
 
 

                     คีรก์ิสถาน 7 วนั 4 คืน 
   ดินแดนแห่งทอ้งฟ้าและเทือกเขาเทียนซาน 

Kyrgyzstan - Land of Blue Sky and Mt.Tienshan    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



เดินทาง มีนาคม - ตลุาคม 2563 

 
 
        คีรก์ีซสถาน เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกบัสาธารณรฐัประชาชนจีน คาซคัหส์ถาน ทา

จิกิสถานและอุซเบกิสถาน เป็นประเทศท่ีไมม่ีทางออกสู่ทะเล คีรก์ีซสถานเดิมเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซ

เวียต  มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือก เขาเทียนชานท่ีแยกตวัออกมาจาก

เทือกเขาปามีร ์และมีทะเลสาบอีสซิค คูล อยูร่ะหวา่งสนัเขาสูงบริเวณตอนกลางของประเทศ เทือกเขาเทียน

ชานในเขตคีรก์ีซสถาน ท่ีเป็นตน้น้ําของแมน้ํ่าซีรด์ายาท่ีไหลลงทะเลอารลัในตอนกลา งของภูมิภาคอาเซีย

กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง 

18 – 24 มีนาคม 2563 48,900.- 
8 – 14 เมษายน 2563 48,900.- 

29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 48,900.- 
6 – 12 พฤษภาคม 2563 48,900.- 

3 – 9 มิถุนายน 2563 48,900.- 
1 – 7 กรกฎาคม 2563 48,900.- 

22 – 28 กรกฎาคม 2563 48,900.- 
5 – 11 สิงหาคม 2563 48,900.- 

23 – 29 กนัยายน 2563 48,900.- 
7 – 13 ตลุาคม 2563 48,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 534 23.00 - 03.45 (+1) 
วนัที่ 2 ทาซเคน้ท ์ บิสหเ์ค๊ก TAS - FRU HY 779 07.05 – 09.15 

วนัที่ 6 บิสหเ์ค๊ก ทาซเคน้ท ์ FRU - TAS HY 778 19.40 – 20.00 

วนัที่ 6 ทาซเคน้ท ์ กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 531 22.40 – 06.40 (+1) 



โปรแกรมการเดินทาง 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์

20.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S
เคาน์เตอรส์ายการบิน  อุซเบกิสถาน  แอรไ์ลน์ (HY) ประตูทางเขา้ที่ 8-9 โดยมี

เจา้หน้าที่ของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

23.00 น. ออกเดินทางจาก  กรุงเทพฯ สู่ เมอืงทาซเคน้ท ์ โดยเที่ยวบินที่ HY-534  เวลาบิน

ประมาณ 6.30 ชม (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 

วนัที่ 2 ทาซเคน้ท-์บิสหเ์คก๊ –บูราน่า- โชน เคมิน                   

03.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมอืงทาซเคนท ์ (เพื่อเปลียนเครื่องบิน)  
07.05 น. ออกเดินทางจาก  ทาซเค้นท ์ สู่ เมอืงบิสหเ์ค๊ก โดยเที่ยวบินที่  HY-779  (เวลาบิน

ประมาณ 1.20 ชม.  

 

09.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินมานาส/เมอืงบิสหเ์ค๊ก ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืง

และศุลกากร  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ที่สนามบิน   
 จากน้ัน นําท่านเดินทางออกนอกเมอืง ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ระหวา่งทาง ท่านจะ

เพลิดเพลินกบัววิสวยของธรรมชาติ 2 ขา้งทาง 

 

 นําท่านไปชม  หอคอยบูราน่า (Burana Tower) ที่ถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษที่ 11 ให้

เป็นหอมนิาเร่ท์  โดย ข่านเนทแห่งคาราข่านนิดส์  ซึ่งเป็นหน่ึ งเดียวที่ถูกสรา้งขึ้ นใน

เอเชียกลาง ที่มคีวามสูงประมาณ 45 เมตร ซึ่งต่อมาในราวศตวรรษที่ 15 ไดเ้กิด

แผ่นดินไหวจงึทาํใหส่้วนสูงลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 35 เมตร  พรอ้มชม

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัที่บา้นชาวคีรก์ิซ  
13.00 น. นําท่านชม การแสดงโชวม์า้ หรือ เกมสบุ์ซคาชิ (Buzkashi Game) ซึ่งเป็นกีฬาใน

เอเชียกลางที่ผูเ้ล่นขี่มา้ และแย่งชิงแพะกนั ในบริเวณใกล้ๆ  หมูบ่า้นบูราน่า 

 

14.00 น. นําท่านไปยงั  หบุเขาโชน เคมิน (Chon Kemin Valley) ที่ตั้งอยู่ทางบริเวณดา้น

เหนือของทะเลสาบ 
 

 หบุเขาโชน เคมิน  เป็นสถานที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของคีรก์ิซสถาน ซึ่งเป็นที่นิยม

สาํหรบัคนที่ชอบกีฬาผาดโผน โดยมแีมน้ํ่าไหลที่ขา้มคุนไก- อลา ทู และเทือกเขาอิล

อิสกี้  อะลาทู มคีวามยาวกวา่ 560 กม. ไปลงยงัทะเลสาบ 7 แห่งในลุ่มน้ําน้ี  
บริเวณแห่งน้ีไดถู้กอนุรกัษ์ใหเ้ป็น อุทยานแห่งชาติโชน เคมนิ (Chon Kemin 
National Park) ซึ่งมพ้ืีนที่เป็นธรรมชาติสีเขียวชอุ่มและกวา้งใหญ่ประมาณ 500 เฮก

เตอร์/3,000 ไร่ กบัความหลากหลายของพนัธุพื์ชและสตัวป่์าที่หายากของหุบเขา

เป็นป่าสนที่หลากหลายสายพนัธุข์องสมุนไพรและเห็ดที่ข้ึนอยู่เป็นจาํนวนมากบริเวณ

พ้ืนที่แห่งน้ีมแีมน้ํ่าโชน เคมนิที่ไหลจากแมน้ํ่าที่ เป็นธารน้ําแข็งที่เรียกวา่ กลาเซียส ์

(Glaciers) ที่อยู่บนที่ราบสูงกวา่ระดบัน้ําทะเลประมาณ 4000 เมตร และไหลผ่าน

ช่องเขาตั้งอยู่ในหุบเขาชิลิค ซึ่งช่องเขาแห่งน้ีเป็นดินแดนที่ติดต่อกนัระหวา่งเทือกเขา

ซาเลยส์กี้ และคุนกี้  อะลา-ทู และแมน้ํ่าโชน เคมนิน้ีไหลผ่านไปยงัแมน้ํ่าชู            

 

15.00 น. เดินทางถึงหุบเขาโชน เคมนิ นําท่านเช็คอินเขา้ที่พกั  
15.30 น. ใหท้่านไดช้มความสวยงาม ของธรรมชาติ  ท่ีมคีวามสดช่ืนของอากาศอนับริสุทธ์ิของ

หุบเขาโชน เคมนิ ซึ่งท่านจะสนุกสนานกบัหลากหลายกิจกรรมกลางแจง้ที่นิ ยมของ

นักท่องเที่ยว เราจะนําท่านนัง่ รถมา้ลากขึ้ นไปชมววิที่สวยงามตามจุดต่างๆ บนเขา 

 



ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของหุบเขาโชน เคมนิ และเทือกเขาเทียนซาน 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่แบบบารบ์ีคิว ในบรรยากาศสวยงามท่ามกลางขุนเขา บริเวณที่

พกั 
 

พกัที่ Ashu Guest House โชน เคมนิ 

วนัที่ 3 โชน เคมิน - โชลพอน อะทา - อีสซิค คูล                   
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
09.30 น. นําท่านเดินทางไป หมู่บา้นทมัมเ์ชย ์ (Tamchy Village) ที่อยู่ตอนเหนือของ

ทะเลสาบอีสซิค คูล 
 

10.30 น. นําท่านชม  การสาธิตการประดิษฐง์านฝีมือในสไตล์ คีรกิ์ซ (Felt Making 
Demonstration) ที่หมูบ่า้นทมัมเ์ชย ์

 

11.35 น. นําท่านออกเดินทางต่อไปยงั  เมืองโชลพอน อะทา (Cholpon Ata) ที่ตั้งอยู่

ทางดา้นเหนือของทะเลสาบอีสซิค คูล ระยะทางห่างประมาณ 80 กม.และยงัเป็น

ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัอีสซิค คูลอีกดว้ย 

 

 เมืองโชลพอน อะทา  เป็นเมอืงที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบฯ มทีี่พกัโรงแรม  และรี

สอรท์ มากมาย ซึ่งในหน้ารอ้นของแต่ละปีจะมนัีกท่องเที่ยวเดินทางมาที่แห่งน้ี ซึ่งใน

อดีตในขณะที่โซเวยีตปกครองอยู่  ก็ไดนํ้านักท่องเที่ยวชาวรสัเซี ยจากส่วนต่างๆ ของ

ประเทศเดินทางมาเที่ยวพกัผ่อนกนัมากมาย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

13.30 น. นําท่านเดินทางไปชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ชมการแกะสลักเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ตาม

กอ้นหินของคนยุคโบราณที่เขา้มาตั้งหลักแหล่งที่ในบริเวณน้ี มรีูปภาพสตัว ์และภาพ

การล่าสตัวด์ว้ย 

 

14.45 น. นําท่านออกเดินทางไปยงั  ทะเลสาบอิคซิค คูล (Issykul Lake) และเช็คอินเขา้

โรงแรมที่พกั 

 

15.15 น. อิสระให้ ท่านชมความสวยงามของ  ทะเลสาบอีสซิค คูล  ที่ตั้งอยู่บริเวณดา้น

ตะวนัออกของประเทศของบริเวณเทือกเขาเทียนชาน เป็นทะเลสาบที่มคีวามยาว

ประมาณ 182 กม. ความกวา้งประมาณ 60 กม.และมคีวามลึกประมาณ 270 เมตร 

มคีวามกวา้ง  ใหญ่ประมาณ 6,236 ตร .กม . โดยมแีมน้ํ่า 118 สายที่ ไหลลงสู่

ทะเลสาบน้ีปริมาตรที่รองรบัน้ําไดป้ระมาณ  15,844 ตร.กม. ซึ่งเป็นอนัดบัที่ 10 

ของโลก และก็เป็นอนัดบัที่ 2 ที่เป็นทะเลสาบน้ําเค็มรองจากทะเลสาบแคสเปียน 

ทะเลสาบแห่งน้ีถึงแมจ้ะอยู่บนที่สูงมหีิมะตกปกคลุมตลอดเวลา แต่ทวา่ไมม่คีวาม

หนาวเย็นจนเป็นน้ําแข็งเลย จนไดร้บัการตั้งชื่อในภาษาคีรก์ิซวา่ อีสซิค คูล ซึ่งมี

ความหมายวา่ ทะเลสาบรอ้น (Hot Lake/Hot Sea) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ที่ภตัตาคารในโรงแรม  
พกัที่ KARVEN 4 SEASONS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อีสซิค คูล 
วนัที่ 4  อีสซิค คูล - คาราโคล - เจต้ี โอกูซ – คาราโคล                                                

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

09.00 น. นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคาราโคล (Karakol) ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝัง่ทะเลสาบ

ทางดา้นตะวนัออกของทะเลสาบอีสซิค คูล  

 

 เมืองคาราโคล  เป็นเมอืงที่มคีวามใหญ่โตเป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศรองจากเมอืง

จาลาล  อาบดั โอสหแ์ละบิสหเ์ค๊ก และอยู่ห่างจากพรมแดนของจนี ประมาณ 150 

กม. มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 67,100 คน เป็นเมอืงที่กองทหารของรสัเซียได้

ก่อสรา้งขึ้ นเมือ่วนัที่ 1 ก.ค. ปี 1869 เพื่อเป็นหน้าด่านสาํหรบักองกาํลังรกัษาการณ์  

 



และต่อมาเมอืงน้ีมคีวามเจริญขึ้ นมาในศตวรรษที่ 19 ภายหลังที่ไดม้กีารสาํรวจ

เสน้ทางและหุบเขาเพื่อแบ่งเสน้เขตแดนระหวา่งคีรก์ิซสถานจากประเทศจนี 

 นําท่านชมความสวยงามของเมอืงที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา เทียนซาน  ที่เป็นเมอืงหน่ึง

ของประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมในความสวยงามของธรรมชาติของป่า

ไม ้การเล่นสกีตามยอดเขา การเดินทางบนไหล่เขาของภูเขาเทียนชาน 
เทียนชาน (Tian Shan) เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง มชีื่อเรียกไป

ตามภาษาทอ้งถ่ินของชาวต่างๆ ที่อาศยัอยู่ในบริเวณน้ี แต่ก็จะมคีวามหมายที่

คลา้ยกนั คือ เป็น ภเูขาแหง่สวรรค ์(Heavenly Mountain) ที่มคีวามสวยงามอย่าง

เป็นธรรมชาติ มคีวามยาวประมาณ 1500 กม. ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ ติดกบั

เทือกเขาอลัไตของมองโกเลีย และทางตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบัซินเจยีง คาซัคสถาน

และคีรก์ิซสถาน และต่อไปยงัทางดา้นใตก้บัเทือกเขาปามรี์ 

 

10.15 น. นําท่านชม พิพิธภณัฑน์กัส ารวจ เพอซิวลัสก้ี (Nikolai Przhevalsky Museum) ซึ่ง

เป็นนักสาํรวจเอเชียกลาง ชาวรสัเซีย เปรียบไดก้บัมารโ์คโปโลแห่งรสัเซีย ผูเ้ดินทาง

กวา่ 30,000 กิโลเมตร พิพิธภณัฑเ์ก็บรวบรวมส่ิงของ เครื่องใช ้แผนที่ และบนัทึก

การเดินทาง รวมถึงสตัวส์ตฟัฟ์หายากในพ้ืนที่ดว้ย 

 

11.00 น. นําท่านชม สุเหรา่ดนัแกน (Dungan Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีตั้งอยู่ในเมอืงของพวก

ดนัแกนที่ไดอ้พยพมาอยู่ในบริเวณและไดส้รา้งชุมชนแห่งน้ีขึ้ นมาเมือ่ปี ค.ศ.1877 

สุเหร่าถูกสรา้งขึ้ นเมือ่ปี ค .ศ.1904 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค .ศ.1907 โดยช่าง   

สถาปนิ กของชาวจนีและช่างฝีมอือีก 20 คน การก่อสรา้งที่ใชป้ระโยชน์ของไม้

ทั้งหมดโดยมไิดใ้ชต้ะปูเลย และยงัมกีารทาสีที่สดใสสวยงาม สีแดง สีเขียวและสี

เหลือง นอกจากน้ันยงัมกีารวาดภาพดอกไม ้รูปสตัวใ์นนิยายมงักรและนกฟีนิกซอ์ีก

ดว้ย   

 

 นําท่านไปชม  โบสถอ์อรโ์ธดอ๊ก (Orthodox Church) เมือ่เมอืงคาราโคลไดก้ลาย  

เป็นที่ตั้งของกองทหารของพระเจา้ซารแ์ห่งอาณาจกัรรสัเซียเมือ่ปี ค .ศ.1869                    

ดินแดนแห่งน้ีก็ไดม้กีารสรา้งโบสถข์ึ้ นมาและไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค .ศ.                      

1889 ทาํใหบ้า้นเรือนไดร้บัความเสียหายพรอ้มดว้ยส่ิง มชีีวติอีกอย่างมากมาย 

ต่อมาอีก 6 ปีก็ไดม้กีารซ่อมแซมบูรณะส่ิงต่างๆจนเสร็จเรียบรอ้ย และในระหวา่งน้ัน

ก็พรอ้มดว้ยการสรา้งโบสถข์ึ้ นมา และไดม้กีารตกแต่งใหส้วยงามจนถึงทุกวนัน้ี 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรม หลังจากน้ัน นําท่านเช็คอินเขา้ที่

พกั 

 

14.00 น. จากน้ัน นําท่านเดินทางไปยงั หบุเขาเจต้ี โอกูซ (Jeti Oguz Valley) ที่ตั้งอยู่บริเวณ

ริมแมน้ํ่าเจต้ี โอกุซ ซึ่งเป็นบริเวณภูเขาหินทรายแดงและมรีูปแบบที่มคีวามหมายถึง 

ววั 7 ตวั(Seven Bulls and Broken Heart) และบางที่ก็สรา้งภาพขึ้ นมาเป็นรูปววั 8 

ถึง 10 ตวั    
 
นําท่านชมความสวยงามซึ่งเป็นพ้ืนที่  ที่มตีาํนานเล่าขานกนัมาวา่มวีวั 7 ตวัมานอน

พกัในที่บริเวณแห่งน้ีที่เกิดจากน้ําท่วม และกดัเซาะพ้ืนดินจนกลายเป็นรูปร่างของววั 

และนอกจากน้ันก็ยงัมตีาํนานเล่าถึงหินที่มรีูปเหมอืนหวัใจ เป็นเรื่องของผูห้ญิงสาว

สวยงามอกหกัที่มผูีช้ายถึง 2 คนมาหลงรกัเธอ       

 

14.30 น. นําท่านชม การแสดงโชวเ์หย่ียว   

15.30 น. อิสระใหท้่านเดินชมความงามของธรรมชาติ และถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

17.30 น. นําท่านเดินทางกลับเมอืงคาราโคล อิสระใหท้่านพกัผ่อนก่อนเวลาอาหารคํา่  



19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ที่ภตัตาคาร  

พกัที่ KARAGAT HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า คาราโคล 

วนัที่ 5 คาราโคล - บิสหเ์คก๊  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ที่โรงแรม  

08.30 น. นําท่านเดินทางไป หมู่บา้นบาสคูน (Barskoon Village) ซึ่งอยู่ทางดา้นใตข้อง

ทะเลสาบอีสซิค คูล 

 

10.00 น. นําท่านชม สาธิตขั้นตอนการท ากระโจม (Yurt Set up Demonstration) ซึ่งเป็นที่

อยู่อาศยัแบบชัว่คราวที่สามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้ายของชาวเอเชียกลาง ส่วนใหญ่

ตอ้งการที่จะใชช้ีวติเร่ร่อนโดยอาศยัการล่าสตัวป่์าเป็นอาชีพ 

 

11.00 น. จากน้ัน นําท่านเดินทางไป หมู่บา้นโบคอนแบโว่ (Bokonbaevo Village) เพื่อ

รบัประทานอาหารกลางวนั 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั กบัครอบครวัชาวคีรก์ิซ ที่หมูบ่า้นโบคอนแบโว ่  

13.30 น. จากน้ัน นําท่านออกเดินทางกลับไปยงัเมอืงบิสหเ์ค๊ก ระยะทางห่างประมาณ 180 

กม. ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มความสวยงามของทิวทศัน์ที่เป็นธรรมชาติ                       

 

17.30 น. เดินทางถึงเมอืงบิสหเ์ค๊ก นําท่านเช็คอินเขา้โรงแรมที่พกั แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงดนตรีพ้ืนเมอืงในสไตล์คีรก์ิซ  

พกัที่ PLAZA BISHKEK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า บิสหเ์ค๊ก 

วนัที่ 6 บิสหเ์คก๊-ทาซเคน้ท ์  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

09.00 น. นําท่านชมความสวยงามของเมอืงบิสหเ์ค๊ก เป็นเมอืงหลวงแห่งหน่ึงของอดีตโซเวยีตที่

มอีายุน้อยที่สุดและเป็นเมอืงที่ใหญ่สุดของคีรก์ิซสถาน มถีนนหนทางกวา้งขวางและ

ตึกรามต่างๆที่ประดบัไปดว้ยหินอ่อนผสมผสานกบัรูปแบบการก่อสรา้งของโซเวยีตที่

ถูกออกแบบไดอ้ย่างสวยวาม เมอืงน้ีจงึมคีวามน่าอยู่ไมว่า่ในฤดูรอ้นและฤดูหนาว 

เพราะวา่ไดร้บักระแสลมเย็นจากทะเลสาบอีสซิค คูลที่อยู่ทางดา้นตะวนัออกพดัเขา้

มายงัเมอืงน้ี และสีสนัของการก่อสรา้งในรูปแบบที่ จะทาํใหต่ื้นตาต่ืนใจในความเป็ น

เอกลักษณ์ของประเทศน้ี 

 

 จากน้ัน  นําท่านเดิน ผ่านชม  ไวท้เ์ฮา้ส ์ (White House) ซึ่งเป็นที่ทาํงานของ

ประธานาธิบดี  ซึ่งในอดีตเคยเป็นสาํนักงานใหญ่ของพรรคคอมมสินิสต ์ชม

อนุสาวรียแ์หง่การปฏิวติั  (Monument of Revolution) ชม อนุสาวรียแ์หง่ชยัชนะ 

(Victory Monument) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในปี ค .ศ.1985 ที่ประกอบดว้ยหินแกรนิ ต ถูก

ตกแต่งใหเ้ป็นรูปโคง้ มลีักษณะคลา้ยกบักระโจมที่พกัของพวกนอแมดที่เรียกวา่ เยิรท์ 

(Yurt) โดยใหป้ลายดา้นบนทั้งสามมาบรรจบกนัที่มรีูปเป็นเดือยแหลมที่ดุมลอ้ 

นอกจากน้ันยงัมสีวนตน้โอ๊ค (Oak Park) ที่ถูกปลูกขึ้ นเป็นแถวเรียงรายกนัอย่าง

สวยงาม 

 

 นําท่านชมและถ่ายภาพดา้นนอก ของ มสัยิดกลาง  ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง สรา้ง

ดว้ยเงินสนับสนุนจากรฐับาลตุรกี ในปี ค.ศ. 2012 และเพ่ิงแลว้เสร็จไมน่านมาน้ี มี

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัคลาสสิค สรา้งบนพ้ืนที่ 35 เอเคอร ์

(141,640 ตารางเมตร ) สามารถจุผูแ้สวงบุญไดถึ้ง 20,000 คน มสัยิดแห่งน้ีมี

รูปแบบคลา้ยกบัมั สยิด Kocatepe ของเมอืงองัการ่าในตุรกี ภายในมโีคมไฟระยา้

ขนาดใหญ่ 2 อนั แขวนจากโดมตรงกลาง ซึ่งเป็นงานฝีมอืแบบออตโตมนั มสัยิดน้ีมี

หออะซาน หรือหอกระจายเสียงเรียกคนมาละหมาด 3 แห่ง ซึ่งมคีวามสูง 70 เมตร 

มโีดมขนาดใหญ่ ซึ่งมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 23 เมตร และสูง 37 เมตร มกีารใชห้ิน

 



 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั *** 
 
 

อ่อนสีขาวจากตุรกีในการสรา้งดว้ย 

 นําท่านไปเดินเที่ยวชม  ตลาดออสห ์ (Osh Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ในเมอืงหลวง 

เป็นแบบของชาวตะวนัออกที่แทจ้ริงและไมเ่หมอืนที่แห่งใด เป็นตลาดที่เป็น

ธรรมชาติและมสีีสนัของคนพื้ นเมอืงโดยเฉพาะ ท่านจะไดเ้ห็นกองโตของขนมปัง  

พ้ืนเมอืงและผกัผลไมท้ี่ปลูกกนัเอง หรือกองสูงแบบปิรามดิของผลไมแ้หง้ต่างๆ 

พรอ้มกบัพืชผกัผลไม ้เน้ือสตัวฯ์ ใหท้่านไดพ้กัผ่อนและเลือกซื้ อสินคา้พ้ืนเมอืงต่างๆ 

รวมทั้งผลไมด้ว้ย    

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ที่ภตัตาคารจนี     

14.30 น. นําท่านไปช๊อปป้ิงที่ หา้งสรรพสินคา้ ซูม (Tsum Supermarket) กลางเมอืงบิสห์

เค๊ก ซึ่งมี ของที่ระลึก และสินคา้พ้ืนเมอืง ใหเ้ลือกมากมาย ใกลก้นัมี หา้ง Alma 
Supermarket อิสระใหท้่านเลือกซื้ อขนมและของฝากต่างๆ 

 

16.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง  

19.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงบิสหเ์คก๊ สู่ กรุงทาซเคน้ท ์โดยเที่ยวบินที่ HY-778  

20.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินทาซเคน้ท/์กรุงทาซเคน้ท ์(เพื่อเปล่ียนเครื่องบิน) รอเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน 

22.40 น. ออกเดินทางจาก  ทาซเคน้ท์ สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  HY-531 (รบัประทาน

อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

วนัที่ 7 กรุงเทพฯ 

06.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูม/ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป   
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                            ราคาท่านละ 

 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว                                 หอ้งพกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

48,900.- 
4,900.- 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ย่างน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 
  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร์ และชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการ

ยืนยนัการเดินทางของท่าน 
 กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่กาํหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 
ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับชั้นประหยดั โดยสายการบิน  Uzbekistan Airways (HY)  ตามเสน้ทางที่กาํหนดไวใ้น

โปรแกรมพรอ้มน้ําหนักกระเป๋าเดินทางน้ําหนักตามที่สายการบินกาํหนด (20 KG.) 
 ค่าตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ ตามเสน้ทางที่กาํหนดไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเครื่องด่ืม (น้ําเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 



 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าบริการนําทวัร ์และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จาํนวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท - 

ค่าทวัรไ์มร่วม 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน , คนขบัรถ  พนักงานบริการฯ ประมาณวนัละ 8 ดอลลาร ์คิดเป็น 5 วนั รวม 40 USD /ท่าน 

ตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจ

ของท่าน 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าทาํธรรมเนียมวซี่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด , ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่ สัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมที่สัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หา กท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิ่ม 
 ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
  กรณีที่ลกูคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี 

เอกสารทาํวซี่า  :  ท าวีซ่าในระบบ online  
 1. สาํเนาหน้าพาสปอรต์สี ตอ้งมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน และมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสีปัจจุบนั พ้ืนหลังสีขาว ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ 
3. กรอกขอ้มูลในเอกสารที่ทางบริษัทฯ ส่งให ้ใหค้รบถว้น (เป็นภาษาไทยหรือองักฤษก็ได)้ 

หมายเหตุ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้  
 รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง ห รือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมส่ิีงผิดกฎหม าย 

หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวน

ทั้งหมด หรือ บางส่วน  
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บักา รยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย 



 

  การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อไมเ่ที่ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข  
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


