
 

 

   ดินแดนแห่งทอ้งฟ้าและเทือกเขาเทียนซาน 

Kyrgyzstan - Land of Blue Sky and Mt.Tienshan    

 



 

        คีรกี์ซสถาน เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกบัสาธารณรฐัประชาชนจีน คาซคัหส์ถาน ทา

จิกิสถานและอุซเบกิสถาน เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล คีรกี์ซสถานเดิมเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซ

เวียต มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือก เขาเทียนชานท่ีแยกตัวออกมาจาก

เทือกเขาปามีร ์และมีทะเลสาบอีสซิค คูล อยูร่ะหวา่งสนัเขาสูงบริเวณตอนกลางของประเทศ เทือกเขาเทียน

ชานในเขตคีรกี์ซสถาน ท่ีเป็นตน้น้ําของแม่น้ําซีรด์ายาท่ีไหลลงทะเลอารลัในตอนกลางของภูมิภาคอาเซีย

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 เท่ียวบิน เวลา 

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

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

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



 

โปรแกรมการเดินทาง 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์

20.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S
เคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) ประตูทางเขา้ท่ี 8-9 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

23.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองทาซเคน้ท์ โดยเท่ียวบินท่ี HY-534 เวลาบิน

ประมาณ 6.30 ชม (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 

วนัท่ี 2 ทาซเคน้ท-์บิสหเ์คก๊ –บูราน่า- โชน เคมิน                   

03.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเคนท ์ (เพ่ือเปลียนเคร่ืองบิน)  
07.05 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท์ สู่ เมืองบิสห์เค๊ก โดยเท่ียวบินท่ี HY-779 (เวลาบิน

ประมาณ 1.20 ชม.  

 

09.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินมานาส/เมืองบิสหเ์ค๊ก ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมือง

และศุลกากร  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีสนามบิน   
 จากน้ัน นําท่านเดินทางออกนอกเมือง ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ระหวา่งทาง ท่านจะ

เพลิดเพลินกบัววิสวยของธรรมชาติ 2 ขา้งทาง 

 

 นําท่านไปชม หอคอยบูราน่า (Burana Tower) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 11 ให้

เป็นหอมินาเร่ท์ โดย ข่านเนทแห่งคาราข่านนิดส์ ซ่ึงเป็นหน่ึงเดียวท่ีถูกสรา้งขึ้ นใน

เอเชียกลาง ท่ีมีความสูงประมาณ 45 เมตร ซ่ึงต่อมาในราวศตวรรษท่ี 15 ไดเ้กิด

แผ่นดินไหวจึงทําใหส้่วนสูงลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 35 เมตร พรอ้มชม

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีบา้นชาวคีรกิ์ซ  
13.00 น. นําท่านชม การแสดงโชวม์า้ หรือ เกมสบุ์ซคาชิ (Buzkashi Game) ซ่ึงเป็นกีฬาใน

เอเชียกลางท่ีผูเ้ล่นขี่มา้ และแยง่ชิงแพะกนั ในบริเวณใกล้ๆ  หมู่บา้นบูราน่า 

 

14.00 น. นําท่านไปยงั หุบเขาโชน เคมิน (Chon Kemin Valley) ท่ีตั้งอยูท่างบริเวณดา้น

เหนือของทะเลสาบ 
 

 หุบเขาโชน เคมิน เป็นสถานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของคีร์กิซสถาน ซ่ึงเป็นท่ีนิยม

สาํหรบัคนท่ีชอบกีฬาผาดโผน โดยมีแม่น้ําไหลท่ีขา้มคุนไก-อลา ทู และเทือกเขาอิล

อิสกี้  อะลาทู มีความยาวกวา่ 560 กม. ไปลงยงัทะเลสาบ 7 แหง่ในลุ่มน้ําน้ี  
บริเวณแห่งน้ีได้ถูกอนุรักษ์ใหเ้ป็น อุทยานแห่งชาติโชน เคมิน (Chon Kemin 
National Park) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเป็นธรรมชาติสีเขียวชอุ่มและกวา้งใหญ่ประมาณ 500 เฮก

เตอร/์3,000 ไร่ กับความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตวป่์าท่ีหายากของหุบเขา

เป็นป่าสนท่ีหลากหลายสายพนัธุข์องสมุนไพรและเห็ดท่ีขึ้ นอยูเ่ป็นจาํนวนมากบริเวณ

พ้ืนท่ีแห่งน้ีมีแม่น้ําโชน เคมินท่ีไหลจากแม่น้ําท่ีเป็นธารน้ําแข็งท่ีเรียกว่า กลาเซียส ์

(Glaciers) ท่ีอยูบ่นท่ีราบสูงกวา่ระดับน้ําทะเลประมาณ 4000 เมตร และไหลผ่าน

 



 

ช่องเขาตั้งอยูใ่นหุบเขาชิลิค ซ่ึงช่องเขาแหง่น้ีเป็นดินแดนท่ีติดต่อกนัระหวา่งเทือกเขา

ซาเลยส์กี้ และคุนกี้  อะลา-ทู และแม่น้ําโชน เคมินน้ีไหลผ่านไปยงัแม่น้ําชู            

15.00 น. เดินทางถึงหุบเขาโชน เคมิน นําท่านเช็คอินเขา้ท่ีพกั  
15.30 น. ใหท่้านไดช้มความสวยงามของธรรมชาติ ท่ีมีความสดช่ืนของอากาศอันบริสุทธ์ิของ

หุบเขาโชน เคมิน ซ่ึงท่านจะสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมกลางแจง้ท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียว เราจะนําท่านนัง่รถมา้ลากขึ้ นไปชมวิวท่ีสวยงามตามจุดต่างๆ บนเขา 

ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของหุบเขาโชน เคมิน และเทือกเขาเทียนซาน 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่แบบบารบี์คิว ในบรรยากาศสวยงามท่ามกลางขุนเขา บริเวณท่ี

พกั 
 

พกัท่ี Ashu Guest House โชน เคมิน 

วนัท่ี 3 โชน เคมิน - โชลพอน อะทา - อีสซิค คูล                   
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.30 น. นําท่านเดินทางไป หมู่บา้นทัมมเ์ชย ์(Tamchy Village) ท่ีอยู่ตอนเหนือของ

ทะเลสาบอีสซิค คูล 
 

10.30 น. นําท่านชม การสาธิตการประดิษฐง์านฝีมือในสไตล์คีรกิ์ซ (Felt Making 
Demonstration) ท่ีหมู่บา้นทมัมเ์ชย ์

 

11.35 น. นําท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองโชลพอน อะทา (Cholpon Ata) ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นเหนือของทะเลสาบอีสซิค คูล ระยะทางห่างประมาณ 80 กม.และยงัเป็น

ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัอีสซิค คูลอีกดว้ย 

 

 เมืองโชลพอน อะทา เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบฯ มีท่ีพักโรงแรม และรี

สอรท์ มากมาย ซ่ึงในหน้ารอ้นของแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่ีแห่งน้ี ซ่ึงใน

อดีตในขณะท่ีโซเวียตปกครองอยู่ ก็ไดนํ้านักท่องเท่ียวชาวรสัเซียจากส่วนต่างๆของ

ประเทศเดินทางมาเท่ียวพกัผ่อนกนัมากมาย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

13.30 น. นําท่านเดินทางไปชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ชมการแกะสลกัเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอยูต่าม

กอ้นหินของคนยุคโบราณท่ีเขา้มาตั้งหลกัแหล่งท่ีในบริเวณน้ี มีรูปภาพสตัว ์และภาพ

การล่าสตัวด์ว้ย 

 

14.45 น. นําท่านออกเดินทางไปยงั ทะเลสาบอิคซิค คูล (Issykul Lake) และเช็คอินเขา้

โรงแรมท่ีพกั 

 

15.15 น. อิสระให้ท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบอีสซิค คูล ท่ีตั้ งอยู่บริเวณด้าน

ตะวนัออกของประเทศของบริเวณเทือกเขาเทียนชาน เป็นทะเลสาบท่ีมีความยาว

ประมาณ 182 กม. ความกวา้งประมาณ 60 กม.และมีความลึกประมาณ 270 เมตร 

มีความกวา้ง ใหญ่ประมาณ 6,236 ตร.กม. โดยมีแม่น้ํา 118 สายท่ีไหลลงสู่

ทะเลสาบน้ีปริมาตรท่ีรองรับน้ําไดป้ระมาณ 15,844 ตร.กม. ซ่ึงเป็นอันดับท่ี 10 

ของโลก และก็เป็นอันดับท่ี 2 ท่ีเป็นทะเลสาบน้ําเค็มรองจากทะเลสาบแคสเปียน 

ทะเลสาบแห่งน้ีถึงแมจ้ะอยู่บนท่ีสูงมีหิมะตกปกคลุมตลอดเวลา แต่ทว่าไม่มีความ

 



 

หนาวเย็นจนเป็นน้ําแข็งเลย จนไดร้ับการตั้งช่ือในภาษาคีร์กิซว่า อีสซิค คูล ซ่ึงมี

ความหมายวา่ ทะเลสาบรอ้น (Hot Lake/Hot Sea) 
19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี KARVEN 4 SEASONS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า อีสซิค คูล 
วนัท่ี 4  อีสซิค คูล - คาราโคล - เจต้ี โอกูซ – คาราโคล                                                

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

09.00 น. นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคาราโคล (Karakol) ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมฝั่งทะเลสาบ

ทางดา้นตะวนัออกของทะเลสาบอีสซิค คูล  

 

 เมืองคาราโคล เป็นเมืองท่ีมีความใหญ่โตเป็นอนัดับท่ี 4 ของประเทศรองจากเมือง

จาลาล  อาบัด โอสหแ์ละบิสหเ์ค๊ก และอยู่ห่างจากพรมแดนของจีน ประมาณ 150 

กม. มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 67,100 คน เป็นเมืองท่ีกองทหารของรัสเซียได้

ก่อสรา้งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 1 ก.ค. ปี 1869 เพ่ือเป็นหน้าด่านสาํหรบักองกาํลงัรกัษาการณ์ 
และต่อมาเมืองน้ีมีความเจริญขึ้ นมาในศตวรรษท่ี 19 ภายหลังท่ีได้มีการสํารวจ

เสน้ทางและหุบเขาเพ่ือแบ่งเสน้เขตแดนระหวา่งคีรกิ์ซสถานจากประเทศจีน 

 

 นําท่านชมความสวยงามของเมืองท่ีตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเทียนซาน ท่ีเป็นเมืองหน่ึง

ของประเทศท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมในความสวยงามของธรรมชาติของป่า

ไม ้การเล่นสกีตามยอดเขา การเดินทางบนไหล่เขาของภูเขาเทียนชาน 
เทียนชาน (Tian Shan) เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นเอเชียกลาง มีช่ือเรียกไป

ตามภาษาท้องถ่ินของชาวต่างๆท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณน้ี แต่ก็จะมีความหมายท่ี

คลา้ยกนั คือ เป็น ภูเขาแห่งสวรรค ์(Heavenly Mountain) ท่ีมีความสวยงามอยา่ง

เป็นธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 1500 กม. ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบั

เทือกเขาอลัไตของมองโกเลีย และทางตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบัซินเจียง คาซคัสถาน

และคีรกิ์ซสถาน และต่อไปยงัทางดา้นใตก้บัเทือกเขาปามีร ์

 

10.15 น. นําท่านชม พิพิธภณัฑน์ักส ารวจ เพอซิวัลสก้ี (Nikolai Przhevalsky Museum) ซ่ึง

เป็นนักสาํรวจเอเชียกลาง ชาวรสัเซีย เปรียบไดก้บัมารโ์คโปโลแห่งรสัเซีย ผูเ้ดินทาง

กว่า 30,000 กิโลเมตร พิพิธภัณฑเ์ก็บรวบรวมส่ิงของ เคร่ืองใช ้แผนท่ี และบนัทึก

การเดินทาง รวมถึงสตัวส์ตฟัฟ์หายากในพ้ืนท่ีดว้ย 

 

11.00 น. นําท่านชม สุเหร่าดนัแกน (Dungan Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีตั้งอยูใ่นเมืองของพวก

ดันแกนท่ีไดอ้พยพมาอยู่ในบริเวณและไดส้รา้งชุมชนแห่งน้ีขึ้ นมาเม่ือปี ค.ศ.1877 

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

สถาปนิกของชาวจีนและช่างฝีมืออีก 20 คน การก่อสรา้งท่ีใชป้ระโยชน์ของไม้

ทั้งหมดโดยมิไดใ้ชต้ะปูเลย และยงัมีการทาสีท่ีสดใสสวยงาม สีแดง สีเขียวและสี

เหลือง นอกจากน้ันยงัมีการวาดภาพดอกไม ้รูปสัตวใ์นนิยายมงักรและนกฟีนิกซอี์ก

ดว้ย   

 

 นําท่านไปชม โบสถอ์อรโ์ธดอ๊ก (Orthodox Church) เม่ือเมืองคาราโคลไดก้ลาย 

เป็นท่ีตั้งของกองทหารของพระเจา้ซาร์แห่งอาณาจักรรัสเซียเม่ือปี ค.ศ.1869                    

 



 

ดินแดนแหง่น้ีก็ไดมี้การสรา้งโบสถข์ึ้ นมาและไดเ้กิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงในปี ค.ศ.                      

1889 ทําใหบ้า้นเรือนได้รับความเสียหายพรอ้มด้วยส่ิง มีชีวิตอีกอย่างมากมาย 

ต่อมาอีก 6 ปีก็ไดมี้การซ่อมแซมบูรณะส่ิงต่างๆจนเสร็จเรียบรอ้ย และในระหวา่งน้ัน

ก็พรอ้มดว้ยการสรา้งโบสถข์ึ้ นมา และไดมี้การตกแต่งใหส้วยงามจนถึงทุกวนัน้ี 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรม หลงัจากน้ัน นําท่านเช็คอินเขา้ท่ี

พกั 

 

14.00 น. จากน้ัน นําท่านเดินทางไปยงั หุบเขาเจต้ี โอกูซ (Jeti Oguz Valley) ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ

ริมแม่น้ําเจต้ี โอกุซ ซ่ึงเป็นบริเวณภูเขาหินทรายแดงและมีรูปแบบท่ีมีความหมายถึง 

ววั 7 ตัว(Seven Bulls and Broken Heart) และบางท่ีก็สรา้งภาพขึ้ นมาเป็นรูปววั 8 

ถึง 10 ตวั    
 
นําท่านชมความสวยงามซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ท่ีมีตํานานเล่าขานกนัมาวา่มีววั 7 ตัวมานอน

พกัในท่ีบริเวณแหง่น้ีท่ีเกิดจากน้ําท่วม และกดัเซาะพ้ืนดินจนกลายเป็นรูปร่างของววั 

และนอกจากน้ันก็ยงัมีตํานานเล่าถึงหินท่ีมีรูปเหมือนหวัใจ เป็นเร่ืองของผูห้ญิงสาว

สวยงามอกหกัท่ีมีผูช้ายถึง 2 คนมาหลงรกัเธอ       

 

14.30 น. นําท่านชม การแสดงโชวเ์หยี่ยว   

15.30 น. อิสระใหท่้านเดินชมความงามของธรรมชาติ และถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

17.30 น. นําท่านเดินทางกลบัเมืองคาราโคล อิสระใหท่้านพกัผ่อนก่อนเวลาอาหารคํา่  

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี KARAGAT HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า คาราโคล 

วนัท่ี 5 คาราโคล - บิสหเ์คก๊  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  

08.30 น. นําท่านเดินทางไป หมู่บา้นบาสคูน (Barskoon Village) ซ่ึงอยู่ทางดา้นใตข้อง

ทะเลสาบอีสซิค คูล 

 

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

อยู่อาศัยแบบชัว่คราวท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได้ง่ายของชาวเอเชียกลาง ส่วนใหญ่

ตอ้งการท่ีจะใชชี้วติเรร่อ่นโดยอาศยัการล่าสตัวป่์าเป็นอาชีพ 

 

11.00 น. จากน้ัน นําท่านเดินทางไป หมู่บา้นโบคอนแบโว่ (Bokonbaevo Village) เพ่ือ

รบัประทานอาหารกลางวนั 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั กบัครอบครวัชาวคีรกิ์ซ ท่ีหมู่บา้นโบคอนแบโว ่  

13.30 น. จากน้ัน นําท่านออกเดินทางกลับไปยงัเมืองบิสหเ์ค๊ก ระยะทางห่างประมาณ 180 

กม. ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มความสวยงามของทิวทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติ                       

 

17.30 น. เดินทางถึงเมืองบิสหเ์ค๊ก นําท่านเช็คอินเขา้โรงแรมท่ีพกั แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงดนตรีพ้ืนเมืองในสไตลคี์รกิ์ซ  

พกัท่ี PLAZA BISHKEK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า บิสหเ์ค๊ก 

วนัท่ี 6 บิสหเ์คก๊-ทาซเคน้ท ์  



 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

09.00 น. นําท่านชมความสวยงามของเมืองบิสหเ์ค๊ก เป็นเมืองหลวงแหง่หน่ึงของอดีตโซเวียตท่ี

มีอายุน้อยท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีใหญ่สุดของคีรกิ์ซสถาน มีถนนหนทางกวา้งขวางและ

ตึกรามต่างๆท่ีประดบัไปดว้ยหินอ่อนผสมผสานกบัรูปแบบการก่อสรา้งของโซเวียตท่ี

ถูกออกแบบไดอ้ย่างสวยวาม เมืองน้ีจึงมีความน่าอยู่ไม่ว่าในฤดูรอ้นและฤดูหนาว 

เพราะวา่ไดร้บักระแสลมเย็นจากทะเลสาบอีสซิค คูลท่ีอยูท่างดา้นตะวนัออกพดัเขา้

มายงัเมืองน้ี และสีสนัของการก่อสรา้งในรูปแบบท่ีจะทําใหต่ื้นตาต่ืนใจในความเป็น

เอกลกัษณ์ของประเทศน้ี 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินผ่านชม ไวท้เ์ฮา้ส ์(White House) ซ่ึงเป็นท่ีทํางานของ

ประธานาธิบดี ซ่ึงในอดีตเคยเป็นสํานักงานใหญ่ของพรรคคอมมิสนิสต์ ชม

อนุสาวรียแ์ห่งการปฏิวัติ (Monument of Revolution) ชม อนุสาวรียแ์ห่งชัยชนะ 

(Victory Monument) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1985 ท่ีประกอบดว้ยหินแกรนิต ถูก

ตกแต่งใหเ้ป็นรูปโคง้ มีลกัษณะคลา้ยกบักระโจมท่ีพกัของพวกนอแมดท่ีเรียกวา่ เยิรท์ 

(Yurt) โดยใหป้ลายดา้นบนทั้งสามมาบรรจบกันท่ีมีรูปเป็นเดือยแหลมท่ีดุมลอ้ 

นอกจากน้ันยงัมีสวนตน้โอ๊ค (Oak Park) ท่ีถูกปลูกขึ้ นเป็นแถวเรียงรายกนัอย่าง

สวยงาม 

 

 นําท่านชมและถ่ายภาพดา้นนอก ของ มัสยิดกลาง ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียกลาง สรา้ง

ดว้ยเงินสนับสนุนจากรฐับาลตุรกี ในปี ค.ศ. 2012 และเพ่ิงแลว้เสร็จไม่นานมาน้ี มี

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันคลาสสิค สร้างบนพ้ืนท่ี 35 เอเคอร ์

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

รูปแบบคลา้ยกับมัสยิด Kocatepe ของเมืองอังการ่าในตุรกี ภายในมีโคมไฟระยา้

ขนาดใหญ่ 2 อนั แขวนจากโดมตรงกลาง ซ่ึงเป็นงานฝีมือแบบออตโตมนั มสัยิดน้ีมี

หออะซาน หรือหอกระจายเสียงเรียกคนมาละหมาด 3 แห่ง ซ่ึงมีความสูง 70 เมตร 

มีโดมขนาดใหญ่ ซ่ึงมีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 23 เมตร และสูง 37 เมตร มีการใชห้ิน

อ่อนสีขาวจากตุรกีในการสรา้งดว้ย 

 

 นําท่านไปเดินเท่ียวชม ตลาดออสห ์(Osh Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีอยูใ่นเมืองหลวง 

เป็นแบบของชาวตะวันออกท่ีแท้จริงและไม่เหมือนท่ีแห่งใด เป็นตลาดท่ีเป็น

ธรรมชาติและมีสีสันของคนพ้ืนเมืองโดยเฉพาะ ท่านจะไดเ้ห็นกองโตของขนมปัง 

พ้ืนเมืองและผักผลไมท่ี้ปลูกกันเอง หรือกองสูงแบบปิรามิดของผลไม้แหง้ต่างๆ 

พรอ้มกบัพืชผักผลไม ้เน้ือสัตวฯ์ ใหท่้านไดพ้กัผ่อนและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ 

รวมทั้งผลไมด้ว้ย    

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคารจีน     

14.30 น. นําท่านไปช๊อปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้ ซูม (Tsum Supermarket) กลางเมืองบิสห์

เค๊ก ซ่ึงมีของท่ีระลึก และสินค้าพ้ืนเมืองใหเ้ลือกมากมาย ใกล้กันมีหา้ง Alma 
Supermarket อิสระใหท่้านเลือกซ้ือขนมและของฝากต่างๆ 

 

16.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  



 

 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั *** 
 
 

19.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงบิสหเ์คก๊ สู่ กรุงทาซเคน้ท ์โดยเท่ียวบินท่ี HY-778  

20.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินทาซเคน้ท/์กรุงทาซเคน้ท ์(เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน) รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

22.40 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท ์สู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY-531 (รบัประทาน

อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

วนัท่ี 7 กรุงเทพฯ 

06.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

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

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                                 หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

48,900.- 
4,900.- 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 
  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการ

ยนืยนัการเดินทางของท่าน 
 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบิน Uzbekistan Airways (HY)  ตามเสน้ทางท่ีกาํหนดไวใ้น

โปรแกรมพรอ้มน้ําหนักกระเป๋าเดินทางน้ําหนักตามท่ีสายการบินกาํหนด (20 KG.) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ตามเสน้ทางท่ีกาํหนดไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าเครื่องด่ืม (น้ําเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าบริการนําทวัร ์และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จาํนวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท - 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 

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

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



 

ของท่าน 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าทาํธรรมเนียมวซี่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วนั  คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวซี่าท่ียืน่และตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้า

และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบัทางสายการบินหรือ

กรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-29 วนั  หกัมดัจาํ 20,000 บาท/ท่าน หรือเรียกเก็บตามค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-19 วนั  เก็บค่าบริการ 100% 

เอกสารทาํวีซ่า :  ท าวีซ่าในระบบ online  
 1. สาํเนาหน้าพาสปอรต์สี ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสีปัจจุบนั พ้ืนหลงัสีขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ 
3. กรอกขอ้มูลในเอกสารท่ีทางบริษัทฯ ส่งให ้ใหค้รบถว้น (เป็นภาษาไทยหรือองักฤษก็ได)้ 
 

หมายเหตุ : 



 

 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ  
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหม าย 

หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจํานวน

ทั้งหมด หรือ บางส่วน 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ ับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

  การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ท่าน 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


