
 

 

รหัสทัวร SRC1902560 

ทัวรอูสเบกิสฐาน UZBEKISTAN 7 วัน 6 คืน (HY) 
จัตุรัสอิสรภาพ   อนุสาวรียของแมที่มคีวามสุข   โรงละครอลิสเชอร นาวอย 
อนุสาวรียและจัตุรัสอาเมียร ตีมูร   โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห 
สุเหราจูมา 

 



 

 

 
 
20.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 แถว Q เคานเตอร
เช็คอินสายการบิน Uzbekistan Airways (HY) 
เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความ
สะดวกทานในเร่ืองของเอกสาร กระเป�าสัมภาระ และการเช็คอิน 

23.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติทาชเคนต สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
โดยสายการบิน Uzbekistan Airways เที่ยวบินที่ HY534 ใชเวลาบิน
โดยประมาณ 6.30 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 
 
03.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติทาชเคนต สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น
เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) นําทานผานพิธีการตรวจเอกสารคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานออกเดินทางโดยรถโคชเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

ที่พัก Ramada Tashkent ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา @ ทาชเคนต 
เชา รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม 
10.00 น. นําทานเท่ียว เมืองทาชเคนต (Tashkent) เมืองหลวงที่ต้ังอยูทางทิศตะวันออก

ของประเทศ มีความหมายวา เมืองแหงศิลา (The City of Stone) เปนเมืองที่
ใหญประกอบไปดวยโรงงานอุตสาหกรรมและเปนศูนยกลางของ
วัฒนธรรมในเอเชียกลาง มปีระชากรประมาณ 2 ลานคนเปนเมือง
ที่ถูกลอมรอบดวยประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล นําทานชม จัตุรัส
อิสรภาพ (Independence Square) ตั้งอยูใจกลางเมืองทาซ
เคนท สรางขึ้นในป ค.ศ.1991 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนมา

ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งมีพ้ืนที่ที่เปนแผนดินทองอันกวางใหญมีคุณคาใน
การเพาะปลูกถึงแมวาจะมีภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใดในโลกน้ี ชมอนุสาวรียของ
แมที่มีความสุข (Happy Mother) เปนรูปปم�นแกะสลักทีม่ีความสูง 6 เมตร และ
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ตัวเด็กมีความยาว 3.5 เมตร ที่แสดงใหเห็นถึงสัญลักษณของแมท่ีเปนบานเกิด
เมืองนอนกอดลูกที่จะเปนอนาคตของชาตติอไป นอกจากน้ันบริเวณรอบๆ ยังมี
สถานที่ราชการทีส่ําคญัและท่ีทํางานของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีตางๆ หลาย
กระทรวง (สถานท่ีสําคัญเหลาน้ีไมอนุญาตใหถายรูป) ผานชม วังที่พักของ
เจาชายแหงโรมานอฟ นิโคไล คอนสแตนติโนวิช (Prince Romanov 
Residence) ซึ่งเปนหลานชาย   
ของจักรพรรดินิโคไล ที ่1 ที่ไดเสด็จหนีออกมาอยูท่ี
เมืองทาซเคนทในป ค.ศ.1877 (วังแหงน้ีถูกสรางขึ้น
ในราวป ค.ศ.1891) และอยูในวังแหงน้ีจนเสียชีวิต
ในป ค.ศ. 1918 เปนทีพ่ักชั้นเดียวแตถกูสรางขึ้น
อยางสวยงามดวยสถาปตยกรรมการออกแบบที่ล้ํา
ยุคแหงกาลเวลาของ เบนอตและเกยท เซลแมน ภายในยังเต็มไปดวยการตกแตง
ดวยภาพแกะสลักภาพที่สวยงาม 

จากน้ัน นําทานชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร นาวอย (Alisher Navoi Opera 
and Ballet Theatre) เปนอนุสรณสถานที่
มีช่ือเสียงและเปนความภูมิใจอยางยิ่งของชาว
อุซเบกิสถาน เพ่ือระลึกถึงนักปราชญผูยิ่งใหญ 
ที่มีผลงานทางดานการประพันธ ศิลปะ ดนตร ี
และที่สําคัญยังมีบทบาททางดานการเมืองอีก
ดวย โรงละครแหงน้ีถกูออกแบบและสรางขึ้นในป ค.ศ.1947 โดยสถาปนิกชาว
รัสเซียที่มีชื่อเสียงอยูในกรุงมอสโคว ชื่อ อเล็กเซย ชูเซฟ (Aleksey Shchusev) 
แลวเสร็จกลางศตวรรษที่ 20 โดยใชแรงงานชาวญี่ปุ�นจํานวนมากทีถู่กจับเปนเชลย
ศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงละครแหงน้ีมทีั้งหมด 6 หองโถง ซึ่งแตละหอง
ถูกสรางขึ้นตามวัฒนธรรมของเมืองตางๆ และ
ไดตั้งชื่อตามเมืองน้ันๆ เชน หองทาซเคนท , 
หองบูคารา , หองโคเรซม , หองซามารคานด , 
หองเฟอรกานา และหองเทอรเมซ 

จากน้ัน นําทานชม อนุสาวรียและจัตุรัสอาเมียร ตีมูร 



 

 

(Amir Timur Monument and Square) เปนบริเวณที่เต็มไปดวยรมเงาของ
ตนไมและรอบลอมไปดวยดอกไมที่มีสีสันสวยงาม สถานที่แหงน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือให
เปนอนุสาวรียของรัฐบรุุษของชาติที่เปนผูกอสรางอาณาจักรแหงน้ีขึ้นมาในสมัยของ
จักรวรรดิตีมูร นอกจากน้ันบริเวณน้ียังถกูลอมรอบไปดวยตึกตางๆ ทีถู่กสรางขึ้น
ในชวงระยะเวลา 300 ป  

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย นําทานชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห (Kukeldash Madrassah) เปน

สิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคศตวรรษท่ี 16 โดยขาหลวงคูเคลดาสห ซึ่ง
เปนผูที่มีอํานาจและยังเปนพี่นองรวมแมนมกับบารัค ขาน ผูปกครองเมืองทาช
เคนท สถานที่แหงน้ีตั้งอยูใกลกับจัตรุัสการคาของพวกกองคาราวาน ซึ่งเปน
ศูนยกลางชีวติของผูคนในเมืองน้ี เปนศูนยกลางของพวกที่ใชฝมือในการทํางาน 
เปนศูนยกลางการประกาศแจงขาวของเจาเมือง เปนศูนยรวมแหลงขาวและขาวลือ 
ที่สําคัญที่สุดเปนสถานที่ท่ีใชประหารชีวติคนอีกดวย 

จากน้ัน นําทานชม สุเหราจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา สเุหราของซาร 
(Tsar’s Mosque) สุเหราแหงน้ีถูกสราง
ขึ้นในป ค.ศ.1451 โดยใชเงินจากคาใชจาย
สวนตัวของ เชคห อูเบยดุลลา โคจา อาคห
เรอร (Sheikh Ubaydulla Khoja 
Akhror) ผูเปนมหาบุรุษแหงลัทธิซูฟ ที่สืบ
สกุลมาจากผูเผยแพรศาสนามุคฮามัด ตอมา
ในศตวรรษที่ 19 เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงทําใหสิ่งกอสรางเสียหายเปนอยาง
มาก และไดบูรณะขึ้นใหมโดยคําส่ังของจักรพรรดริัสเซีย อเล็กซานเดอรที ่3 
พระองคแบงเงินจากคลังสมบัติของพระองคเองนํามาเปนคากอสรางใหมีรูปลักษณ
สุเหราที่เปนแบบดั้งเดิมทุกอยาง จนกระทั่งในเวลาน้ันสุเหราน้ีไดถูกเรียกวา 
สุเหราของซาร ตอมาในป ค.ศ.1997 ก็ไดพังลงมาอีกและก็ถูก  สรางขึ้นมาใหม
ใหเปนสุเหราอันดับที่สามของประเทศ รองมาจากบีบคีานุมที่ซามารคาน และหอ
คาลยานที่บูคารา 



 

 

16.00 น. นําสมาชิกทุกทานเดินทางไปยัง ทาอากาศยานนานาชาติทาชเคนต เพ่ือทําการ
เช็คอินและโหลดกระเป�าสัมภาระ 

18.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินบูคารา (Bukhara International Airport) โดย
สายการบิน Uzbekistan Airways เที่ยวบินที่ HY023 ใชเวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินบคูารา รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลวนําสมาชิกทุกทาน
ออกเดินทางโดยรถโคช 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก Omar Khayam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา @ บูคารา 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ัน นําทานเท่ียว เมืองบูคารา (Bukhara) ในอดีต
เปนเมืองโบราณท่ีเกาแกที่สุดแหงหน่ึงที่ถูกสราง
ขึ้นบนเนินเขาสําหรับประกอบพิธีทางศาสนาในฤดู
ใบไมผล ิและยังเปนเมืองทีเ่ปนตนกําเนิดงานเขียน

ของผูท่ีนับถือศาสนา โซโรแอสเตอร เปนที่อยูของ
บุคคลสําคัญ มีสุเหรา อนุสาวรีย อนุสรณสถาน 
โรงเรียนสอนศาสนา และยังไดชื่อวาเปนเมืองใน
เทพนิยาย และที่สําคัญเปนเมืองที่ต้ังอยูบน
เสนทางการคาท่ีชื่อวา เสนทางสายไหม (Route 
of Silk Road) และไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1993 นํา
ทานชม ป�อมดิอารค (The Ark Fortress) เปนป�อมเกาแกสรางขึ้นในศตวรรษ
ที่ 5 ตั้งอยูใจกลางเมือง และเมื่อข้ึนไปดานบนของป�อมจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน
ของเมืองไดอยางชัดเจน กลาวกันวาครัง้หน่ึงในอดีตมีผูอาศัยอยูในป�อมแหงน้ีถึง 
3,000 คน ตัวป�อมสามารถใชเปนเกาะกําบงัสําหรับป�องกันศตัรูที่จะเขามารุกราน 
ป�อมแหงน้ีมีเน้ือที่ประมาณ 25 ไร มีกําแพงลอมรอบความยาวประมาณ 800 
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เมต สูงถึง 16-20 เมตร สรางดวยอิฐหนาทึบ สวนประตูมีซุมโคงและหอคอยท้ัง
สองดาน จากน้ันนําทานชม โบโล เคาซ คอมเพล็ก (Bolo Khauz Complex) 
เปนอาคารสุเหราในสมัยกลางถูกสรางขึ้นไปป ค.ศ.1712-1713 รปูแบบในการ
กอสรางประกอบดวยเสาไมสูง อาคารดานหนามีเสาไมประดับมากกวา 20 ตน
รองรับดาดฟ�าหลังคา ตอมาในป ค.ศ.1917 ก็ไดใชสถานที่แหงน้ีเปนสุเหราอยาง
เปนทางการมาจนถึงปจจุบัน จากน้ันพาทานชม ที่ฝงพระศพของอีสมาอีสซามา
นิดส (Ismail Samanids Mausoleum) ที่ต้ังอยูในเขตเมืองเกาบริเวณ
สวนสาธารณะซามานี สรางโดยกษัตริยซามานิดสซึ่งเปนกษตัริยที่เคยปกครองอยูที่
นครน้ี ในสมัยของอาณาจักรเปอรเซียท่ีรุงเรืองปกครองเอเชียกลาง ที่ฝงพระศพน้ี
สรางขึ้นในป ค.ศ.892 เสร็จในป ค.ศ.943 จากน้ันชม ที่ฝงศพของชัสหมา อา
ยุบ (Chashma Ayub) ซึ่งเปนนักบญุที่เคยเดินทางมาท่ีเมืองน้ี ที่น่ีมีบอน้ําซ่ึง
เช่ือกันวานักบญุอายุบใชไมเทาเนรมิตน้ําในบอเพ่ือใชรักษาโรค จากน้ันชม หอโพลิ 
คัลยาน (Poli Kalyan Ensemble and Minanet) ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.
1127 โดยอาสลาน ขานแหงราชวงศคารานิด รูปรางของหอน้ีสวนที่สูงที่สุดเปน
ทรงกลม ถูกออกแบบมาเพ่ือใชในการเรียกประชุมชาวมุสลิมใหมาทําละหมาด 
หอคอยแหงน้ีไดถูกซอมแซมขึ้นใหมในศตวรรษที่ 15 เพราะเกิดการทรุดตัว
เน่ืองจากพื้นดินออนน่ิมเกินไป จากน้ันนําทานชม โรงเรียนสอนศาสนา มิร ิ
อาหรับ (Miri Arab Madrassah) ที่ถูกสรางอยูในบริเวณเดียวกันกับสุเหราคัล
ยาน สรางขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในสมัยของราชวงศไซบานิคชื่อสถานที่แหงน้ีไดถูก
ตั้งตามชื่อของครูที่มาสอนซึ่งมีความหมายวา เจาแหงอาหรับ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย  นําทานเดินทางไปยัง ไลอับบี เฮาซ (Lyab i Hauz) เปนสถานที่สําหรับสอน

ศาสนาต้ังอยูบริเวณริมสระน้ําที่ใหความรมร่ืนกับผูท่ีเขามายังสถานที่แหงน้ี ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ.1620 บริเวณมุมสระไดปลูกตนมัลเบอรรี่ (ตนหมอน) อายุหลาย
รอยปไว สวนที่เหลืออีก 3 ดานของสระนํ้าประกอบไปดวยโรงเรียนสอนศาสนา 
คูเคลดาส (Kukeldash) ถูกสรางขึ้นทางดานเหนือในป ค.ศ.1568-1569 
ทางดานตะวันตกถกูสรางเปนตําหนักสําหรับเปนบานพกัที่เรียกวา คานาคา 
(Khanaka) สรางขึ้นในป ค.ศ.1620 และสําดานตะวันออกเปนสถานที่สําหรับ



 

 

สอนศาสนาเรียกวา นาเดียร ดีวาน เบกี (Nadir Divan Begi Madrasah) ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ.1622 นอกจากน้ันยังมี คาราวานซาราย นูไก (Nughai 
Caravansarai) ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 16 โดย ขานมูฮัมหมัดราฮิมบ ี
(Khan Muhammad Rahimbiy) เพ่ือใหเปนที่พักสําหรับกองคาราวานพอคาท่ี
เดินทางเขามายังเมืองบูคารา ซ่ึงสวนน้ีไดถูกสรางขึ้นเปนสวนตอจากตลาดทากิ มี
ทั้งหมด 45 หอง 

 
จากน้ัน พาทานเลือกซื้อสินคาที ่โดมทากิ (Taqi 

Trading Domes) แบงเปน 3 สวน คือ ทากิ 
ซารการอน  (Taqi Zargaron) เปนโดมท่ีพวก
อินเดียทําการคาขายและแลกเปลี่ยนเงินตรา , 
ทากิ ซารราฟอน (Taqi Sarrafon) เปนโดมท่ี
คาขายเกี่ยวกับสิ่งของมีคาและอัญมณีตางๆ , ทากิ เทลปก ฟูรูโชน (Taqi 
Telpak Furushon) เปนโดมท่ีคาขายสินคาทั่วไปรวมท้ังของที่ระลึก เชน ชาหอม 
หมวกขนแกะ พรม ผาที่เย็บดวยมือ ฯลฯ จากนั้นนําทานไปชม การแสดงของชน
พ้ืนบานที่สวยงาม 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก Omar Khayam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา @ บูคารา 
 
 
เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานชม พระราชวังซิโนราน โมคี โคซา 

(Sitoran Mokhi-Khosa Palace) เปนของ
ขานอาเมียร อักคาด (Amir Akhadkhan) สราง
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ขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 เปนการผสมผสานระหวางศิลปะตะวันตกกบัศิลปะรวม
สมัยโดยการสงชางสถาปตยกรรมของเมืองน้ีไปยังเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรกเพื่อ
ศึกษาดงูาน 

จากน้ัน นําทานออกเดินทางไป เมืองกิซหดูวาน (Gizhduvan 
City) ซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 40 กม. เปนหมูบานที่มีประวัติความเปนมา
ตั้งแตราวศตวรรษท่ี 10 เปนสวนหน่ึงที่อยูในการ
ปกครองของราชวงศซามานิด นักโบราณคดีไดขุดคนและพบวาบริเวณน้ีไดมีการ
อยูอาศัยและตั้งหลักแหลงกอนที่พวกอาหรับจะเขามายึดครอง และในราวศตวรรษ
ที่ 16 กิซหดูวานไดกลายเปนเมืองหนาดานในการป�องกันตอสูกับศัตรู ตอมาในป 
ค.ศ.1972 ก็ไดกลายเปนสวนหน่ึงของบูคารา ในอดีตกิซหดูวานเปนสวนหน่ึงของ
เสนทางสายไหมที่พอคากองคาราวานใชเดินทางไปยังอินเดียและกลับไปจีน 
จะตองมาหยุดพักคางแรมท่ีแหงน้ี จนทําใหเมืองเล็กๆแหงน้ีมีช่ือเสียงและเปน
ศูนยกลางของการคาขาย และที่สําคัญเปนหมูบานที่มีชื่อเสียงในการทํา
เครื่องปم�นดนิเผา ถวยชาม เครื่องใชตางๆ และพวกเซรามิคส สิ่งของสวนใหญ
ไดรับความช่ืนชอบและความนิยมจากชาวอุซเบก และผูคนในบริเวณเอเชียกลาง
เกือบทุกประเทศ นําทานชม การทําเคร่ืองปم�นดินเผา ที่มีกําเนิดมาจากครอบครัว
สองพี่นอง อับดุลลาห และ อลิสเชอร ซูลลาเอฟ (Abdullah and Alisher 
Narzullaev)  

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย นําทานออกเดินทางไปยังเมืองซามารคานด (Samarkand) 

ที่ต้ังอยูทางดานตะวันออกเฉียงใตระหวางทางแวะชม 
Imam Al-Bukhariy Memorial Complex อิหมามบุ
คอรี มีชื่อเต็มวา Abu Abdullah Mohamed Bin 
Ismail-Al-Bukhari อิหมามบุคอรีเปนนักบนัทึกฮะดิษชื่อ
ดังแหงประวัติศาสตรอิสลาม เปนหน่ึงในนักปราชญแหงฮะดษิ(วจนะและการ
กระทําของศาสนทูต) ที่เลื่องลือท่ีสุดแหงประวัติศาสตรอิสลาม หนังสือ Sahih 
Al-Bukhari ของทานกลาวถึง วจนะ การกระทําและกิจวัตรของทานศาสนทูต



 

 

มุฮัมหมัด (ซ.ล.) เกิดเม่ือป ค.ศ. 194 ท่ีเมืองบูคารา จากน้ันแวะชม คาราวานซา
รายราบาติ มาลิค (Rabati Malik Caravanserai) ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือใหเปน
ที่พักแรมของกองคาราวานบนเสนทางสายไหมตามคําสั่งของ คาราคานิด ชามส 
อัล มัค นาสร บุตรชายของ ทัมกาชขาน อิบรากิม ผูปกครองดินแดนซามารคานด
ตั้งแตป ค.ศ.1068-1088 เปนโบราณสถานที่มีคาท่ีสุดทางดานประวัติศาสตรใน
ดินแดนแหงตะวันออกกลาง และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกของโลกในป ค.ศ.
2008 ราบาต ิมาลิค เปนสถานที่ท่ีมีความพิเศษในดานประวัตศิาสตรของ
สถาปตยกรรมเปอรเซียโบราณมีพื้นท่ีกวางใหญประมาณ 8,277 ตารางเมตร 
โดยเฉพาะประตูทางเขาดานหนาไดถูกสรางขึน้อยางวิจิตรและมีการตกแตงอยาง
สวยงามดวยลวดลายของสวนโคงที่ถูกกอขึ้นดวยกอนอิฐที่มีขนาดใหญ แตละกอน
ที่วัดได ขนาด 25x25x4 ซม. และขอบประตยูังถูกตกแตงดวยรูปดาวแปดเหลี่ยม
ที่ตอกันอยางสวยงามไปยังสวนดานบนของประตูและตอลงมาทางดานลางของอีก
ดานหน่ึง ไดเวลาพอสมควรนําทานออกเดินทางตอไปยัง เมืองซามารคานด 
(Samarkand) เมืองเกาแกที่สุดเมืองหน่ึงในเอเชียกลาง ตั้งอยูในโอเอซิสซ่ึงไดรับ
น้ํามาจากคลองที่ขุดมาจากแมน้ําซารัฟชาน อเล็กซานเดอรมหาราชไดผานมาเมือง
น้ีเพ่ือท่ีจะเดินทางไปยังอินเดียจึงไดยึดครองเอาไว หลังจากน้ันกต็กเปนของชาว
เปอรเซีย เติรก อาหรับ ตามลําดับ เมืองน้ีเจริญรุงเรืองสูงสุดในยุคกลางและในป 
ค.ศ.1215 เจงกิสขานไดแผขยายอาณาจักรเขามาควบคุมเสนทางสายไหมและเขา
ยึดเมืองน้ีในป ค.ศ.1221 และอีกประมาณรอยปตอมา เมืองน้ีก็เหลือแตซาก
ปรักหกัพัง นําทานชมความสวยงามของตัวเมือง ซึ่งตีมูรขานไดสรางอาณาจักรแหง
น้ีใหมีความเจรญิขึ้นมา เมืองน้ีไดรับสมญานามวาเมืองแหงโดมสีฟ�า (The City 
of Blue Domes) ในประวตัิศาสตรถานับยอนหลังไปหลายรอยปและยังไดชื่อวา
เปนตนกําเนิดของนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001 Arabian Nights) และไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 2001 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก Grand Samarkand ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา @ ซามารคานด 
 
 



 

 

 
 
เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานชม จตุรัสเรจีสถาน (Registan 

Square) เปนจัตุรัสกลางเมืองที่มี
ชื่อเสียงและยิ่งใหญงดงามดวยศิลปะ
อิสลาม ซึ่งถูกกลาวขานวามีความงดงาม
ที่สุดในเอเชียกลาง ตกแตงดวยกระเบ้ือง
เคลือบสีฟ�าตัดขอบดวยสีเหลืองรายลอมไปดวยโรงเรียนสอนศาสนา 
(Madrasah) ถึง 3 แหงดวยกัน คือ อูลุค เบก (Ulug Beg) ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกถกูสรางขึ้นในป ค.ศ.1417-1420 , เชียร ดอร (Shir Dor) ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออก ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.1619-1636 โดยเลียนแบบมาจาก อูลุค เบค ผนัง
กําแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิตและซุมประตูมีรูปเสือลายพาดกลอนท่ีแตกตาง
ไปจากสถาปตยกรรมทั่วๆ ไปของศาสนาอิสลาม , ทิลยา คารี (Tilya Kari) ถูก
สรางขึ้นอยูทางดานเหนือในศตวรรษที่ 17 และใชเวลาสรางประมาณ 20 ป ซ่ึง
ผนังและซุมในกําแพงมีการปดทองมากกวาท่ีอ่ืนใด  

จากน้ัน  นําทานชม สุเหราบิบิ คะนุม (Bibi Khanum Mosque) เปนสุเหราที่ใหญที่สุด
ในโลกอิสลามเพ่ือแสดงใหเห็นถึงพลัง
อํานาจที่สามารถปกครองดินแดนได
มากกวาใครในประวตัศิาสตร สรางเม่ือป 
ค.ศ.1399 ใชเวลากอสรางนาน 5 ป ใช
ชางฝมือ 200คน แรงงาน 500คน ชางอีก 
95เชือก ประตูทางเขาสรางเปนอาคารสูงประมาณ 35 เมตร ทางเขาสรางเปนรูป
วงรี สูง 18 เมตร ตัวหอบังสูงประมาณ 50 เมตร ทางเขาจัตุรัสมัสยิดมีขนาดพื้นที่
ยาวประมาณ 167 เมตร และกวาง 109 เมตร และสองขางยังมีมัสยิดขนาดเล็ก
โดยเฉพาะตัวโดมไดกลายเปนสัญลักษณของเมืองน้ี ภายในตกแตงดวยหินออน
แกะสลักโมเสครูปรางตางๆ เคลือบดวยสีฟ�างดงาม เขียนภาพและอักษรดวยน้ํา
เงินและทอง และที่หนาสุเหรายังมีแทนซึ่งเดิมวางคัมภีรอัลกุรอานที่ใหญถึง 2 
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เมตร จากน้ันชม โบราณสถานอัฟราซิยาบ (Afrasiyab Ruins) ซึ่งมี
ความหมายวาถัดไปจากแมน้ําดํา (Beyond the black river) เปนโบราณสถาน
ที่ต้ังอยูทางดานเหนือของซามารคานด ที่ถูกยึดครองมาประมาณ 500 ปกอน
คริสตกาล จนถึงปค.ศ. 1220 ซึ่งปจจุบันน้ีเปนเนินเขาที่มีหญาปกคลุมและอยูใกล
กับสุเหราบิบ ีคานุม อัฟราซิยาบเปนสถานที่เกาแกในโลกยุคโบราณ 700-600 ป
กอนคริสตกาลโดยพวกซอกเดียนไดตั้งเปนเมืองและศูนยกลางของวัฒนธรรม 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย นําทานชม ตลาดกลาง (Central Market / Siyab Bazaar) เปนตลาดที่มี

ชื่อเสียง มีความประหลาดที่นาท่ึงและเปนหน่ึงเดียวของซามารคานที่ผูคนยังคง
แตงกายดวยเส้ือผาท่ีเปนวัฒนธรรมของชาวอุซเบกและสวมหมวกที่สวยงาม ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ มากมายราคาถูก เชน ผลไมสด พืชผัก ขนมหวาน องุน
แหงที่มีทั้งสีเหลืองและสีดํา 

จากน้ัน นําทานชม ชาห อิ ซินดา (Shah i Zinda 
Complex) มีความหมายวาเปนที่อยูของ

กษัตริย (The Living King/Necropolis) เปน
สถานที่รวมสุสานขนาดใหญตั้งอยูบนเนินเขาอัฟ
ราซิยาบ (Afrasiyab) นอกกําแพงเมืองเกา ใช
เปนที่ฝงศพมาต้ังแตศตวรรษที่ 9-14 เปนความคิดของขานตีมูร ที่ตองการให
สถานที่แหงน้ีเปนศูนยกลางของที่ฝงศพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง จากน้ันนําทานชม 
สถานที่ฝงศพกูร ิอาเมียร (Gure Amir Mausoleum) ถูกสรางขึ้นเพ่ือใหเปน
ที่ฝงศพของสุลตาน มูฮัมหมัด (Sultan Muhammad) ซึ่งเปนหลานรักที่เสียชีวิต
ในเปอรเซีย สรางขึ้นโดยขานตีมูร ในป ค.ศ.1403 มีประตูทางเขากออิฐปูนตั้งเปน
สี่เหลี่ยมผืนผาซุมโคง มีโดมสีฟ�าผิวลอนกระดูกงูสูงประมาณ 36 เมตร ผนังหอง
และเพดานโคง ภายในประดบัดวยกระเบ้ืองอิฐเผาลงดวยลายสีทองสีอําพัน สีฟ�า
น้ําทะเลแตกอนหนาน้ันในป ค.ศ.1380 อาเมียร ตีมูรไดโปรดใหสรางที่ฝงศพของ
พระองคเตรียมไวกอนที่บานเกิด คือ เมืองชาหริซาบซ แตในระหวางที่ไดยกทัพไป
บุกจีนไดสิ้นพระชนมเมื่อป ค.ศ.1405 จึงไดนําพระศพเดินทางกลับมาภายใน 24 



 

 

ชม. เพื่อฝงตามหลักศาสนาแตก็ไมสามารถทําไดทันเวลาจึงไดฝงไวที่กูริ อาเมียร 
และตอมาก็ไดใชเปนสุสานของผูปกครองนครซามารคานดหลายพระองค สถานที่
แหงน้ีมีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมจนเปนที่เล่ืองลือไปทั่วโลก 

จากน้ัน นําทานชม หอดูดาวอูลุก เบค (Ulug Beg 
Observatory) เปนสถานที่เก็บอุปกรณที่ใชดูดาว 
สรางโดยขานอูลกุ เบค ในปค.ศ. 1428-1429 แสดงให
เห็นถึงความอัจฉริยะทางดาราศาสตรของทาน เปน
อาคาร3 ช้ัน สูงประมาณ 30 เมตร ดานบนยอดคลาย
กับโดม สถานที่แหงน้ีแสดงถึงเร่ืองราวทางดาราศาสตร ส่ิงประดิษฐ เครื่องมือ 
เครื่องใชอุปกรณดดูาวของทานขาน ที่ทานเคยคํานวณรอบปผิดไปเพียงเล็กนอย
เทาน้ัน หลังจากที่ทานเสียชีวิตสถานที่แหงน้ีไดรับความเสียหายจากพวกขโมยและ
พวกคลั่งศาสนา แตชั้น ลางมิไดถูกทําลายและตอมาไดรับการซอมแซมข้ึนใหมในป 
ค.ศ.1929 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก Grand Samarkand ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา @ ซามารคานด 
 
 
เชา รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองทาซเคนต ที่อยูทางดานเหนือระยะทางประมาณ 

280 กม. ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางและพักผอนตาม
อัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
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บาย นําทานชม สถานีรถไฟใตดิน (The Tashkent 
Metro) เปนระบบขนสงทางรางประเภท Rapid 
transit มีท้ังหมด 3 สาย 29 สถานี เปนเสนทาง
รถไฟใตดิน 1 ใน 2 แหงของภูมิภาคเอเชียกลาง (อีก
แหงคือเมืองอัลมาตี) เริ่มกอสรางในสมัยโซเวียต เปดใหบรกิารในป  ค.ศ. 
1977 เปนเสนทางที่มีสถานีรถไฟฟ�าหรูหราที่สุดในโลก จากน้ันนําทานไปยัง 
ตลาดคอรซู (Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปนตลาดที่ยิ่งใหญในเอเชีย
กลางและบนเสนทางสายไหม ที่อยูภายใตโดม 7 โดมขายผลิตภัณฑตางๆ สัมผัส
กับบรรยากาศแบบยอนยุคทีถู่กร้ือฟم�นขึ้นมาใหม สนุกกับการซื้อสินคาในตลาด
บาซารที่มีทั้งผาแพร พรม เครื่องทองเหลือง ผาขนสัตว เครื่องหนัง และสินคา
พื้นเมืองมากมาย 

จากน้ัน อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาท่ี หางซามารกานด ดารโวซา (The Mall 
Samarqand Darvoza) เปนหางจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงของทาซเคนท 
จําหนายสินคาและของที่ระลึกประมาณ 500 ชนิดใหกับนักทองเท่ียว มีท้ังอัญมณี 
ไหม พรมตางๆ เครื่องเซรามิค ถวยชาม รูปวาด ไมแกะสลักตางๆ 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
19.30 น. นําทานเดินทางไปยัง ทาอากาศยานนานาชาติทาชเคนต เพ่ือทําการเช็คอินและ

โหลดกระเป�าสัมภาระ 
22.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการ

บิน Uzbekistan Airways เที่ยวบินที่ HY531 ใชเวลาบินโดยประมาณ 6.30 
ชั่วโมง (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 
 
 
06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

พรอมความประทับใจ 
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ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญรายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได  
กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ 
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 

 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาบริการ ***ราคานี้เปนราคาที่รวมคาวีซาแลว*** 

พีเรียดการเดินทาง ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กพักกับ
ผูใหญ  

(2 ทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิมทานละ 

9 ตุลาคม - 15 ตลุาคม 2562 38,900 38,900 5,000 
23 ตลุาคม – 29 ตลุาคม 2562 38,900 38,900 5,000 
ราคานี้ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร / ไกดทองถิ่น / คนขับรถทองถิ่น ทานละ 56 USD หรือ 

2,000บาท ตลอดทริป 
อัพเดตเม่ือวันที ่30 กรกฎาคม 2562  

***ราคานี้สงวนสําหรบัการเดินทางจํานวน 25 ทานขึ้นไป*** 
หมายเหตุ : 

1. ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 25 ทานขึ้นไป (ผูใหญ) หากผูโดยสารไมครบตามจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนวันเดินทาง โดยจะแจงใหทราบลวงหนากอนวันเดินทาง 
15 วัน 

2. ราคาน้ีเปนราคาพิเศษจึงไมมีราคาสําหรับเด็ก 
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เงื่อนไขในการจองทัวร : 
งวดที่ 1 : ชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท (ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันที่ทานทําการจอง) 

พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง กรุณาโอนเงินเขาบัญชีบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดดานลาง 

 
ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภท

บัญชี 
กรุงเทพ สุขุมวิท ซอย 11 บริษัท ซิลคโรด เอ็กเพรส ทัวร 867-005860-4 ออมทรัพย 
กสิกรไทย สุขุมวิท 15 บจก. ซิลคโรด เอ็กเพรส ทัวร 029-1-81522-7 ออมทรัพย 

 
งวดที ่2 : ชําระยอดเงินสวนที่เหลือกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วัน หากไมชําระ

คาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทฯ จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมคืนเงินมัดจํา 

 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ : 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปน

ผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน 2 หอง (1 TWIN + 1SGL) จะสะดวกกับทาน
มากกวา กรณีที่ลูกคาพักหอง 3 ทานและบางโรงแรมไมมีหอง 3 เตียงบริการ ทําใหตองเปด
บริการเปนหอง 1TWN + 1SGL ทางบริษัทฯ ขอเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามหนางาน 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได 

กระเป�าเดินทางเพื่อโหลดน้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม กระเป�าถือขึน้เครื่อง (Hand carry) 
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม 

อัตราคาบริการน้ีรวม : 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Uzbekistan Airways (HY) ชั้นประหยัด (Economy 

Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  
ภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 
รถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  



 

 

ที่พักหองละ 2 ทาน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเทา 
อาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ (บริการน้ําดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ทาน/วัน) 
บัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน”) 

หมายเหตุ :คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และผูใหญอายุมากกวา 75 
ป ทางบริษัทประกันฯ จะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม : 
คาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน กอนออก

เดินทาง) 
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาอาหารสั่งพิเศษ หรือ ที่ไมไดระบุไวใน

รายการ คามินิบารในหองพัก ฯลฯ 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
คาทิปไกดทองถิ่น / คนขับรถทองถ่ิน / หัวหนาทัวร ทานละ 56 USD หรือ 2,000บาท 

ตลอดการเดินทาง 
 
 
กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินและเปลี่ยนวันเดินทางได 
ยกเลิกการเดินทางหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯ จะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงถงึ ณ วันน้ันที่

ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินได (เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาวีซา คามัดจําหองพัก เปนตน) 
เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระเงินลวงหนาไปแลว 

ยกเลิกการเดินทางหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดใน
ทุกกรณี 

กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม และในทุกๆ การใหบริการ

¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡ 



 

 

เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง ท้ังน้ีอาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม
สามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะ
ขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการ
อ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 
หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 25 ทาน    ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

2. ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยนืยันการเดินทาง จะ
มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวรโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา 

3. ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ทางผูจัดรายการขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม
ตามความเหมาะสม 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

5. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มท่ีเกิดขึ้นทางตรง
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุ
ตางๆ 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับ
ราคาตั๋วตามสถานการณดังกลาว 



 

 

7. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
เอกสารในการย่ืนวีซา 

1. หนังสือเดินทางของผูเดินทางตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันเดินทาง  
2. รูปถายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 35 mmx 45 mm หรือ 1.25 x 2 น้ิว จํานวน 1 รูป (ถาย

ไมเกิน 6 เดือน) 
3. กรอกขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซา (บริษัทจะสงใหทาน ณ วันที่ทําการ

จองทัวร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยใหครบถวน 
ขอมูลน้ีทางบริษัทฯ จะกรอกในเอกสารเขา-ออกประเทศ ขอใหทุกทานกรอกขอมูลตามความ
จริง แลวสงกลับใหเจาหนาที่ 

1. ยืนยันการจองทัวรเดินทางวันที่ 
................................................................................................................. 

2. ชื่อ / นามสกุล ผูจองทัวร 
........................................................................................................................... 

3. จํานวนผูเดินทาง ........................... ทาน   เปนผูใหญ .............. ทาน  
        เปนเด็ก ............... ทาน 

4. เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
.............................................................................................................. 

5. ประเภทหองพัก 
5.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN) ............ หอง (ปกติจะเปนแบบ 2 เตียง) 

   หรือ (DBL) ............ หอง 
5.2 หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ ……..... หอง 
5.3 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ ……..... หอง 

 (ไมมีเตียง) ***เด็กอายุตํ่ากวา 11ป*** 
5.4 หองพักผูใหญ 1 ทาน (SGL) ……… หอง 

6. เคยโดนปฎิเสธวีซาหรือไม  ไมเคย  เคย ประเทศ................................... 
7. อาหาร ไมทานเน้ือวัว ไมทานเน้ือหมู 

   ไมทานสัตวปก ทานมังสวิรัต ิอ่ืนๆ................................. 
 
 

ลงชื่อผูจอง ..................................................................................................... 
 
 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาประเทศอุซเบกิสถาน 
**กรุณาระบุรายละเอียดใหครบถวน และกรอกเปนภาษาอังกฤษเทาน้ันเพ่ือประโยชนของ

ตัวทานเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)          
 
(MISS/MRS.MR.) NAME ……………………………………………………………………………………. 
SURNAME ……………………………………………………………………………………… 
 
วัน/เดือน/ปเกิด ......................................................... จังหวัด ...................................................... 
ประเทศ ........................................ สัญชาติ .......................... 
 
หนังสือเดินทางหมายเลข ............................................................................  
วันที่ออก ..................................................... วันหมดอาย ุ..................................... 
 
สถานภาพ  โสด    แตงงาน  หมาย   หยา  
 

ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน 

ชื่อคูสมรส .................................................................. 
 
ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ) 
................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
รหัสไปรษณีย ................................................................................ โทรศัพท 
.......................................................................... มือถือ .................................................. 
 



 

 

ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
 
รหัสไปรษณีย ................................................................................ โทรศัพท 
.......................................................................... มือถือ .................................................. 
 
ตําแหนง
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 

สําคัญมากกรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก 
เน่ืองจากทางสถานทูตอาจมีการโทรสอบถามขอมูลโดยตรงกับทาน 


