
 

 

 
 
 

รายการดูงาน คณะพิเศษ  
                     สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย  

 เจาะลึก อุซเบกิสถาน 8 วัน 
เสนทางสายไหมในเอเชียกลาง 

ทาชเคนท – คีวา – ซามารคานด – ชาคริซาบซ – บุคารา 
เท่ียวครบ มีบินภายในคีวา บุคารา ไมเหนื่อย 

บริษัทอินฟนิต้ี ทัวร แพลนเนอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง :   1 – 8 พฤศจิกายน 2554 (*คณะท่ี 2 จํานวนผูเดินทาง 62 ทาน)                 
(1) วันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2554  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ทาชเคนท (Tashkent) 
07.00 พรอมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร W ประตู 10 

โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอรเวย พบกับเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง การเช็คอิน และ กระเปาเดินทาง 

09.50 ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ สู เมืองทาซเคนทโดย เท่ียวบินท่ี HY 532 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
โดยพนักงานตอนรับบนเครื่อง พักผอนตามอัธยาศัย (เวลาบินประมาณ 6.30 ชม.) 

14.40 เดินทางถึงสนามบินทาชเคนท  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเช็คอินเขาท่ีพัก เพื่อพัก
เหน่ือยจากการเดินทาง (มีบริการ VIP Service ขาเขาเมือง Green corridor ท่ีสนามบิน) 
(เวลาท่ีอุซเบกิสถานชากวาประเทศไทย ประมาณ 2 ชั่วโมง) 
อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) หรือชื่อทางการวา สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (Republic of Uzbekistan) 
เปนประเทศในเอเชียกลางที่ถูกลอมรอบดวยประเทศท่ีไมมีทางออกสูทะเล (doubly landlocked 
country) มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถาน คาซัคสถาน คีรกีซสถาน ทาจิกิสถาน  และเติรกเมนิ
สถาน  พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชไดยึดครองดินแดนของประเทศอุซเบกิสถานเมื่อป 367 กอน
คริสตกาล ในภายหลังดินแดนน้ีไดถูกผนวกเปนสวนหน่ึงของจักรวรรดิเปอรเซียในชวงคริสตศตวรรษที่ 6 
กอนจะถูกยึดครองโดยจักรวรรดิมองโกล ของเจงกีส ขาน เมื่อ ค.ศ. 1220 ในศตวรรษท่ี 13 ขุนศึกชื่อ ติ
เมอร (Timur; Tamerlane)ไดมีอํานาจเหนือมองโกลและตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นท่ีเมืองซามารคานด 
ซึ่งติเมอรไดกลายมาเปนสัญลักษณในการสรางชาติอุซเบกิสถานในยุคปจจุบัน นําชมเมืองทาชเคนท 
(Tashkent) เปนเมืองหลวงของประเทศอุซเบกิสถาน เปนเมืองเกาแกท่ียังคงเหลืออยูหลังจาก
เหตุการณแผนดินไหวในปค.ศ.1966 ตั้งอยูบนเสนทางสายไหมจากจีนสูยุโรปและยังเปนจุดเชื่อมตอการ 



 

ขนสงระหวางประเทศท่ีสําคัญ  หลังจากการปฏิวัติ เมืองนี้ก็กลายเปนเมืองที่มีความทันสมัยมากข้ึน เต็ม
ไปดวยสํานักงาน โรงแรม และอพารทเมน ออกแบบในสไตลโซเวียต นําทานชมเมืองทาชเคนท 
Independence Square หรือ Mustakillik Square เปนหัวใจของเมืองทาชเคนท เปนสัญลักษณ
ของความอิสระ และอิสรภาพของคนในชาติ คนท่ีมาท่ีนี่มาดวยความฝนและความหวัง ทางเขาสู  
Mustakillik Square ถูกออกแบบดวย arch Ezgulik (prosperity)กับนกแปดตัวบินข้ึนสูทองฟาผาน
ความหวังไปยังใจกลางของ Mustakillik Square   

17.30  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม THE PARK TURON 4* หรือเทียบเทา 

http://www.theparkturon.com/ 
หมายเหตุ**  เวลาท่ีอุซเบกิสถานชากวาประเทศไทย ประมาณ 2 ชั่วโมง  
                    อากาศ ท่ี อุซเบกิสถาน อุณหภูมิ ในเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 12-18 องศาเซลเซียส        
(2) วันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2554      ทาชเคนท  - เออรเกนท  - คิวา  - ทาซเคนท 
05.00 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม และ เดินทางสูสนามบิน  
07.00 ออกเดินทางสูเออรเกนท โดยเที่ยวบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี HY 1051  

(ใชเวลา 1.40 ชม.) 
08.40 ถึงสนามบินเออรเกนท จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคีวา (ประมาณ 45 นาที) นําทานชมเมืองคีวาปอม

ปราการ อิชานคาลา ซึ่งมีกําแพงหนากอดวยอิฐที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหมในชวงศต.ท่ี 20  กําแพงเมืองเกา
ยาวรวม 2.5 กิโลเมตร สูง 7-8 เมตร กอข้ึนในศต.ท่ี 18 อิชานคาลา เปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรของ
เมือง คีวาและเปนมรดกโลก ภายในปอมมีส่ิงกอสรางสถาปตยกรรมที่เปนอนุสาวรีย อนุสรณสถาน ราชวัง 
สุเหรา มาดราซาห (โรงเรียนสอนศาสนา)  หอคอย สถานฝงศพรวมมากกวา 60 แหง ชม คูหนาอารก  
ปอมปราการที่อยูทางประตูหนาดานทิศตะวันตก เริ่มสรางข้ึนในศตวรรษที่ 12 แลวขยายตอเติมข้ึนใน
ศตวรรษที่ 17 ในปอมมีท้ังฮาเร็มของเอมีร ทองพระโรง โรงกษาปณ โรงมา คลังอาวุธ สุเหรา และคุก 
ชมสุเหราอัก หรือ สุเหราขาว สรางในศต.ท่ี 17 โดมทรงกรวยสีขาว มีชานหลังคาดาดฟาสามดาน ชม
หอคอยคัลตา  หอคอยประกาศเวลาละมาดของสุเหรา อยูทางทิศใตของคูหนาอารก หอคอยประดับ
ดวยกระเบ้ืองสีฟานํ้าทะเล สรางโดยโมฮัมเหม็ดอามินขาน ในป ค.ศ. 1851 โดยมีเจตนาสรางใหสูงจน
มองไกล 470 กิโลเมตร ถึงบุคาราได แตสรางไมเสร็จ เพราะขานโมฮัมเหม็ดอามนิไดเสียชีวิตลงเสียกอน 
ชมสุเหรา จุมา เปนมหาสุเหราแหงคีวา ตั้งอยูกลางบริเวณอิชานคาลา ภายในสุเหรามีเสาไมแกะสลัก
ลวดลายถึง 218 ตน ตั้งรับเพดานหลงัคาดาดฟาเรยีบ เปนสุเหราท่ีไมเหมือนใครในเอเชียกลาง และ
แปลกไปจากสุเหราท่ัวไปในโลกอาหรับ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชม ทัชฮอฟลี หรือ เรือนศิลา สรางข้ึนในชวงศต. ท่ี 19 มีหองมากกวา 150 หอง ภายในตกแตงอยาง
หรูหรา ประดบัดวยกระเบ้ืองเซรามิค หินและไมแกสลัก เพดานหองสูงเพื่อรับลมไดเต็มท่ี   
ชม หอคอยอิสลามโฮจา รูปทรงเหมือนประภาคาร สูงถึง 57 เมตร เปนหอคอยที่สูงที่สุดในอุซเบกิส
ถาน ผนังดานนอกประดับกระเบ้ืองสีฟาและแดงเปนแถบๆ สามารถเดินข้ึนไปบนหอคอยได แตตองเดิน
ถึง 118 ข้ันบันได ดานบนสามารถมองเห็นเมืองคีวาไดกวางไกล  
ชมมาดราซาหอิสลามโฮจา เปนพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงวัตถุส่ิงของหัตถกรรมของโคเรซึมในสมัยตางๆ 
งานโลหะ งานไมแกะสลัก เครื่องเพชรพลอย พรมของชาวอุซเบ็กและชาวเติรกเมน งานสลักหินเปน
ภาษาอารบิก ชม Pakhlavan Makhmud Mausoleum โดมสีฟานํ้าทะเล สถานฝงศพบุคคลที่มีผู
นับถือมาก ดานในผนังประดับกระเบ้ืองโออาสวยงาม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินเออรเกนท 
20.40 น. เหินฟากลับสูเมืองทาชเคนท เท่ียวบินท่ี HY 1058   
22.10  น. ถึงเมืองทาชเคนท นําทานเขาสูท่ีพัก THE PARK TURON 4* หรือเทียบเทา 

http://www.theparkturon.com/ 
หมายเหตุ** เท่ียวบิน ระหวางทาซเคนท – เออรเกน มีวันละ 2 เท่ียวบิน  
(3) วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 ทาชเคนท -  ซามารคานด  (Samarkand) - เรจิสถานสแควร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคช สูเมือง ซามารคานด SAMARKAND ระยะทาง 300 กม. ใชเวลา
ประมาณ 5.30 ชั่วโมง  ผานชมทิวทัศนไรฝายและสวนผลไมตลอดสองขางทาง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมเรจิสถาน (Registan Square)  จัตุรัสกลางเมืองซามารคานดตั้งแตสมัยศ.ต.ท่ี 14 ใชเปน
ศูนยกลางการคาและชางฝมือ ท่ีงดงามดวยศิลปะแบบอิสลาม กระเบ้ืองภายนอกตกแตงดวยสีฟาสดใส  
 



 

เปนสัญลักษณสําคัญของซามารคานดในปจจุบัน โดยรอบมีโรงเรียนสอนศาสนา 3 แหงตั้งอยูรายลอม   
ชม Gur Amir  ท่ีฝงศพของหลานชายสุดที่รักของขานติเมอร (Timur) นามวา Muhhamed Sultan  
สรางในป ค.ศ. 1404  หลังจากนั้น 1 ป ติเมอร (Timur) เสียชีวิตลง ลูกชายของ Timur เองไดยายท่ีฝง 
ศพพอมาอยูรวมกับหลานรัก ณ เวลาน้ันสถานท่ีแหงนี้ถูกเรียกวา “Burial-vault of Timurids”  ตัวอาคาร
ประกอบดวยหลายสวน รวมถึงหองสวดมนตของชาวมุสลิม  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม PRESIDENT HOTEL 4* หรือเทียบเทา 

http://www.orexca.com/samarkand_hotels_president.shtml 
(4) วันศุกรท่ี 4 พฤศจิกายน 2554  ซามารคานด  (Samarkand)  
08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 

จากนั้น ชมหอดูดาวอูลุกเบ็ก (Ulugbek Observatory) สรางโดยขาน Ulugbeg ในป ค.ศ. 1428-
1429 เปนอาคาร 3 ชั้น สูง 30 เมตร ดานบนยอดคลายโดม  พิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวทางดาราศาสตร 
ส่ิงประดิษฐ เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณดูดาว ซึ่งแสดงถึงอัจฉริยะทางดาราศาสตรของขาน ท่ีเคย
คํานวนรอบปเฉียดไปเพียงเล็กนอยเทาน้ัน หลังจากที่ Ulugbeg เสียชีวิต หอดูดาวก็ไดรับความเสียหาย
จากขโมยและพวกคลั่งศาสนา แตโชคดีท่ีชั้นลางไมถูกทําลาย ตอมาไดรับการซอมแซมข้ึนมาใหม   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นชมมัสยิดบีบี คานิม (Bibi-Khanum Mosque) สรางโดย ขานทิเมอร โดยเริ่มสรางตั้งแตป

ค.ศ. 1399 – 1404 ใชเวลากอสราง 5 ป โดยใชชางฝมือจากหลายประเทศ โดยตั้งใจจะสรางใหเปน
มัสยิดที่ใหญท่ีสุดในโลก เพื่อแสดงอํานาจท่ีสามารถพิชิตดินแดนในอินเดียได  ตอดวยการนําทานเดิน
สํารวจตลาดพนเมือง ท่ีจําหนายสินคาจําพวกถ่ัวตางๆ ผลไมสดนานาชนิดตามฤดูกาล นํา ชม 
SHAKHI-ZINDA MAUSOLEUMS ซึ่งเปนท่ีรวบรวมสุสานขนาดใหญ ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขา Afrosiab 
เปน Necropolis ตั้งแตศตวรรษที่ 11 และเปนความคิดของขานทามาเลน ท่ีตองการใหสถานท่ีแหงนี้เปน
ศูนยกลางของสุสานของบุคคลที่มีชื่อเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมัยใหศึกษา รวมทั้งกระเบ้ืองเคลือบ
โบราณนาสนใจอยูมากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมท่ีพัก 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม PRESIDENT HOTEL 4* หรือเทียบเทา 
http://www.orexca.com/samarkand_hotels_president.shtml 

(5) วันเสารท่ี 5 พฤศจิกายน 2554        ซามารคานด – ชาคริซาบซ (Shakrisabz) – บุคารา (Bukhara) 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางลงมาทางใตของเมืองซามารคานดสูชาคริซาบซ (ระยะทาง 90 กิโลเมตร) บาน
เกิดของขานเอมีรติมูรผูสรางอณาจักรติมูร และทําใหชื่อเสียงของซามารคานดเปนท่ีรูจักและจารึกอยูใน
ประวัติศาสตร นําชม ซาก พระราชวังอักซาไร (Ak Saray Palace) ท่ีขานเอมีรติมูรมีประสงคจะ
สรางใหยิ่งใหญเชนเดียวกับมัสยิด Bibi-Khanym สรางโดยชางฝมือจากหลายสาขาที่ชํานาญในเรื่อง
กระเบ้ืองเคลือบ ชมสุเหรา กุกกุมบาซ ท่ีเอมีรอูลุกเบ็กใหสรางข้ึนในศต.ท่ี 15 เปนสุเหราวันศุกรเพื่อ
เปนเกียริตใหแกชารุกหพระบิดา ภายในจะมีแทนหินสีดํา ท่ีถือกันวาเปนหินมนตวิเศษใหผูนับถือเอามือ
มาแตะเพื่อขอพร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย เดินทางสู บุคารา โดยรถโคช (ระยะทาง 268 กม. ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหวางทางผานชม 

Caravanserai อดีตที่พักกลางทะเลทราย สําหรับพอคาท่ีเดินทางคาบนเสนทางสายแพรไหม ใน
ปจจุบันทานยังสามารถเห็นบอน้ํากลางทะเลทรายอายุพันป และยังมีน้ําไหลไมเหือดแหง ใหผูท่ีผานไป
มาไดใชดื่ม และ หุงหาอาหาร  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมท่ีพัก  
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม GRAND BUKHARA HOTEL 4* หรือเทียบเทา 
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 (6) วันอาทิตยท่ี 6 พฤศจิกายน 2554 บุคารา (Bukhara) 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 

นําชมเมืองบุคารา Bukhara  ตั้งอยูทางแยกบนเสนทางการคาสายไหมโบราณเปนสถานท่ีท่ีอยูใจกลาง
เอเชีย  ท่ีนี่คุณสามารถพบกับสีสันของตะวันออกและความลี้ลับของเมืองบุคาราท่ีสมัยกอน เคยเปนท่ีพัก 
ของกองคาราวานและศูนยกลางการคาของเสนสายไหม  มีรานคามากมาย  มีพิพิธภัณฑ ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ มีสถาปตยกรรมตั้งอยูท่ีนั่นมากกวา 140 แหง  นําชมสถานท่ีสําคัญ ไดแก   
Pan-Kalyan หมูอาคารท่ีไดรับการยกยองวาเปนผลงานชิ้นเอกของเอเชียกลาง สรางระหวางศตวรรษ  
ท่ี 12- 16 ประกอบไปดวยมัสยิด KALYAN ซึ่งมีขนาดย่ิงใหญท่ีมีความสูง 48 เมตร ARSLAN-KHAN  
 



 

MINERATE อันเปนสัญลักษณของบุคาราท่ีสามารถเห็นไดแตไกล  
ชมหอคอยกัลยัน The Kalyan Minaret สรางข้ึนในป 1127 โดยอาสลานขานแหงราชวงศคารานิด 
อยูในการปกครองของบุคารา สามารถทําใหผูพบเห็นตองตกตะลึงกับความโออา งดงาม หอนี้ถูก
ออกแบบเพื่อใชในการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพื่อสวดมนต 5 ครั้งตอวัน (การทําละหมาด) ปกติสุเหราแต
ละที่จะมีหอเปนของตัวเองแตหอหลักตั้งอยูใกลกับสุเหรา  Djuma   หอ Kalyan   ถูกสรางข้ึนถึง 2 ครั้ง 
ความจริงแลวมันพังลงกอนท่ีจะสรางเสร็จในครั้งแรกเน่ืองจากบริเวณที่สรางพื้นดินน่ิมเพราะวามีการ
เพาะปลูกในเมืองนี้ รูปรางของหอสวนท่ีสูงท่ีสุดเปนทรงกลม ตอนท่ีมีสงครามถูกใชเปนหอสังเกตการณ
แตตอนนี้สวนท่ีสูงที่สุดดานซายไดกลายเปนรูปทรงกวยรอบๆ หอกัลยัน ถูกประดับดวยไมสีอิฐเปน
กระดานหมากรุก  ชมสุเหรามาโกกิอัตตาร ตั้งอยูกลางเขตเมืองเกา เปนสุเหราที่เกาแกท่ีสุดในเอเชีย
กลาง ตั้งอยูต่ํากวาพื้นถนนประมาณสามเมตร สรางข้ึนในยุคที่อาหรับเขามาพิชิตดินแดนแถบน้ี ชมมิริ
อาหรับมาดราซาห อยูตรงขามกับสุเหรากัลยัน มิริอาหรับแปลวา เจาแหงอาหรับ เคยใชเปนท่ีสอน
ศาสนา ชมยานเลียบิเฮาส ภาษาทาจิก หมายถึง “รอบหรือริมสระน้ํา” เปนบริเวณจัตุรัสหรือพลาซา 
สรางข้ึนตั้งแต ค.ศ. 1620  สระน้ําขุดข้ึนตามบัญชาของมุขมนตรีเนดีร ดิวานเบกิ เปน 
สระน้ําท่ีใหญท่ีสุดของบุคารา กวาง 36 เมตร  ยาว 45 เมตร มีตนมัลเบรี่ใหญอายุหลายรอยปอยูตามมุม
สระรายรอบ มีรานอาหารรอบสระนํ้า   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชมสถานฝงศพแหงซามานิดส  (Samani Dynasty Mausoleum) ตั้งอยูในเขตสวนสาธารณะซา
มานิ เขตเมืองเกา ในอดีตเปนสุสานโบราณนอกกําแพงเมืองชั้นใน สรางโดยอิลซามานิ-ผูกอตั้งราชวงศ
และจักรวรรดิซามานิ ในปลายศต.ท่ี 9-10 เพื่อฝงพระบิดา นับเปนสถานฝงศพแหงแรกท่ีเกาแกท่ีสุดใน
เอเชียกลาง อาคารเปนทรงลูกบาศกกออิฐ ใชอิฐที่กอสรางเปนลวดลายในตัวเอง ไดรับการยกยองวาเปน
สถาปตยกรรมชิ้นเอกที่มีมากอนสถาปตยกรรมของอิสลาม ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกในป 1993  
ชมสุเหราโปโลเฮาส สรางข้ึนในป 1712 – 1713 ดานหนาอาคารมีเสาไมประดับลวดลายตั้งรับหลังคา 
นับเปนตัวอยางอาคารสุเหราสมัยกลางของเอเชียกลาง ในป 1917 เอมีรใชเปนสุเหราทางการเพื่อทํา
ละหมาด  จากนั้นนําชม ปอมปราการอารก ปอมเกาแกท่ีมีอายุเทากับตัวเมือง เชื่อวาสรางในศตวรรษที่ 
7 มีการตอเติมหลายครั้ง นอกจากเปนปอมแลว ยังเปนพระราชวังของผูปกครองที่สมบูรณแบบท่ีประกอบ
ไปดวย ฮาเร็ม มัสยิด และคุก ในยุครุงเรืองเคยมีผูอาศัยภายในปอมแหงนี้กวา 3,000 คน    

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารคํ่า  พรอมชมโชวพื้นเมือง ระบําหนาทอง โดยนักเตนแสน
สวยชาวอาหรับ  
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม GRAND BUKHARA HOTEL 4* หรือเทียบเทา 
http://www.grandbukhorohotel.com/ 

 (7) วันจันทรท่ี 7 พฤศจิกายน 2554  บุคารา (Bukhara) – ทาชเคนท (Taskent) – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
  จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน 
09.55  เหิรฟาสูเมืองทาชเคนท เท่ียวบินท่ี HY 1322 ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (บิน 1.30 ชั่วโมง) 
11.25  ถึงสนามบินทาชเคนท    
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00  หลังอาหารกลางวัน นําทานดูงาน ณ Central Military Hospital  

นําทานชม อนุสรณติมูร (Monument of Amir Timur) ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมือง มีถนนลอมรอบ
เปนวงเวียนท่ีตั้งรูปปน อาเมียร ติมูร อดีตผูยิ่งใหญท่ีเคยแผขยายดินแดนไปจนถึงอินเดีย , เปอรเซีย , 
คาบสมุทรอาหรับ , และรัสเซีย และทานยังไดรับการยกยองเปนวีรบุรุษ ของชาวอุเบก ชม จัตุรัสคาสต
อิหมาม เปนศูนยกลางศาสนาอิสลามของทาชเคนท จัตุรัสกวางใหญมีพิพิธภัณฑ หองสมุดโมอีมูบารัก
เปนสถานที่สําคัญของทาชเคนท หองโถงหนาของพิพิธภัณฑเปนหองสําคัญแสดงคัมภีรอัลกุรอานของ 
อุตซมาน เปนคัมภีรฉบับใหญลายมือเขียน เขียนบนหนังกวางในศ.ต.ท่ี 7  ถือเปนคัมภีรอัลกุรอานที่
เกาแกท่ีสุดในโลก  ชม บาราคอนมาดราซาห ลานจัตุรัสสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 16 เปนท่ีตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการมุสลิมแหงอุซเบกิสถาน  จากนั้นนําทานไปชมหรือเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ตลาดชอรซู  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร กอนอําลาอุซเบกิสถาน 
 ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบิน 
23.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอุซเบกิสถาน กลับประเทศไทย โดยเที่ยวบิน HY 531 บินตรง 6.30 ชั่วโมง 
 (8) วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 กรุงเทพฯ 
07.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ – โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนตารางบิน และในการเดินทางอาจมีปญหา 
     เฉพาะหนา ดังน้ันรายการอาจมีปรับเปลีย่นเพ่ือความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชนของทานสูงสดุ 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 
เจาะลึก อุซเบกิสถาน 8 วัน  

บริษัทอินฟนิต้ี ทัวร แพลนเนอร 
 
อัตราคาบรกิาร จํานวนผูเดินทาง 30 ทาน /คนัรถโคช ขนาด 45 ทีน่ั่ง 
 
Economy Class  
 
ผูใหญพักหองคู       ทานละ   57,900 .-บาท 
ผูใหญพักหองเดี่ยว            จายเพ่ิมทานละ     4,500 .-บาท 
บินดวยช้ัน Business Class            จายเพ่ิมทานละ   50,000 .-บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
- คาบัตรโดยสารระหวางประเทศเครื่องบินไปกลับ เสนทาง กรุงเทพฯ-ทาชเคน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินอุซเบกิสถาน  
- คาบัตรโดยสารภายในประเทศเครื่องบินไปกลับ เสนทาง ทาชเคน-คีวา-ทาชเคนท  โดยสายการบินอุซเบกิสถาน  
- คา-บัตรโดยสารภายในประเทศเครื่องบินไปกลับ เสนทาง บุคารา - ทาชเคนท  โดยสายการบินอุซเบกิสถาน แอรเวย 
- คาภาษีสนามบิน ประกันการเดินทางของสายการบิน และ  FUEL SURCHARGE 
- คาท่ีพักจํานวน 6 คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือเทียบเทา 
- อาหารทุกมือ้ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
- คารถรับสงและทองเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
- คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาประเทศอุซเบกิสถาน ทานละ 2,500 บาท 
- คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินทานละ  1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,500,000 บาท 
- หัวหนาทัวร 1 ทาน/คันรถโคช และมัคคุเทศกทองถิ่นบริการตลอดรายการท่ีระบุในโปรแกรม 
- เจาหนาท่ีประสานงานจากเมืองไทย 1 ทาน ตอคณะ  
- ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และ พนักงานขับรถ เจาหนาท่ีขนกระเปา  
- น้ําเปลา บริการบนรถ 2 ขวด / วัน / คน  
 
อัตราคาบริการไมรวม  
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาเครื่องดื่มพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด 
- คาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกิน 20 กก. 
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
หากใชใบเสร็จ แบบ แยกสวน (Cost plus)  
- ตั๋วเครื่องบิน ,คาวีซา  ไมมี VAT  
- คา อาหาร ท่ีพัก รถ รับสง คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ใชใบเสร็จตางประเทศ ออกใบเสร็จในนาม บริษัทฯ ไมมี VAT  
- คา บริการ หัวหนาทัวร  ออกใบเสร็จมีภาษีมูลคา มี VAT 7 % และ สามารถ หัก 3 % ณ ท่ีจาย 
 
หมายเหต ุ -   อัตราคาบริการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลง 

อัตราคาบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงผกผันของสายการบิน ตัวแทนในตางประเทศ และเทศกาลสําคัญ  
 

 

 

 

 

 
 



 

วีซาอุซเบกิสถาน 
 

 
 
 
กรุณาจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ดังน้ี 
1. พาสปอรต และ สําเนาหนาพาสปอรต ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน วันหมดอายุของพาสปอรตตองกอนวัน  
   เดินทางอยางนอย 6 เดือน หากหมดอายกุอน กรุณานําไปตออายุท่ีกระทรวงตางประเทศกอนนําสง    
2. รูปถายสีปจจุบัน  อายุไมเกิน 6 เดือน  ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
3. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน  เซ็นรับรองสําเนา 
4. ใชเวลาในการดําเนินการนําเลมไปรับวีซา 3 วันทําการ  การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับสถานทูตในกรุงทาชเคนท 
 
ขั้นตอนการย่ืนวีซา เขาประเทศอุซเบกิสถาน  
 
1.  สแกนหนาพาสปอรต(สแกนหนาสี) พาสปอรตตัวจริง เก็บไวท่ีทานเอง จนถึงวันติดหนาวีซา 
2. พรอมดวยแบบฟอรม ระบุ การงาน ท่ีอยูปจจุบัน  
3.        รอการตอบรับ และ ออกหมายเลขวีซา จาก ประเทศอุซเบกิสถาน (ใชเวลาประมาณ 10 วันทําการ) 
4.  รวบรวมเลมพาสปอรตตัวจริง มายังสถานทูตอุซเบกิสถาน ท่ีกรุงเทพฯ ดําเนินการติดวีซา(ประมาณ 3 วัน) 

 

กรณีถูกปฏิเสธวีซา  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาวีซาและคาดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 



 

       แผนท่ี ประเทศ อุซเบกิสถาน  
      
 
 
 

 
 
                                                        เสนทาง การเดินทาง   
ทาซเคนท – เออรเกน   โดย เท่ียวบิน HY 1051  07.00 – 08.40 น. ใชเวลาบิน 1.40 ชั่วโมง  
 
เออรเกน – คีวา            โดย รถโคชปรับอากาศ  ระยะทาง 31 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 45 นาที 
 
คีวา – เออรเกน            โดย รถโคชปรับอากาศ  ระยะทาง 31 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 45 นาที 
 
เออรเกน – ทาซเคนท    โดย เท่ียวบิน HY 1058  20.40 – 22.10 น. ใชเวลาบิน 1.40 ชั่วโมง 
 
ทาซเคนท – ซารมานคานด โดย รถโคชปรับอากาศ ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 5.30 ชั่วโมง  
 
ซารมานคานด – ซาคริปซาป โดย รถโคชปรับอากาศ ระยะทาง  90 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1.15 ชั่วโมง 
 
ซาคริปซาป – บุคารา   โดย รถโคชปรับอากาศ ระยะทาง  268 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 
 
บุคารา – ทาซเคนท      โดย เที่ยวบิน HY 1322  09.55 – 11.25 น. ใชเวลาบิน 1.40 ชั่วโมง 
 


