
 

  

   ดินแดนแห่งทอ้งฟ้าและเทือกเขาเทียนซาน 
Kyrgyzstan - Land of Blue Sky and Mt.Tienshan    

 

 
 



        คีรก์ีซสถาน เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกบัสาธารณรฐัประชาชนจีน คาซคัหส์ถาน ทา

จิกิสถานและอุซเบกิสถาน เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล คีร์กีซสถานเดิมเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซ

เวียต มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทือก เขาเทียนชานท่ีแยกตัวออกมาจาก

เทือกเขาปามีร ์และมีทะเลสาบอีสซิค คูล อยูร่ะหวา่งสนัเขาสงูบริเวณตอนกลางของประเทศ เทือกเขาเทียน

ชานในเขตคีร์กีซสถาน ท่ีเป็นตน้น้ําของแม่น้ําซีรด์ายาท่ีไหลลงทะเลอารลัในตอนกลางของภูมิภาคอาเซีย

กลาง 
 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

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.- 

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) 

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 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัท่ี 2 ทาซเคน้ท-์บิสหเ์คก๊ –บูราน่า- โชน เคมิน                   

03.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเคนท ์ (เพื่อเปลียนเคร่ืองบิน)  

07.05 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท์ สู่ เมืองบิสห์เค๊ก โดยเท่ียวบินท่ี HY-779 (เวลาบิน

ประมาณ 1.20 ชม.  

 

09.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินมานาส/เมืองบิสห์เค๊ก ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้

เมืองและศุลกากร  

 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีสนามบิน   

 จากน้ัน นําท่านเดินทางออกนอกเมือง ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ระหว่างทาง ท่าน

จะเพลิดเพลินกบัวิวสวยของธรรมชาติ 2 ขา้งทาง 

 

 นําท่านไปชม หอคอยบูราน่า (Burana Tower) ท่ีถูกสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 11 ให้

เป็นหอมินาเร่ท์ โดย ข่านเนทแห่งคาราข่านนิดส ์ซึ่งเป็นหน่ึงเดียวท่ีถูกสรา้งข้ึนใน

เอเชียกลาง ท่ีมีความสูงประมาณ 45 เมตร ซึ่งต่อมาในราวศตวรรษท่ี 15 ไดเ้กิด

แผ่นดินไหวจึงทําให้ส่วนสูงลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 35 เมตร พร้อมชม

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีบา้นชาวคีรก์ิซ  

13.00 น. นําท่านชม การแสดงโชวม์า้ หรือ เกมสบุ์ซคาชิ (Buzkashi Game) ซึ่งเป็นกีฬา

ในเอเชียกลางท่ีผูเ้ล่นข่ีมา้ และแยง่ชิงแพะกนั ในบริเวณใกล้ๆ  หมู่บา้นบรูาน่า 

 

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

เหนือของทะเลสาบ 
 

 หุบเขาโชน เคมิน เป็นสถานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของคีร์กิซสถาน ซึ่งเป็นท่ีนิยม

สําหรับคนท่ีชอบกีฬาผาดโผน โดยมีแม่น้ําไหลท่ีขา้มคุนไก-อลา ทู และเทือกเขา

อิลอิสกี้  อะลาท ูมีความยาวกวา่ 560 กม. ไปลงยงัทะเลสาบ 7 แห่งในลุ่มน้ําน้ี  

บริเวณแห่งน้ีได้ถูกอนุรักษ์ให้เป็น อุทยานแห่งชาติโชน เคมิน (Chon Kemin 

National Park) ซึ่งมีพื้ นท่ีเป็นธรรมชาติสีเขียวชอุ่มและกวา้งใหญ่ประมาณ 500 

เฮกเตอร/์3,000 ไร่ กบัความหลากหลายของพนัธุ์พืชและสตัวป่์าท่ีหายากของหบุ

เขาเป็นป่าสนท่ีหลากหลายสายพนัธุ์ของสมุนไพรและเห็ดท่ีข้ึนอยู่เป็นจาํนวนมาก

บริเวณพื้ นท่ีแห่งน้ีมีแม่น้ําโชน เคมินท่ีไหลจากแม่น้ําท่ีเป็นธารน้ําแข็งท่ีเรียกว่า 

กลาเซียส์ (Glaciers) ท่ีอยู่บนท่ีราบสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 4000 เมตร 

และไหลผ่านช่องเขาตั้งอยู่ในหุบเขาชิลิค ซึ่งช่องเขาแห่งน้ีเป็นดินแดนท่ีติดต่อกนั

ระหว่างเทือกเขาซาเลยส์กี้ และคุนกี้  อะลา-ทู และแม่น้ําโชน เคมินน้ีไหลผ่านไปยงั

แม่น้ําชู            

 

15.00 น. เดินทางถึงหุบเขาโชน เคมิน นําท่านเช็คอินเขา้ท่ีพกั  

15.30 น. ใหท้่านไดช้มความสวยงามของธรรมชาติ ท่ีมีความสดชื่นของอากาศอนับริสุทธ์ิของ

หุบเขาโชน เคมิน ซึ่งท่านจะสนุกสนานกบัหลากหลายกิจกรรมกลางแจง้ท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียว เราจะนําท่านนัง่รถมา้ลากข้ึนไปชมวิวท่ีสวยงามตามจุดต่างๆ บนเขา 

ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับความสวยงามของหุบเขาโชน เคมิน และเทือกเขาเทียน

ซาน 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่แบบบารบี์คิว ในบรรยากาศสวยงามท่ามกลางขุนเขา บริเวณ

ท่ีพกั 
 

พกัท่ี Ashu Guest House โชน เคมิน 

วนัท่ี 3 โชน เคมิน - โชลพอน อะทา - อสีซิค คูล                   

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

09.30 น. นําท่านเดินทางไป หมู่บา้นทัมม์เชย ์(Tamchy Village) ท่ีอยู่ตอนเหนือของ

ทะเลสาบอีสซิค คูล 
 

10.30 น. นําท่านชม การสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร ์กิซ (Felt Making 

Demonstration) ท่ีหมู่บา้นทมัมเ์ชย ์

 



11.35 น. นําท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองโชลพอน อะทา (Cholpon Ata) ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นเหนือของทะเลสาบอีสซิค คูล ระยะทางห่างประมาณ 80 กม.และยงัเป็น

ศนูยก์ลางการปกครองของจงัหวดัอีสซิค คูลอีกดว้ย 

 

 เมืองโชลพอน อะทา เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบฯ มีท่ีพกัโรงแรม และรี

สอรท์ มากมาย ซึ่งในหน้ารอ้นของแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่ีแห่งน้ี ซึ่ง

ในอดีตในขณะท่ีโซเวียตปกครองอยู่ ก็ไดนํ้านักท่องเท่ียวชาวรสัเซียจากส่วนต่างๆ

ของประเทศเดินทางมาเท่ียวพกัผ่อนกนัมากมาย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

13.30 น. นําท่านเดินทางไปชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ชมการแกะสลักเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอยู่

ตามกอ้นหินของคนยุคโบราณท่ีเขา้มาตั้งหลักแหล่งท่ีในบริเวณน้ี มีรูปภาพสัตว์ 

และภาพการล่าสตัวด์ว้ย 

 

14.45 น. นําท่านออกเดินทางไปยัง ทะเลสาบอิคซิค คูล (Issykul Lake) และเช็คอินเขา้

โรงแรมท่ีพกั 

 

15.15 น. อิสระให้ท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบอีสซิค คูล ท่ีตั้งอยู่บริเวณด้าน

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. ซึ่งเป็นอนัดับท่ี 10 

ของโลก และก็เป็นอันดับท่ี 2 ท่ีเป็นทะเลสาบน้ําเค็มรองจากทะเลสาบแคสเปียน 

ทะเลสาบแห่งน้ีถึงแมจ้ะอยู่บนท่ีสูงมีหิมะตกปกคลุมตลอดเวลา แต่ทว่าไม่มีความ

หนาวเย็นจนเป็นน้ําแข็งเลย จนไดร้ับการตั้งชื่อในภาษาคีร์กิซว่า อีสซิค คูล ซึ่งมี

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. นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาราโคล (Karakol) ท่ีตั้ งอยู่บริเวณริมฝั่ง

ทะเลสาบทางดา้นตะวนัออกของทะเลสาบอีสซิค คูล  

 

 เมืองคาราโคล เป็นเมืองท่ีมีความใหญ่โตเป็นอนัดับท่ี 4 ของประเทศรองจากเมือง

จาลาล  อาบดั โอสหแ์ละบิสหเ์ค๊ก และอยู่ห่างจากพรมแดนของจีน ประมาณ 150 

กม. มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 67,100 คน เป็นเมืองท่ีกองทหารของรสัเซียได้

ก่อสรา้งข้ึนเมื่อวนัท่ี 1 ก.ค. ปี 1869 เพื่อเป็นหน้าด่านสาํหรบักองกาํลงัรกัษาการณ ์

และต่อมาเมืองน้ีมีความเจริญข้ึนมาในศตวรรษท่ี 19 ภายหลังท่ีไดม้ีการสํารวจ

เสน้ทางและหุบเขาเพื่อแบ่งเสน้เขตแดนระหวา่งคีรก์ิซสถานจากประเทศจีน 

 

 นําท่านชมความสวยงามของเมืองท่ีตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเทียนซาน ท่ีเป็นเมืองหน่ึง

ของประเทศท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมในความสวยงามของธรรมชาติของ

ป่าไม ้การเล่นสกีตามยอดเขา การเดินทางบนไหล่เขาของภเูขาเทียนชาน 

เทียนชาน (Tian Shan) เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ในเอเชียกลาง มีชื่อเรียก

ไปตามภาษาทอ้งถ่ินของชาวต่างๆท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณน้ี แต่ก็จะมีความหมายท่ี

คลา้ยกัน คือ เป็น ภูเขาแห่งสวรรค ์(Heavenly Mountain) ท่ีมีความสวยงาม

อยา่งเป็นธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 1500 กม. ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ

 



ติดกับเทือกเขาอัลไตของมองโกเลีย และทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับซินเจียง 

คาซคัสถานและคีรก์ิซสถาน และตอ่ไปยงัทางดา้นใตก้บัเทือกเขาปามีร ์
10.15 น. นําท่านชม พิพิธภณัฑน์ักสาํรวจ เพอซิวัลสก้ี (Nikolai Przhevalsky Museum) 

ซึ่งเป็นนักสํารวจเอเชียกลาง ชาวรัสเซีย เปรียบไดก้ับมาร์โคโปโลแห่งรัสเซีย ผู ้

เดินทางกว่า 30,000 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมสิ่งของ เคร่ืองใช ้แผนท่ี 

และบนัทึกการเดินทาง รวมถึงสตัวส์ตฟัฟ์หายากในพื้ นท่ีดว้ย 

 

11.00 น. นําท่านชม สุเหร่าดันแกน (Dungan Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีตั้งอยู่ในเมืองของ

พวกดันแกนท่ีไดอ้พยพมาอยู่ในบริเวณและไดส้รา้งชุมชนแห่งน้ีข้ึนมาเมื่อปี ค.ศ.

1877 สุเหร่าถูกสรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1904 และเสร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1907 โดย

ช่าง  สถาปนิกของชาวจีนและช่างฝีมืออีก 20 คน การก่อสรา้งท่ีใชป้ระโยชน์ของไม้

ทั้งหมดโดยมิไดใ้ชต้ะปูเลย และยงัมีการทาสีท่ีสดใสสวยงาม สีแดง สีเขียวและสี

เหลือง นอกจากน้ันยงัมีการวาดภาพดอกไม ้รปูสตัวใ์นนิยายมงักรและนกฟีนิกซอี์ก

ดว้ย   

 

 นําท่านไปชม โบสถอ์อรโ์ธดอ๊ก (Orthodox Church) เมื่อเมืองคาราโคลไดก้ลาย 

เป็นท่ีตั้งของกองทหารของพระเจา้ซาร์แห่งอาณาจักรรัสเซียเมื่อปี ค.ศ.1869                    

ดินแดนแห่งน้ีก็ไดม้ีการสรา้งโบสถ์ข้ึนมาและไดเ้กิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี 

ค.ศ.                      1889 ทาํใหบ้า้นเรือนไดร้บัความเสียหายพรอ้มดว้ยสิง่มีชีวิต

อีกอยา่งมากมาย ต่อมาอีก 6 ปีก็ไดม้ีการซ่อมแซมบรูณะสิ่งต่างๆจนเสร็จเรียบรอ้ย 

และในระหว่างน้ันก็พรอ้มดว้ยการสรา้งโบสถข้ึ์นมา และไดม้ีการตกแต่งใหส้วยงาม

จนถึงทุกวนัน้ี 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรม หลงัจากน้ัน นําท่านเช็คอินเขา้

ท่ีพกั 
 

14.00 น. จากน้ัน นําท่านเดินทางไปยัง หุบเขาเจต้ี โอกูซ (Jeti Oguz Valley) ท่ีตั้งอยู่

บริเวณริมแม่น้ําเจต้ี โอกุซ ซึ่งเป็นบริเวณภูเขาหินทรายแดงและมีรูปแบบท่ีมีความ

หมายถึง ววั 7 ตัว(Seven Bulls and Broken Heart) และบางท่ีก็สรา้งภาพข้ึนมา

เป็นรปูววั 8 ถึง 10 ตวั    

 

นําท่านชมความสวยงามซึ่งเป็นพื้ นท่ี ท่ีมีตาํนานเล่าขานกนัมาว่ามีววั 7 ตวัมานอน

พกัในท่ีบริเวณแห่งน้ีท่ีเกิดจากน้ําท่วม และกดัเซาะพื้ นดินจนกลายเป็นรูปร่างของ

ววั และนอกจากน้ันก็ยงัมีตํานานเล่าถึงหินท่ีมีรูปเหมือนหวัใจ เป็นเร่ืองของผูห้ญิง

สาวสวยงามอกหกัท่ีมีผูช้ายถึง 2 คนมาหลงรกัเธอ       

 

14.30 น. นําท่านชม การแสดงโชวเ์หยี่ยว   

15.30 น. อิสระใหท้่านเดินชมความงามของธรรมชาติ และถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

17.30 น. นําท่านเดินทางกลบัเมืองคาราโคล อิสระใหท้่านพกัผ่อนก่อนเวลาอาหารคํา่  

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) ซึ่งอยู่ทางดา้นใต้ของ

ทะเลสาบอีสซิค คูล 

 



10.00 น. นําท่านชม สาธิตขั้นตอนการทาํกระโจม (Yurt Set up Demonstration) ซึ่งเป็น

ท่ีอยู่อาศัยแบบชัว่คราวท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดง้่ายของชาวเอเชียกลาง ส่วนใหญ่

ตอ้งการท่ีจะใชช้ีวิตเร่ร่อนโดยอาศยัการล่าสตัวป่์าเป็นอาชีพ 

 

11.00 น. จากน้ัน นําท่านเดินทางไป หมู่บา้นโบคอนแบโว่ (Bokonbaevo Village) เพื่อ

รบัประทานอาหารกลางวนั 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั กบัครอบครวัชาวคีรก์ิซ ท่ีหมู่บา้นโบคอนแบโว ่  

13.30 น. จากน้ัน นําท่านออกเดินทางกลับไปยงัเมืองบิสหเ์ค๊ก ระยะทางห่างประมาณ 180 

กม. ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มความสวยงามของทิวทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติ                       

 

17.30 น. เดินทางถึงเมืองบิสหเ์ค๊ก นําท่านเช็คอินเขา้โรงแรมท่ีพกั แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงดนตรีพื้ นเมืองในสไตลค์ีรก์ิซ  

พกัท่ี PLAZA BISHKEK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า บิสหเ์ค๊ก 
วนัท่ี 6 บิสหเ์คก๊-ทาซเคน้ท ์  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

09.00 น. นําท่านชมความสวยงามของเมืองบิสหเ์ค๊ก เป็นเมืองหลวงแห่งหน่ึงของอดีตโซเวียต

ท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีใหญ่สุดของคีร์กิซสถาน มีถนนหนทางกวา้งขวาง

และตึกรามต่างๆท่ีประดับไปดว้ยหินอ่อนผสมผสานกบัรูปแบบการก่อสรา้งของโซ

เวียตท่ีถูกออกแบบไดอ้ย่างสวยวาม เมืองน้ีจึงมีความน่าอยู่ไม่ว่าในฤดูรอ้นและฤดู

หนาว เพราะวา่ไดร้บักระแสลมเย็นจากทะเลสาบอีสซิค คูลท่ีอยูท่างดา้นตะวนัออก

พัดเขา้มายงัเมืองน้ี และสีสันของการก่อสรา้งในรูปแบบท่ีจะทําใหต่ื้นตาต่ืนใจใน

ความเป็นเอกลกัษณข์องประเทศน้ี 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ (White House) ซึ่งเป็นท่ีทํางานของ

ประธานาธิบดี ซึ่งในอดีตเคยเป็นสํานักงานใหญ่ของพรรคคอมมิสนิสต์ ชม

อนุสาวรียแ์ห่งการปฏิวติั (Monument of Revolution) ชม อนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะ 

(Victory Monument) ซึ่งถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1985 ท่ีประกอบดว้ยหินแกรนิต ถูก

ตกแต่งใหเ้ป็นรูปโคง้ มีลักษณะคลา้ยกับกระโจมท่ีพักของพวกนอแมดท่ีเรียกว่า 

เยิรท์ (Yurt) โดยใหป้ลายดา้นบนทั้งสามมาบรรจบกนัท่ีมีรูปเป็นเดือยแหลมท่ีดุม

ลอ้ นอกจากน้ันยังมีสวนตน้โอ๊ค (Oak Park) ท่ีถูกปลูกข้ึนเป็นแถวเรียงรายกัน

อยา่งสวยงาม 

 

 นําท่านชมและถ่ายภาพดา้นนอก ของ มสัยิดกลาง ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียกลาง สรา้ง

ดว้ยเงินสนับสนุนจากรฐับาลตุรกี ในปี ค.ศ. 2012 และเพิ่งแลว้เสร็จไม่นานมาน้ี 

มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันคลาสสิค สร้างบนพื้ นท่ี 35 เอเคอร์ 

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

รูปแบบคลา้ยกับมสัยิด Kocatepe ของเมืองอังการ่าในตุรกี ภายในมีโคมไฟระยา้

ขนาดใหญ่ 2 อนั แขวนจากโดมตรงกลาง ซึ่งเป็นงานฝีมอืแบบออตโตมนั มสัยิดน้ีมี

หออะซาน หรือหอกระจายเสียงเรียกคนมาละหมาด 3 แห่ง ซึ่งมีความสงู 70 เมตร 

มีโดมขนาดใหญ่ ซึ่งมีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 23 เมตร และสูง 37 เมตร มีการใชห้ิน

อ่อนสีขาวจากตุรกีในการสรา้งดว้ย 

 

 นําท่านไปเดินเท่ียวชม ตลาดออสห ์(Osh Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดท่ีอยูใ่นเมืองหลวง 

เป็นแบบของชาวตะวันออกท่ีแท้จริงและไม่เหมือนท่ีแห่งใด เป็นตลาดท่ีเป็น

ธรรมชาติและมีสีสันของคนพื้ นเมืองโดยเฉพาะ ท่านจะไดเ้ห็นกองโตของขนมปัง 

พื้ นเมืองและผักผลไมท่ี้ปลูกกันเอง หรือกองสูงแบบปิรามิดของผลไมแ้หง้ต่างๆ 

 



 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ

เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั *** 
 

 

พรอ้มกบัพืชผกัผลไม ้เน้ือสตัวฯ์ ใหท้่านไดพ้กัผ่อนและเลือกซื้ อสินคา้พื้ นเมืองต่างๆ 

รวมทั้งผลไมด้ว้ย    

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคารจีน     

14.30 น. นําท่านไปช๊อปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้ ซูม (Tsum Supermarket) กลางเมืองบิสห์

เค๊ก ซึ่งมีของท่ีระลึก และสินคา้พื้ นเมืองใหเ้ลือกมากมาย ใกลก้ันมีหา้ง Alma 

Supermarket อิสระใหท้่านเลือกซื้ อขนมและของฝากต่างๆ 

 

16.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง  

19.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงบิสหเ์คก๊ สู ่กรุงทาซเคน้ท ์โดยเท่ียวบินท่ี HY-778  

20.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินทาซเคน้ท/์กรุงทาซเคน้ท ์(เพื่อเปล่ียนเคร่ืองบิน) รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

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

อาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ี 7 กรุงเทพฯ 

06.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภมูิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป   

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ทา่น)                                            ราคาท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                                 หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
48,900.- 

4,900.- 
การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็น

การยืนยนัการเดินทางของท่าน 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบิน Uzbekistan Airways (HY)  ตามเสน้ทางท่ีกาํหนดไวใ้น

โปรแกรมพรอ้มน้ําหนักกระเป๋าเดินทางน้ําหนักตามท่ีสายการบินกาํหนด (20 KG.) 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ตามเสน้ทางท่ีกาํหนดไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเคร่ืองด่ืม (น้ําเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

 ค่าบริการนําทวัร ์และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จาํนวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท - 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 



  ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน, คนขับรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวนัละ 8 ดอลลาร์ คิดเป็น 5 วนั รวม 40 USD /ท่าน 

ตลอดการเดินทาง  

 ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ไทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 USD หรือข้ึนอยู่กับความพึง
พอใจของท่าน 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าทาํธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพักค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก

ท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ีย่ืนและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก

ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนั

แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบัทางสาย

การบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีคา่มดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-29 วนั  หกัมดัจาํ 20,000 บาท/ท่าน หรือเรียกเก็บตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-19 วนั  เก็บค่าบริการ 100% 

เอกสารทาํวีซ่า :  ทาํวีซ่าในระบบ online  

 1. สาํเนาหน้าพาสปอรต์สี ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสีปัจจุบนั พื้ นหลงัสีขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 ใบ 

3. กรอกขอ้มลูในเอกสารท่ีทางบริษัทฯ ส่งให ้ใหค้รบถว้น (เป็นภาษาไทยหรือองักฤษก็ได)้ 

หมายเหตุ : 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวน

ทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองที่นัง่บนเครื่อง 

และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย 



 

  การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสญูหาย ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


