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Code: IH14-CenAsia-KAZ+TKM+UZB+TJK+KGZ-15KC-May-Jun-189-A230103 

 

15 วนั เอเชยีกลาง 5 สถาน  

(คาซคัสถาน – เตริก์เมนสิถาน – อซุเบกสิถาน - ทาจกิสิถาน – ครีก์ซิสถาน) 

 

 

 

 

เปิดทรปิ...ทอ่งเทีย่วสู ่5 ประเทศแหง่เอซยีกลางบนเสน้ทางสายไหม 

 

(เราจดัเทีย่วบนิภายใน เดนิทางไมไ่กล....ไมเ่หนือ่ย) 

 

4-18 พ.ค. 2566 / 25 พ.ค.- 8 ม.ิย. 2566/ 1-15 ม.ิย. 2566  

189,900 บาท 

 

อลัมาต ี(คาซคัสถาน) – ทะเลสาบอลัมาต ี– อาชกาบตั (เตริก์เมนสิถาน) – นสิา  

หลมุไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกซุ – ควีา (อซุเบกสิถาน) – อรูเ์กน้ช ์– ทาชเคนต ์ 

คจูานด ์(ทาจกิสิถาน) – อสิตาราฟชาน – ไอน ี– เพนจเิคน้ท ์– แอนชอพพาส – ดชูานเบ – ฮสิซาร ์ 

บชิเคก (ครีก์ซิสถาน) – อทุยานแหง่ชาตอิลา-อารช์า – โทกโมค๊  
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร – อลัมาต ี(ประเทศคาซคัสถาน) 

 

07.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ R (แถว R 16-19) ประตูทางเขา้ที ่ 8 อาคาร

ผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร ์แอสตาน่า (KC) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

10.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงอัลมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิ KC932 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.10 ชัว่โมง) 

สายการบนิมบีรกิาร อาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ 

16.35 น. เดนิทางถงึกรงุอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุอลัมาต ี(Almaty) เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศคาซคัสถาน ดนิแดนแหง่ความหลาก 

หลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิทัง้ยงัเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางแหง่คาราวานคา้ขายอนั

เลือ่งชือ่ น าทา่นเทีย่วชมกรงุอลัมาต ีอดตีเมอืงหลวงของประเทศคาซคัสถานจนถงึปี 1998 กอ่นทีจ่ะยา้ยมา

เป็นเมอืงอสัตานา  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรอื

เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง  อลัมาต ี- อาชกาบตั (ประเทศเตริก์เมนสิถาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมอนุสาวรยีอ์สิรภาพ (Monument of Independence) ซึง่สามารถมองเห็นเทอืกเขาเทยีนชานของ

จนีไดอ้ย่างเด่นชัด  อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ยังเป็นที่ตัง้ของเสาหนิที่สูงมากถงึ 46 เมตร  ดา้นบนเป็นรูปปั้นของ 

มนุษยท์องค าขีเ่สอืด าตดิปีก ซึง่ชาวคาซคัสถานมคีวามเชือ่วา่มนุษยท์องค านัน้เป็นบรรพบรุษุของพวกเขา  

 

ไดเ้วลาน าท่านชมสวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilov Park) ซึง่สรา้งเพือ่ร าลกึถงึวรีบรุุษชาวคาซคัทีช่ว่ย

โซเวยีต รบกบันาซใีนสงครามโลกครัง้ทีส่อง  

 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบถสค์รสิตเ์ซนคอฟ (Zenkov Cathedral) ซึง่สรา้งดว้ยไมโ้ดยไมใ่ชต้ะปใูน

การสรา้งโบสถแ์หง่นี ้

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

14.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอลัมาต ีสูส่นามบนิอาชกาบตั ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง 

(เทีย่วบนิจากเมอืงอลัมาต ี– อาชกาบตั มเีพยีง 2 เทีย่วบนิตอ่อาทติย ์ดังนัน้จงึมทีางเลอืกคอ่นขา้งนอ้ย 

และตารางการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ 

16.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนสิถาน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

น าทา่นเทีย่วชมจตัรัุสอสิรภาพ (Independence Square) เป็นอนุสาวรยีท์ีแ่สดงถงึการประกาศอสิรภาพของ 

ประเทศโดยมรีปูปัน้ของอดตีผูน้ าของประเทศในยคุตา่งๆ และมกีารตกแตง่ดว้ยน ้าพอุยา่งสวยงาม บรเิวณ

จัตรัุสเป็นทีต่ัง้ของอาคารส าคัญ เชน่ พระราชวังของประธานาธบิดเีตริก์เมนบาช ิกระทรวงยตุธิรรม 

กระทรวงกลาโหม (หากทา่นตอ้งการถา่ยภาพ อาจมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ซึง่ไมร่วมในโปรแกรม) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Yyldyz Hotel Ashgabat***** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

  

วนัทีส่าม อาชกาบตั – หลมุไฟนรก (Door to Hell) – อาชกาบตั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอาชกาบตั(Ashgabat) หรอืทีรู่จ้ักในนาม “เมอืงแห่งความรัก” เป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของ

ประเทศเตริกเ์มนสิถาน ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลทรายคาราคุม( Kara Kum) และเทอืกเขาโคเพตแด๊ก (Kopet 

Dag) เป็นทีต่ ้งัของทีท่ าการรัฐบาล และศูนยก์ลางการบรหิารประเทศ เป็นอกีหนึง่เมอืงส าคัญบนเสน้ทาง

สายไหม (Silk Road)  

 

 น าท่านชมมัสยดิและสสุานของเตริก ์เมนบาช ิ(Spiritual Mosque and Mausoleum of Turkmenbashi) 

เป็นสถานทีฝั่งศพของอดตีผูน้ า นายซาปามรัีท นยิาซอฟ (Saparmyrat Niyazov) ซึง่ถูกขนานนามเรยีกว่า 

“เตริก์เมนบาช”ิ (Turkmenbashi)  

 



Page 5 of 27 

 

 

 

 ไดเ้วลาน าทา่นผา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิด ี(The Presidential Palace) อาคารในสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

สะทอ้นถงึมรดกทางสถาปัตยกรรม และ วัฒนธรรมทีส่บืทอด จากเปอรเ์ซยีโบราณ ผ่านชมอาคารรัฐสภา 

(Turkmen Parliament Building) ผ่านชมมัสยดิอารโ์ตกรูล (Artogrul Gazy) ซึง่ตัง้ชือ่ตามชือ่บดิาของ

บรุษุผูย้ ิง่ใหญอ่ยา่งออสมาน กาซ ีผูก้อ่ตัง้จักรวรรดอิอตโตมาน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นเดอเวเซ (Darvaza) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง) เป็นหมูบ่า้น

ทีเ่ป็นหนา้ด่านสูก่ารเขา้ชมหลุมไฟขนาดใหญ่ หรอืทีรู่จั้กในชือ่ หลุมไฟนรก หรอื ประตู่สู่นรก (Door to 

Hell)  

- หลุมยักษ์กวา้งใหญ่ทีม่เีปลวเพลงิลุกสว่างไสวต่อเนื่อง ชวนใหน้กึถงึกระทะทองแดงขนาดยักษ์ ประตู

นรก (Door to Hell) เป็นหลมุกา๊ซกวา้ง 70 เมตร ทีอ่ยูบ่นพืน้ทีท่ะเลทรายคาราคัมอนัโล่งกวา้ง ใกลก้ับ

หมูบ่า้นเดอเวเซ เมอืงอาฮาล ประเทศเตริก์เมนสิถาน ถกูเรยีกวา่ "ประตนูรก" จากลักษณะหลมุทีเ่ต็มไป

ดว้ยเปลวเพลงิทีไ่มม่วีันมอดดับ  

- ส าหรับทีไ่ปทีม่าของหลมุยกัษ์แห่งนี้ เดมิทแีลว้เป็นทะเลทรายโล่งกวา้ง กระทั่งเมือ่ปี ค.ศ. 1971 ไดม้ี

วศิวกรของโซเวยีตมาตัง้แคมป์ขดุเจาะน ้ามนับรเิวณนี ้แตห่ลังจากทีพ่วกเขาเริม่การขดุเจาะเพือ่หาน ้ามนั 

กลับพบว่าทีท่ี่เขาขุดเจาะนัน้มแีต่ก๊าซมเีทน และต่อมาหนา้ดนิก็เกดิทรุดตัวเป็นหลุมก๊าซกวา้ง ดว้ย

ความกงัวลวา่กา๊ซมเีทนอาจจะท าอันตรายกับผูค้นทีอ่าศัยอยูใ่นหมูบ่า้นทีห่่างออกไปไมไ่กล วศิวกรจงึ

ตัดสนิใจจุดไฟเผาก๊าซในหลุมนี้ โดยคาดว่ามันจะดับภายในไม่กี่สัปดาห์ เมื่อก๊าซถูกเผาจนหมด 

นับตัง้แตว่ศิวกรจดุไฟใหล้กุโชนขึน้ในหลมุยกัษ์แหง่นี ้ไฟก็ไมเ่คยมอดดับลงอกีเลย มนัโชตชิว่งรอ้นระอุ
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อยูอ่ยา่งนัน้มายาวนาน สบิปีผา่นไปก็แลว้ 20 ปีผา่นไปก็แลว้ จนถงึวันนี ้44 ปีผา่นไป ไฟในหลุมก็ยังคง

เผาไหมอ้ยูเ่หมอืนเดมิ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่าอศัจรรยข์องหลมุไฟนรกแหง่นีไ้ดต้ามอธัยาศัย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า แบบ Dinner Box 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับสูเ่มอืงอาชกาบตั 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Yyldyz Hotel Ashgabat***** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่  อาชกาบตั –  นสิา – ดาโชกซุ (ประเทศเตริก์เมนสิถาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางเมอืงนสิา (Nisa) อดตีเมอืงหลวงของจักรวรรดเิปอรเ์ซยีและปารเ์ทยีน ห่างจากเมอืงอา

ชกาบตัไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนอื เมอืงนสิาคอืเมอืงหลวงแหง่แรกของอาณาจักรปาเทยีน กอ่ตัง้ขึน้โดย

กษัตรยิ ์อาซาเซสที ่1 (Arsaces I) ครองราชยใ์นชว่ง 211-250 กอ่นครสิตกาล เมอืงถูกท าลายลงจนราบ

คาบโดยพวกมองโกล ในชว่งศตวรรษที ่13 เมอืงโบราณแห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโกใ้นปี 2007  

 

น าท่านเขา้ชมป้อมปราการโบราณปารเ์ทยีน (Parthian Fortress of Nisa) น าท่านชมร่องรอยแห่งอารย

ธรรมโบราณทีย่ังคงหลงเหลอืใหไ้ดช้มจากซากปรักหักพังทีพ่อจะสามารถสันนษิฐานถงึความรุ่งเรอืงของ

อาณาจักรแห่งนี้ในอดตีกาล ไมว่่าจะเป็น พระราชวัง อาราม หรอื หอ้งพระคลัง หอ้งเก็บไวน์ และหอ้งเก็บ

พชืผลต่างๆ นอกจากนี้เมอืงนสิา ยังไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงส าคัญในการท าการคา้ระหว่าง เปอรเ์ซยี กรกี และ 

เอเชยีกลางอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพป้อมปราการโบราณไดต้ามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุอาชกาบตั  

 

 น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร ์(National Museum of History and Ethnography) เป็น

พพิธิภณัฑท์ีไ่ดม้กีารเก็บรวบรวมโบราณวัตถจุากแหลง่อารยะธรรมโบราณทั่วประเทศเตริก์เมนสิถาน การจัด

แสดงจะแบ่งเป็นส่วนๆโดยไล่ตามยุคต่างๆของอารยะธรรม เช่นยุคของอาณาจักรปาร์เทียน ยุคของ

อาณาจักรเมริฟ์ เป็นตน้ ภายในมกีารจัดแสดงโบราณวัตถุมากกว่า 5 แสนชิน้ สิง่ทีเ่ป็นจุดเด่นในพพิธิภัณฑ์

แหง่นี ้คอื การเก็บรวบรวมไรตัน (Rhyton) ซึง่เป็นภาชนะทีท่ าจากงาชา้งแกะสลักลวดลายสวยงามมาก 
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16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอาชกาบตั เพือ่เชคอนิ 

18.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาโชกซุ โดยเทีย่วบนิ .... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 50 นาท)ี 

19.30 น. น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Dashouz Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ ดาโชกซุ – ควีา (ประเทศ อซุเบกสิถาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอซุเบกสิถาน 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงควีา (Khiva) ประเทศอซุเบกสิถาน โดยน าทา่นขา้มพรมแดนและพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงควีา ซึง่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการกล่าวขวัญว่าเป็นเมอืงทีม่โีดมนับพันโดม (The 

City of a thousand Domes) มสีถานทีท่่องเทีย่วส าคัญตัง้อยูใ่นก าแพงเมอืงเกา่ทีเ่รยีกว่าอนิชานคาร่า 

(Ichan Qula) และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี คศ.1990  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับมัสยดิเอ๊ค (Ak Mosque) ชาวบา้นเรยีกกันว่ามัสยดิสขีาว สรา้งในชว่งศตวรรษที ่19 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรยีนสอนศาสนา สเุหร่าทีย่ ิง่ใหญ่มหีอคอยสงู (Kalta Minor Tower) 

ตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคสสีนัทีส่วยงาม  

 

น าท่านชม คุนยาอารค์ (Kunya Ark)  ซึง่เป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ และยังมวีังของมฮูัมหมัด อามนิขา่น 

มาดาสซา่ส ์(Muhammad Amin khun)  ชมรูปแบบและศลิปะในการกอ่สรา้งทีบ่ง่บอกถงึความคดิของคน

ในสมัยนัน้ทีม่คีวามสามารถและมคีวามละเอยีดอ่อนในการก่อสรา้ง นอกจากนัน้ความสวยงามแบบศลิปะ

อสิลามของกระเบือ้งทกุแผน่ทีใ่ชใ้นการตกแตง่ภายนอกและภายในสถานทีแ่หง่นีไ้ดถ้กูสรา้งโดย อสิลามโค

จา (Islam Khoja) ผูม้บีทบาทในการดแูล และเผยแพรศ่าสนา สรา้งสเุหรา่มสัยดิ โรงเรยีน และยงัมหีอคอย

มนิาเรตที่สูงที่สุด ประมาณ 45 เมตร ลวดลายสวยงาม สรา้งในปี คศ.1910 นอกจากนัน้เขายังไดส้รา้ง

พพิธิภณัฑท์ีด่ทีีส่ดุในเมอืงนีอ้กี  

 

ชมทีฝ่ั่งศพของ พารร์าวาน มคัหมดู (Pakhlavan Makhmud) ทีถ่กูสรา้งเป็นโดมสฟ้ีาเพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้

ในควีา  

 

ชมพระราชวังฤดูรอ้น ทัช คอบล ี(Tash Hauli/ Stone courtyard) ทีม่รีูปแบบการสรา้งสวยงามอกีเชน่กัน 

และมีรูปแบบการใชง้าน และการจัดสรรการใชง้านของหอ้งต่างๆ ในตัวของพระราชวัง ไม่ว่าจะเป็น

หอ้งรับแขก หอ้งนางสนม ต าหนักของกษัตรยิ ์ซ ึง่มรีปูแบบการสรา้งอยา่งสวยงาม  

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงอรูเ์กนซ ์ 

18.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอรูเ์กนซ ์สู ่สนามบนิทาชเคนต ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง 

19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงทาชเคนต ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Ramada Hotel Tashkent**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
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วนัทีห่ก  ทาชเคนต ์(ประเทศ อซุเบกสิถาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาชเคนต(์Tashkent) เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันออกของประเทศอซุเบกสิ

ถาน มคีวามหมายวา่ เมอืงศลิา (The City of Stone) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ประกอบไปดว้ยโรงงานอตุสาหกรรม

และเป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมในเอเชยีกลางมปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงทีถู่กลอ้มรอบดว้ย

ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล  

 

น าทา่นเทีย่วชม จัตรัุสเสรภีาพ หรอื จัตรัุสมสุตาคลิลกิ (Independence Square หรอื Mustakillik Square) 

เป็นหัวใจของเมอืงและเป็นสญัลักษณ์แหง่อสิรภาพของคนในชาต ิทางเดนิสูจั่ตรัุสออกแบบดว้ยประตูโคง้ที่

สวยงามกับรูปปั้นนกกระทุงแปดตัวบนิขึน้สูท่อ้งฟ้าผ่านความหวังไปยังใจกลางของจัตุรัส และอกีดา้นของ

จัตรัุสเป็นอนุสาวรยีข์องทหารและวรีชนทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นชม จัตรัุสคาสตอ์หิมา่ม ( Khast-Imam Square) เป็นศนูยก์ลางศาสนาอสิลามของทาชเคนต ์จัตุรัส

กวา้งใหญ่มพีพิธิภัณฑ ์หอ้งสมดุโมอมีบูารักเป็นสถานทีส่ าคัญของทาชเคนต ์หอ้งโถงหนา้ของพพิธิภัณฑ ์

เป็นหอ้งส าคัญ แสดงคัมภรีอ์ลักรุอานของอตุซมาน เป็นคัมภรีฉ์บับใหญ่ลายมอืเขยีน เขยีนบนหนังกวางใน

ศตวรรษที ่7 ถอืเป็นคัมภรีอ์ลักรุอานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก  

 

 น าท่านถ่ายรูปกับสุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรอืมอีกีชือ่หนึง่ว่า สุเหร่าของซาร ์(Tsar’s Mosque) 

สเุหร่าแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1451 โดยเชคห ์อเูบยด์ุลลา โคจา อาคหเ์รอร ์(Sheikh Ubaydulla Khoja 

Akhror) มหาบุรุษแห่งลัทธซิฟีู ทีส่บืสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามัด ต่อมาในศตวรรษที ่19 เกดิ

แผ่นดนิไหวอย่างรุนแรง สุเหร่าไดรั้บความเสยีหายเป็นอย่างมาก และซารแ์ห่งรัสเซยี พระเจา้ อเล็กซาน

เดอรท์ี ่3 ไดใ้หเ้งนิบรูณะขึน้มาใหม ่ท าใหเ้ป็นทีรู่จั้กในชือ่ สเุหรา่ของซาร ์ 

 

 ไดเ้วลาน าทา่นชมความสวยงามของสถานรีถไฟใตด้นิแห่งกรุงทาชเคนต ์(Metro Station) อกีหนึง่สถานที่

ทอ่งเทีย่วและมคีวามสวยงามไมแ่พส้ถานรีถไฟในรัสเซยี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Ramada Hotel Tashkent**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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วนัทีเ่จ็ด  ทาชเคนต ์– ดา่นออยเบค – คจูานด ์(ประเทศ ทาจกิสิถาน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูช่ายแดนอซุเบกสิถาน-ทาจกิสิถานทีด่า่นออยเบค (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 – 2 ชัว่โมง) น า

ทา่นผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงคูจานด ์(Khujand) ซึง่ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศ ตัง้อยูใ่นเขต

จังหวัดซกุด ์(Soghd) เดนิทางถงึเมอืงคจูานดเ์ป็นเมอืงใหญอ่นัดับสองรองจากดูชานเบ ตัง้อยูบ่รเิวณแมน่ ้า

ซดีาโย เป็นเมอืงเก่าแก่ทีก่อ่ตัง้ขึน้มาโดยอเล็กซานเดอรม์หาราช เพือ่เป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวกรกีกับชน

เผ่าไซเธยีน เมือ่ 329 ปี กอ่นครสิตกาล และในชว่งศตวรรษที ่8 ถูกครอบครองโดยชาวอาหรับ ต่อมาถูก

ปกครองโดยเผา่มองโกลกวา่ 5 ศตวรรษ จนกระทั่งถงึยคุทาเมอเลน ผูร้วบรวมดนิแดนแถบเอเชยีกลาง และ

เป็นเมอืงส าคัญบนเสน้ทางการคา้ของเสน้ทางสายไหมในเวลาต่อมา จนในปีค.ศ.1866 เอเชยีกลางถูก

รัสเซยียดึครองและเปลีย่นชือ่เป็น “เลนนิอบาด” จนกระทั่งถงึปี ค.ศ. 1939 กลับมาใชช้ือ่เดมิหลังจากโซ

เวยีตลม่สลาย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงคูจานด ์น าท่านชม อนุสาวรยีอ์สิมาอลิ โซมานี(Ismail Somani Monument) อันเป็น

สัญลักษณ์ของการตัง้เมอืง และเป็นตน้ก าเนดิของการสรา้งประเทศทาจกิสิถาน ชมอนุสรณ์สถานของกวี

ผูป้กครองทาจกิสิถาน ในยุคศตวรรษที่ 12 (Mausoleum of Sheikh Muslihiddin) โครงสรา้ง

สถาปัตยกรรมท าดว้ยอฐิและดนิเผาขนาดใหญแ่ละมคีวามซบัซอ้น  

 

จากนัน้ชมทะเลสาบเทยีม Kayrakkum ทีส่รา้งขึน้เพือ่กักเก็บน ้าจากแมน่ ้า Syr-Daryo แหล่งน ้าธรรมชาติ

ส าคัญ ของเมอืงคูจานด ์มขีนาดใหญ่ 55 กม. x 20 กม. ปัจจุบันเป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลา และสถานทีต่าก

อากาศในชว่งหนา้รอ้น ชาวทาจกิเรยีกทะเลสาบแหง่นีว้า่ทะเลทาจกิ (Tajik Sea)  

 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังวัฒนธรรมของอารบ์อบ (Arbob Cultural Palace) สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1950 เพือ่

เป็นส านักงานใหญด่แูลกจิการฟารม์ใน ยคุโซเวยีต โดยจ าลองแบบมาจากพระราชวังฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ ใน

เมอืงเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์  

 

จากนัน้น าทา่นชมปราสาททาเมมารคิ (Temurmalik Castle หรอื Khojand Fortress) สรา้งตามค าสัง่ของผู ้

บญัชาการตเิมอรม์ารคิ เพือ่ตา้นกองทัพมองโกลทีข่ยายอ านาจในดนิแดนนีใ้นปี ค.ศ. 1219- 1220 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Khujand Delux Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด คจูานด ์– อสิตาราฟชาน – ไอน–ี เพนจเิคน้ท ์(ประเทศ ทาจกิสิถาน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอสิตาราฟชาน (Istaravshan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 – 2 ชัว่โมง) ซึง่ตัง้อยู่

บรเิวณ เทอืกเขาเตอรก์สิถาน เมอืงนี้มคีวามเก่าแก่กว่า 2,500 ปี เคยเป็นทีพ่ักกองคาราวานการคา้บน

เสน้ทางสายไหม จงึเป็นศนูยร์วมของศลิปิน ชา่งฝีมอื และเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชนชัน้สงู จงึท าใหเ้มอืงมกีาร

สรา้งอาคารสลับซบัซอ้น และแกะสลักดว้ยไมอ้ยา่งสวยงาม  

 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทอสิทาราฟชาน (Istaravshan Castle) สรา้งโดย กษัตรยิเ์ปอรเ์ซยี สมัยราชวงศอ์ะเค

เมนิด ปัจจุบันเหลอืเพียงซากก าแพงและป้อมปราการบางส่วน ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของเมอืงจาก

ดา้นบนไดอ้ยา่งสวยงาม    

 



Page 13 of 27 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเพนจเิคน้ท ์ (Penjikent) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 – 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่

ตัง้อยู่ในแควน้ซูกด์ ติดกับชายแดนอุซเบกสิถาน เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรซอคเดียน 

(Sogdian) ตรงบรเิวณหุบเขาซรัีฟชาน (Zeravshan Valley) (ซอคเดยีน = คอืกลุ่มคนทีพู่ดภาษาอหิร่าน 

ซึง่เป็นชนกลุ่มใหญ่ทีอ่าศัยอยูใ่นแถบเอเชยีกลางในยุคกอ่นการเขา้มาของศาสนาอสิลาม) และเรยีกไดว้่า

เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหลักของทาจกิสิถาน ทีค่น้พบซากอารยธรรมศาสนาโซโรอสัเตอร ์ระหว่างทาง

จะผา่นเมอืงไอน ี(Ayni) ซึง่เป็นเมอืงทางผา่นทีจ่ะเดนิทางสูเ่มอืงเพนจเิคน้ท ์ 

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงไอน ีเพือ่ผอ่นคลายอริยิบถ และ ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวทาจสิ ซึง่อาศัยอยูใ่น

แถบหบุเขาสงู  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sugd Hotel / Umarien Hotel *** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 



Page 14 of 27 

 

 

 

วนัทีเ่กา้  เพนจเิคน้ท ์– ซารามซ ์– แอนชอพพาส – ดชูานเบ (ประเทศ ทาจกิสิถาน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเทีย่วชมเมอืงเพนจเิคน้ท ์เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าเซราฟชาน ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงนี้เป็นทีอ่ยู่อาศัย

ของพวกซอ๊กเดยีน (Sogdiana) และเชือ่ว่าในอดตีเมอืงนี้เป็น 1 ใน 23 เมอืงใหญ่แห่งอาณาจักรเปอรเ์ซยี 

ในยคุสมยัของราชวงศอ์ะเคเมนดิส ์และเมอืงนี้เป็นอกีเมอืงทีม่คีวามอดุมสมบรูน์รองลงมาจากเปอรเ์ซยี น า

ทา่นชมรอ่งรอยของอารายธรรมโบราณทีค่น้พบในบรเิวณนี้  

 

 ไดเ้วลาน าท่านชมเมอืงซารามซ ์(Saramz Ancient City) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงโบราณตน้แบบของสังคม

เมอืง มอีายเุกา่แกก่วา่ 5,500 ปี เพิง่ขดุคน้พบในปี ค.ศ.1975 และองคก์าร ยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกในปี 2010 เมอืงนี้ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังแมน่ ้าเชราฟชาน ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 100 เฮคเตอร ์และยังมซีาก

โบราณของวหิารไฟ ใหเ้ห็น น าท่านเทีย่วชมเมอืงโบราณพรอ้มเก็บภาพความน่าประทับใจเมอืงมรดกโลก

แหง่ทาจกิสิถาน  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดูชานเบ (Dushanbe) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในทาจกิสิถาน ค าว่า ดูชาน

เบ ในภาษาทาจกิ มคีวามหมายว่า "วันจันทร์" ซึง่เป็นชือ่ที่มาจากขอ้เท็จจรงิที่เมอืงเป็นสถานที่ตัง้ของ

หมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งตลาดวันจันทร ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 - 4.30 ชัว่โมง ซึง่ระหว่างการเดนิทางสู่

เมอืงดชูานเบ จะผ่านทวิทัศน์เขาสงูอันสวยงาม ระหว่างทางใหท้่านไดม้โีอกาสแวะถ่ายภาพ ณ จุดชมววิที่

แอนชอพพาส (Anzob Pass) ซึง่มคีวามสงูกวา่ 3,372 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ทา่นจะไดส้มัผัสกับววิภเูขา

สลับซบัซอ้นสวยงามมาก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Dushanbe Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

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%97%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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วนัทีส่บิ  ดชูานเบ – ฮสิซาร ์– ดชูานเบ (ประเทศ ทาจกิสิถาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเทีย่วชมเมอืงดูชานเบ เมอืงหลวงของประเทศทาจกิสิถาน ชมอนุสาวรยีอ์สิมาอลิ ซาโมนิ(Ismail 

Somani) ผูก้อบกูเ้อกราชใหแ้กป่ระเทศทาจกิสิถาน  

 

จากนัน้น าทา่นชมสวนสาธารณะรดูาก ิ(Rudaki Park) สถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจของชาวดูชานเบ ยามค ่าคนื

จะมนี ้าพดุนตรแีสดง และใกลก้นัเป็นทีต่ัง้ของ อาคารทีท่ าการรัฐบาลอาคารใหม ่อาคารหอสมดุแหง่ชาต  ิซึง่

ตดิกบัสวนสาธารณะมอสโคว และยา่นดชูานเบเอเวนวิ  

 

จากนัน้น าทา่นชมตลาดกรนีมารเ์ก็ต (Green Market) ตลาดพชืผัก ผลไมพ้ืน้เมอืง  

 

น าท่านผ่านชม พระราชวังรวมชาต ิ(Palace of Unity) หรอืมชีือ่ว่า พระราชวังวาหรั์ท (Vardat Palace) 

ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเมอืง ผ่านชมพระราชวังแห่งชาต ิ(Palace of Nations) สวนแห่งชยัชนะ (Victory 

Park)  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 



Page 16 of 27 

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูห่มู่บา้นฮสิซาร ์(Hissar Village) ตัง้อยู่ทางตอนใตห้่างจากเมอืงดูชานเบ ประมาณ 30 

ก.ม. สนันษิฐานวา่หมูบ่า้นแหง่นีใ้นอดตีเคยเป็นทีถ่ ิน่อยูข่องมนุษยย์คุหนิ ซึง่พบเห็นจากหลักฐานทางประวัติ

ศาตรไ์มว่า่จะเป็นทีอ่ยูอ่าศัยตามหบุเขา แตก่็ถกูรุกรานและถูกท าลายจากกองทัพอันหลากหลายทีไ่ดบ้กุรุก

เขา้มาในดนิแดนนีไ้มว่า่จะเป็นกองทัพของอเล็กซานเดอรม์หาราช เจงกสีขา่น ตลอดจนกองทัพแดง  

 

น าทา่นชมป้อมปราการฮสิซาร ์(Hissar Fortress) สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่3 เพือ่เป็นปราการป้องกันและ

โรงเรยีนสอนศาสนา แตต่อ่มาไดถ้กูท าลายโดยกองทัพแดงของโซเวยีต อสิระใหท้่านไดช้มซากอารยธรรม

โบราณแหง่เอเชยีกลาง  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงดชูานเบ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Dushanbe Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 
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วนัทีส่บิเอ็ด ดชูานเบ – อลัมาต ี

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑว์ัตถโุบราณและงานศลิปะ (Museum of National Antiquities) จัดเป็นพพิธิภัณฑ์

ทีด่ทีีส่ดุของประเทศ ภายในจัดแสดงเรือ่งราวผ่านวัตถุทางประวัตศาสตรร์่วมสมัย แต่สิง่ทีโ่ด่ดเด่นทีส่ดุคอื

องคพ์ระพทุธรปูนอนยาว 13 เมตร ทีไ่ดม้าจากเมอืงอาจนิาเทปเป 

 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดชูานเบ เพือ่เชคอนิ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box 

 

13.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดชูานเบ สูส่นามบนิบชิเคก โดยเทีย่วบนิ KC132/KC109 

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอลัมาต ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรอื

เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่บิสอง อลัมาต ี– Big Almaty Lake  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิชมความมหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิ‘Zhasylkol’ หรอื ‘Big Almaty Lake’ ทะเลสาบสเีขยีวออ่น อัญ

มณีแหง่อลัมาต ีทะเลสาบแหง่นี ้อยูส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดลอ้มดว้ย ยอดเขาอัน

ใหญ่โตถงึสามยอด คอื ยอดเขาโซเวยีต (Peak of Soviet) , ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทัวรร์สิ 

(Tourist Peak) ทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามของเทอืกเขาสงูทีม่หีมิะขาวโพลนปกคลุมอยู ่อยูใ่น

เขตอทุยานแห่งชาต ิIli-Alatau เหนือโกรกธารของแมน่ ้า Bolshaya Almatinka  ความพเิศษอยูท่ีส่ขีองน ้า

ในทะเลสาบ โดยจะเปลีย่นไปตามแต่ละฤดูกาล ตัง้แต่สเีขยีวออ่นไปจนถงึสฟ้ีาเทอรค์วอยซ ์และภาพของ

ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซท์ีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาสงู อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูอ่ลัมาต ี

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 บา่ย น าท่านขึน้เคเบิล้คารส์ูย่อดเขาคอคโตเบ (Kok-Tobe) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นจุดทีส่งูทีส่ดุในเมอืงอัลมาต ีสงูถงึ 

1,130 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ณ จุดชมววิเห็นนี้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพและความสวยงามของเมอืงอัล

มาตจีากมมุสงู อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  
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 น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาตรแ์ห่งกรุงอัลมาตี (Central Historical Museum) พพิธิภัณฑท์ีแ่สดง

ประวัตคิวามเป็นมาของชาวคาซัคสถาน ทัง้ภาพถ่ายแบะสัตถุโบราณทีส่ามารถคน้พบ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความเจรญิรุง่เรอืงและการด าเนนิชวีติของชาวคาซคัในอดตี  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกรนีมารเ์กต (Green Bazaar)  ซึง่มทีัง้สนิคา้อปุโภค และบรโิภค ทัง้เสือ้ผา้ 

เครือ่งแตง่กาย, ไขป่ลาคารเ์วยีร ์และของทีร่ะลกึ, ของสด, ของแหง้ อาท ิถั่วชนดิต่างๆ ไมว่่าจะเป็น พติาชิ

โอ อลัมอนด ์ผลไมแ้หง้ตา่งๆมากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบทั (Arbat) อนัเป็นถนนแหลง่รวมสนิคา้ หลากหลายชนดิ ทัง้ของทีร่ะลกึ

และภาพวาดตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Inter-Continental Almaty Hotel / Rixos Hotel ***** หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่บิสาม บชิเคก – โทกโมค๊ – บชิเคก (ประเทศครีก์ซิสถาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบชิเคก (Bishkek) (ระยะทาง 264 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันยีภาพเทอืกเขาและแมน่ ้าอนัสวยงาม รวมถงึหมูบ่า้นเล็กๆ และ วถิชีวีติ

ความเป็นอยูข่องชนพืน้เมอืงแถบเอเซยีกลาง น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงระหวา่งพรมแดน 2 ประเทศ 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 



Page 20 of 27 

 

 

 

 

 

บา่ย น าท่านเที่ยวชมเมอืงบชิเคก (Bishkek) ซึง่เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเป็นศูนยก์ลางการ

ปกครองของประเทศครีก์ซีสถาน ตัง้อยูบ่รเิวณเทอืกเขาเทยีนชาน และหุบเขาชยุ (Chuy Valley) มแีมน่ ้า

ซยุไหลผา่น บชิเคกยงัอยูใ่นเสน้ทางรถไฟสายเตอรก์สีถาน -ไซบเีรยี นอกจากนี้เมอืงบชิเคกไดส้รา้งขึน้มา

ในยุคข่านอุซเบกทีเ่คยปกครองบรเิวณนี้ โดยสรา้งเป็นป้อมปราการดนิ เพื่อเป็นจุดพักระหว่างการคา้บน

เสน้ทางสายไหม ในยุคทีถู่กปกครองโดยโซเวยีต ไดถู้กเรียกขานชือ่เมอืง เป็นฟนุเซ (Frunze) (ค.ศ.

1962)  ตอ่มาเมือ่โซเวยีตลม่สลาย ก็ไดก้ลับมาใชช้ือ่ บชิเคกเหมอืนเดมิ  

 

น าท่านชมจัตุรัสกลางอะลาตู ้(Ala – too Square) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง เป็นเมอืงหนึง่ในเสน้ทางสายไหม 

โดยมรีปูปัน้ Erkindik ทีแ่ปลวา่ อสิรภาพ ตัง้อยูต่รงกลางจตรัุส ซึง่ถกูน ามาวางไวใ้นปี ค.ศ 2003 แทนทีรู่ป

ปัน้ของเลนนิ    

 

จากนัน้น าทา่นชมอาคารรัฐสภา (Philarmonic Hall, จัตรัุสแหง่ชยัชนะ  

 

น าทา่นชม Manas Monument อนุสรณ์สถานของทา่น Manas บคุคลผูย้ ิง่ใหญข่องประเทศ   

 

ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร ์(National History Museum) ซึง่จัดแสดงประวัตคิวาม

เป็นมาและวัตถุโบราณอันล ้าค่าทีถู่กคน้พบในประเทศครีก์ซิสถาน (หากพพิธิภัณฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชม ทางทัวร์

จะน าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑ)์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Hyatt Regency Hotel Bishkek **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่บิสี ่  บชิเคก – โทกโมค๊ - บชิเคก  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโทกโม๊ค (Tokmok) ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวันออกของเมอืงบชิเคก ห่างออกไปประมาณ 

60 ก.ม. โดยเมอืงโทกโมค๊ เป็นหนีง่ในเมอืงส าคัญของแควน้ซยุ ตัง้เหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 816 เมตร 

ดา้นตะวันออกของเมอืงนี้ตดิกับชายแดนประเทศคาซัคสถาน จงึไดส้รา้งป้อมปราการและตัง้ฐานทัพของ

ทหารในสมยัของขา่น เนท แหง่โคแลนด ์และ ตอ่มาตกเป็นของโซเวยีตในชว่งทีโ่ซเวยีตเรอืงอ านาจ  

 

ไดเ้วลาน าทา่นชมหอคอยบรูานา (Burana Tower) เป็นหอคอยมนิาเรต ์สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่11 โดย

ขา่นเนท และเป็นหอคอยมนิาเรต ์หนึง่เดยีวทีส่รา้งในเอเชยีกลางในสมัยนัน้ มคีวามสงูประมาณ 45 เมตร 

ซึง่ในศตวรรษที ่15 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหว ท าใหห้อคอยแห่งนี้ไดรั้บความเสยีหาย ท าใหค้วามสงูลดลงเหลอื 

35 เมตร น าทา่นชมความสวยงามและความเกา่แกข่องหอมนิาเรตแ์หง่เอเชยีกลาง  

 

ไดเ้วลาน าท่านเที่ยวชมเมอืงโทกโม๊ค อกีหนึ่งเมอืงประวัตศิาสตร์และมทีี่มคีวามส าคัญทางการรบของ

หลากหลายกองทัพทีเ่ขา้มารกุรานเอเชยีกลาง  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตอิลา - อาร์ชา (Ala-Archa) ซึต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงบชิเคก ห่าง

ออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ตัง้อยูแ่นวบนเทอืกเขาเทยีนชาน บนพืน้ทีก่ว่า 200 ตารางกโิลเมตร ทีร่ะดับ

ความสงู 1,500-4,000 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล ทีอ่ดุมไปดว้ยป่าสนอลัไพน ์มทีวิเขาสวยงามทีป่กคลมุดว้ย

หมิะ แมน่ ้าทีไ่หลแรงและหนา้ผาลกึชนั นับเป็นทัศนยีภาพอกีแหง่หนึง่ในประเทศครีก์ซิสถาน  

 

 น าทา่นเทีย่วชมและเก็บภาพความสวยงามของอทุยานใหญแ่หง่เทอืกเขาเทยีนชาน ณ ประเทศครีก์ซิสถาน 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงบชิเคก 
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17.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิบชิเคก เพือ่เชคอนิ 

19.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิบชิเคก สูส่นามบนิอลัมาต ี

20.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิอลัมาต ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

  อสิระอาหารค า่ ในสนามบนิตามอธัยาศัย 

 

วนัทีส่บิหา้ กรงุเทพมหานคร 

 

01.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิ KC931 (ใชเ้วลาบนิ 7 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารระหวา่ง

เทีย่วบนิ 

08.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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15 วนั เอเชยีกลาง 5 สถาน 

4-18 พ.ค. 2566 / 25 พ.ค.- 8 ม.ิย. 2566/ 1-15 ม.ิย. 2566   

(คาซคัสถาน – เตริก์เมนสิถาน – อซุเบกสิถาน - ทาจกิสิถาน – ครีก์ซิสถาน) 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  พ.ค. - ม.ิย. 2566 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 189,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 31,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 179,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ (เทีย่วบนิ KC เทา่นัน้) 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

50,000-80,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่11 ธันวาคม 2566) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 5 สถาน (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ KC/ HY/ T5 (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ใบ) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบ,ุ  

 คา่วซีา่ 5 ประเทศ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มรวมคา่ทปิ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิารแ์ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีม่ไิดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่90 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-59 วัน หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60-89 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่30-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-29 วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  
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 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

 ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในอเมรกิา-แคนาดา จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศ

ทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่
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เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ  ICAO  

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75 นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) ซึง่อยูใ่นความความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยใน

กรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่น โดยชดใชต้ามกฎของสาย

การบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ทา่น

จงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์าร

ชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดินทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


