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ว ันแรก
สนามบินสุวรรณภูม(ิ กรุงเทพฯ) – สนามบินทาซเค้นท์(อุซเบกิสถาน)
ั้ 4 เคาน์เตอร์ W ประตู 8 สาย
18.30น.
พร้อมก ัน ณ สนามบินสุวรรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชน
การบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวยส ์ พบก ับเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทฯ คอยอานวยความสะดวกในเรือ
่ ง
เอกสารการเดินทาง
21.40น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิน ทาซเค้นท์ อุซเบกิสถาน โดยสายการบิ นอุซเบกิสถานแอร์เวยส ์
เทีย
่ วบิน HY534 (บริการอาหารว่างและพ ักผ่อนบนเครือ
่ งบิน)

ี ้า
ว ันทีส
่ อง ทาซเค้นท์ – ซามาร์คานด์ นครแห่งโดมสฟ
02.30น.
เดินทางถึง สนามบิน ทาซเค้นท์ หลังผ่านขัน
้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร ้อย(เวลาทีอ
่ ซ
ุ เบกิสถานช ้ากว่าประเทศไทยประมาณ 2ชัว่ โมง)
ี ้ า The City of Blue Domes)โดยรถโค ้ชปรับ
นํ าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซามาร์คานด์ (นครแห่งโดมสฟ

อากาศ ระยะทางประมาณ334กิโลเมตร ใช ้เวลาประมาณ 5ชัว่ โมง

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้
ณ ห้องอาหาร ระหว่างการเดินทาง
ซามาร์คานด์ เคยถูกปกครองโดยโรมัน สมัยอเล็กซานเดอร์มหา
ราชเดินทัพไปอินเดีย ต่อจากนัน
้ พวกเติรก
์ อาหรับ เปอร์เซีย ก็ได ้
เข ้ามาปกครองต่อๆมา จนเจริญรุง่ เรืองสุดๆในยุคกลาง ในปี ค.ศ.
1221 เจงกิสข่าน เข ้ายึดครอง
จากนัน
้ อีก100ปี ตอ
่ มาเมืองนีก
้ ็เหลือ
แต่ซาก จนปี ค.ศ.1367 ข่านติมร
ู ์
เลงค์ ได ้ใช ้ซามาร์คานด์เป็ น
ศูนย์กลางจักรวรรดิตม
ิ รู ด
ิ นํ าทัพบุก
ยึดดินแดนตัง้ แต่ทะเลดําจรดลุม
่ นํ้ าสินธุ ทําลายบ ้านเมืองไปทั่วและนํ าช่างฝี มอ
ื
มากมายมาเนรมิตซามาร์คานด์เป็ นนครทีส
่ วยงามยิง่ ใหญ่อก
ี ครัง้ จนได ้รับสมญาว่า
ี ้ า (The City of Blue Domes) ได ้รับการขึน
นครแห่งโดมสฟ
้ ทะเบียนเป็ น
ื่ เสียง
มรดกโลก นํ าคณะเดินทางชม จตุร ัสเรจีสถาน เป็ นจัตรุ ัสกลางเมืองทีม
่ ช
ี อ
และยิง่ ใหญ่งดงามทีส
่ ด
ุ ในเอเชียกลาง ตกแต่งด ้วยกระเบือ
้ งเคลือบสีฟ้าตัดขอบ
ด ้วยสีเหลือง รายล ้อมไปด ้วยโรงเรียนสอนศาสนาถึง 3 แห่งคือ อูลค
ุ เบก ( Ulug
Beg) ตัง้ อยูท
่ างทิศตะวันตก สร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร์ ดอร์ (Shir Dor) ตัง้ อยูท
่ างทิศตะวันออก
สร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลค
ุ เบค ผนังกําแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิต และซุ ้ม
ประตูมรี ป
ู เสือลายพาดกลอน ทีแ
่ ตกต่างไปจากสถาปั ตยกรรมทั่วๆไปของศาสนาอิสลาม และ ทิลยา คารี (Tilya
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้ อยูท
่ างด ้านเหนือ ในศตวรรษที่ 17 และใช ้เวลาสร ้างประมาณ 20 ปี ซึง่ ผนังและซุ ้มในกําแพงมีการ
ปิ ดทองอร่ามเรืองรองมากกว่าทีอ
่ น
ื่
เทีย
่ ง ร ับประทานอาหารกลางว ัน
บ่าย จากนัน
้ นํ าคณะชม สุเหร่าบิบ ิ คะนุม เป็นสุเหร่าทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน
โลกอิสลาม เพือ
่ แสดงให ้เห็นถึงพลังอํานาจทีส
่ ามารถปกครอง
ดินแดนได ้มากกว่าใครในประวัต ิ ศาสตร์ ถูกสร ้างเมือ
่ ปี ค.ศ.1399
ใช ้เวลาก่อสร ้างนาน 5 ปี ใช ้
ช่างฝี มอ
ื 200 คน แรงงาน 500
คน ช ้างอีก 95 เชือก โดย
เฉพาะตัวโดมได ้กลายเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองนี้ ภายใน
ตกแต่งด ้วยหินอ่อนแกะสลักโมเสครูปร่างต่างๆ เคลือบด ้วยสีฟ้างดงาม
เขียน
ภาพและอักษรด ้วยนํ้ าเงินและทอง
และทีห
่ น ้าสุเหร่ายังมีแท่น ซึง่ เดิมวาง
ิ าบห์ บาร์ซา
้ สินค ้าที่ ซย
คัมภีรอ
์ ล
ั กุรอ่านทีใ่ หญ่ถงึ 2 เมตร เข ้าชมและเลือกซือ
สินค ้าพืน
้ เมืองมากมาย เครือ
่ งเทศ ผลไม ้ และวิถช
ี วี ต
ิ ผู ้คนในโลกอิสลามทีย
่ งั
้ ผ ้าแฟชัน
่ แบบเก่า สวมหมวกอุซเบกหรือใช ้ผ ้าโพกศีรษะ
เสือ

เย็ น

ร ับประทานอาหารคา่
่ พ
เข้าสูท
ี่ ัก Asia Samarkand Hotel/Samarkand หรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว
http://asiahotels.uz/en/Asia-Samarkand.html

ว ันทีส
่ าม
ชาห์รซ
ิ าบซ ์ เมืองสเี ขียว
เชา้
ร ับประทานอาหารเชา้
ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าคณะเดินทางสู่ เมืองชาห์รซ
ิ าบซ ์ โดยรถโค ้ช
ระยะทาง 89กิโลเมตร ใช ้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่ โมง เมือ
่ เดินทางมาถึงเมืองชาห์รซ
ิ าบซ์ ซึง่ แปลว่าเมืองสีเขียว
ในภาษาเปอร์เซีย นํ าคณะเข ้าชม พระราชว ังอ ัคซาเรย์ หรือ พระราชวังขาว (White palace) ทีส
่ ร ้างโดยอา
เมียร์ ตีมร
ู ์ ได ้นํ าช่างฝี มอ
ื หลากหลายสาขามาร่วมกันสร ้าง มีพระประสงค์จะให ้เป็ นพระราชวังทีย
่ งิ่ ใหญ่เกรียงไกร
นํ าคณะชม ดูร ัท ทิราว ัท ภายในเป็ นสถานทีฝ
่ ั่ งศพของชัมซิดดิน
ื่ เสียง และเป็ นที่
คูลัล (Shamsiddin Kulal)ผู ้นํ าทางศาสนาทีม
่ ช
ี อ
ิ ธิท
ปรึกษาทางจิตวิญญาณของติมรู ์ มีแท่นหินสีดํา เป็ นหินศักดิส
์ ท
์ ี่
ชาวอิสลามนับถือและมาทําความ
เคารพบูชาแตะสัมผัสหินดําเพือ
่ ขอ
พร ม ัสยิดก๊อก กุมบาซ เป็ นทีร่ ู ้จัก
่ มัสยิดวันศุกร์ของชาห์รซ
ในชือ
ิ าบซ์
(Friday Mosque of Shakhrisabz)
ี ้ าของมัสยิด นํ าคณะ
ชมโดมใหญ่สฟ
ชม ดอร ัส ซเิ อด ัท สถานทีฝ
่ ั่ งพระ
ศพของราชวงค์ตม
ิ รู ด
ิ ทัง้ Jakhongir
ลูกชายคนโตและ Umar sheikh ลูก
ชายคนรอง ของ
อาเมียร์ ตีมรู ์
รวมถึงติมรู ย
์ งั สร ้างสุสานของตนไว ้
ร่วมด ้วยแต่ไม่ได ้ใช ้งาน เพราะความ
่ ทางศาสนาจึงฝั่ งไว ้ทีซ
เชือ
่ ามาร์คานด์แทน หลังคาทําเป็ นรูปทรงกรวย
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เทีย
่ ง ร ับประทานอาหารกลางว ัน
บ่าย นํ าคณะเดินทางสู่ เมืองบูคาร่า โดยรถโค ้ช ระยะทาง 264กิโลเมตร ใช ้เวลา
ประมาณ 3.40 ชัว่ โมง ในอดีตเป็ นเมืองโบราณทีเ่ ก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ทีถ
่ ก
ู
สร ้างขึน
้ บนเนินเขา สําหรับประกอบพิธท
ี างศาสนาในฤดูใบไม ้ผลิ และยัง
เป็ นเมืองทีก
่ ําเนิดงานเขียนของผู ้ทีน
่ ับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็ นทีอ
่ ยู่
ของบุคคลสําคัญ มีสเุ หร่า อนุสาวรีย ์ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา ฯ
่ ว่าเป็ นเมืองในเทพนิยาย
และยังได ้ชือ
และทีส
่ ําคัญเป็ นเมืองทีต
่ งั ้ อยูบ
่ น
ื่ ว่า เส ้นทางสายไหม และได ้รับการขึน
เส ้นทางการค ้าขายทีม
่ ช
ี อ
้ ทะเบียนให ้
เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993
เย็ น ร ับประทานอาหารคา่
่ พ
เข้าสูท
ี่ ัก Asia Bukhara Hotel/Bukhara หรือเทียบเท่าระด ับ 3-4 ดาว
http://asiahotels.uz/en/Asia-Bukhara.html
ว ันทีส ี่

เชา้

นครโบราณ บูคาร่า ดินแดนอาหร ับราตรี

ร ับประทานอาหารเชา้
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ี่ าตีลังกากลับหัว สร ้างโดยเศรษฐีชาวเติรก
นํ าคณะชม ชอร์มน
ิ อร์ อาคารทีแ
่ ปลกตาดูเหมือนเก ้าอีส
้ ข
์ เมนิสถาน
ชอร์แปลว่า 4 มินอร์คอ
ื มินาเรตหอสูงเพือ
่ ประกาศให ้คนมาละหมาด แต่ไม่ได ้เป็ นมิ
่ งเปิ ดเพือ
นาเรตเพราะด ้านบนหอไม่มช
ี อ
่ ประกาศใดใด นํ าคณะเข ้าชม
ไลอ ับบี
เฮา้ ซ ์ สถานทีส
่ ําหรับสอนศาสนาทีต
่ งั ้ อยูบ
่ ริเวณ
ริมสระนํ้ าทีใ่ ห ้ความร่มรืน
่ ชาวเมืองจะมาพักผ่อน
ทํากิจกรรมรอบๆบริเวรสระนํ้ า และด ้านทีเ่ หลืออีก
3ด ้านเป็ นศาสนสถานเก่าแก่คอ
ื ด ้านตะวันตก คา
นาค่า( Khanaka)สร ้างเป็ นตําหนักสําหรับเป็ น
บ ้านพัก ด ้านเหนือเป็ นโรงเรียนสอนศาสนาคูเค
ลดาสซ ์ (Kukeldash
Madrasah)และด ้าน
ตะวันออกโรงเรียนสอนศาสนา นาเดียร์ ดีวาน เบกี ( Nadir Divan Begi
Madrasah)
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ี่ ด
ุ ในบูคารา เดิมเคยเป็ นวิหารใน
ศาสนาโซโรอัสเตอร์ของพวกเปอร์เซียโบราณ
และอาจจะเคยเป็ นวัดในพุทธ
ศาสนามาก่อนนัน
้ ด ้วย และชาวยิวเคยใช ้ มัสยิดแห่งนีเ้ ป็ นทีป
่ ระกอบศาสนพิธใี น
ศาสนายูดายก่อนทีจ
่ ะมีการสร ้างโบสถ์ ของตัวเอง เมือ
่ พวกอาหรับบุกมายึด จึงได ้
เปลีย
่ นให ้เป็ นมัสยิดในศาสนาอิสลาม ถูกกลบด ้วยพายุทราย มานานจึง เป็ น 1 ใน
3 สิง่ ก่อสร ้างทีไ่ ม่ถก
ู ทําลายโดยกองทัพมองโกลของเจงกิสข่านในศตวรรษที่ 13
้ สินค ้าทีโ่ ดมอันยิง่ ใหญ่
นํ าท่านเลือกซือ
คือ ทากิ (Taqi Trading Domes) มี
อยู่ 3 ส่วน คือ ทากิ ซาร์การอน(Taqi
Zargaron) ซึง่ เป็ นโดมทีพ
่ วกอินเดีย
ทําการค ้าขายและแลกเงินตรา ทากิ ซาร์ราฟอน ( Taqi Sarrafon)
เป็ นโดมทีค
่ ้าขายเกีย
่ วกับสิง่ มีคา่ อัญมณีตา่ งๆ และ ทากิ เทลปัก ฟูรู
่ (Taqi Telpak Furushon) เป็ นโดมทีค
โชน
่ ้าขายของทีเ่ ป็ นสินค ้า
สําหรับทั่วๆไป รวมทัง้ ของทีร่ ะลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผ ้า
ทีเ่ ย็บด ้วยมือ และสินค ้าอืน
่ ๆ อีกมากมาย
้ บ้าน
เทีย
่ ง ร ับประทานอาหารกลางว ัน
พร้อมชมการเต้นราพืน
บ่าย
นํ า คณะเดิน ชมค ัลยานมินาเรต (คัลยานแปลว่ายิง่ ใหญ่) หอคอยสูง
ใหญ่สงู ถึง 47 เมตร เส ้นผ่านศูนย์กลางฐาน 9 เมตรตกแต่งด ้วย
ลวดลายเรขาคณิตไม่ซํ้ากันถึง 14
แถบลายเป็ น1 ใน 3 ของ
สถาปั ตยกรรมโบราณทีร่ อดจากการ
ทําลายของกองทัพเจงกิสข่านตัง้
ตระหง่านผ่านกาลเวลามาอย่าง
ยาวนานเกือบ900ปี ม ัสยิด ค ัลยาน
มัสยิดขนาดใหญ่ประจําเมืองบูคาร่า
สร ้างขึน
้ ในบริเวณเดิมทีม
่ ส
ั ยิดเก่าถูก
เผาทําลายโดยเจงกิสข่าน สามารถจุคนได ้เต็มทีถ
่ งึ 12000คน มี
มิหล ับ
(Mihrab)เพือ
่ แสดงทิศทีห
่ ันไปทางหินดํากาบาห์แห่งกรุงเมกกะทีเ่ วลา
ละหมาดชาวมุสลิมต ้องหันหน ้าไปทางนัน
้ ได ้รับการตกแต่งอย่างวิจต
ิ รงดงาม
่ ของครูทม
ื่ “มิร ิ
ชมเมอร์อ ิ อาหร ับ มาดราซา ตัง้ ตามชือ
ี่ าสอน ทีช
่ อ
อาหรับ ” จุดเด่นคือโดมขนาดใหญ่สเี ขียวอมฟ้ าขนาบสองข ้างประตู
ทางเข ้า ปั จจุบน
ั ใช ้เป็ นสถานศึกษา
ศาสนาอิสลามอยู่ จึงห ้าม
นักท่องเทีย
่ วเข ้าชมด ้านใน ชม อุลค
ุ
ิ ข่าน
เบกมาดราซาและอ ับดุลลาซส
มาดราซา ซึง่ ตัง้ อยูต
่ รงข ้ามกันเป็ น
สถาปั ตยกรรมเก่าแก่ยงิ่ ใหญ่ แสดงถึง
ความรุง่ เรืองและความศรัทธาต่อ
ศาสนาในยุคโบราณ นํ าคณะ
ชม
ป้อมดิอาร์ค ป้ อมเก่าแก่สร ้างในศตวรรษที่ 5 ถูกสร ้างด ้วยอิฐหนาทึบและสูง
ใหญ่ โดยก่อสร ้างซ ้อนทับกันจนใหญ่ขน
ึ้ เรือ
่ ยๆ เพือ
่ ใช ้เป็ นเกาะกําบังสําหรับ
ป้ องกันศัตรูทจ
ี่ ะเข ้ามารุกราน ส่วนประตูมซ
ี ุ ้มโค ้งและหอคอยทัง้ สอง
ด ้าน ซึง่ ในอดีตภายในถูกใช ้เป็ นศูนย์กลางการปกครอง
พาชม
โบโล เค้าซ คอมเพล็ ก อาคาร
สุเหร่าในสมัยกลาง ด ้านหน ้ามี
เสาไม ้ประดับ
20 ต ้นรองรับ
ดาดฟ้ าหลังคาเมือ
่ เงาสะท ้อนกับ
สระนํ้ าหน ้าอาคารซึง่ จะทําให ้เห็น
เสาไม ้ 40ต ้น สถานทีแ
่ ห่งนีเ้ ป็ น
สุเหร่าอย่างเป็ นทางการมา ตัง้ แต่
ปี ค.ศ.1917 จนถึงปั จจุบน
ั นี้
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นํ า คณะ ชม ทีฝ
่ ง
ั พระศพของอีสมาอิล ซามานิดส ์
สุสานเก่าแก่ทเี่ ป็ น
สถาปั ตยกรรมทีง่ ดงาม สร ้างในปี ค.ศ.892สําเร็จปี ค.ศ.943 และผ่านเวลามานับ
พันปี เป็ น1 ใน 3 ของสถาปั ตยกรรมโบราณทีร่ อดจากการทําลายของเจงกิสข่าน
ในสมัยมองโกลแผ่อํานาจมาปกครองแถบ
ชม สุสานชาสมาอายุบ
ซึง่ มีตํานาน
เก่าแก่เล่าว่า ท่านนบีอย
ั ยุบในศาสนา
อิสลาม(หรือโยบ Job ในศาสนาคริสต์)
เมือ
่ นับพันปี มาแล ้ว เดินทางมาถึงบริเวณนี้
และพบกับชาวบ ้านซึง่ ใกล ้ตายจากการ
ขาดแคลนนํ้ า ท่านจึงเอาไม ้เท ้าแทงไปที่
ิ ธิ์ ชาวบ ้านนํ ามาดืม
พืน
้ เกิดเป็ นตานํ้ าขึน
้ มา นํ้ านีก
้ ลายเป็ นนํ้ าศักดิส
์ ท
่ กิน
หรืออาบใช ้รักษาโรคได ้ ปั จจุบน
ั ภายในจัดเป็ นนิทรรศการเกีย
่ วกับนํ้ าและ
แหล่งนํ้ าในพืน
้ ทีแ
่ ถบนี้
ร ับประทานอาหารคา่
่ พ
เข้าสูท
ี่ ัก Asia Bukhara Hotel/Bukhara หรือเทียบเท่าระด ับ 3-4 ดาว
http://asiahotels.uz/en/Asia-Bukhara.html

เย็ น

ว ันทีห
่ า้
บูคาร่า - ซามาร์คานด์ - ทาซเค้นท์
เชา้
ร ับประทานอาหารเชา้
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าคณะออกเดินสูเ่ มืองซามาร์คานด์ โดยรถโค ้ชระยะทาง 279กิโลเมตร ใช ้เวลาประมาณ 4ชัว่ โมง
เทีย
่ ง
บ่าย

ร ับประทานอาหารกลางว ัน
นํ าคณะชมสุสานกูร ิ อาเมียร์ ถูกสร ้างขึน
้ เพือ
่ ให ้เป็ นทีฝ
่ ั งศพของ
ั หมัด (
สุลต่าน มูฮม
Sultan
Muhammad) ซึง่ เป็ นหลานรัก
ของอาเมียร์ ติมรู ์ ประตูทางเข ้า
ก่ออิฐถือปูนตัง้ เป็ น
สีเ่ หลีย
่ มผืนผ ้าซุ ้มโค ้ง มีโดมสี
ฟ้ าผิวลอนกระดูกงู สูงประมาณ
36 เมตร ผนังห ้องและเพดาน
โค ้ง ภายในประดับด ้วย
กระเบือ
้ งอิฐเผาลงด ้วยลายสี
ทอง สี อําพัน สีฟ้านํ้ าทะเลมี
ความโดดเด่นทางด ้านสถาปั ตยกรรมจนเป็ นทีเ่ ลือ
่ งลือไปทั่วโลก จากนัน
้ นํ า
ิ ดา ซึง่ มีความหมายว่า เป็ นทีอ
คณะเข ้าชม ชาห์ อิ ซน
่ ยูข
่ องกษั ตริย ์ ( The
Living King /Necropolis) เป็ น
สถานทีร่ วมสุสานขนาดใหญ่ ซึง่
ตัง้ อยูบ
่ นเนินเขา
อัฟราซิยาบ
ซึง่ ใช ้เป็ นทีฝ
่ ั งศพมาตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 9-14

ฃ

ิ อฟ ” เดินทางจากเมืองซามาร์คานด์สเู่ มืองทาซเค ้นท์ระยะทาง 334
17.00น. นํ าคณะขึน
้ รถไฟความเร็วสูง ” อโฟซย
้เวลาประมาณ
กิโลเมตร ใช
2.10 ชัว่ โมง
เย็ น

ร ับประทานอาหารคา่
่ พ
เข้าสูท
ี่ ัก Hotel Uzbekistan/Tashkent หรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว
http://www.hoteluzbekistan.uz/
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ว ันทีห
่ ก

ิ า - สนามบินทาซเค้นท์(อุซเบกิสถาน)
ทาซเค้นท์ นครแห่งศล

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้
ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าคณะซิตท
ี้ ัวร์ ชมเมือง ทาซเค้นท์ (The city of
ิ า) เมืองหลวงของประเทศอุซเบกิสถาน นคร
Stone:นครศล
โบราณทีเ่ ต็มไปด ้วย
ั
อารยะธรรม และสีสน
บนเส ้นทางสายไหม
เส ้นทางการค ้ายุค
่
โบราณอันเลือ
่ งชือ
อาคาร สถาปั ตยกรรมที่
ยิง่ ใหญ่ผสมผสาน
วัฒนธรรมโบราณ และ
สมัยใหม่ ชม อนุสาวรีย ์
และจ ัตุร ัสอาเมียร์ ตีมร
ู ์
ซึง่ ถูกสร ้างขึน
้ เพือ
่ ให ้เป็ นอนุสาวรียข
์ องรัฐบุรษ
ุ ของชาติท ี่ เป็ นผู ้
ก่อสร ้างอาณาจักรแห่งนีข
้ น
ึ้ มา ในสมัยของจักรวรรดิตม
ี รู ด
ิ
เทีย
่ วชมจ ัตุร ัสอิสรภาพ ใจกลางเมืองเก่าของทาซ
เค ้นท์ สวนสาธารณะกว ้างใหญ่ ประดับด ้วยปฏิมากรรมงดงามเต็มไปด ้วยสัญลักษณ์ และความหมาย และอาคาร
สถานทีร่ าชการสําคัญในบริเวณรอบโดยจัตรุ ัส จากนัน
้ นํ าคณะ ชมสุเหร่าจูมา หรือ
สุเหร่าของซาร์ สร ้างโดย เชคห์ อูเบย์ดล
ุ ลา
โคจา อาคห์เรอร์ มหาบุรษ
ุ แห่งลัทธิซฟ
ู ี เมือ
่
ศตวรรษที่ 19 ได ้พังลง และ อเล็กซานเดอร์
ที่ 3 ได ้โปรดให ้สร ้างขึน
้ ใหม่ให ้มีรป
ู ลักษณ์
แบบดั่งเดิม แต่ในปี ค.ศ.1997ก็พังลงมาอีก
และก็ถก
ู สร ้างใหม่อก
ี ครัง้ เป็ นสุเหร่าอันดับที่
สามของประเทศฯ รองมาจากบีบค
ี านุมทีซ
่ า
มาร์คาน และหอคาลยานทีบ
่ ค
ู าร่า
พาชม
โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์
สร ้าง
โดยข ้าหลวงคูเคลดาสห์ ซึง่ เป็ นผู ้ทีม
่ อ
ี ํานาจ
และยังเป็ นพีน
่ ้องร่วมแม่นมกับบารัค ข่าน
ผู ้ปกครองแห่งเมืองทาซเค ้นท์ เป็ นศูนย์กลางของชีวต
ิ ผู ้คน , พวกทีใ่ ช ้ฝี มอ
ื ในการทํางาน , การประกาศแจ ้งข่าว
ของเจ ้าเมือง เป็ นศูนย์รวมแหล่งข่าว,ข่าวลือ และลานประหารด ้วย
เทีย
่ ง ร ับประทานอาหารกลางว ัน
์ รือ จัตรุ ัสพระองค์อห
บ่าย นํ าคณะเข ้าชม คร ัซ อิหม่าม คอมเพล็ กซห
ิ ม่าม สร ้างขึน
้ บนหลุมฝั่ งศพ ของอิหม่ามคนแรก
ื่ เสียง และมีความเชียวชาญในคัมภีรอ
ื่ ว่า
ของทาซเค ้นท์ ซึง่ เป็ นนักวิทยาศาสตร์ทม
ี่ ช
ี อ
์ ล
ั กุรอาน มีชอ
Abubekr
Mukhamad Kaffal Shashi ซึง่ หลุมศพของเขาชาวมุสลิมเคารพนับ
่ ของ
ถืออย่างมาก บริเวณนีเ้ รียกตามชือ
เขาหลังจากทีไ่ ด ้รับตําแหน่งชีค Sheikh
ว่า Khazreti Imam มีสถาปั ตยกรรม
มากมายรวมถึง บาร ัคข่านมาดราซา
สร ้างในศตวรรษที่ 16 ภายในมี 2 หลุม
ศพ เป็ นหลุมศพของ "
Suyunidj่ แน่ชด
ั
Khana" แต่อก
ี หลุมไม่ทราบชือ
ี
อาคารด ้านตรงข ้ามคือ ม ัสยิดทิลลาชค
สร ้างขึน
้ เมือ
่ 1856-1857 โดย ข่าน
Kokand(Mirza Ahmed Kushbegi)
รูปทรงของอาคารเป็ นรูปสีเ่ หลีย
่ มผืนผ ้ายาว ตามรูปแบบนิยมของศตวรรษที1
่ 6 มี
ยอดโดม 12 ยอด เรียงเป็ น 4แถว แถวละ 3โดม มีทางเข ้าแยกออกจากโถงสวดมนต์ มีห ้องสําหรับสวดมนต์
ในช่วงฤดูหนาว และฤดูร ้อน เรียกว่า ayvan และมีสงิ่ ก่อสร ้างทีเ่ กีย
่ วข ้องกับศาสนาอิสลามอืน
่ ๆ เป็ นศูนย์กลาง
่ วามยิง่ ใหญ่
ทางศาสนาของทาซเค ้นท์ ชมการตกแต่งภูมท
ิ ัศน์อย่างงดงาม ให ้ความรู ้สึกเหมือนย ้อนเวลากลับสูค
ในอดีต
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เย็ น

จากนัน
้ ชมตลาดคอร์ซู ตัง้ อยูใ่ นใจกลางเมืองเก่าของทาซเค ้นท์ ซึง่ เป็ นตําแหน่งใกล ้เคียงกันกับตลาดโบราณที่
เปิ ดมานานถึง2 ,000ปี นับเป็ นตลาดทีย
่ งิ่ ใหญ่และเก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ ในเอเชียกลาง เป็ นศูนย์กลางการค ้าทีส
่ ําคัญบน
เส ้นทางสายไหม ตลาดคอร์ซไู ม่ได ้เป็ นเพียงตลาด แต่ยงั เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์ของผู ้คน เป็ นศุนย์รวมความ
บันเทิงสาธารณะ เป็ นทีห
่ าข่าวและกระจายข่าว ในศตวรรษที1
่ 5-16
นับเป็ นศูนย์กลางทางสังคมของเมือง ตลาดคอร์ซท
ู เี่ ห็นในปั จจุบน
ั
สร ้างขึน
้ ใน คศ.1980 ภายใต ้โดมทัง้ 7 โดยโดมทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ เต็มไป
ด ้วยกลิน
่ หอมของเครือ
่ งเทศทัง้ กระวาน กานพลู ลูกจันทน์เทศ พริก
และอืน
่ ๆหลากหลาย มากกว่า60 สายพันธ์ ถั่วลิสง งา วอลนัท อัล
มอนด์ ลูกเกด แอปริคอตแห ้ง ถั่วลิสงต ้มในนํ้ าตาลหรือนํ้ าผึง้ และปก
คลุกเมล็ดงา พืชตระกลูถั่วต่างๆ และ
ผลไม ้แห ้งมากมาย สัมผัสกับ
บรรยากาศและวัฒนธรรมย ้อนยุคอย่าง
้
ทีเ่ ป็ นในสมัยโบราณ ทุกทีใ่ นตลาดจะได ้ยินคําทักทายโดยพนักงานขายกับผู ้ซือ
หรือเพียงแค่คนผ่านไปมา ว่า “Assalom aleykum Yakhshimisiz? ”ซึง่
แปลว่า “สว ัสดี คุณเป็นอย่างไรบ้าง ” พ่อค ้าแม่ค ้าจะพยายามนํ าเสนอสินค ้า
ของตน คุณสามารถต่อรองราคาสินค ้าในตลาดได ้และการเจรจาต่อรองจะทําไห ้
้ สินค ้าผ ้าแพรพรรณ พรมจากคีวา , ซา
ได ้ราคาทีล
่ ดลงอย่างมาก สนุกกับการซือ
มาร์คานด์ ,อัฟกานิสถาน ,ตุรกี เครือ
่ งทองเหลือง เครือ
่ งดนตรี ผ ้าขนสัตว์ เครือ
่ ง
หนัง อาหาร และสินค ้าพืน
้ เมืองมากมาย
ร ับประทานอาหารคา่
นาคณะออกเดินทางสู่ สนามบินทาซเค้นท์ อุซเบกิสถาน เพือ
่ เดินทางกล ับ กรุงเทพฯ

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวยส ์
(บริการอาหารว่างและพ ักผ่อนบนเครือ
่ งบิน)

ว ันทีเ่ จ็ ด
07.15 น.

สนามบินสุวรรณภูม(ิ กรุงเทพฯ)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสว ัสดีภาพ
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อัตราค่าบริการ
17-23 พฤษภาคม 2560

ว ันเดินทาง

07-13 มิถน
ุ ายน 2560
19-25 กรกฎาคม 2560
16-22 สงิ หาคม 2560

ล ักษณะการเข้าพ ักโรงแรม

ราคาท ัวร์ตอ
่ ท่าน

ผูใ้ หญ่ 2 ท่านพ ัก 1 ห้อง

44,900฿

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

44,900฿

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

42,900฿

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่านพ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

40,900฿
7,900฿

พ ักห้องเดีย
่ ว เพิม
่ ท่านละ

ราคาท ัวร์รวม
้ ประหยัด โดยสายการบินอุซเบกิสถาน แอร์เวยส์ เส ้นทาง กรุงเทพฯ-ทาซเค ้นท์-กรุงเทพฯ
 ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับชัน
้
 ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงชันประหยัด โดนรถไฟขบวน “อโฟซิยอฟ” เส ้นทาง ซามาร์คานด์-ทาซเค ้นท์
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักตามรายการทีร่ ะบุ (2-3ท่านต่อหนึง่ ห ้อง)
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ , ค่าอาหาร , ค่ารถรับส่งระหว่างนํ าเทีย
่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ นํ าเทีย
่ วตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถ(ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ)
 ค่าหัวหน ้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ทีค
่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซา่
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
 ค่าภาษี นํ้ามันเชือ
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
01 ก.พ.2559 และท่านต ้องชําระเพิม
่ หากมีการเรียกเก็บเพิม
่ จากสายการบิน
ราคาท ัวร์ไม่รวม
 ค่านํ้ าหนั กของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมกล ้องถ่ายรูป & ค่าธรรมเนียมกล ้องวีดโิ อ (หากมี)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนั งสือเดินทาง
 ค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ และคนขับรถ โดยเฉลีย
่ 5$ /ว ัน@รวม 5ว ัน หรือ 25$ ตลอดทริป
 ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ไทย โดยเฉลีย
่ 100บาท /ท่าน /ว ัน @รวม 6ว ัน หรือ 600฿ ตลอดทริป
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
 ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว
 สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษี ทอ
่ งเทีย
่ วหากมีการเก็บเพิม
่
 ค่าประกันการเดินทางทีน
่ อกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
ั บรรยากาศใน
 ภาพทีใ่ ช ้ประกอบในโปรแกรมทัวร์ข ้างต ้น ใช ้เพือ
่ ความเข ้าใจในมุมมองสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว สีสน
สถานทีจ
่ ริงอาจไม่เหมือนในภาพข ้างต ้น เนือ
่ งจากสภาพอากาศ ,ช่วงเวลา ,แสง ,ฤดูกาล อืน
่ ๆเป็ นต ้น ภาพทีใช
่ ้
แสดงในโปรแกรมทัวร์ข ้างต ้นจึงใช ้เพือ
่ การโฆษณาเท่านัน
้
 รายการอาจจะมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช ้าของสายการบิน ,รถไฟ โรงแรมทีพ
่ ักในต่าง
ประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ
จะคํานึงถึงความสะดวกของผู ้เดินทาง
เป็ นสําคัญ
 กรณีทม
ี่ ก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู ้เดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆเกิดขึน
้
และมีเหตุทําให ้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินจนกว่าจะได ้รับ
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม รถไฟ หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ
่ ริษัททัวร์ตด
ิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได ้
 รายการนี้เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได ้สํารองทีน
่ ั่ งบนเครือ
่ งและ โรงแรม
ทีพ
่ ักในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร ้อย
 บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองห ้ามผู ้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของ
่ ไปในทางเสือ
่ มเสีย หรือด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
ห ้ามนํ าเข ้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือความประพฤติสอ
กองตรวจคนเข ้าเมืองพิจารณาแล ้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให ้ท่านได ้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด ้าวทีพ
่ ํานั กอยูใ่ นประเทศไทย
ิ ของตนเอง
 ระหว่างการเดินทางผู ้โดยสารต ้องรับผิดชอบทรัพย์สน
ิ ธิใ์ นการให ้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้ แทนบริษัท ฯ นอกจากมี
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
้
 เมือ
่ ท่านได ้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทผ
 บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ี่ เู ้ ดินทางตา
่ กว่า 20 ท่าน
้ ตั๋วเครือ
 กรณีลก
ู ทัวร์จะซือ
่ งบินภายในประเทศ ต ้องโทรสอบถามเพือ
่ ยืนยันการออกกรุ๊ปทีแ
่ น่นอนจากบริษัททัวร์
้
เสียก่อน มิฉะนั น
้ ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
ิ ธิเ์ ฉพาะลูกค้าทีม
 บริษ ัทขอสงวนสท
่ วี ัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านน
ั้
เงือ
่ นไขการให้บริการ









กรุณาจองล่วงหน ้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระม ัดจา 20,000 บาท
่ ผู ้เดินทางได ้ ก่อนทีบ
หลังจากชําระค่ามัดจําแล ้ว สามารถเปลีย
่ นชือ
่ ริษัทฯ จะทําการยืน
่ วีซา่ ซึง่ จะทําการยืน
่ วีซา่
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 1 เดือนก่อนการเดินทาง เนื่องจากต ้องสํารองตั๋วโดยสายรถไฟความเร็วสูง
ส่วนทีเ่ หลือชําระทันทีกอ
่ นการเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วันทําการ มิฉะนั น
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
หรือแล ้วแต่กรณี
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด กรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให ้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ
่ ริษัทฯ กําหนดไว ้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู ้เดินทางอืน
่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทฯ ต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่ามัดจําทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข ้อก่อนหน ้านี้และหากมียกเลิกหลังจาก
ออกบัตรโดยสารและทําการยืน
่ วีซา่ แล ้ว บริษัทฯ จะทําการคืนเงินได ้หรือไม่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สายการบิน, วีซา่ ตลอดจน
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ณ ประเทศทีเ่ ราเดินทาง
กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานกงสุล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แจ ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คน
ื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์

ยกเลิกการเดินทาง






ต ้องแจ ้งล่วงหน ้ามากกว่า 30 วันทําการ มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วันทําการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 20 วันทําการ บริษัทฯมีความจําเป็ นต ้องหัก 50% ของราคาทัวร์
ถ ้ายกเลิกกะทันหันก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทัง้ หมด
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เอกสารในการขอวีซ่าอ ุซเบกีสถาน (โดยยืน่ ขอวีซ่าหมู่คณะที่สถานกงส ุลอ ุซเบกีสถาน ประจาประเทศไทย)
(โดยยืน่ ขอวีซ่าหมู่คณะที่กงสุ ลอุซเบกีสถาน ประจาประเทศไทย) ผู้สมัครกรุ ณาลงลายมือชื่ อ 1 จุด ในช่ องหมายเลข 15 ช่ อง
สุ ดท้ ายซึ่งเป็ นช่ องสาหรับลงลายมือชื่ อของผู้สมัครทุกท่ านให้ เรียบร้ อย
ผู้เดินทางเตรียมเอกสารตามทีส่ ถานกงสุ ลกาหนด โดยบริษัททัวร์ จะรับเอกสารมาพิจารณาก่อน และหากต้ องการสิ่ งใด
เพิม่ เติมจะแจ้ งกลับแก่ ผ้ เู ดินทางทุกท่ าน และบริษัทฯ ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่ าจะต้ องรวบรวมเอกสารของทุกท่ านให้ ครบถ้ วน
และสมบูรณ์ จึงจะทาการยืน่ วีซ่าได้ โดยยืน่ วีซ่าเป็ นหมูคณะ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้ องขอความร่ วมมือในการเตรียมเอกสารให้
ครบถ้ วนและสมบูรณ์ พร้ อมเบอร์ โทร.ทั้งทีท่ างานและบ้ านและมือถือ ฯ ตามรายละเอียดด้ านล่ างและกรอกข้ อมูลตามใบกรอก
ข้ อมูลทีแ่ นบมาพร้ อมกันนี้
หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
- โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6
เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดินทาง
- หน้าหนังสื อเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่า
กว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลี่ยนหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ กรุ ณาเตรี ยมเล่มเก่าให้
ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
- ท่านที่มีปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่ ง
ให้กบั บริ ษทั ทัวร์ หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ
รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รู ป เน้ นหน้ าใหญ่
- ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น
- รู ปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่ แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่ หมวก
- ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (เซ็นรับรองสาเนา)
- กรณีเป็ นเด็ก อายุต่ากว่ า 15 ปี
- ใช้สาเนาสู ติบตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ ึงแม้มีบตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสู ติบตั ร
ด้วยและกรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว (ถ้ ามี)
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ ีการเปลีย่ นชื่อ (ถ้ ามี)
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ ีการเปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว (ถ้ ามี)
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี (กรณีไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้ าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรื อมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
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- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ ง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าวีซ่าและค่ าดาเนินการทีเ่ กิดขึน้ จริง

*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด ***
*****************************************************
ข้อควรระว ัง

: รูปถ่ายทีใ่ ช ้ในการยืน
่ ขอวีซา่ นั น
้ จะต ้องตรงตามมาตรฐานทีก
่ ําหนดไว ้ตามด ้านล่างนี้

กรุณานํ ารูปถ่ายจํานวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึง่ เป็ นรูปถ่ายสีและมีคณ
ุ สมบัตด
ิ ังต่อไปนี้:
* ฉากหลังเป็ นสีออ
่ น (ขาว หรือ ครีม) ทีส
่ ามารถทําให ้มองเห็นใบหน ้าของผู ้ยืน
่ ได ้อย่างชัดเจน
*โฟกัสทีใ่ บหน ้าของผู ้ยืน
่ และ มีความคมชัดสูง
* พิมพ์บนกระดาษทีใ่ ช ้สําหรับการถ่ายรูปทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดี
* มองเห็นใบหน ้าทัง้ หมด ไม่ยม
ิ้ (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ
ผ ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาต
ให ้ผู ้ยืน
่ สามารถใส่ผ ้าคลุมผมทางศาสนาได ้
* หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัตท
ิ รี่ ะบุไว ้ข ้างต ้น อาจจะ
ส่งผลต่อการพิจารณาคําร ้องขอวีซา่ ของท่านได ้ ดังนั น
้ ควร
ระมัดระวังในการปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขทีก
่ ําหนดไว ้

2pm holiday co., ltd.

info@2pmholiday.com

2pmholiday

2pmholiday

99/3 Lumpini Place Rama9-Ratchada,TowerC, Rama9 Rd., HuayKwang Bangkok Thailand 10310
662 169 3838(auto)

662 169 3811 or 662 169 3822

089 923 8313 www.2pmholiday.com

2pM Holiday ขอนําท่านเดินทางท่องเทีย่ วเอเชยี กลาง โดยสายการบินอุซเบกิสถาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ท ี่

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
ผ่านสมาร์ทโฟน LINE id : 2pmholiday
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