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อซุเบกสิถาน . ทาชเคนต ์. ซามารค์านด ์. เขาชมิกาน 5 วนั 3 คนื 

สวติเซอรแ์ลนด ์แดน อซุเบกสิถาน “Chimgan Mountain” + “Ski” 

::: ตามรอย “ตมีรู”์ ณ ดนิแดนเอเชยีกลาง  เสน้ทางสายไหมโบราณ ::: 

สมัผสัรถไฟความเร็วสูง  ทาชเคนต ์– ซามารค์านด ์– ทาชเคนต ์ 

ทาชเคนต ์(Tashkent) เมอืงแหง่ความทนัสมยั l ซามารค์านด ์(Samarkand) ชมสถาปัตยกรรมโบราณ เมอืงไขมุ่กตะวนัออก 

เดนิทางโดยสายการบนิอซุเบกสิถานแอรเ์วย ์

ปล.ไม่มรีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 2,000 บาท,ทา่น/คา่ทปิหัวหนา้ทวัรข์ ึน้อยู่กบัความพงึพอใจ 

คา่ยืน่วซีา่อุซเบกสิถาน 1,500 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ยส(ีสแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้) 
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หมายเหต ุ: ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการด าเนนิการจัดท าวซีา่อซุเบกสิถาน (E-VISA) ใหก้ับลกูคา้ทกุกรณี หากลกูคา้มวีซีา่ตดิเลม่แบบรายปีไมค่ดิ

คา่วซีา่เพิม่เตมิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์

Q สายการบนิอซุเบกสิถานแอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระและบัตรโดยสาร 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทาชเคนต ์อซุเบกสิถาน โดยสายการบนิอุซเบกสิถานแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่HY534 (ใชเ้วลาใน

การบนิประมาณ 6.30 ชม.) เวลาประเทศอุซเบกสิถานชา้กว่าประเทศไทย 2 ชม. 

 

วนัทีส่อง สนามบนิทาชเคนต ์– น ัง่รถไฟสู่ซามารค์านด ์– เมอืงซามารค์านด ์ – จตัุรสัรกีสิทนั – โรงเรยีนสอน

ศาสนาอลูคุ เบค,เชยีร ์ดอร,์ทลิยา คาร ี– สสุานกรู ีอามรี ์

03.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทาชเคนต ์ ประเทศอุซเบกสิถาน น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

......... น. น าท่านสู่ สถานีรถไฟทาชเคนต์ น่ั งรถไฟด่วนความเ ร็วสูงสู่ซามาร์คานด ์

(AFROSIYOB TRAIN) (ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสมัภาระขึน้ขบวนรถไฟ

ดว้ยตวัทา่นเอง โดยมหีัวหนา้ทวัรค์อยชว่ยเหลอืท่าน) เชญิทุกท่านพสิจูน์ความเร็ว

ของรถไฟดว่น (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.14 ชม.)  

......... น. ถงึ  เมืองซามารค์านด ์(Samarkand) เมืองเก่าแก่ที่สดุเมืองหนึง่ในเอเชยีกลาง 

เป็นโอเอซสิซึง่ไดร้ับน ้ามาจากคลองทีขุ่ดมาจากแม่น ้าซารัฟชาน ชือ่เดมิของซา

มารค์านด ์คอื เมืองมาระกันดะ เมื่อปี 329 ก่อนครสิตศ์ักราช พระเจา้อเล็กซานเด

อรม์หาราชแห่งมาซโิดเนียเสด็จผ่านเมอืงนี้เพือ่ทีจ่ะเดนิทางไปอนิเดยี จงึไดย้ดึครองไว ้จากนัน้พวกเตริก์,อาหรับ

,เปอรเ์ซยีก็เขา้ปกครองเมอืงนี้ตอ่ ๆ กนัมา เมอืงนี้เจรญิรุ่งเรืองสงูสดุในยุคกลาง และในปีค.ศ. 1215 เจงกสิข่าน

แผ่อาณาจักรเขา้ควบคมุเสน้ทางสายไหมและยดึซามารค์านดใ์นปีค.ศ. 1221 อีก 100 ปีต่อมา เมืองนี้ก็เหลอืแต่

ซาก ขา่นตมีูร ์เลงคเ์ป็นผูท้ าใหเ้มอืงนี้เจรญิขึน้ ตมีูรม์ุ่งมั่นจะน าความรุ่งโรจนค์นืจักรวรรดดิัง้เดมิน าทัพบุกท าลาย

บา้นเมอืงและฆา่ฟันผูค้นจนสิน้เมอืงไวช้วีติแตพ่วกชา่งฝีมอืและใหช้า่งเหลา่นี้มาสรา้งเมอืงซามารค์านดข์ ึน้ใหมจ่น

กลายเป็นเมอืงทีส่วยงาม 

น าทา่นชม จัตรุัสรกีสิทนั (Registan Square) จัตรุัสกลางเมืองทีม่ีชือ่เสยีงและ

ยิง่ใหญ่งดงามไปดว้ยศลิปะอสิลาม งดงามทีส่ดุในเอเชยีกลางมกีารตกแตง่ดว้ย

กระเบื้องเคลือบสฟ้ีาตัดขอบดว้ยสเีหลอืง บรเิวณใกลเ้คียงกัน   น าท่านชม 

โรงเรยีนสอนศาสนาอูลุค เบค (Ulugbek Madrasah) อูลุค เบค ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวันตก ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1417-1420 ชม โรงเรยีนสอนศาสนาเชยีร ์ดอร ์(Shir Dor Madrasah) ตัง้อยู่ทาง

ทศิตะวันออก ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1619-1636 โดยเลยีนแบบมาจากอูลุค เบค ผนังก าแพงมีลวดลายรูปทรง

เลขาคณติและซุม้ประตมูรีูปเสอืลายพาดกลอน ทีแ่ตกตา่งไปจากสถาปัตยกรรมทัว่ๆไปของศาสนาอสิลาม และน า

ทา่นชม โรงเรยีนสอนศาสนาทลิยา คาร ี(Tilya Kari Madrasah) สรา้งขึน้ทางดา้นเหนือ ในศตวรรษที ่17 ใชเ้วลา

สรา้งประมาณ 20 ปี ซ ึง่ผนังและซุม้ในก าแพงมกีารปิดทอง 

 น าทา่นชม สสุานกรู ีอามรี ์(Gure Amir Mausoleum) สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีฝั่งศพ

ของกษัตรยิ ์โดยชือ่ของสสุานเป็นภาษาเปอรเ์ซยีแปลว่า “สสุานของกษัตรยิ”์ 

ในสสุานมหีลมุฝังศพของตมีูร,์ชารุคฮ,์มริาน ชาห ์ลกูชายตมีูร,์ผูค้รองเมอืงอูลคุ 

เบค,สลุตา่นมูฮัมหมัด สรา้งในปีค.ศ.1403 ประตูทางเขา้สรา้งดว้ยอฐิ มีโดมสี

ฟ้าผนังหอ้งและเพดานโคง้ ภายในสสุานประดับดว้ยกระเบื้องอฐิเผาลงลายสี

ทอง,อ าพัน,ฟ้าน ้าทะเล มคีวามสวยงามของสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่.  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเช็คอนิเขา้สูท่ีพ่ัก GRAND CAPITAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย 

หรอืออกมาเดนิเลน่ชมเมอืงดว้ยตวัทา่นเอง จนถงึเวลานัดหมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GRAND CAPITAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
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วนัทีส่าม เมอืงซามารค์านด ์– ชาห ์อ ิซนิดา – หอดดูาวอลูคุ เบค – มสัยดิบบี ีคานุม – ซยิอป บาซาร ์– น ัง่รถไฟ

ความเร็วสงูสูท่าชเคนต ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

น าทา่นชม ชาห ์อ ิซนิดา (Shah i Zinda Complex) สสุานและอาคารพธิีกรรม

อื่นๆ ในศตวรรษที ่9-14 และ 19 Shah-i-Zinda หมายถงึ ราชาทีย่ังมีชวีติอยู่ 

ตัง้อยู่บนเนินเขา อัฟราซยิาบ (Afrasiyab) มีจุดทีน่่าสนใจหลายจุดเชน่ แท่น

บูชา Qusam b Abbas ลกูพีล่กูนอ้งของทา่นมูฮัมหมัดผูท้ีถู่กตัดหัวบรเิวณใกล ้

ก าแพงเมืองซามาร์คานด ์ตีมูร์ตอ้งการสรา้งสถานที่แห่งนี้ใหเ้ป็นศูนย์กลาง

สสุานของคนที่มีชือ่เสยีง มีสถาปัตยกรรมทีส่วยงามประดับดว้ยกระเบื้องเคลือบโมเสค,ปูนแกะสลักและทาสี

สวยงาม ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ จนถงึเวลานัดหมาย   

น าทา่นชม หอดดูาวอูลคุ เบค (Ulug Beg Observatory) หอดูดาวทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในศตวรรษที ่15 สรา้งขึน้โดยอูลุค เบค ในปีค.ศ. 1428-1429 เป็นอาคาร 3 

ชัน้ สงูประมาณ 30 เมตร มีดา้นบนยอดคลา้ยกับโดม สถานทีแ่ห่งนี้แสดงถงึ

เรือ่งราวทางดาราศาสตร ์ส ิง่ประดษิฐ ์เครื่องมือ เครื่องใช ้อุปกรณ์ดูดาวของอู

ลุค เบค ทีท่่านเคยค านวณรอบปีผดิไปเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น หลังจากที่ท่าน

เสยีชวีติ สถานทีแ่ห่งนี้ไดร้ับความเสยีหายจากพวกขโมยและพวกคลัง่ศาสนา แตช่ัน้ลา่งมไิดถ้กูท าลายและต่อมา

ไดร้ับการซ่อมแซมขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.1929  จากจุดนี้ท่านจะไดเ้ห็น ซากโบราณสถานอัฟราซยิาบ (Afrasiyab 

Ruins) ในระยะไกล ซึง่เป็นโบราณสถานทีเ่กา่แกใ่นโลกยุคโบราณ 700-600 ปีกอ่นครสิตกาลโดยพวกซอ๊กเดยีน 

ไดต้ัง้เป็นเมอืงและศนูยก์ลางของวัฒนธรรม ปัจจุบันนี้เหลอืแค่เนนิเขาทีม่ีหญา้ปกคลุมและอยู่ใกลก้ับสเุหร่าบบิ ี

คานุม.   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม มัสยดิบีบี คานุม (Bibi Khanum Mosque) มัสยดิทีถู่กสรา้งขึน้มา

โดยตมีูร ์เมือ่ปีค.ศ.1399 โดยสรา้งมัสยดิใหเ้ป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เพื่อ

แสดงถงึอ านาจการปกครองดนิแดน ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน 5 ปี ใชช้า่งฝีมือ 200 

คน,แรงงาน 500 คน,ชา้ง 95 เชอืก ประตูทางเขา้สรา้งเป็นอาคารสงูประมาณ 

35 เมตร ทางเขา้สรา้งเป็นรูปวงรี สงู 18 เมตร ทางเขา้มัสยดิมีขนาดพื้นทีย่าว

ประมาณ 167 เมตร กวา้ง 109 เมตรและสองขา้งยังมีมัสยดิขนาดเล็กโดยเฉพาะตัวโดมไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์

ของเมืองนี้ ภายในตกแต่งดว้ยหนิอ่อนแกะสลักโมเสครูปร่างต่างๆ เคลอืบดว้ยสฟ้ีางดงามเขยีนภาพและอักษร

ดว้ยน ้าเงนิและทอง หนา้มัสยดิมแีทน่ซึง่เดมิวางคมัภรีอ์ัลกรุอ่านทีใ่หญ่ถงึ 2 เมตร 

น าท่านสู ่ซยิอป บาซาร ์(Siyob Bazaar) หรือ ตลาดกลาง Central Market 

ตลาดทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงซามารค์านด ์ทีน่ี่ทา่นจะไดพ้บเห็นผูค้นทีย่ังคงแต่ง

กายดว้ยเสือ้ผา้ทีเ่ป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวอุซเบกสิถาน และสวมหมวก

สวยงาม อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึ มสีนิคา้ตา่งๆมากมาย

ราคาถูก มผีลไมส้ด,ผลไมแ้หง้(องุ่นแหง้สเีหลอืงและด า),ถั่ว,ขนมหวานและ

อืน่ๆอกีมากมาย. 

......... น. น าทา่นสู ่สถานีรถไฟซามารค์านด ์น่ังรถไฟด่วนความเร็วสงูสูท่าชเคนต ์(AFROSIYOB TRAIN) (ขอความกรุณา

ทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟดว้ยตัวท่านเอง โดยมีหัวหนา้ทัวรค์อยชว่ยเหลือท่าน) เชญิทุกท่าน

พสิจูนค์วามเร็วของรถไฟดว่น (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชม.)  

......... น. ถงึ น าท่านเขา้สู ่เมืองทาชเคนต ์(Tashkent) Tashkent แปลว่า The City of Stone หรือเมืองแห่งศลิา เมือง

หลวงของประเทศอุซเบกสิถาน มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคน อยู่ในเอเชยีกลาง ทาชเคนตเ์ป็นเมืองเก่าแก่ที่

ตัง้อยู่บนเสน้ทางสายไหมจากจีนสูยุ่โรป เป็นเมืองทีล่อ้มรอบดว้ยประเทศทีไ่ม่มีทางออกสูท่ะเล ทาชเคนตถ์ูก

ผนวกเป็นเขตหนึง่ของสหภาพโซเวียตและในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง โซเวียตไดย้า้ยโรงงานอุตสาหกรรม

จ านวนมากจากพืน้ทีภ่าคตะวันออกทีเ่ป็นสมรภมูริบมายังทาชเคนต ์รวมถงึประชากรรัสเซยีอกีสว่นหนึง่ดว้ยปีค.ศ. 

1966 ทาชเคนตไ์ดร้ับความเสยีหายอย่างหนักจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ ขนาด 7.5 มปีระชากรมากกว่า 3 แสนคน

ทีไ่ม่มีที่อยู่อาศัย  ภายหลังโซเวียตจงึไดฟ้ื้นฟูทาชเคนตข์ ึน้มาใหม่ โดยใชก้ารวางผังเมืองทีท่ันสมัย ซึง่ท าให ้

ทาชเคนตเ์ป็นเมืองตัวอย่างของสหภาพโซเวียตอีกแห่งหนึ่ง ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 

ทาชเคนตถ์อืเป็นเมอืงใหญ่อันดบัที ่4 ของโซเวยีต  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MAJESTIK PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงทาชเคนต ์– เขาชมิกาน – ลานสก ี– เมอืงทาชเคนต ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขาชมิกาน (Chimgan Mountains) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม.จากเมืองทาชเคนต)์ เขาชมิกาน สถานทีพ่ักผ่อนยอดนยิมใน

อุซเบกสิถาน ทัง้ในชว่งฤดูรอ้นและชว่งฤดูหนาว  เขาชมิกานมีความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเล 1,200-1,600 เมตร ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและสว่นทีส่งูทีส่ดุมีความ

สงูจากระดับน ้าทะเลถงึ 3,309 เมตร Chimgan แปลว่า หญา้สเีขยีว,หุบเขาสี

เขยีว เขานี้จะเป็นทีน่ยิมส าหรับนักเดนิเขา,นักปีนเขาและส าหรับฤดูหนาวชว่ง

เดอืนธันวาคมถงึเดอืนมนีาคมทีแ่ห่งนี้จะกลายเป็นลานกจิกรรมสก,ีสโนวบ์อรด์

และมสีกรีสีอรท์มากมายรองรับนักทอ่งเทีย่ว เขาชมิกานไดร้ับขนานนามว่าเป็น 

“สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งอุซเบกสิถาน” (Uzbek Switzerland) และไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2016 น่ังกระเชา้ข ึน้สูย่อดเขา ระหว่างทาง

ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพทีส่วยงาม อสิระทา่นเก็บภาพสวยงาม , เดนิเล่น ตาม

อัธยาศยั จนถงึเวลาอันสมควร น าทา่นลงจากยอดเขา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านอสิระใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกับกจิกรรมที่มีอยู่มากมาย ณ 

ลานสกี เล่นสก ี, เล่นสโนวบ์อรด์ , ขีม่า้ ฯลฯ อย่างสนุกสนาน ลานสกีนี้

เหมาะกับทัง้เด็กและผูใ้หญ่ ปล่อยความสนุกไดเ้ต็มที่ อสิระใหท้่านไดเ้ล่น

กจิกรรมหรอืเก็บภาพประทบัใจตามอัธยาศยั (*คา่ใชจ้่ายตดิตอ่หัวหนา้ทัวร ์ไม่

รวมคา่เชา่อุปกรณ์เครือ่งเลน่ ค่าเชา่ชดุกันหนาว กรุณาเตรียมถุงมือ ผา้พันคอ 

แว่นกนัแดดและเครือ่งกนัหนาวใหพ้รอ้ม) อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่หมิะตามอัธยาศยั 

จนถงึเวลานัดหมาย. 

น าท่านเดนิทางสู่  เมืองทาชเคนต ์(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

อสิระพักผ่อนบนรถ ชมววิสองขา้งทางทีส่วยงามตามอัธยาศัย จนเดนิทางถงึ

เมอืงทาชเคนต.์ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MAJESTIK PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เมอืงทาชเคนต ์– จตัุรสัแหง่อสิรภาพ – อนุสาวรยีอ์ามรี ์ตมีูร ์– หอสง่สญัญาณโทรทศันท์าชเคนต ์– 

สถานรีถไฟฟ้าใตด้นิทาชเคนต ์– สนามบนิทาชเคนต ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

น าท่านชม จัตุรัสแห่งอสิรภาพ (Independent Square) เดมิเรียกว่าเลนิน 

สแควร ์(Lanin Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองทาชเคนต ์เป็นสถานทีร่ะลกึถงึ

ประวัตศิาสตร์ของเมือง เป็น*สถานทีจ่ารกึยกย่องเกียรตแิก่ประชาชนที่ถูก

เกณฑใ์หเ้ขา้รบในสงครามโลกครัง้ที ่๒ *อนุสาวรยีร์ูปปั้นสตรผีูเ้ป็นแม่ก าลงัอุม้

ลกูนอ้ยในออ้มกอด (A Symbol of Mother – Motherland) สือ่ถงึความรักชาตขิองชาวอุซเบ ซึง่จะตอ้งคอยดูแล

ใหป้ระเทศซึง่เปรยีบเหมอืนเป็นลกูใหเ้จรญิเตบิโตกา้วหนา้ *สญัลกัษณ์ของสนัตสิขุและความสขุสงบของประเทศ 

ประตมิากรรมอันงดงามยิง่ มีเสา ๑๖ ตน้ เพื่อเชือ่มโยงสมัพันธก์ับชาวโลก มีนกกระสาเกาะอยู่บนยอดเสาและ

ลกูโลก *ท าเนียบประธานาธบิดแีละจัตรุัสอสิรภาพแห่งนี้ยังเป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของชาวอุซเบอกีดว้ย ให ้

ทา่นเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศยั 

น าท่านชม อนุสาวรียอ์ามีร ์ตมีูร ์(Amir Timur Statue) วีรบุรุษของเมืองอุซ

เบกสิถาน อามีร ์ตีมูร ์ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหเ้ป็นอนุสาวรียข์องรัฐบุรุษของชาตผิู ้

ก่อตัง้อาณาจักรตมิูร์ สมัยจักรวรรดติีมูรดิและสถานที่แห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ย

ตน้ไม,้ดอกไม ้ตกึสมัยใหม่ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอัธยาศยั 

น าทา่นแวะถา่ยรูป หอสง่สญัญาณโทรทศัน์ทาชเคนต ์(Tashkent TV Tower) 

ดา้นนอก เป็นหอทีม่คีวามสงูถงึ 375 เมตร สงูทีส่ดุในเอเชยีกลาง สรา้งข ึน้ในปี

ค.ศ.1978 และสรา้งเสร็จในปีค.ศ.1985 ใชเ้วลาในการสรา้ง 6 ปี ตัวหอคอย

สามารถมองเห็นไดจ้ากทั่วเมือง มีความแข็งแรงทนทานปลอดภัยทนต่อการ

เกดิแผ่นดนิไหว เชญิทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ จนถงึเวลานัดหมาย 
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น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใตด้นิทาชเคนต ์(Tashkent Metro) สถานที

รถไฟที่มีชือ่เสยีง มีความสวยงามประกอบกับสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและ

ทนทาน ถูกออกแบบและก่อสร า้งภายหลังจากที่เมืองทาชเคนต์เก ิด

แผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงและไดร้ับความเสยีหายอย่างหนักในปีค.ศ.1966 การ

กอ่สรา้งสถานีรถไฟใตด้นิครัง้ใหม่จงึค านงึถงึความแข็งแรงทนทานเพื่อรับมือ

กบัการเกดิแผ่นดนิไหวและสวยงามสะดวกสบาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

16.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิอซุเบกสิถานแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่HY533 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 

6.30 ชม.)  

00.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ ........ 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร

,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบรษัิท

(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,การ

ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...

กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนด

ของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการ

ถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× คา่วซีา่ 1,500 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
 

เอกสารยืน่วซีา่  

1.ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายใุชง้านเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

2.รูปถา่ยส ี(ชดัเจน) หนา้ตรง มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ไมส่วมแวน่ ไมส่วมเครือ่งประดบั ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู 

3.กรอกขอ้มลูสว่นตวัทีแ่นบดา้นทา้ยรายการอยา่งละเอยีด 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
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 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋
เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วัน  ยนิดคีนืเงนิคา่มัดจ า 
 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 16 – 30 วัน  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 15 วัน  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวร ์100 % 

 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และ

บรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตุ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได  ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ

ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

ผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า 

หนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
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กรณุากรอกขอ้มลูตามความจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 

1. ชือ่-นามสกลุ  (ภาษาไทย).............................................................................................................................. 

ชือ่-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ   

(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................  

2. สถานทีอ่ยู่ตดิตอ่สะดวก………………………………………………………...................รหัสไปรษณีย.์....................................

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................................................เบอรม์อืถอื……..................…...…………………………………  

3. รูปพรรณ/ต าน.ิ......................................................................สผีวิ……………………………………………….............. 

4. ชือ่และนามสกลุบดิา........................................................................ วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิบดิา..………………...................................……. 

5. ชือ่และนามสกลุมารดา..................................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิมารดา……………................................………… 

6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบุจังหวัด) ของคูส่มรส) 

ชือ่คูส่มรส/สกลุ...................................................................................วนั/เดอืน/ปี........................................... 

สถานทีเ่กดิคูส่มรส........................................................ 

หากเป็นผูห้ญงิ กรุณาระบุสกุลเดมิ...................................................................................................................... 

กรณี อย่ารา้ง/เสยีชวีติ กรุณาระบ.ุ....................................................................................................................... 

7. กรณีไม่สมรส /หรอืสมรสไม่จดทะเบยีน/กรุณาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุังหวัด) ของญาต ิหรอื คูส่มรส 

กรุณาระบุความสมัพันธ.์.................................................................................................................................... 

8. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท/เจา้ของกจิการ 

(ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาอังกฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน................................................................................................รหัสไปรษณีย.์............................. 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน.................................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...............................................................  

9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา สถานศกึษา 

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)............................................................................................................................. .................... 

การศกึษา     มัธยมศกึษา ม.3/ม.6                       ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท            อืน่ๆ………………… 

10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศนี้มากอ่นหรอืไม่            เคย                            ไม่เคย 

 หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศนี ้กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี …………….............…….............................ทีอ่อกจากประเทศลา่สดุ 

11. โปรดระบุประเทศทีท่า่นเคยเดนิทางในพาสปอรต์เลม่ปัจจุบนัใหค้รบถว้น................................................................. 

 

 

 

 

 


