันปีมาแลว้ เดนิทางมาถงึบรเิวณนี้
และพบกบัชาวบา้นซึง่ใกลต้ายจากการ
ขาดแคลนน้ํา  ทา่นจงึเอาไมเ้ทา้แทงไปที่

พืน้ เกดิเป็นตาน้ําขึน้มา  น้ํานีก้ลายเป็นน้ําศักดิส์ทิธิ ์ชาวบา้นนํามาดืม่กนิ
หรอือาบใชรั้กษาโรคได  ้ปัจจบุนัภายในจัดเป็นนทิรรศการเกีย่วกบัน้ําและ
แหลง่น้ําในพืน้ทีแ่ถบนี ้

เย็น     รบัประทานอาหารค า่  
เขา้สูท่ ีพ่กั Asia Bukhara Hotel/Bukhara หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3-4 ดาว 
http://asiahotels.uz/en/Asia-Bukhara.html 

 

วนัทีห่า้ บคูารา่ - ซามารค์านด ์- ทาซเคน้ท ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะออกเดนิสูเ่มอืงซามารค์านด ์โดยรถโคช้ระยะทาง 279กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4ชัว่โมง  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั   
บา่ย     นําคณะชมสสุานกรู ิอาเมยีร์ ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นทีฝั่งศพของ

สลุตา่น มฮูมัหมดั ( Sultan 
Muhammad) ซึง่เป็นหลานรัก
ของอาเมยีร ์ตมิรู ์ประตทูางเขา้
กอ่อฐิถอืปนูตัง้เป็น
สีเ่หลีย่มผนืผา้ซุม้โคง้ มโีดมสี

ฟ้าผวิลอนกระดกูง ูสงูประมาณ 
36 เมตร ผนังหอ้งและเพดาน
โคง้ ภายในประดับดว้ย
กระเบือ้งอฐิเผาลงดว้ยลายสี

ทอง ส ีอําพัน สฟ้ีาน้ําทะเลมี
ความโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมจนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก  จากนัน้นํา

คณะเขา้ชม ชาห ์อ ิซนิดา  ซึง่มคีวามหมายวา่ เป็นทีอ่ยูข่องกษัตรยิ ์( The 
Living King /Necropolis) เป็น
สถานทีร่วมสสุานขนาดใหญ ่ซึง่
ตัง้อยูบ่นเนนิเขา  อฟัราซยิาบ  
ซึง่ ใชเ้ป็นทีฝั่งศพมาตัง้แต่
ศตวรรษที ่9-14  
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17.00น. นําคณะขึน้รถไฟความเร็วสงู ” อโฟซยิอฟ” เดนิทางจากเมอืงซามารค์านดส์ูเ่มอืงทาซเคน้ทร์ะยะทาง 334
กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2.10 ชัว่โมง   

 

เย็น     รบัประทานอาหารค า่  
เขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Uzbekistan/Tashkent หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
http://www.hoteluzbekistan.uz/  

       

http://www.hoteluzbekistan.uz/
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วนัทีห่ก  ทาซเคน้ท ์นครแหง่ศลิา - สนามบนิทาซเคน้ท(์อซุเบกสิถาน)  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นําคณะซติีท้ัวร ์ชมเมอืงทาซเคน้ท์ (The city of 
Stone:นครศลิา)  เมอืงหลวงของประเทศอซุเบกสิถาน นคร

โบราณทีเ่ต็มไปดว้ย
อารยะธรรม และสสีนั 
บนเสน้ทางสายไหม
เสน้ทางการคา้ยคุ
โบราณอนัเลือ่งชือ่ 
อาคาร สถาปัตยกรรมที่
ย ิง่ใหญผ่สมผสาน
วัฒนธรรมโบราณ และ
สมยัใหม ่ชม อนสุาวรยี ์
และจตัรุสัอาเมยีร ์ตมีรู ์

ซึง่ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นอนุสาวรยีข์องรัฐบรุษุของชาตทิี่  เป็นผู ้
กอ่สรา้งอาณาจักรแหง่นีข้ ึน้มา ในสมยัของจักรวรรดติมีรูดิ   เทีย่วชมจตัรุสัอสิรภาพ  ใจกลางเมอืงเกา่ของทาซ
เคน้ท ์สวนสาธารณะกวา้งใหญ ่ประดับดว้ยปฏมิากรรมงดงามเต็มไปดว้ยสญัลักษณ์ และความหมาย  และอาคาร

สถานทีร่าชการสําคัญในบรเิวณรอบโดยจัตรัุส จากนัน้นําคณะชมสเุหรา่จมูา หรอื
สเุหรา่ของซาร ์ สรา้งโดย เชคห ์อเูบยด์ลุลา 
โคจา อาคหเ์รอร ์มหาบรุษุแหง่ลัทธซิฟีู  เมือ่
ศตวรรษที ่19 ไดพ้ังลง และ อเล็กซานเดอร์
ที ่3 ไดโ้ปรดใหส้รา้งขึน้ใหมใ่หม้รีปูลักษณ์
แบบดั่งเดมิ แตใ่นปีค.ศ.1997ก็พังลงมาอกี 
และก็ถกูสรา้งใหมอ่กีครัง้ เป็นสเุหรา่อนัดับที่
สามของประเทศฯ รองมาจากบบีคีานุมทีซ่า
มารค์าน และหอคาลยานทีบ่คูารา่  พาชม  
โรงเรยีนสอนศาสนาคเูคลดาสห์  สรา้ง
โดยขา้หลวงคเูคลดาสห ์ซึง่เป็นผูท้ีม่อํีานาจ
และยงัเป็นพีน่อ้งรว่มแมน่มกบับารัค ขา่น 

ผูป้กครองแหง่เมอืงทาซเคน้ท์  เป็นศนูยก์ลางของชวีติผูค้น , พวกทีใ่ชฝี้มอืในการทํางาน , การประกาศแจง้ขา่ว
ของเจา้เมอืง เป็นศนูยร์วมแหลง่ขา่ว,ขา่วลอื และลานประหารดว้ย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย    นําคณะเขา้ชม ครซั อหิมา่ม คอมเพล็กซห์รอื จัตรัุสพระองคอ์หิมา่ม สรา้งขึน้บนหลมุฝ่ังศพ ของอหิมา่มคนแรก

ของทาซเคน้ท ์ซึง่เป็นนักวทิยาศาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีง และมคีวามเชยีวชาญในคัมภรีอ์ลักรุอาน มชีือ่วา่ Abubekr 
Mukhamad Kaffal Shashi ซึง่หลมุศพของเขาชาวมสุลมิเคารพนับ

ถอือยา่งมาก บรเิวณนีเ้รยีกตามชือ่ของ
เขาหลังจากทีไ่ดรั้บตําแหน่งชคี Sheikh 
วา่ Khazreti Imam มสีถาปัตยกรรม
มากมายรวมถงึ บารคัขา่นมาดราซา
สรา้งในศตวรรษที ่16 ภายในม ี2 หลมุ
ศพ เป็นหลมุศพของ " Suyunidj-
Khana" แตอ่กีหลมุไมท่ราบชือ่แน่ชดั 
อาคารดา้นตรงขา้มคอื มสัยดิทลิลาชคี 
สรา้งขึน้เมือ่ 1856-1857 โดย ขา่น
Kokand(Mirza Ahmed Kushbegi) 
รปูทรงของอาคารเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ยาว ตามรปูแบบนยิมของศตวรรษที1่6 มี

ยอดโดม 12 ยอด เรยีงเป็น 4แถว แถวละ 3โดม มทีางเขา้แยกออกจากโถงสวดมนต ์มหีอ้งสําหรับสวดมนต์
ในชว่งฤดหูนาว และฤดรูอ้น เรยีกวา่ ayvan และมสี ิง่กอ่สรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาอสิลามอืน่ๆ เป็นศนูยก์ลาง
ทางศาสนาของทาซเคน้ท ์ชมการตกแตง่ภมูทิัศนอ์ยา่งงดงาม ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับสูค่วามยิง่ใหญ่
ในอดตี  
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จากนัน้ชมตลาดคอรซู์ ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงเกา่ของทาซเคน้ท ์ซึง่เป็นตําแหน่งใกลเ้คยีงกนักบัตลาดโบราณที่
เปิดมานานถงึ2 ,000ปี นับเป็นตลาดทีย่ ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุในเอเชยีกลาง เป็นศนูยก์ลางการคา้ทีสํ่าคัญบน
เสน้ทางสายไหม ตลาดคอรซ์ไูมไ่ดเ้ป็นเพยีงตลาด แตย่งัเป็นแหลง่พบปะสงัสรรคข์องผูค้น เป็นศนุยร์วมความ
บนัเทงิสาธารณะ เป็นทีห่าขา่วและกระจายขา่ว ในศตวรรษที1่5-16 
นับเป็นศนูยก์ลางทางสงัคมของเมอืง ตลาดคอรซ์ทูีเ่ห็นในปัจจบุนั 
สรา้งขึน้ใน คศ.1980 ภายใตโ้ดมทัง้ 7 โดยโดมทีใ่หญท่ีส่ดุเต็มไป
ดว้ยกลิน่หอมของเครือ่งเทศทัง้กระวาน  กานพล ูลกูจันทนเ์ทศ พรกิ
และอืน่ๆหลากหลาย มากกวา่60 สายพันธ ์ถั่วลสิง งา วอลนัท อลั
มอนด ์ลกูเกด แอปรคิอตแหง้ ถั่วลสิงตม้ในน้ําตาลหรอืน้ําผึง้และปก

คลกุเมล็ดงา พชืตระกลถูั่วตา่งๆ และ
ผลไมแ้หง้มากมาย  สมัผัสกบั
บรรยากาศและวัฒนธรรมยอ้นยคุอยา่ง
ทีเ่ป็นในสมยัโบราณ ทกุทีใ่นตลาดจะไดย้นิคําทักทายโดยพนักงานขายกบัผูซ้ ือ้
หรอืเพยีงแคค่นผา่นไปมา วา่ “Assalom aleykum Yakhshimisiz? ”ซึง่
แปลวา่ “สวสัด ีคณุเป็นอยา่งไรบา้ง ” พอ่คา้แมค่า้จะพยายามนําเสนอสนิคา้
ของตน คณุสามารถตอ่รองราคาสนิคา้ในตลาดไดแ้ละการเจรจาตอ่รองจะทําไห ้
ไดร้าคาทีล่ดลงอยา่งมาก สนุกกบัการซือ้สนิคา้ผา้แพรพรรณ พรมจากควีา , ซา
มารค์านด์,อฟักานสิถาน ,ตรุก ีเครือ่งทองเหลอืง เครือ่งดนตร ีผา้ขนสตัว ์เครือ่ง

หนัง อาหาร และสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย  

เย็น     รบัประทานอาหารค า่  
 

น าคณะออกเดนิทางสู ่สนามบนิทาซเคน้ท ์อซุเบกสิถาน เพือ่เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 
 

 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ  โดย สายการบนิ อซุเบกสิถาน แอรเ์วยส์  เทีย่วบนิที ่ HY531
 (บรกิารอาหารวา่งและพกัผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

       

วนัทีเ่จ็ด  สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ)   

07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภีาพ 
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อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 

17-23 พฤษภาคม 2560 

   07-13 มถินุายน 2560 
 

19-25  กรกฎาคม 2560 
 

   16-22  สงิหาคม 2560 
 

ลกัษณะการเขา้พกัโรงแรม ราคาทวัรต์อ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่2 ทา่นพกั 1 หอ้ง 44,900฿ 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 44,900฿ 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 42,900฿ 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 40,900฿ 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900฿ 
 

 

   

 
ราคาทวัรร์วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัด  โดยสายการบนิอซุเบกสิถาน แอรเ์วยส ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ทาซเคน้ท-์กรงุเทพฯ 

 คา่ตั๋วรถไฟความเร็วสงูชัน้ประหยัด โดนรถไฟขบวน “อโฟซยิอฟ”  เสน้ทาง ซามารค์านด-์ทาซเคน้ท ์

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ , คา่อาหาร , คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ นําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(ไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ)  
 คา่หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 

01 ก.พ.2559 และทา่นตอ้งชําระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 
 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมกลอ้งถา่ยรปู & คา่ธรรมเนียมกลอ้งวดีโิอ (หากม)ี 
 คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ โดยเฉลีย่ 5$ /วนั@รวม 5วนั หรอื 25$ ตลอดทรปิ 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย โดยเฉลีย่ 100บาท /ทา่น /วนั @รวม 6วนั หรอื 600฿ ตลอดทรปิ 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 สําหรับราคานี้บรษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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หมายเหต ุ 

 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศใน
สถานทีจ่รงิอาจไมเ่หมอืนในภาพขา้งตน้ เนือ่งจากสภาพอากาศ ,ชว่งเวลา ,แสง ,ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ช ้

แสดงในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในตา่ง 

ประเทศ หรอืเหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆเกดิขึน้
และมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ โรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ  จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ  ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 ระหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิท ฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น  
 กรณีลกูทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์

เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้    
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000  บาท 

 หลังจากชําระคา่มัดจําแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะทําการยืน่วซีา่ ซึง่จะทําการยืน่วซีา่
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดอืนกอ่นการเดนิทาง เนื่องจากตอ้งสํารองต๋ัวโดยสายรถไฟความเร็วสงู 

 สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทําการ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 
หรอืแลว้แตก่รณี 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวรทั์ง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจําทัง้หมด เนื่องจากเหตผุลในขอ้กอ่นหนา้นี้และหากมยีกเลกิหลังจาก
ออกบตัรโดยสารและทําการยืน่วซีา่แลว้ บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัสายการบนิ, วซีา่ ตลอดจน
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง 

 กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานกงสลุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจํา และคา่ทัวร ์

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่น หรอื หลังออกบตัรโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่มัดจํา และคา่ทัวร ์
    
ยกเลกิการเดนิทาง  
 

 ตอ้งแจง้ลว่งหนา้มากกวา่ 30 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วันทําการ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 20 วันทําการ บรษัิทฯมคีวามจําเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาทัวร ์

 ถา้ยกเลกิกะทันหันกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิทัง้หมด 
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เอกสารในการขอวีซ่าอซุเบกีสถาน  (โดยยืน่ขอวีซ่าหม ู่คณะท่ีสถานกงสลุอซุเบกีสถาน ประจ าประเทศไทย) 

(โดยยืน่ขอวซ่ีาหมู่คณะที่กงสุลอุซเบกสีถาน ประจ าประเทศไทย) ผู้สมัครกรุณาลงลายมือช่ือ 1 จุด ในช่องหมายเลข 15 ช่อง
สุดท้ายซ่ึงเป็นช่องส าหรับลงลายมือช่ือของผู้สมัครทุกท่านให้เรียบร้อย  
ผู้เดินทางเตรียมเอกสารตามทีส่ถานกงสุลก าหนด  โดยบริษัททวัร์จะรับเอกสารมาพจิารณาก่อน และหากต้องการส่ิงใด
เพิม่เติมจะแจ้งกลบัแก่ผู้เดินทางทุกท่าน และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องรวบรวมเอกสารของทุกท่านให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ จึงจะท าการยืน่วซ่ีาได้โดยยืน่วซ่ีาเป็นหมูคณะ ดังน้ันบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทั้งทีท่ างานและบ้านและมือถือฯ ตามรายละเอยีดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอก
ข้อมูลทีแ่นบมาพร้อมกนันี ้  

  หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 

เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่า

กวา่ 3 หนา้ 
- หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้

ดว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 

- ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ  าเป็นตอ้งส่ง
ใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อ
ปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 

  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่ 
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น  
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก 
- ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เซ็นรับรองส าเนา) 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี 
- ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 ส าเนาทะเบียนสมรส กรณท่ีานทีส่มรสแล้ว  (ถ้ามี) 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ กรณท่ีานทีม่ีการเปลีย่นช่ือ  (ถ้ามี) 
 ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณท่ีานทีม่ีการเปลีย่นนามสกุล (ถ้ามี) 
 ส าเนาใบหย่า กรณท่ีานทีห่ย่าแล้ว (ถ้ามี) 
 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  
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- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริง
จากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

กรณถูีกปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวซ่ีาและค่าด าเนินการทีเ่กดิขึน้จริง  
 
***   เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด   *** 

***************************************************** 
 

ขอ้ควรระวงั  :  รปูถา่ยทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่นัน้จะตอ้งตรงตามมาตรฐานทีกํ่าหนดไวต้ามดา้นลา่งนี้   
 

กรณุานํารปูถา่ยจํานวน 2 รปูที ่ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ซึง่เป็นรปูถา่ยสแีละมคีณุสมบตัดัิงตอ่ไปนี้: 
* ฉากหลังเป็นสอีอ่น (ขาว หรอื ครมี) ทีส่ามารถทําใหม้องเห็นใบหนา้ของผูย้ืน่ไดอ้ยา่งชดัเจน 
*โฟกสัทีใ่บหนา้ของผูย้ืน่ และ มคีวามคมชดัสงู 
* พมิพบ์นกระดาษทีใ่ชสํ้าหรับการถา่ยรปูทีม่คีณุภาพด ี
* มองเห็นใบหนา้ทัง้หมด ไมย่ิม้ (ไมส่วมแวน่ตา หมวก หรอื 
ผา้คลมุศรีษะใดๆ) อยา่งไรก็ตาม ทางสถานทตูยังคงอนุญาต
ใหผู้ย้ืน่สามารถใสผ่า้คลมุผมทางศาสนาได ้
* หากรปูถา่ยไมต่รงตามคณุสมบตัทิีร่ะบไุวข้า้งตน้ อาจจะ
สง่ผลตอ่การพจิารณาคํารอ้งขอวซีา่ของทา่นได ้ดังนัน้ควร
ระมัดระวังในการปฏบิตัติามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว ้ 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Tel: 02 169 3838 (auto) 
Hot Line : 089 923 8313 

Fax: 02 169 3811  , 02 169 3822 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 
           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 
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